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I. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

1. Em Portugal, com a implementação de um verdadeiro Estado de Direito 

democrático material normativamente enraizado na Constituição de 1976 (artigo 2.º), 

atesta-se um conjunto de mudanças radicais, ainda que de maneira progressiva, do 

paradigma da Administração Pública. Com efeito, sucintamente dito, enquanto no antigo 

regime autoritário os particulares eram considerados como “puros administrados”, cujo 

estatuto era caracterizado pelo estado de sujeição em face do poder administrativo, sendo 

assim mero “objeto” de ordenação-regulação unilateral por parte da Administração, no 

regime democrático que tem sido acompanhado pela cada vez mais acentuada 

subjectivização da legalidade administrativa, os particulares passam a ser tratados como 

verdadeiros cidadãos munidos de um conjunto de direitos e garantias que constituem o 

núcleo essencial da cidadania administrativa, sendo dotados não só de um estatuto 

defensivo, mas também de um elenco de direitos subjetivos à prestação perante a 

Administração Pública.1  

2. À luz desta linha geral de revolução, vários direitos e garantias dos cidadãos-

particulares perante a Administração encontram-se consagrados expressamente na 

Constituição (com as suas várias revisões). Entre outros, encontra-se precisamente nos 

n.ºs 1 e 2 do artigo 268.º da Constituição2 o chamado “genérico direito à informação 

                                                           
1  Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, II, 

Coimbra, 2014, pp. 819-820.  
2  Sem se esquecer, porém, da relevância de outros preceitos normativos constitucionais, tais como 
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administrativa”3 4, com cuja consagração normativa o legislador constituinte português 

deliberadamente acaba com a “Administração autoritária, fechada sobre si, decidindo em 

segredo” e recebe a “Administração aberta, agindo com publicidade e com comunicação 

para o exterior”5 6 . 

3. Ora, sem prejuízo da dignidade constitucional de que goza o direito à informação 

administrativa e da sua categorização doutrinária como direitos, liberdades e garantias, a 

verdade é que as normas constitucionais que consagram este direito fundamental não são 

imediatamente exequíveis7. Deste modo, torna-se necessária e premente a sua 

concretização e densificação pelo legislador ordinário.  

Atualmente, este papel constitutivo (senão meramente executivo) foi cumprido 

essencialmente i) pelos artigos 82.º a 85.º do Código do Procedimento Administrativo 

(doravante “CPA”) no que concerne ao direito à informação procedimental (n.º 1 do artigo 

268.º da Constituição); e ii) pela atual Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto (i.e. Regime de 

Acesso à Informação Administrativa e Ambiental e de Reutilização dos Documentos 

Administrativos, doravante “LADA”)8 no que diz respeito ao direito geral de acesso aos 

                                                           
os artigos 20.º, n.º 2, 26.º, n.º 2, 35.º, 37.º e 52.º, n.º 1. 
3  A expressão citada pertence a RAQUEL CARVALHO, O Direito à Informação Administrativa 

Procedimental, PORTO, 1999, p.157. 
4  Sem ignorarmos a diferença, sobretudo a nível de aplicação, entre o direito à informação 

administrativa procedimental (n.º 1) e o direito de acesso aos documentos administrativos (n.º 2) – que será 

abordada, nem que seja de maneira sumária, posteriormente –, a verdade é que, como a doutrina tem 

salientado, estes dois direitos partilham a mesma origem axiológica. Cfr. SÉRVULO CORREIA, “O direito...”, 

cit., pp.134-135; RAQUEL CARVALHO, O Direito à Informação..., cit., pp. 154-155 e 157-166. 
5  Cfr. JORGE MIRANDA, “O direito de informação dos administrados”, O Direito, ano 120, n.º 3-4, 

Lisboa, 1988, p.457. 
6  Nota-se que, porém, o n.º 2 do artigo 268.º, que constitucionaliza o direito geral de acesso aos 

documentos administrativos, não foi consagrado na versão originária da Constituição, sendo aditado 

expressamente apenas através da revisão constituição de 1989. 
7  Neste sentido, RAQUEL CARVALHO, O Direito à Informação..., cit., pp. 186-187. 
8  Indubitavelmente, deve referir-se também ao artigo 17.º do CPA, que, sob o título do princípio da 

administração aberta, garanta que “todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos 

administrativos, mesmo quando nenhum procedimento que lhes diga diretamente respeito esteja em curso”. 

Contudo, afigura-se-nos evidente que a relevância desta norma não consiste em concretizar o direito de 

acesso aos documentos administrativos, sobretudo tendo em conta que ela não possui qualquer conteúdo 

regulador do direito – com efeito, os dois números que integram o artigo limitam-se a afirmar o princípio 

básico de que o exercício do direito de acesso aos documentos administrativos não deve prejudicar “o 

disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal, ao sigilo fiscal 

e à privacidade das pessoa” e a remeter para a lei que regula especialmente esta matéria (i.e. a LADA, sem 

prejuízo da relevância da legislação avulsa). Não obstante, isto não quer dizer que o artigo 17.º do CPA não 

tem qualquer relevância normativa. Ao invés, ao enraizar o direito de acesso aos documentos 

administrativos direta e explicitamente no princípio da administração aberta, o legislador do CPA confere-

lhe uma base axiológica sólida, com base na qual se terá de compreender as suas funções e utilidades nas 

relações dinâmicas entre a Administração e os particulares-cidadãos. 
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documentos administrativos (n.º 2 do artigo 268.º da Constituição)9 10. 

4. Sem dúvida, o labor e empenho que o legislador ordinário tem investido em tornar 

exequível o direito à informação administrativa é apreciável. Contudo, como a pragmática 

demonstra, não há qualquer nexo presuntivo entre a exequibilidade per se e a pertinência 

do conteúdo de regulação ou a facilidade da sua aplicação. Efetivamente, tendo em conta 

os próprios limites conaturais da lei e a complexidade problemática inerente à regulação 

do acesso à informação administrativa (cuja resolução precisa sempre de um adequado 

sopesamento casuístico entre os vários polos de interesses/bens jurídicos antagónicos 

subjacentes), é inegável que as normações do legislador ordinário estão longe de ser 

autossuficientes, consubstanciando-se em nada mais do que o primeiro passo (ainda que 

imprescindível) para implementar a “dimensão informativa” da cidadania administrativa.  

Deste modo, a propósito da construção e maturação dialética da “teoria do direito de 

acesso à informação administrativa”, são especialmente relevantes os contributos 

constitutivos da doutrina e as experiências densificadoras dos aplicadores do direito (quer 

judicativos quer administrativos). E realmente, tem sido em virtude das contribuições da 

doutrina e jurisprudência – mas sem negar o papel relevantíssimo da Comissão de Acesso 

aos Documentos Administrativos – que várias problemáticas essenciais no tocante à 

matéria da regulação de exercício do direito de acesso à informação administrativa se 

encontram ressaltadas, abordadas e resolvidas. Entre outros, destacam-se, 

particularmente, as questões da legitimidade de acesso, dos tipos de informações 

abrangidas, das restrições de acesso, da compatibilidade do regime de acesso com o 

estatuto das entidades administrativas privadas (sobretudo, as empresas públicas sob 

forma societária), das garantias processuais, e das repercussões da ilegalidade do ato de 

recusa de acesso na validade da decisão administrativa final.  

Todavia, curiosamente, apesar da abrangência e transversalidade desta miríade de 

problemáticas jurídicas desenvolvidas pela doutrina e jurisprudência, a temática especial 

da responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de acesso à informação 

                                                           
9  A estas duas dimensões de direito à informação administrativa, tem-se de acrescentar o direito de 

reutilização dos documentos administrativos que, ainda que não seja consagrado a nível constitucional, é 

reconhecido pela Diretiva 2003/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Novembro de 2003. 

Doravante, estas três dimensões de direito serão abrangidas no presente texto pela expressão unitária de 

“direito à informação administrativa”. 
10  Não se ignora, porém, da existência de legislação avulsa ou normas avulsas que também 

contribuem para a concretização das normas constitucionais em apreço. 
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administrativa mantém-se ainda como um “terreno dogmático baldio” de iure condito. 

Com efeito, mesmo que a doutrina nunca tenha ignorado que qualquer recusa ilegal de 

acesso pode eventualmente consubstanciar-se numa fonte efetiva da responsabilidade 

civil extracontratual da Administração11, a verdade é que a atenção que a doutrina prestou 

a esta problemática é manifestamente diminuta.  

5. Na nossa perspetiva, considerando mormente a importância prática cada vez mais 

acentuada do direito de acesso à informação administrativa e a relevância do instituto de 

responsabilidade civil enquanto uma garantia geral de direitos e interesses com funções 

não só reparatórias mas também preventivas, mais dedicações dogmáticas se devem 

alocar ao problema da responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de 

acesso à informação administrativa. Efetivamente, mesmo que não se configure como um 

domínio cientificamente autónomo da responsabilidade civil da Administração, 

consideramos que existem vários aspetos especiais desta responsabilidade que justificam 

a realização de uma problematização-indagação mais aprofundada. 

O presente texto tem precisamente como propósito destacar, ainda que não 

exaustivamente, as dificuldades ou as vicissitudes especiais que se podem encontrar 

aquando da efetivação da responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de 

acesso à informação administrativa12. 

