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Coordenador da revisão do Código de Proces-
so Administrativo diz que a modernização do
país passa por esta lei, que exige contenção
financeira ao Estado e dá direitos ao cidadão.



O professor de Direito Público e

Europeu da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa liderou
a equipa de juristas que procedeu
à revisão de um código com mais
de 20 anos. É mais uma peça da re-
forma da Justiça que está prestes a
ser aprovada pelo Governo e que
promete decisões mais rápidas e

um Estado mais responsável.

Porque devemos entender o Código
de Procedimento Administrativo
(CPA) como parte da «verdadeira re-
forma do Estado»?
Porque a reforma exigida pela
troika não é só, ou sobretudo, cor-
tar organismos e despedir funcio-
nários públicos. Reformar o Esta-
do é um conceito mais amplo que
consiste em rever toda a estrutura
do seu funcionamento para torná-
-lo mais poupado, eficaz e célere. O

novo Código vem ao encontro des-

ta necessidade.
O projecto do novo CPA determina

que a Administração Pública não pode
emitir um regulamento sem ter uma

previsão financeira do seu custo. Se
não houver dinheiro, não se faz?
O que vai acontecer é que quan-
do se faz um regulamento prevè-
-se se ele é necessário, se é bom

para o país, e apresentam-se as
contas para o executar. Isso obri-

ga a não prometer em excesso e

a não carregar as gerações futu-
ras. A Administração Pública
desprestigia-se com regulamen-
tos que prometem coisas faraó-
nicas. Por exemplo, o parque na-
tural de Sintra tem arruamentos
prometidos há décadas que ain-
da não estão feitos.
A Associação Nacional de Municípios

protestou contra essa exigência...
A associação pronunciou-se na
fase de consulta pública. Ela vê nis-

to um pedido excessivo e contrapõe
o argumento «deixem-nos criar».
Mas não podemos ir por aí. O país
está como está porque se inventou,
criou e sonhou demasiado.
As chamadas 'conferências procedi-
mentais' previstas no projecto prome-
tem uma revolução na tomada de de-
cisões da Administração Pública.
Como funcionam?

Vamos supor que há um diploma
sobre urbanismo, sobre ambien-
te, ou sobre investimento estran-
geiro em que é preciso a interven-
ção de cinco ou seis entidades. Até

agora, podem passar anos e a de-
cisão sai sem coerência, mal fei-
ta. Agora não: quem tiver de deci-

dir, junta toda a gente e decidem
em conjunto. Há mais celeridade
e maior coerência. O investidor
estrangeiro que vem cá, que é o

grande senhor da Mercedes, não
tem tempo a perder. Vem cá uma
semana e quer investir. Esta nor-
ma resulta muito bem em Itália e

já está a ser copiada.
Ainda em matéria de celeridade, qual
é a consequência de o Estado não res-

peitar prazos na tomada de decisões?

Em 1991, o professor Freitas do
Amaral [autor do Código] queria
impor uma sanção compulsória
para o incumprimento, mas os
ministros não quiseram. Nós fo-

mos mais modestos. Fixamos o

prazo de 90 dias, prorrogável,
fundamentadamente, por mais 90
dias. Sem sanção compulsória
em caso de incumprimento, mas
com responsabilidades discipli-
nares para o funcionário que não

cumprir.
O CPA passa a aplicar-se também
a particulares que estejam envolvi-
dos em actividades de administra-
ção pública?
Passa a aplicar-se a toda a actua-
ção administrativa, independen-
temente de quem a pratica. Ou
seja, inclui todas as pessoas priva-
das enquanto exercerem poderes
de autoridade. É o caso de empre-
sas públicas de direito comercial
e de entidades públicas empresa-
riais (EPE). Quando a EDP vai
cortar a electricidade a alguém,
pratica um acto administrativo:
tem que ouvir o particular antes,
em audiência prévia.
O particular passar a ser ouvido nes-
tes casos é uma inovação?
Sim. Mas não é só a audiência
prévia que é, aqui, a única con-
sequência. É também o princípio
da razoabilidade que tem de ser
aplicado. Será que faz sentido fa-
zer logo um corte de abasteci-

mento num pequeno pagamento
em falta?
As sanções para o incumprimento são
muitas vezes elevadas para os particu-
lares. O CPA pode ajudar quem se sin-

ta injustiçado?
Poderá levar a rever o sistema de
coimas por algumas contra-orde-
nações. Se uma coima é muito
elevada, pode ofender o princí-
pio da proporcionalidade e o da
justiça - novo no código - que de-
termina que a Administração
Pública deve rejeitar as soluções
manifestamente desrazoáveis ou
incompatíveis com a ideia de di-
reito. É completamente diferen-
te aplicar uma sanção logo de

início ou fazê-lo depois de o par-
ticular ter sido avisado para
adoptar um comportamento e

ter ignorado esse aviso. No pri-
meiro caso, não faz sentido uma
sanção pesada.
Em contra-ciclo com a imposição
crescente de meios electrónicos, o
CPA dá ao particular o direito de es-
colha. Porquê?
Obrigar as pessoas a relacionar-se

por via electrónica é uma violên-
cia. Em Sortelha ou Belmonte,
nem o fax as pessoas conhecem, e

em muitos sítios não há acesso à
internet. No nosso código, o parti-
cular diz, na primeira intervenção,
se quer continuar a receber notifi-
cações por via postal, ou se prefe-
re o fax ou o e-mail.

