
A intimação para a proteção dos direitos, liberdades e garantias: regime e análise de 

casos em tempos de pandemia 

Analisando o ordenamento jurídico-processual português, verifica-se que com 

exceção da providência do habeas corpus, do processo especial de tutela da 

personalidade e da intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, o nosso 

ordenamento não conhece meios processuais próprios destinados especificamente a 

obter a tutela jurisdicional dos direitos fundamentais1.  

No Código de Processo nos Tribunais Administrativos, doravante CPTA, 

encontramos a previsão da intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias 

como meio processual a obter tal tutela, com base nos artigos 20, n.º 5 e 268, n.º 4 da 

Constituição da República Portuguesa. 

A intimação para proteção de direitos, liberdades e garantias encontra-se prevista 

no artigo 109.º do CPTA, e é uma “forma especial de processo urgente que serve para 

obter, dentro de um prazo que, em situações de especial urgência, pode ser muito curto, 

uma intimação que tanto pode ser dirigida contra uma entidade pública, como contra um 

particular, e se destina a assegurar o exercício em tempo útil de direitos, liberdades e 

garantias”2. Com efeito, a mesma pode ser requerida quando a célere emissão de uma 

decisão de mérito que imponha à Administração a adoção de uma conduta positiva ou 

negativa se revele indispensável para assegurar o exercício, em tempo útil, de um 

direito, liberdade ou garantia, por não ser possível ou suficiente, nas circunstâncias do 

caso, o decretamento de uma providência cautelar (n.º 1 do artigo 109 do CPTA). Pode 

ainda a intimação ser dirigida contra particulares, designadamente concessionários, 

nomeadamente para suprir a omissão, por parte da Administração, das providências 

adequadas a prevenir ou reprimir condutas lesivas dos direitos, liberdades e garantias do 

interessado (n.º 2 do mesmo artigo). 

Trata-se de um processo declarativo, que se destina a apreciar e decidir o mérito 

dos litígios que se suscitem no domínio material a que se refere, dirigindo-se à emissão 

de uma sentença de condenação, mediante a qual o tribunal impõe a adoção de uma 
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conduta, que tanto pode consistir num facere, como num non facere3.  É “um processo 

dirigido a proteger direitos, liberdades e garantias. O n.º 1 faz depender a concessão da 

intimação do preenchimento de requisitos formulados em termos intencionalmente 

restritivos e o primeiro deles diz respeito à qualificação das situações jurídicas que são 

passíveis de ser tuteladas através da intimação: de acordo com o sentido literal do 

preceito, para que a intimação possa ser utilizada, é necessário que esteja em causa o 

exercício, em tempo útil, de um direito, liberdade ou garantia e que a adoção da conduta 

pretendida seja apta a assegurar esse exercício. 

À partida, o preenchimento deste requisito pressupõe que o requerente concretize 

na petição os seguintes aspetos: a existência de uma situação jurídica individualizada 

que caracterize um direito, liberdade e garantia, cujo conteúdo normativo se encontre 

suficientemente concretizado na CRP ou na lei para ser jurisdicionalmente exigível por 

esta via processual; e a ocorrência de uma situação, no caso concreto, de ameaça do 

direito, liberdade e garantia em causa, que só possa ser evitada através do processo 

urgente de intimação. (…) 

Estão abrangidos todo e qualquer tipo de direitos, liberdades e garantias, sem que 

haja que distinguir entre direitos, liberdades e garantias pessoais e direitos, liberdades e 

garantias de conteúdo patrimonial. (…) Por outro lado, como o regime dos direitos, 

liberdades e garantias se aplica a direitos fundamentais de natureza análoga (cfr. artigo 

17.º da CRP), também os direitos de natureza análoga estão, por definição, incluídos no 

âmbito das situações jurídicas que podem ser objeto de tutela através da utilização desta 

forma de processo.”4.  

Por seu turno, o  n.º 3 do artigo 109.º do CPTA prevê um caso em que a sentença 

é constitutiva, e não de condenação, pelo que não há lugar à emissão de uma intimação, 

emitindo o Tribunal sentença que produza os efeitos do ato devido (será o caso, 

exemplificativamente, quando o interessado pretenda a emissão de um ato 

administrativo estritamente vinculado)5. 

Há que ter em conta, então, que o n.º 1 do artigo 109.º do CPTA implica que este 

meio processual só possa ser utilizado quando não seja possível ou suficiente, nas 
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circunstâncias do caso, o decretamento de uma providência cautelar. “A imposição 

deste requisito é da maior importância, pois, através dela, o Código assume que, ao 

contrário do que se poderia pensar, o processo de intimação para proteção de direitos, 

liberdades e garantias não é a via normal de reação a utilizar em situações de lesão ou 

ameaça de lesão de direitos, liberdades e garantias. A via normal de reação é a da 

propositura de uma ação não urgente, associada à dedução do pedido de decretamento 

de uma providência cautelar, destinada a assegurar a utilidade da sentença que, a seu 

tempo, vier a ser proferida no âmbito dessa ação. Só quando, no caso concreto, se 

verifique que a utilização das vias não urgentes de tutela não é possível ou suficiente 

para assegurar o exercício, em tempo útil, do direito, liberdade ou garantia é que deve 

entrar em cena o processo de intimação.”6. 

A intimação está isenta de custas, nos termos do artigo 4.º, n.º 2 al. b) do 

Regulamento das Custas Processuais, sendo sempre admissíveis recursos das decisões 

de improcedência, independentemente do valor da causa e da sucumbência [artigo 142, 

n.º 3 al. a) do CPTA], embora com efeito meramente devolutivo (artigo 143, n.º 2 do 

CPTA). 

Este meio foi frequentemente usado em tempos de agudização da pandemia de 

Covid-19 e das restrições de direitos inerentes à mesma, tendo sido intentadas junto do 

Supremo Tribunal Administrativo, várias intimações para proteção de direitos, 

liberdades e garantias contra medidas restritivas advenientes da pandemia de Covid-19, 

de que são exemplos os Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 10/09/2020 

(proferido no Processo n.º 088/20.8BALSB) e de 31/10/2020 (proferido no Processo n.º 

0122/20.1BALSB), disponíveis em www.dgsi.pt.  

Igualmente relevante foi o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 

22/09/2022, proferido em sede de recurso de revista no processo n.º1880/21.1BEPRT, 

no âmbito do qual a signatária proferiu a sentença de primeira instância, em que o 

referido Tribunal considerou que in casu estavam preenchidos os requisitos a que alude 

o art. 5°-B do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1/10 para efeitos de teletrabalho. 

Em conclusão, o processo de intimação para proteção de direitos, liberdades e 

garantias é “um meio subsidiário de tutela, vocacionado para intervir como uma válvula 

de segurança do sistema de garantias contenciosas, nas situações – e apenas nessas – 
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em que as outras formas de processo contencioso administrativo não se revelem aptas a 

assegurar a proteção efetiva de direitos, liberdades e garantias”7, de que são exemplos 

os casos paradigmáticos em que está em causa a obtenção de uma autorização para a 

realização de uma manifestação, por ocasião da deslocação a Portugal, em data 

próxima, de uma personalidade estrangeira, ou a concessão de tempos de antena numa 

campanha eleitoral que está em curso, ou que vai começar em breve 8.  

De todo o modo, chama-se a atenção para a plasticidade do meio e da sua 

importância em tempos de restrições de direitos como foram aqueles em que a 

pandemia de Covid-19 representava uma ameaça ativa à vida de todos, bem como para 

o importante papel do Supremo Tribunal Administrativo na matéria face às suas 

competências. 
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