 

II. A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PELA RECUSA 

ILEGAL DE ACESSO À INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DISCUSSÕES E 

POSIÇÕES 

6. Antes de avançarmos diretamente para a essência da presente indagação, julgamos 

que será pertinente traçar, nem que seja de maneira necessariamente sucinta, o regime 

geral da responsabilidade civil extracontratual da Administração modelado pela Lei n.º 

                                                           
11  V. RAQUEL CARVALHO, O Direito à Informação..., cit., pp.310-317; MÁRIO ESTEVES DE 

OLIVEIRA/PEDRO COSTA GONÇALVES/ PACHECO DE AMORIM, Código do Procedimento Administrativo 

Comentado, Coimbra, 2010, p.345; e SÉRVULO CORREIA, “O direito à informação e os direitos de 

participação dos particulares no procedimento e, em especial, na formação da decisão administrativa”, 

Caderno de Ciência e Legislação, n.ºs 9/10, Lisboa, 1994, p.141. 
12  Antes de avançarmos, cumpre esclarecer que, para a presente investigação, a palavra “acesso” é 

usada em sentido amplo, abrangendo também o sentido de “reutilização”, que, nos termos do artigo 2.º, n.º 

4, da Diretiva 2003/98/CE, “significa a utilização por pessoas singulares ou colectivas de documentos na 

posse de organismos do sector público, para fins comerciais ou não comerciais diferentes do fim inicial de 

serviço público para o qual os documentos foram produzidos”. 
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67/2007, de 31 de dezembro – que, indubitavelmente, constitui a base dogmática e 

normativa da responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de acesso à 

informação administrativa. 

i) Breves apontamentos sobre um entendimento axiologicamente densificado da 

responsabilidade civil extracontratual da Administração em geral 

7. Como se refere, de iure condito, o regime da responsabilidade civil extracontratual 

da Administração encontra-se plasmado na Lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro. Ao nível 

da sua sistematização fundamentadora, atendendo-se sobretudo aos artigos 9.º e 10.º da 

Lei, em que se manifesta uma distinção clara entre ilicitude e culpa, nota-se que o 

legislador pretende basear a estruturação do regime da responsabilidade civil 

extracontratual da Administração no sistema germânico da responsabilidade civil adotado 

pelo Código Civil de 196613 14, que tem como pressupostos fundamentadores da 

responsabilidade civil (subjetiva) por determinada conduta (ação/omissão): a ilicitude, a 

culpa, o dano e o nexo de causalidade (ou o nexo de imputação objetiva).  

8. Ora, tendo em conta que a responsabilidade civil do direito privado conhece uma 

história muito mais remota do que a responsabilidade civil do Estado, sendo assim mais 

desenvolvida a nível quer dogmático quer pragmático, esta aproximação sistemática e 

estrutural entre a responsabilidade civil de direito privado e a responsabilidade civil da 

Administração permite que se pode encontrar, com facilidade, nas experiências robustas 

adquiridas no âmbito da primeira, um acervo de inspirações valiosas aproveitáveis para 

as indagações a propósito da última. No entanto, este potencial aproveitamento das 

experiências jus-civilísticas nunca se pode proceder de maneira irrefletida, porquanto 

como VIEIRA DE ANDRADE salienta devidamente, “os quadros conceituais da 

responsabilidade civil de direito privado não se mostram bastantes ou adequados para a 

compreensão da responsabilidade do Estado em toda a sua sofisticação atual, tornando-

se indispensável a construção de um instituto ou de uma conceção específica...”15.  

                                                           
13  De facto, esta estrutura foi homologada já no revogado Decreto-Lei n.º 48051, de 21 de novembro. 
14  Esta pretensão já se afigura menos inequívoca em relação às outras modalidades da 

responsabilidade civil do Estado, mormente a decorrente do exercício da função legislativa. Sobre isto, 

deixe-nos remeter para o nosso trabalho, “Da construção de um novo paradigma de culpa do legislador e o 

correspondente critério de juízo: Uma problematização no ̂âmbito da responsabilidade civil extracontratual 

do estado decorrente do exercício da função político-legislativa”, E-Pública, vol. 4, n.º 2, Lisboa, 2017, 

pp.295-301.  
15  Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, “A responsabilidade indemnizatória dos poderes públicos em 3D: 

Estado de direito, Estado fiscal e Estado social”, RLJ, n.º 3969, Coimbra, 2011, p.345. 



 

  REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 1 - 2019                                                                                          669 

9. Deste modo, para garantir uma compreensão axiologicamente pertinente do 

regime da responsabilidade civil extracontratual da Administração, importa sempre 

exaltar que esta se consubstancia num domínio de responsabilidade especial, 

axiologicamente diferente da responsabilidade civil puramente privatística.  

Com efeito, muitíssimo sucintamente relatando16, em nosso entender, a axiologia 

(rectius, a teleonomologia) subjacente à responsabilidade civil do direito privado tem 

como referência última o equilíbrio representado pela “fórmula” de Liberdade versus 

Responsabilidade, que, por seu turno, encontra o seu arrimo ético-axiológico na própria 

pessoalidade do ser humano enquanto verdadeira pessoa convivendo com outros, em 

lugar de indivíduo atomizante que considera os outros como meros obstáculos para a 

realização da sua liberdade. Nessa senda, deve rejeitar-se qualquer tentativa de 

hipertrofiar o polo de liberdade (polo de suum) ensaiada pelo individualismo liberal do 

século XIX, e assim a responsabilidade deve ser encarada como o “correlato axiológico 

natural” e até o prolongamento da liberdade, em lugar do seu polo axiológico oposto17. 

Ora, sem dúvida, sendo a própria juridicidade ancorada também na pessoalidade, a 

responsabilidade civil da Administração também não pode abdicar desse valor ético-

axiológico. No entanto, a verdade é que a pessoalidade, entendida no direito civil com 

base na referida fórmula de Liberdade versus Responsabilidade, não corresponde 

exatamente ao estatuto da Administração18. Com efeito, no seio do Estado de Direito 

democrático, a “liberdade” da Administração não encontra o seu fundamento em qualquer 

realidade transcendente ou incontestável pelos seus “administrados”; pelo contrário, esta 

“liberdade” tem como fonte de legitimidade a democraticidade19 e como fronteira 

                                                           
16  Para mais desenvolvimento, deixe-nos remeter para os nossos trabalhos: LEONG, HONG CHENG, 

“O princípio da eficiência no “cosmos” da ilicitude da responsabilidade civil extracontratual do Estado-

Administração”, CEDIPRE Online, n.º 30, Coimbra, 2017, pp.24-26, disponível: 

https://www.fd.uc.pt/cedipre/wp-content/uploads/pdfs/co/public_30.pdf; e idem, Da Imputação Objetiva 

na Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado Decorrente do Exercício da Função Administrativa 

– Algumas Questões Atinentes à Delimitação em Geral da Esfera de Responsabilidade da Administração, 

policop., Coimbra, 2017, pp.18-21. 
17  Cfr. MAFALDA MIRANDA BARBOSA, Liberdade vs. Responsabilidade, A Precaução como 

Fundamento da Imputação Delitual?, Coimbra, 2006, p.169-177.  
18  Nem ao estatuto dos cidadãos-administrados de um Estado de Direito democrático delimitado pela 

Constituição vigente. 
19  A este propósito, importa recordar que a Administração, para além da legitimidade democrática 

subjetiva derivada da sua ligação íntima e da sua accountability em face da Assembleia da República (v. 

artigos 187.º, 192.º, 193.º, 194.º e as alíneas a), d), e) e f) do n.º 1 do artigo 195.º da Constituição), adquire 

a sua legitimidade também e sobretudo por força da sua função da prossecução do interesse público e da 

racionalização material exigida às suas condutas. 

Todavia, é importante salientar que, no caso da organização política portuguesa, esta racionalização 

material da Administração Pública não tem a capacidade de sublimar a legitimidade democrática da 

https://www.fd.uc.pt/cedipre/wp-content/uploads/pdfs/co/public_30.pdf
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inultrapassável o princípio da juridicidade.  

Assim sendo, será jurídico-politicamente absurdo afirmar que esta liberdade 

consubstancie qualquer arbitrariedade “ontológica” que englobaria a hipótese de agir 

desconforme com o direito, sob pena de esvaziar o sentido da soberania popular e do 

princípio do Estado de Direito. Destarte, esta ideia de liberdade da Administração deve 

ser entendida sempre como “legitimidade” e “competência jurídica”, cuja amplitude está, 

ab initio, delimitada pelos princípios da prossecução do interesse público e da 

subordinação do Estado à Constituição (e, em geral, à normatividade jurídica)20. Por 

conseguinte, epilogando, o continuum axiológico de “Liberdade versus 

Responsabilidade” subjacente à responsabilidade civil de direito privado deve ser 

compreendido agora como “Legitimidade-Competência versus Responsabilidade” no 

âmbito da responsabilidade civil extracontratual da Administração21. 

Tratando-se da pedra de toque que sustenta teleonomologicamente todo o regime 

geral da responsabilidade civil da Administração, é assim forçoso concluir pela 

imprescindibilidade da compreensão de cada um dos pressupostos desta responsabilidade 

                                                           
Administração Pública a uma verdadeira legitimidade democrática objetiva, uma vez que uma verdadeira 

democracia objetiva implica não só a racionalização material da função administrativa, mas também o 

funcionamento da Administração independente da “arbitrariedade parlamentar” – independência política 

esta que, porém, não se verifica no caso da Administração Pública portuguesa. Mais sobre a democracia 

objetiva, consulte, entre outros, PIERRE ROSANVALLON, La Légitimité Démocratique – Impartialité, 

Réflexivité, Proximité, Paris (edição de Seuil), 2008, pp.59 e ss.. 
20  Como GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA afirmam, “...num Estado Constitucional é a 

Constituição que rege o Estado pois que: (a) define as formas de exercício da soberania...; (b) subordina 

o Estado a si mesma...; (c) constitui parâmetro de aferição da validade dos actos dos órgãos do Estado”. 

Cf. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição da República Portuguesa Anotada, I, Coimbra, 

2014, p.214. 
21  Mesmo que centremos o nosso trabalho essencialmente na responsabilidade subjetiva do Estado, 

afigura-se conveniente acrescentar uma nota especial em relação à responsabilidade do Estado pelo risco e 

à responsabilidade pelo sacrifício, que são institutos com fundamentos muito diferentes dos institutos 

paralelos no direito civil. 