O Código adapta-se ao Direito Euro-

peu. Havia até agora um conflito com
a lei portuguesa?
O Tribunal de Justiça da União Eu-

ropeia entende que as ajudas do Es-
tado obtidas de má fé têm de ser de-

volvidas. Está no Tratado da UE.
Porque é dinheiro dos contribuin-
tes dos países da UE. O Código, até

agora, diz que o prazo para a revo-

gação dos actos constitutivos de di-

reitos é, no máximo, um ano. O

TJUE diz «eu não quero saber
dos prazos nacionais, quero é

que devolvam, mesmo depois de

um ano». Levámos isso em consi-

deração: damos um prazo maior

para a revogação dessas ajudas.
A revogação de actos administra-
tivos alarga-se a outros casos de



interesse público. Como vai ser
isso possível?
Hoje é relativamente fácil rescin-
dir um contrato administrativo
enquanto a revogação dos actos
administrativos constitutivos era
difícil. Nós mudámos isto e intro-
duzimos um elemento: permite-
-se a revogação nos casos em que
se tivéssemos os conhecimentos
científicos e técnicos que hoje te-

mos à altura do acto, este não te-
ria sido praticado.
Pode dar um exemplo?
Actualmente, não se pode tocar
numa cimenteira construída há
20 anos num parque, com tecnolo-

gia poluente, porque se ultrapas-
saram os prazos de revogação. O

que pode agora acontecer? Invo-
cando o facto de haver interesse

público em que a cimenteira saia,
e mostrando que, se houvesse na-
quela altura os conhecimentos
científicos e técnicos que há hoje
ela não teria sido construída (ou
teria sido construída de modo an-
ti-poluente) nós permitimos a re-

vogação do acto com indemniza-
ção ao privado de boa fé.
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Negociação Governo-TC
Fausto de Quadros propõe um mandatário do Gover-
no que negoceie com o TC para evitar sentenças de in-
constitucionalidade. A ideia vem da Alemanha.

Num momento em que se anun-
ciam novos problemas de consti-
tucionalidade de leis-chave para
a acção governativa - com o Or-

çamento do Estado e a conver-
gência de pensões à cabeça -,
Fausto de Quadros propõe uma
revisão do sistema, inspirada no
direito alemão: um negociador
do Governo que resolvesse em
antecipação com o Tribunal
Constitucional (TC) os eventuais

problemas de conformidade com
a Lei Fundamental.

«O Governo alemão indica
um mandatário - normalmente
um prestigiado advogado ou

académico - para tentar com-
patibilizar o diploma do Gover-
no com as eventuais dificulda-
des constitucionais», explica ao

SOL. «Assim fez com o Tratado
de Lisboa, que tinha algumas
colisões com a Constituição». O

Executivo comprometeu-se a apro-
var legislação complementar ade-

quada a ultrapassar o problema e

«o TC aprovou por unanimida-
de o Tratado de Lisboa».

Mas nem sempre o Governo fe-

deral consegue a aprovação do te-

mido tribunal de Karlsruhe: os

cortes de pensões pretendidos por
Angela Merkel foram chumbados.

O sistema poderia ser transpos-
to para Portugal, com vantagens
para o país, defende o professor de

direito público da Faculdade de Di-
reito da Universidade de Lisboa. «O

nosso Governo designaria uma
grande figura, com prestígio na
academia de Direito, para ir ao

TC, às claras, negociar a forma
de ultrapassar problemas de des-

conformidade com a Lei Funda-
mental. Seriam evitados chum-
bos, que resultam em atrasos na
governação», explica.
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Implica rever a Constituição
Fausto de Quadros ouviu o econo-

mista Medina Carreira defender o

sistema, esta semana, na TVI, e

concorda: «Ele falou bem, e o sis-

tema é possível». Esta espécie de

processo prévio implicaria mudan-

ças na Constituição, com um enten-
dimento alargado dos partidos.

Actualmente, este tipo de nego-
ciação acontece, nos bastidores e

sem intermediários, entre o Gover-

no e o Presidente da República, para
a promulgação das leis. Frequente-
mente, o PR aponta reservas às pro-
postas de lei e o Governo faz as ne-
cessárias alterações para evitar o

veto presidencial.