Em termos sintéticos, a nosso ver, na responsabilidade do Estado pelo risco, o fundamento não é, nem 

pode ser, o princípio de ubi commoda ibi icommoda, uma vez que, diferentemente dos casos no direito civil, 

o Estado, ao realizar atividades com risco especial (rectius, perigo especial no entendimento pertinente de 

VIEIRA DE ANDRADE – “A responsabilidade indemnizatória...”, cit., pp.351-352), não visa obter vantagens 

para si próprio, mas sim a prossecução do interesse público, da qual todos os cidadãos beneficiam pelo 

menos enquanto um membro da sociedade. A nosso ver, o que liga o polo de liberdade e o polo de 

responsabilidade é a política constitucional da proteção dos cidadãos pelo Estado contra perigo especial 

(que se pode derivar de um conjunto das normas constitucionais, v. CARLOS CADILHA, Regime da 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas Anotado, Coimbra, 2011, 

pp.210-211 e a bibliografia ali citada). 

Já em relação à responsabilidade pelo sacrifício, o que une axiologicamente o polo de liberdade e o 

polo de responsabilidade é o princípio da igualdade dos cidadãos na contribuição para os encargos públicos, 

que não tem qualquer correspondência no direito civil.  
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à luz do tal pensamento transpositivo ou até suprapositivo22 23.  

 

ii) A responsabilidade civil da Administração pela recusa de acesso à informação 

administrativa em especial  

a) Ilicitude 

10. Antecipando a nossa conclusão no sentido da relativa facilidade em preencher o 

requisito de ilicitude no caso da responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal 

de acesso à informação administrativa, condensaremos o estudo sobre a ilicitude àquilo 

                                                           
22  Importa, porém, salientar que nem cada um dos requisitos da responsabilidade civil da 

Administração tenha de refletir uma imagem completa da referida teleonomologia fundamentante. Com 

efeito, como os requisitos são interdependentes e funcionam articuladamente na fundamentação da 

responsabilidade civil da Administração, o que se importa na essência é que cada um deles não desvia o 

instituto de responsabilidade da sua fundamentação teleonomológica e, ao mesmo tempo, contribui 

articuladamente para tal fundamentação. 

 Aliás, como PAULO MOTA PINTO bem salienta, “[deve]-se notar que praticamente nenhum dos 

clássicos pressupostos da responsabilidade civil é imune à função que se atribuiu à responsabilidade civil 

– a mostrar que se trata em grande medida de “conceitos determinados pela função””, cfr. PAULO MOTA 

PINTO, Interesse Contratual Negativo e Interesse Contratual Positivo, I, Coimbra, 2008, p.537, nota 1557. 
23  Uma vez que as considerações densificadoras que teceremos têm sempre como última referência 

a própria teleonomologia da responsabilidade civil da Administração, de modo a que o regime desta 

responsabilidade seja normativamente coerente com os estatutos constitucionais da Administração Públicas 

e dos cidadãos, o resultado indagatório que obteremos será dogmaticamente “transversal”, aplicando-se 

quer à responsabilidade da Administração no domínio de gestão pública, quer à no domínio de gestão 

privada (que, de acordo com o artigo 2.º, n.º 3 do CPA, se encontra igualmente vinculada aos princípios 

gerais da atividade jurídica). 

 Trata-se de uma observação com relevância não despicienda, porquanto nos permite concluir pela 

necessidade irrenunciável da convergência substancial entre o regime da responsabilidade da 

Administração no domínio de gestão pública e o no domínio de gestão privada, independentemente da 

tomada de posição perante a querela doutrinária em relação à aplicabilidade (ou não) da Lei n.º 67/2007 ao 

último. Sobre esta discussão, v. inter alia, VASO PEREIRA DA SILVA, O Contencioso Administrativo no Divã 

da Psicanálise, Coimbra, 2009, pp.518-548; CARLOS CADILHA, Regime..., cit., pp.32-33; LEITÃO, 

ALEXANDRA, “Duas questões a propósito da responsabilidade extracontratual por (f)actos ilícitos e culposos 

praticados no exercício da função administrativa: da responsabilidade civil à responsabilidade publica. 

Ilicitude e presunção de culpa”, Lisboa, 2011, maxime, pp.4-8, disponível: 

http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/artigo-responsabilidade2.pdf; MIGUEL ASSIS RAIMUNDO, 

“Artigo 1.º (Âmbito de Aplicação)”, in O Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e 

Demais Entidades Públicas: Comentários à Luz da Jurisprudência, coord. CARLA AMADO GOMES, 

RICARDO PEDRO E TIAGO SERRÃO, Lisboa, 2017, pp.180-183; FILIPA CALVÃO, “Artigo 1.º Âmbito de 

aplicação”, in Comentário ao Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e demais 

Entidades Públicas, org. RUI MEDEIROS, Lisboa, 2013, pp.61-64; MARCELO REBELO DE SOUSA/ANDRÉ 

SALGADO DE MATOS, Responsabilidade Civil Administrativa, Direito Administrativo Geral, Tomo III, 

Lisboa, 2010, pp.17 e 51-53. 

 Deste modo, será tendencialmente despiciendo, a propósito da presente indagação, o contributo de 

qualquer posição eventual (minoritária) que considera a regulação de acesso à informação administrativa 

como um ato de gestão privada da Administração. Sobe este último problema, concordamos com RAQUEL 

CARVALHO, que considera a recusa de acesso à informação administrativa como um ato de gestão pública 

– cfr. RAQUEL CARVALHO, O Direito à Informação..., cit., p.314. 

 De resto, sobre a evolução e as dificuldades atestadas aquando da elaboração do critério de 

distinção entre a gestão pública e a gestão privada, v. CARLA AMADO GOMES, Contributo para o Estudo 

das Operações Materiais da Administração Pública e do seu Controlo Jurisdicional, Coimbra, 1999, 

pp.271-287. 

http://www.icjp.pt/sites/default/files/media/artigo-responsabilidade2.pdf
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que se julga essencial para assegurar uma compreensão articulada da nossa posição no 

tocante a outros aspetos. Vejamos: 

11. Com a reforma introduzida pela atual Lei n.º 67/2007, o legislador 

deliberadamente tomou posição sobre a configuração “bipolarizada” da ilicitude na 

responsabilidade civil extracontratual da Administração. Com efeito, tendo em conta o 

teor do n.º 1 do artigo 9.º da Lei, afigura-se indubitável que, de iure condito, a ilicitude 

neste domínio especial de responsabilidade é composta por duas dimensões 

materialmente diferentes, mas funcionalmente interligadas – isto é, a dimensão objetiva, 

que se refere ao desvalor objetivo da conduta da Administração (ilicitude objetiva ou 

ilicitude de conduta), e a dimensão subjetiva, que consiste na lesividade do resultado de 

uma conduta (ilicitude subjetiva ou ilicitude de resultado). Trata-se assim de uma visão 

enriquecida de ilicitude, que ultrapassa a controvérsia verificada no domínio do direito 

civil relativa à escolha ou compatibilização entre a ilicitude de resultado e a ilicitude de 

conduta24, representando uma das maiores consequências derivadas da traçada diferença 

a nível axiológico/teleonomológico entre a responsabilidade civil da Administração e a 

responsabilidade civil extracontratual no direito privado.  

12. Especialmente em relação à ilicitude objetiva, a observação fundamental que se 

importa tomar é que, em lugar de consubstanciar-se num requisito que apenas serve para 

limitar a hipertrofia da esfera da responsabilidade da Administração [assegurando assim 

o valor constitucional relacionado com o funcionamento normal do Estado (em sentido 

amplo)], este “nicho dogmático”, ainda que não se configure como uma sanção jurídica 

per se, reflete a preocupação do ordenamento jurídico português de erradicar quaisquer 

paradigmas de atuação da Administração desconformes com o modelo de Estado de 

Direito democrático fundado na nossa Constituição.  

Com efeito, tendo em conta os parâmetros de avaliação do desvalor objetivo de 

atuações da Administração plasmados no artigo 9.º da Lei n.º 67/2007 [i.e. na nossa 

perspetiva, (1) a normatividade jurídica, (2) as normas técnicas e (3) os deveres objetivos 

de cuidado25], constata-se que o legislador pretende alcançar não só a repercussão no 

sistema de responsabilidade a conquista da limitação da esfera de atuações, ainda que 

                                                           
24  Sobre esta controvérsia, v. SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações 

ou Informações, Coimbra, 1989, pp.300-307. 
25  Para mais desenvolvimento sobre as modalidades da ilicitude objetiva, deixe-nos remeter para o 

nosso “O princípio da eficiência...”, cit., pp.32-45. 
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discricionária, da Administração pela normatividade jurídica, mas também a 

responsabilização jurídica da Administração pelo desvio dos padrões sociais e 

profissionais de conduta, convertendo assim numa fonte potencial da responsabilidade a 

normatividade meta-jurídica, na qual se deve fundamentar igualmente a racionalidade 

material objetiva (donde, a legitimidade) do exercício da função administrativa.  

Posto isto, compreende-se logo a grande importância que a doutrina publicista tem 

firmemente dado à ilicitude objetiva, distanciando-se assim da doutrina civilística, que 

tem mantido uma postura cética relativa à pertinência da figura de ilicitude de conduta. 

Realmente, como se vê, a ilicitude objetiva, mesmo que não esgote o sentido integral da 

teleonomologia da responsabilidade civil da Administração, explicita o entendimento da 

esfera de liberdade da Administração como “competência e legitimidade”, patenteando o 

estatuto constitucional da Administração num Estado de Direito democrático.  

13. Ora, sem prejuízo da frisada relevância crucial da ilicitude objetiva, a verdade é 

que, partindo-se do modelo adotado de iure condito pelo legislador26, a finalidade de 

proteção subjetiva do próprio instituto de responsabilidade civil apenas se consegue 

manifestar de maneira cabal através da ilicitude subjetiva. Com efeito, não se pode olvidar 

que a responsabilidade civil, diferentemente dos mecanismos substanciais ou processuais 

dedicados a zelar pelo cumprimento do dever objetivo de legalidade pela Administração 

(pensa-se, maxime, nas ações impugnatórias), é cunhada pela racionalidade especial 

primária de proteção (ressarcitória) da esfera jurídica subjetiva dos particulares na sua 

convivência com a Administração. Isto justifica que a fundamentação de qualquer 

responsabilidade civil da Administração nunca se pode alcançar sem que haja lesão dos 

direitos subjetivos ou dos interesses legalmente protegidos27 dos particulares. Por outras 

                                                           
26  Já de iure condendo, importa salientar que, a nosso ver, nem o legislador constituinte, nem a 

teleonomologia da responsabilidade civil da Administração, predica um modelo fixo para a categorização 

dos requisitos desta responsabilidade. A este propósito, cumpre referir também o Acórdão n.º 5/2005, do 

Tribunal Constitucional, em que o Tribunal é claro no sentido de que, nem o artigo 22.º, nem o artigo 271.º, 

n.º 1, da Constituição, prescreve em concreto os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual do 

Estado. Como o Tribunal afirma, a modelação deste regime pertence à liberdade de conformação do 

legislador ordinário. Por isso, julgamos forçoso defender que, a nível da teleonomologia, o que se importa 

não é bem a categorização dos requisitos da responsabilidade, mas sim o resultado que esta categorização 

implicará na prática. 
27  A este propósito, cumpre recordar que, como Vieira de Andrade salienta, no direito administrativo, 

entre “direitos subjetivos” e “interesses legalmente protegidos” não existe uma dicotomia estanque, mas 

sim uma “continuidade gradativa” – com efeito, entre os ditos “direitos subjetivos plenos” e a categoria de 

“interesses legalmente protegidos” (em sentido estrito), existe ainda um conjunto de “direitos subjetivos” 

com menor “grau de densidade normativa” (cfr. VIEIRA DE ANDRADE, Lições de Direito Administrativo, 

Coimbra, 2017, pp. 74-77). 

Nessa senda, a fim de evitar qualquer lacuna de proteção subjetiva indesejável a nível da 
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palavras, em virtude da aspiração de (inter)pessoalidade axiologicamente subjacente ao 

instituto de responsabilidade civil da Administração, a mera violação da legalidade 

objetiva (em sentido amplo, tendo em conta a sublinhada pluridimensionalidade da 

ilicitude objetiva), embora seja relevante, não é per se suficiente para responsabilizar 

civilmente a Administração; para o efeito, é sempre necessário que a violação da 

legalidade provoque lesões em alguma(s) esfera(s) jurídica(s) subjetiva(s) ou 

subjetivada(s), ou que a legalidade violada esteja funcionalmente dotada da racionalidade 

de proteção subjetiva.  

14. Ora, no caso da responsabilidade civil da Administração pela recusa do acesso à 

informação administrativa, como antecipámos supra e se compreende melhor agora, a 

verificação da ilicitude objetiva não constitui um aspeto indagatório com relevância 

autónoma para a presente investigação, porquanto partimos, desde logo, do pressuposto 

de que o ato de recusa seja inquestionavelmente ilegal. No entanto, cumpre esclarecer 

que não pretendemos, de modo algum, ignorar que a averiguação da ilicitude objetiva 

neste domínio especial de responsabilidade constitui uma tarefa nem sempre fácil na 

prática, tendo em conta que a afirmação da (i)legalidade de determinado ato de recusa 

pressupõe sempre um exercício de ponderação valorativa28 e de confrontação com uma 

panóplia de normas especiais (amiúde com conceitos indeterminados) que legitimam 

restrições ao acesso a determinadas informações administrativas29 30.  

15.  Em relação à ilicitude subjetiva, afigura-se realmente fácil o seu preenchimento, 

tendo em conta que, por um lado, no nosso ordenamento jurídico, é indiscutível que o 

direito de acesso à informação administrativa constitui um direito subjetivo dos 

                                                           
responsabilidade civil extracontratual da Administração, afigura-se-nos imprescindível interpretar 

extensivamente o conceito de “direito subjetivo” constante do artigo 9.º da Lei n.º 67/2007, de forma a 

abranger não só os “direitos subjetivos plenos”, mas também os “direitos subjetivos enfraquecidos” em 

sentido amplo. 
28  Como efeito, como ESTEVES DE OLIVEIRA, PEDRO GONÇALVES e PACHECO DE AMORIM afirmam, 

“é claro que o direito de informação e as diversas faculdades em que se desdobra não gozam, como não 

goza nenhum direito fundamental destes, de uma proteção absoluta: a sua satisfação plena sacrificaria 

outros interesses e valores constitucionais de igual (ou até maior) valia”, cfr. MÁRIO ESTEVES DE 

OLIVEIRA/PEDRO COSTA GONÇALVES/ PACHECO DE AMORIM, Código..., cit., pp.323-325. 
29  Paradigmaticamente, v. o artigo 6.º da LADA. 
30  Esta complexidade, porém, não constitui uma especificidade única da responsabilidade da 

Administração pela recusa do acesso à informação administrativa. Com efeito, tendo em conta, por um 

lado, a inflação de leis, e por outro lado, o enriquecimento material do princípio da legalidade, as atuações 

da Administração estão, em geral, subordinadas não só a um bloco colossal da estrita legalidade, mas 

também a uma “galáxia” de blocos normativos – às vezes, até conflituais entre si – compostos por atos 

provenientes de diferentes ordenamentos jurídicos e por diversas fontes de direito. 
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particulares perante a Administração  (ainda que seja um direito subjetivo “enfraquecido”, 

porquanto o seu exercício em concreto pode vir a ser limitado pela aplicação 

administrativa das normas legais que atribuem certo grau de discricionariedade à 

Administração) e que, por outro lado, a recusa de acesso implica inevitavelmente lesões 

neste direito. 

Não obstante, antes de concluirmos a análise sintética relativa à ilicitude subjetiva, 

não podemos deixar de acrescentar a seguinte observação, que julgamos não despicienda:  

Como se sabe, o acesso à informação administrativa não constitui um fim em si 

mesmo. A razão é que, normalmente, quando um particular peça o acesso à determinada 

informação, a sua última pretensão não consiste na mera aquisição ou detenção pura e 

simples desta peça de informação – efetivamente, salvo o caso em que o interesse prático 

subjetivo subjacente à pretensão de um particular de acesso à informação se traduza 

somente na satisfação da sua “curiosidade”, a informação apresenta-se quase sempre 

como um instrumento para os particulares poderem exercer, de maneira cabal, outros 

direitos, interesses ou liberdades que integram a sua esfera jurídica. Por outras palavras, 

a atribuição/reconhecimento jurídico-constitucional do direito de informação aos 

particulares representa a subjectivização jurídica do instrumento informativo de que os 

particulares, enquanto cidadãos de um Estado de Direito democrático, devem dispor nas 

suas relações jurídicas com a Administração Pública.  

Ora, esta opção legislativa, para além de cunhar as “faculdades” de acesso à 

informação administrativa com todas as características do direito subjetivo público, 

acarreta consequências significativas no plano de responsabilidade civil. Com efeito, a 

partir do momento em que o acesso à informação administrativa fica garantida através do 

reconhecimento de um direito subjetivo autónomo para o efeito, incorporando assim na 

esfera jurídica dos particulares um “novo” direito subjetivo instrumental, a violação 

antijurídica lesiva deste direito constitui per se uma ilicitude subjetiva autónoma.  

Trata-se de uma observação relevantíssima, uma vez que a introdução desta “nova 

fonte” de ilicitude subjetiva, para além de legitimar a existência de “danos autónomos” 

derivados da frustração do direito de acesso à informação administrativa 

independentemente da sua instrumentalidade – pensa-se, maxime, na possibilidade da 

imputação direta de danos morais à violação deste direito –, permite que se possa escapar 

ao filtro de ilicitude subjetiva a indemnizabilidade da preterição daqueles interesses 
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subjetivos “servidos” por este direito subjetivo instrumental, de modo a que se torne 

dispensável a busca (nem sempre com êxito) de um direito subjetivo ou interesse 

legalmente protegido autónomo que assegurará estes interesses subjetivos dos 

particulares, sendo então a análise do seu ressarcimento deslocada para o nível da 

“causalidade preenchedora” (isto é, simplesmente dito, a imputabilidade dos danos 

derivados da frustração destes interesses subjetivos à lesão do próprio direito de acesso à 

informação administrativa).  

Deste modo, julga-se legítimo afirmar que a própria subjectivização jurídica das 

faculdades dos particulares de acesso à informação administrativa se consubstancia num 

contributo significativo para a indemnizabilidade de alguns prejuízos económicos que 

seriam meros “danos puramente patrimoniais” – e daí, não indemnizáveis – se não 

houvesse como “referência de imputação” a ilicitude subjetiva resultante da violação do 

direito de acesso à informação jurídica.  

Numa palavra, o fenómeno traçado traduz-se, no fundo, na disponibilização pelo 

próprio sistema de uma válvula de escapa bilateral que permite fugir à teoria de “duplo 

ilícito” – isto é, perfunctoriamente dito, o fenómeno de existir duas (ou mais) ilicitudes 

subjetivas desencadeadas por uma mesma conduta objetivamente ilícita – para o nicho 

dogmático de “causalidade preenchedora”, e vice versa, aquando da resolução de alguns 

problemas indemnizatórios.  

 

b) Culpa 

16. Tal como se refere sucintamente supra, o legislador da Lei n.º 67/2007 optou pelo 

regime germânico para a responsabilidade civil extracontratual da Administração, 

autonomizando assim a culpa da ilicitude como um requisito com relevância dogmática 

autónoma – cfr. o artigo 9.º da Lei n.º 67/2007 (embora especialmente no caso da violação 

dos deveres de cuidado, a própria natureza desta ilicitude objetiva faça com que a culpa 

se dilui praticamente na própria ilicitude, aproximando-se assim ao sistema francês de 

faute). No entanto, também é verdade que o legislador não introduziu um sistema que 

separe estanquemente a culpa da ilicitude – com efeito, logo nos n.ºs 2 e 3 do artigo 9.º, 

encontramos a consagração legislativa da presunção de culpa com base na comissão (de 



 

  REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 1 - 2019                                                                                          677 

certas modalidades) de ilicitude31. 

17. No caso da responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de acesso à 

informação administrativa, sendo a recusa, em nosso entender, um ato jurídico32, mas 

ilícito por ser ilegal, afigura-se inquestionável a aplicação da presunção de culpa leve 

prevista no n.º 2 do artigo 9.º da Lei n.º 67/200733. Deste modo, com a inversão do ónus 

da prova inerente à presunção, o particular-lesado fica dispensado do ónus de provar a 

natureza culposa da recusa da Administração a propósito da fundamentação da 

responsabilidade civil da Administração. No entanto, importa recordar que a presunção 

“oferecida” pelo legislador abrange apenas a culpa leve, sendo assim necessário o lesado, 

caso queira, fornecer provas suficientes para o efeito de imputar dolo ou culpa grave à 

conduta ilícita da Administração.  

Nessa senda, questiona-se: terá interesse o particular-lesado em imputar à 

Administração um maior grau de gravidade de imputação subjetiva que ultrapassa a culpa 

                                                           
31  Ora, considerando somente a letra das normas, parece que a presunção de culpa leve vale somente 

para os atos jurídicos ilegais e os atos (jurídicos ou materiais) que violem o dever de vigilância. Assim 

sendo, aparentemente, o legislador optou por excluir do âmbito de aplicação da presunção de culpa as 

atuações materiais que violam os parâmetros jurídicos ou as normas técnicas – o que faz com que, nesses 

casos, “funcionam os critérios gerais do ónus da prova, competindo ao lesado provar que o titular de órgão, 

funcionário ou agente actuou com culpa ou que se verifica uma situação de culpa anónima ou colectiva” 

– cfr. CARLOS CADILHA, Responsabilidade..., cit., p.201.  

Salvo todo o respeito devido, não podemos aceitar esta interpretação literal, que se nos afigura 

insustentável. Com efeito, e por um lado, tendo em conta que a consagração da presunção de culpa leve se 

estriba axiologicamente na especial vinculação da Administração ao Direito, e que esta vinculação não se 

atenua nas atuações materiais da Administração (cfr. artigo 2.º, n.º 3 do CPA; v. FREITAS DO AMARAL, Curso 

de Direito Administrativo, II, Coimbra, 2016, pp.540-542), não se compreende a diferenciação entre os atos 

jurídicos ilegais e as atuações materiais que violem os parâmetros jurídicos a nível da aplicação da 

presunção de culpa.  

Por outro lado, também não se vislumbra qualquer racionalidade forçosa que possa sustentar a tese 

que exclui do âmbito da presunção de culpa as atuações materiais que violem as normas técnicas – com 

efeito, não se pode olvidar que enquanto a legitimidade da Administração advém primordialmente da sua 

vinculação ao princípio da prossecução do interesses público e da racionalização material objetiva das suas 

condutas, a ratio das normas técnicas relevantes na matéria de responsabilidade consiste precisamente em 

promover (e daí realçar a importância de) a eficiência, eficácia, retidão profissional e diligência da 

Administração em cumprimento do seu “mandato” e missão constitucional. Neste sentido, VIEIRA DE 

ANDRADE, “A responsabilidade por danos decorrentes do exercício da função administrativa na nova lei 

sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado e demais entes públicos”, RLJ, n.º 3951, ano 137, 

Coimbra, 2008, p.387; e ALEXANDRA LEITÃO, “Duas questões...”, cit., p.18. 
32  No entanto, mesmo que possa não ser totalmente isento de dúvida, inclinamos a não considerar a 

recusa de acesso aos documentos administrativos como um ato administrativo (negativo), mas um mero ato 

jurídico instrumental, que consiste numa mera declaração de recusa. Este entendimento terá relevância não 

despicienda a nível processual, sobretudo em relação à escolha do tipo de ação administrativa (não urgente) 

para reagir contra a recusa de acesso aos documentos administrativos – v. AROSO DE ALMEIDA/CARLOS 

CADILHA, Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, Coimbra, 2017, pp.255-255, 

260-262. 
33  Recordando-se a nossa posição sobre o âmbito de aplicação da presunção de culpa leve consagrada 

no artigo 9.º, mesmo que se considere que a recusa seja uma mera operação material, o particular deverá 

beneficiar ainda da presunção de culpa leve. 
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leve já presumida com base na ilicitude?  

Aparentemente, analisando unicamente as normas constantes da Lei n.º 67/2007 

(sobretudo o n.º 4 do artigo 8.º), afigura-se que, neste caso, a determinação do grau de 

culpa imputável à Administração “através” do seu pessoal ou serviço constitui uma 

problemática (em princípio) desprovida de relevância prática na relação externa entre a 

Administração e o lesado34, porquanto se trata de um tema com relevo prático exclusivo 

no âmbito de ação de regresso35, que se desenvolverá somente a propósito da relação 

interna entre a Administração e o “funcionário faltoso”. Noutra perspetiva, pode dizer-se 

que, prima facie, havendo presunção de culpa leve, o não apuramento do grau de culpa 

não irá prejudicar a posição do particular, mas apenas poderá vir a beneficiar 

(irracionalmente) o funcionário, que ficará assim eximido do dever de regresso36.  

18. Todavia, na nossa perspetiva, a fim de compreender a relevância/irrelevância do 

apuramento do grau de culpa para os particulares que já beneficiam do regime garantístico 

da presunção de culpa leve, é necessário olhar para além das soluções legais plasmadas 

na Lei n.º 67/2007, analisando o problema em causa como uma questão que 

(simultaneamente) tange ao próprio funcionamento do sistema da responsabilidade civil 

em geral (mas sem se negar, claro está, a especialidade axiológica que marca o domínio 

da responsabilidade civil da Administração).  

A este propósito, apresentamos as seguintes duas observações, que terão relevância 

especial no âmbito da responsabilidade da Administração pela recusa ilegal de acesso à 

informação administrativa: 

i) Em primeiro lugar, importa salientar que, na nossa perspetiva, os 

vários pressupostos da responsabilidade civil extracontratual, não obstante a 

                                                           
34  Não ignoramos que o dolo ou culpa grave é pressuposto da responsabilidade direta dos próprios 

funcionários perante o lesado (cfr. artigo 8.º, n.º 1 da Lei n.º 67/2007). Contudo, em regra, isto não traz 

mais “vantagens” aos particulares em termos práticos, uma vez que, em regra, a própria Administração 

apresenta uma maior garantia patrimonial geral do que o seu funcionário faltoso.  
35  Em sentido próximo, v. CARLOS CADILHA, Responsabilidade, cit., p.203 
36  Cfr. CARLA AMADO GOMES, “A responsabilidade civil extracontratual da Administração por facto 

ilícito: reflexões avulsas sobre o novo regime da lei 67/2007, de 31 de dezembro”, Julgar, n.º 5, Lisboa, 

2008, p.91, para quem, com a introdução inovatória da solução constante do n.º 4 do artigo 8.º, a Lei n.º 

67/2007 “vem criar uma espécie de semi-caso julgado, ou um caso julgado parcial com uma dimensão 

predominantemente garantística: para efeitos de ressarcimento do particular, vale a presunção de culpa 

leve; para efeitos de regresso, fica em aberto a possibilidade de apuramento de um grau superior de 

responsabilidade do agente... Esta solução é inexequível e redunda na responsabilização exclusiva da 

pessoa colectiva, de forma intoleravelmente penalizadora do interesse público (pois, de jure condito, não 

há qualquer restrição do dever de indemnizar por falta leve aos casos de dano especial e anormal)”.  
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sua autonomia dogmática e teleológica, não são categorias absolutamente 

independentes entre si. Com efeito, não se pode olvidar que a repartição da 

fundamentação da responsabilidade civil da Administração em vários 

requisitos tem como referência última o cabal cumprimento do artigo 22.º da 

Constituição, e a garantia e reintegração (a jusante) do equilíbrio 

fundamental entre a esfera de “competência e legitimidade” e a esfera de 

“responsabilidade” que integram o estatuto irredutível da Administração 

Pública. Deste modo, afigura-se-nos sistematicamente inevitável assegurar 

uma articulação axiologicamente orientada entre os requisitos 

fundamentadores da responsabilidade civil da Administração, de modo a que, 

sem prejuízo da necessidade (mais que pedagógica) de manter uma 

delimitação conceptual-dogmática precisa destes requisitos, a aquilatação 

prática (casuisticamente referenciada) de cada um deles não deve ser 

realizada de modo isolado, como se fosse as workstations inseridas numa 

assembly line.  

Por outras palavras, não podemos deixar de advogar a vigência de um “sistema 

móvel”37 de responsabilidade em que os respetivos requisitos fundamentadores são 

ligados entre si por “laços de interdependência sistemática e de mútua influência prática”, 

que potenciarão a “flexibilização” do juízo relativo à verificação de um requisito tendo 

em conta o modo de preenchimento dos outros.  

Posto isto, compreende-se que não é totalmente despiciendo os particulares lesados 

(pela recusa ilegal de acesso à informação administrativa) apresentarem provas (se 

houver) de um maior grau de censurabilidade subjetiva (i.e. mais grave do que a culpa 

leve presumida) imputável à conduta da Administração, que pode acabar por “facilitar” o 

preenchimento dos outros requisitos da responsabilidade, tal como o nexo de causalidade 

fundamentadora ou a imputação objetiva da ilicitude subjetiva à conduta (e 

eventualmente, também o nexo de causalidade preenchedora [ou a imputação dos danos 

à esfera do direito ou interesse lesado], ainda que este, em bom rigor, não constitua um 

requisito de fundamentação da responsabilidade)38. Nessa senda, os particulares, mesmo 

                                                           
37  Sobre as várias modalidades de “sistema móvel”, v. NILS JANSEN, Die Struktur des Haftungsrechts, 

Tubingen, 2003, pp.594 ss. apud MAFALDA MIRANDA BARBOSA, Do Nexo de Causalidade ao Nexo de 

Imputação, Contributo para a Compreensão da Natureza Binária e Personalística do Requisito Causal ao 

Nível da Responsabilidade Civil Extracontratual, Cascais, 2013, pp.990-991, nota 2121. 
38  Com efeito, como FRANCIS HAUMONT destaca pertinentemente, no domínio de responsabilidade 



 

  REVISTA DE DIREITO DA RESPONSABILIDADE – ANO 1 - 2019                                                                                          680 

que já beneficiem da presunção da culpa leve da Administração, poderão ter interesse em 

provar o dolo ou a culpa grave desta, a fim de “ativar” a conexão prático-sistemática 

“móvel”, por exemplo, entre a culpa e o nexo de causalidade (ou a imputação objetiva) – 

cujo afloramento abrange, designadamente, a) a relativização/correção do teste de 

probabilidade (teoria da causalidade adequada) ou o alargamento da esfera de risco 

assumido pela Administração (teoria da imputação objetiva de risco) 39 e b) a diminuição 

da aceitabilidade ou até a rejeição da invocabilidade da “exceção” de comportamento 

alternativo lícito40, no caso de dolo ou de negligência grosseira.  

ii) Em segundo lugar, a propósito de indagar a relevância eventual do 

apuramento do grau de culpa do “funcionário” na relação externa de 

responsabilidade entre a Administração e o particular lesado, é fulcral 

mencionar que, sem menoscabar a vigência da posição doutrinária contrária 

(ainda que minoritária) nessa matéria41, a jurisprudência tem adotado uma 

posição especialmente aberta relativa à aplicação do artigo 494.º do Código 

Civil (limitação da indemnização no caso de mera culpa) à responsabilidade 

civil extracontratual do Estado regulada na Lei n.º 67/2007, que é “omissa” 

nesse ponto42.  

                                                           
civil da Administração pelo incumprimento da obrigação de informação, “si l´on relativement aisément 

identifier les manquements potentiellement fautifs dans le chef des autorités administratives, en revanche 

l´administré pourrait être confronté à la difficulté de prouver son dommage et surtout le lien de causalité 

entre celui-ci et la faute de l´administration”. Cfr. FRANCIS HAUMONT, “L´information environnementale: 

la responsabilité des pouvoirs publics”, in La Responsabilité Civile Liée à Information et au Conseil. 

Questions d´Actualité, Bruxelas, 2000, p.129. 
39  Defendendo explicitamente a influência do juízo de culpa na verificação do nexo de causalidade 

(ou de imputação objetiva), MAFALDA MIRANDA BARBOSA, Do Nexo..., cit., pp.987-988; e CHRISTIAN VON 

BAR, The Common European Law of Torts, vol. 2, Oxford, 2000, p.458. 
40  Sobre o comportamento alternativo lícito na responsabilidade civil da Administração, v. LEONG, 

HONG CHENG, Da Imputação objetiva..., cit., pp.44-133 e a lista de bibliografia lá citada. 
41  Especialmente: FILIPA CALVÃO, para quem “ainda que se admitisse atender a juízos de equidade, 

como decorre do artigo 494.º do Código civil, para determinar o montante indemnizatório, pouco sobraria 

da referida norma que justificasse ainda a sua aplicação à responsabilidade pública” – cfr. FILIPA CALVÃO, 

“Artigo 3.º Obrigação de indemnizar”, in Comentário ao Regime da Responsabilidade Civil 

Extracontratual do Estado e demais Entidades Públicas, org. RUI MEDEIROS, Lisboa, 2013, p.105. Em 

sentido contrário, NUNO TRIGO DOS REIS, “Artigo 3.º (Obrigação de Indemnizar)”, in O Regime de 

Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades Públicas: Comentários à Luz da 

Jurisprudência, coord. CARLA AMADO GOMES, RICARDO PEDRO E TIAGO SERRÃO, Lisboa, 2017, p. 239, 

em que afirma expressamente que “[n]o direito civil, mas com aplicabilidade no domínio da 

responsabilidade do Estado, importa referir: a diminuição da indemnização em caso de culpa leve (artigo 

494.º do Código Civil)...”. 
42  A este propósito, v. o Acórdão de 20/03/2002 do STA, proc. n.º 045831 e o Acórdão de 11/02/2015 

do TCA Norte, proc. n.º 00447/11.7BECBR. 
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Quanto a nós, em sintonia com a tese que frisa a insuficiência regulatória da Lei n.º 

67/2007 e a aplicabilidade subsidiária do “regime comum de responsabilidade civil em 

geral” constante do Código Civil, não repelimos a aplicação do artigo 494.º do Código 

Civil à responsabilidade civil da Administração. Todavia, tal como em qualquer tentativa 

de recurso às aquisições jurídico-civilísticas na matéria da responsabilidade civil, 

realçamos que esta aplicação “subsidiária” ou “integradora” do artigo 494.º do Código 

Civil não deve ser irrefletida, mas sempre adaptada em conformidade com a axiologia ou 

teleonomologia do próprio instituto de responsabilidade civil da Administração43. 

Nessa senda, antes de mais, afigura-se intransponível para o domínio da 

responsabilidade civil da Administração o fator de “situação económica do lesante” 

enquanto critério de limitação da indemnização no caso de mera culpa44 – efetivamente, 

mesmo que não ignoremos que a preocupação com o “cofre do Estado” (sobretudo 

quando associada ao valor constitucional de funcionamento normal do Estado e às 

considerações jurídico-políticas na vertente de “Estado fiscal” 45) tem surgido como uma 

das considerações mais relevantes no propósito da modelação do regime da 

responsabilidade civil do Estado e de demais entidades públicas46, não conseguimos 

                                                           
43  Cumpre recordar assim o já citado ensinamento de VIEIRA DE ANDRADE, “A responsabilidade 

indemnizatória...”, cit., p.345. 
44  Em sentido próximo, FILIPA CALVÃO, “Artigo 3.º...”, cit., p.105. 
45  Com efeito, recorrendo às palavras de PAULO OTERO, “se excetuarmos os casos de 

responsabilidade pessoal do titular do órgão decisório, a responsabilidade civil dos poderes públicos é 

sempre a responsabilidade civil de toda a coletividade. Significa isto, desde logo, que o valor financeiro 

da indemnização a pagar é suportado por todos os contribuintes”, cfr. PAULO OTERO, “Direito fundamental 

à responsabilidade civil dos poderes públicos e crise financeira: esboça de uma metódica ponderativa de 

restrição”, in O Regime de Responsabilidade Civil Extracontratual do Estado e Demais Entidades 

Públicas: Comentários à Luz da Jurisprudência, coord. CARLA AMADO GOMES, RICARDO PEDRO E TIAGO 

SERRÃO, Lisboa, 2017, p.15. 
46  No início do século XX da França, a preocupação com as finanças públicas representou um fator 

de elevada relevância na sede da fundamentação da responsabilidade do Estado. Por exemplo, como 

observa VIALLE, a “protection des deniers de l´Etat” foi uma das razões principais que levou o Conseil 

d´Etat – em rutura com a (ultrapassada) experiência dos tribunaux judiciaires – a nunca adotar a teoria da 

equivalência das condições para resolver o problema de causalidade no domínio de responsabilidade civil 

do Estado, cfr. PIERRE VIALLE, “Lien de causalité et dommage direct dans la responsabilité administratif”, 

Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et à l'Etranger, n.º 5, Paris, 1974, pp.1257-

1258. Aliás, recorda-se que esta mesma preocupação foi um dos argumentos que MAURICE HAURIOU usou 

para defender a tese que restringe o âmbito de faute em comparação com o âmbito de excès de pouvoir, cfr. 

HAURIOU, MAURICE, note sous C.E. 29 mai et 11 déc. 1903, Le Berre et Villenave, Sirey 1904, III, p.125. 

Por enquanto, no direito espanhol, a preocupação com o dinheiro público constitui um dos maiores 

argumentos contra o regime “super-objetivo” da responsabilidade da Administração consagrado na Ley de 

Expropriación Forzosa de 1954 (carácter essencialmente objetivo este que se mantém no regime da Ley 

30/1992, que, entretanto, já introduziu algumas modificações, maxime, no tocante ao direito de regresso do 

Estado contra os funcionários culposos), cfr. MUÑOZ, JAIME RODRÍGUEZ-ARANA, “Nuevas orientaciones 

doctrinales sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública”, CJA, n.º 40, Braga, 2003, 

p.50 ss.. 

Em Portugal, PAULO OTERO, em defesa do dever constitucional do tribunal de não condenar o Estado 
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vislumbrar qualquer sustentabilidade jurídica de um juízo equitativo, exercido ao abrigo 

da cláusula de atenuação no caso de culpa leve, “a favor” de uma Administração mais 

pobre, sob pena de criar qualquer ideia francamente inconstitucional que determinaria a 

esfera de competência e legitimidade da Administração em função da sua riqueza (e até 

em função do poder económico do lesado).  

Ainda a propósito da aplicação-adaptação do artigo 494.º do Código Civil no 

domínio da responsabilidade civil da Administração, considerando o estatuto 

constitucional da Administração Pública, a finalidade pedagógica da responsabilidade 

civil e o incentivo de uma Administração mais prudente, advogamos que a aplicação do 

artigo 494.º do Código Civil no caso da presunção da culpa leve da Administração deve 

depender sempre da demonstração por parte da Administração da causa objetiva da 

negligência cometida, bloqueando assim qualquer “benefício colateral” que a 

Administração pode obter automaticamente da presunção da sua própria culpa leve.  

E especialmente no âmbito da responsabilidade civil da Administração pela recusa 

ilegal de acesso à informação administrativa, julgamos que a causa objetiva da culpa leve 

poderá, nomeadamente, consistir no erro sobre a articulação conjugada das normas 

inseridas no complexo normativo que regula o acesso dos particulares à informação 

administrativa e as respetivas restrições, podendo a aplicação errada das normas ser 

fundamentada na natureza pioneira do problema suscitado in casu, na natureza 

particularmente complexa do caso concreto em que se envolvem vários interesses 

                                                           
à ruína, advoga que, na circunstância excecional de grave crise financeira que ameaça extremamente a 

sustentabilidade financeira do Estado, o tribunal pode, inter alia, emanar “uma decisão modulativa de 

efeitos de pedidos indemnizatórios de danos patrimonais”, no sentido de legitimar a limitação (no tempo) 

do quantum indemnizeatur a que a Administração foi condenada ou a inexecução excecional, temporária e 

parcial da sentença condenatória, com a ressalva de que, quando a crise financeira despareça, a 

Administração já tem de voltar a pagar ao lesado o montante indemnizatório cujo pagamento foi 

excecionalmente “congelado”, v. PAULO OTERO, “Direito fundamental...”, cit., passim, maxime, pp.16-24.  

Concordamos, em geral, com esta solução pertinente de modelação do efeito da sentença 

condenatória. No entanto, salvo todo o respeito devido, já não concordamos com a posição do Autor relativa 

a “regras de prescrição” do direito do lesado ao montante indemnizatório congelado – com efeito, ao 

contrário do que o Autor defende, julgamos que, em lugar das soluções previstas no artigo 309.º do Código 

Civil, no artigo 5.º, n.º 4, alínea a), do Código das Expropriação e/ou do artigo 5.º da Lei n.º 67/2007, será 

porventura mais adequado aplicar por analogia a solução prevista no artigo 13.º, n.º 2, da Lei-Quadro da 

Dívida Pública. Por outras palavras, na nossa perspetiva, o dever da Administração de pagar ao lesado o 

montante indemnizatório “congelado” – que, em termos substanciais, se nos afigura que constitui uma 

“dívida pública” (em sentido impróprio) – só prescreve no prazo de 10 anos contado da data do 

desaparecimento da situação de grave crise financeira.  

 De resto, tendo em conta a natureza excecional da solução, não podemos deixar de questionar a 

amplitude subjetiva da sua aplicação – salvo melhor opinião, julgamos que, em princípio, esta solução não 

deve ser aplicável à responsabilidade civil das entidades administrativas privadas (em sentido amplo), 

sobretudo aquelas com estrutura societária. 
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privados e públicos antagónicos, ou na divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a 

questão jurídica subjacente.  

Ora, não negamos que estas fundamentações até podem ser, em teoria, igualmente 

invocadas pela Administração para ilidir a presunção de culpa leve47 48. Contudo, tendo 

em conta particularmente a vinculação da Administração ao Direito, a verdade é que o 

conhecimento integral do ordenamento jurídico faz parte da sua missão constitucional (e 

do pessoal e serviços que a integram) e por isso, o juízo de “desculpabildade” do erro da 

Administração (ou dos seus funcionários) sobre a ilicitude (objetiva) deve ser mais 

exigente em comparação com o mesmo juízo que se realiza em relação ao erro cometido 

por um mero particular – e realmente, como ALEXANDRA LEITÃO observa, “os tribunais 

administrativos têm sido exigentes na inversão do ónus da prova, para efeitos de afastar 

a presunção de culpa leve… a Administração tem de esclarecer qual a actuação que 

adoptou em concreto e demonstrar que a mesma preenche um padrão médio de 

razoabilidade que poderia evitar o dano, não fossem causas fortuitas ou imprevisíveis 

terem ocorrido”49.  

Perspetivando através de uma ótica estratégico-processualista, o que se observa 

significa que, perante o agravamento da sua posição pela presunção de culpa leve com 

base na ilicitude do seu ato de recusa de acesso à informação administrativa, a 

Administração pode invocar o seu erro sobre a ilicitude objetiva para pedir, 

primariamente, a desculpa do seu ato (e consequentemente a exoneração da 

responsabilidade), e subsidiariamente, a atenuação da indemnização nos termos do artigo 

494.º do Código Civil50.  

Nessa senda, tendo em conta a complexidade da regulação legislativa sobre o acesso 

à informação administrativa e o número cada vez mais inflacionado de normas nessa 

                                                           
47  Cfr. CARLOS CADILHA, Regime..., cit., p. 202. 
48  Contra a possibilidade de ilidir a presunção de culpa leve: PEDRO MACHETE, “a responsabilidade 

da Administração por facto ilícito e as novas regras de repartição do ónus da prova”, CJA, n.º 69, Braga, 

2008, p.34. 
49  Cfr. ALEXANDRA LEITÃO, “Duas questões...”, cit., pp.17-18. Sobre a dificuldade na elisão da 

presunção de culpa leve, v. também CARLA AMADO GOMES, “Riscando a culpa do mapa da responsabilidade 

civil extracontratual das entidades públicas”, in Estudo em Homenagem a Rui Machete, Coimbra, 2015, 

p.167. 
50  Sem dúvida, se a Administração julgar que conseguirá provar o dolo ou a culpa grave do seu 

“funcionário” faltoso in casu (que, porém, nem sempre é fácil na prática), a sua estratégia processual 

consistirá, racionalmente, em trazer esta prova ao processo, para que depois possa intentar uma ação de 

regresso contra o “funcionário” em causa. 
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matéria, é legítimo antecipar a frequência e a relativa facilidade prática de a 

Administração alegar erro sobre a ilicitude como mecanismo de defesa. Assim sendo, 

para evitar a viabilidade deste blame-shifting da função administrativa à função 

legislativa, julgamos que os particulares terão o “ónus”, ou pelo menos, o interesse em 

tentar imputar à Administração um grau de culpabilidade maior do que a presumida culpa 

leve na responsabilidade da Administração pela recusa de acesso aos documentos 

administrativos51. 

 

c) Dano 

19. Tal como no direito privado, no âmbito da responsabilidade civil extracontratual 

da Administração, basicamente ninguém duvida da essência existencial de dano como um 

requisito indispensável para a fundamentação da responsabilidade52. Contudo, no que 

toca ao seu conceito mais elementar, ao confrontar-se com o conceito de ilicitude, existe 

doutrina que defende (ou critica) a confusão da ilicitude subjetiva com o dano53. Trata-se, 

porém, de uma confusão falsa, uma vez que, de acordo com o entendimento clássico de 

origem do direito civil, a ilicitude de resultado e o dano são conceitos dogmáticos 

diferentes e com funções diferenciadas a propósito da fundamentação da responsabilidade 

– sucintamente dito, enquanto a ilicitude de resultado consiste na lesão de uma posição 

jurídica subjetiva (i.e. direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos), o dano é 

a consequência nociva desta lesão54. Assim sendo, é perfeitamente possível existir dano 

sem ilicitude – que é o caso paradigmático de “danos puramente patrimoniais”55 –, e 

ilicitude sem dano. 

20. Sem dúvida, a definição do conceito de dano consubstancia-se numa tarefa muito 

                                                           
51  No entanto, o entendimento sobre este “ónus” do particular-lesado não deve ser exagerado, uma 

vez que não se pode esquecer de que, sobretudo no caso em que o dolo ou a culpa grave do “funcionário” 

faltoso é manifesto, a própria Administração também terá o ónus (ou até o dever) ou o interesse em provar 

este elevado grau de culpa do seu “funcionário” para que possa intentar uma ação de regresso contra este.  
52  Com efeito, como PAULO MOTA PINTO salienta, “[a] existência de um dano é condição essencial 

da responsabilidade civil, afirmada mesmo pelos autores mais restritivos na enumeração dos respetivos 

requisitos”, cfr. PAULO MOTA PINTO, Interesse Contratual..., cit., pp.536-537. 
53  Por exemplo, ALEXANDRA LEITÃO, “Duas questões...”, cit., p.12. 
54  Cfr. CASTRO MENDES, Do Conceito Jurídico de Prejuízo – Separata do Jornal do Fôro, Lisboa, 

1953, p.21. 
55  Sobre a problemática de danos puramente patrimoniais na responsabilidade civil extracontratual 

da Administração, deixe-nos remeter para o nosso, “Algumas notas sobre a problemática de danos 

puramente patrimoniais na sede da responsabilidade civil extracontratual subjetiva da Administração 

Pública”, publicação em curso. 
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mais complicada do que a mera afirmação da sua autonomia conceitual perante a ilicitude 

de resultado. Com efeito, existe uma miríade de problemas relativos à própria noção de 

dano que ainda não têm soluções minimamente consensuais na doutrina e jurisprudência 

– basta pensar na insuficiência dogmática da teoria da diferença e na dificuldade do seu 

suprimento.  

A exploração integral destes problemas (para não falar já da sua resolução) traduz-

se, indubitavelmente, numa tarefa ambiciosa inalcançável pelo presente trabalho56. Por 

isso, no propósito de garantir a concisão da indagação, limitamo-nos a destacar apenas a 

especialidade do problema respeitante às consequências nocivas da violação do direito à 

informação administrativa. Vejamos. 

21. Como se analise supra, o direito à informação, sem prejuízo da sua autonomia 

existencial na esfera jurídica do seu titular, consubstancia-se num direito instrumental, no 

sentido de que a sua importância prática consiste essencialmente na sua função de garantir 

a obtenção de certos instrumentos necessários para o exercício de um outro direito, 

interesse, ou liberdade do mesmo particular. Por exemplo, no caso do direito à informação 

procedimental, o acesso a esta informação, em regra, não se traduz numa mera pretensão 

do particular de satisfazer a sua pura curiosidade, mas sim na pretensão de poder melhor 

(i.e. de maneira informada) exercer o seu direito de participação procedimental e/ou o 

direto de contraditório57. Por enquanto, no caso do direito de acesso à informação não 

procedimental, na perspetiva da doutrina clássica, a sua utilidade consiste em fornecer 

aos cidadãos um “instrumento de proteção de interesses mais objectivos partilhados pela 

comunidade jurídica, designadamente o da transparência da ação administrativa”58. Já 

no caso do direito à reutilização de informação do setor público, como o considerando n.º 

3 da Diretiva 2013/37/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho de 

201359 determina, a essencialidade deste direito à informação reside no seu “papel 

importante no arranque do desenvolvimento de novos serviços baseados em novos modos 

                                                           
56  Remetemos para o estudo desenvolvido de PAULO MOTA PINTO, Interesse Contratual..., cit., 

pp.536-847. 
57  Como JORGE MIRANDA explica, o direito à informação procedimental é fundamental no Estado de 

Direito democrático porquanto permite que “os interessados tenham acesso às informações oficiais de 

modo a ficarem em posição de defender os seus pontos de vista, podendo moldar, afinal, o conteúdo da 

decisão que os vai afectar... oferecendo-lhe a possibilidade desse prover de informações que repute 

relevantes para a sua apreciação in fieri do seu caso, ou que o ajudem a fazer vingar as suas queixas contra 

decisões administrativas já tomadas”, cfr. JORGE MIRANDA, “O direito...”, cit., p.459. 
58  Cfr. RAQUEL CARVALHO, O Direito..., cit., pp.160-161. 
59  Que altera a Diretiva 2003/98/CE relativa à reutilização de informações do setor público. 
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de combinar e utilizar essas informações, estimular o crescimento económico e promover 

a intervenção social”.  

Assim sendo, quando se violar o direito à informação administrativa, fica preterido 

não só o seu valor “existencial” na esfera jurídica do titular, mas também aquele direito, 

interesse ou liberdade para o qual o direito à informação administrativa serve como o 

instrumento de concretização.  

Por conseguinte, a nível de consequências nocivas em virtude da violação do direito 

à informação administrativa, teremos dois planos diferentes de danos: i) o plano 

intrínseco, em que estão os danos resultantes do simples impedimento (ilegal) do 

particular de usar e fruir legitimamente a sua titularidade do direito à informação 

administração (aqui, como veremos, terá relevância especial a indemnizabilidade de 

danos morais); e ii) o plano extrínseco, em que se encontram os danos resultantes da 

frustração das utilidades do(s) direito(s), interesse(s) ou liberdade(s) cuja concretização 

cabal depende da disponibilização da informação requerida – a este propósito, cumpre 

recordar que, como explicámos supra, a frustração destes direitos, interesses ou 

liberdades pode consubstanciar-se per se numa fonte autónoma de ilicitude de resultado, 

contanto que esteja em causa um direito subjetivo (ou um interesses legalmente 

protegido), tal como o direito de contraditório. Deste modo, dogmaticamente 

perspetivando, a indemnização dos danos provenientes dessa frustração-lesão pode ser 

ensaiada, ou através da sua integração no referido plano extrínseco de danos resultantes 

da violação do direito à informação, ou através da autonomização destes danos como 

consequências nocivas diretas da violação dos tais direitos subjetivos (supostamente 

servidos pelo direito à informação) enquanto uma fonte autónoma da ilicitude de 

resultado.  

Trata-se de uma observação com relevância não despicienda na prática, uma vez que, 

conquanto no primeiro caso a essência do problema reside na identificação e imputação 

deste plano extrínseco de danos à violação do direito à informação (temática de 

causalidade preenchedora – v. infra), no segundo caso, o centro problemático é deslocado 

para a questão do nexo causal/imputacional entre a recusa ilegal de acesso à informação 

e a lesão daqueles direitos subjetivos. 
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d) Nexo de causalidade fundamentadora/ nexo de imputação objetiva60  

22. Como nota introdutória, cumpre referir que no direito positivo, para a maioria e 

até a quase-unanimidade da doutrina e jurisprudência nacional61, no terreno da 

responsabilidade civil extracontratual da Administração, a teoria preferida e efetivamente 

recorrida para resolver o problema da verificação do nexo causal/ imputacional objetivo 

entre a conduta antijurídica e o resultado ilícito é, acriticamente, a teoria da causalidade 

adequada (embora sem negar a importância da complementaridade da teoria do escopo 

da norma violada). Esta posição tomada, a nosso ver, resulta indubitavelmente de uma 

influência avultada das (e até uma inércia dogmática face às) aquisições civilísticas na 

responsabilidade civil extracontratual em geral.  

No entanto, ao arrepio da posição maioritária, consideramos impertinente a 

aplicação da teoria da causalidade adequada no domínio de responsabilidade civil da 

Administração. Com efeito, em termos muito sintéticos, tendo em consideração as críticas 

dirigidas contra a teoria da causalidade adequada em geral no direito privado, a 

                                                           
60  Sobre este tema, deixe-nos remeter para o nosso trabalho: LEONG, HONG CHENG, Da Imputação 

Objetiva..., cit., passim. 
61  A nível doutrinário, v. entre outros, MARGARIDA CORTEZ, Responsabilidade Civil da 

Administração por Actos Administrativos Ilegais e Concurso de Omissão Culposa do Lesado, Coimbra, 

2000, pp.114-116; AROSO DE ALMEIDA, Teoria Geral do Direito Administrativo, O Novo Regime do Código 

do Procedimento Administrativo, Coimbra, 2015, p.500 (o Autor, ao defender que o problema do nexo de 

causalidade não está, de iure condito, regulado por algum regime específico no domínio de responsabilidade 

civil extracontratual do Estado-Administração, afirma que o problema será resolvido cabalmente pelo 

regime civil – i.e. a teoria da causalidade adequada para a maioria doutrinária civilística); CARLOS 

CADILHA, Regime..., cit., maxime, p.179 (o Autor tem referido em vários lugares da sua obra a aplicação da 

teoria da causalidade adequada para resolver o problema do nexo de causalidade na responsabilidade do 

Estado. O raciocínio deste consiste no corrente argumento da aplicabilidade direta do regime civil no 

tocante ao requisito de nexo causal); ANA RAQUEL MONIZ, “Responsabilidade da Administração por 

prestação de cuidados de saúde e violação do dever de vigilância (Anotação ao Acórdão do Supremo 

Tribunal Administrativo (1ª Secção) de 29.5.2014, P. 922/11)”, CJA, n.º 110, Braga, 2015, pp.51-52; MARIA 

DA GLÓRIA GARCIA, “A responsabilidade civil extracontratual do Estado e das Regiões Autónomas pelo 

exercício da função político-legislativa e responsabilidade civil do Estado e demais entidades públicas pelo 

exercício da função administrativa”, Revista do CEJ, nº 13, Lisboa, 2010, p.317. 

Contudo, apesar desta aparente unanimidade doutrinária, MARCELO REBELO DE SOUSA e ANDRÉ 

SALGADO DE MATOS já defendem explicitamente que a teoria da imputação do risco será o melhor caminho 

para resolver o problema do nexo causal na responsabilidade do Estado, ainda que os Autores não 

desenvolveram ou justificaram essa posição valiosa, cfr. MARCELO REBELO DE SOUSA/ANDRÉ SALGADO 

DE MATOS, Responsabilidade..., cit., p.31. 

A nível jurisprudencial, a unanimidade na adoção da teoria da causalidade adequada é ainda mais 

patente. Da jurisprudência mais recente, v., entre outros, do STA: Acórdão de 2012/03/13, proc. 0477/11; 

Acórdão de 2014/09/10, proc. 0812/13; Acórdão de 2014/09/25, proc. 0194/12; Acórdão de 2015/03/25, 

proc. 01932/13; Acórdão de 2016/05/19, proc. 0576/10. Da jurisprudência do TCAN: Acórdão de 

2015/09/11, proc.00095/11.5BEVIS; Acórdão de 2015/09/23, proc. 01141/10.1BEBRG; Acórdão de 

2015/12/04, proc. 01831/08.9BEBRG; Acórdão de 2016/03/04, proc. 03095/11.8BEPRT; Acórdão de 

2016/04/08, proc. 01033/08.4BECBR. Da jurisprudência do TCAS: Acórdão de 2014/06/19, proc. 

06755/10; Acórdão de 2014/11/20, proc.11496/14; Acórdão de 2015/03/26, proc. 08446/12; Acórdão de 

2015/11/12, proc. 03082/07; Acórdão de 2016/05/05, proc. 08605/12.  
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teleonomologia da responsabilidade civil da Administração, a justiça inter- e intra-

administrativa, e a especial tensão verificada entre a função administrativa e a função 

judicial no momento da realização judicativa do direito à indemnização dos cidadãos 

contra a Administração, existem realmente um conjunto de considerações ponderosas62 

que nos levam à adoção de uma posição crítica e, no fim, à rejeição da teoria da 

causalidade adequada em matéria de responsabilidade civil da Administração. Na nossa 

perspetiva, o modelo-base mais adequado é a teoria de imputação objetiva de risco, 

especialmente a teoria imputacional mais objetivista construída por MAFALDA MIRANDA 

DE BARBOSA, que, descrita de modo muito sumariado, desdobra a tarefa de verificação do 

nexo imputacional entre a conduta e a ilicitude (de resultado) em dois momentos 

interligados:  

 

i) A delimitação da esfera de risco assumida, a montante, pelo lesante, aquando da 

prática do ato:  

O critério recorrido para realizar esta delimitação é o de cognoscibilidade da esfera 

de risco, a que se subjaz a ideia de previsibilidade objetiva, mas sem se reconduzir à 

convocação da ideia de probabilidade. Com efeito, para que um dano seja imputável à 

conduta do lesante, basta que este dano seja um mero efeito objetivamente possível da 

conduta, sendo irrelevante em qualquer momento o grau de probabilidade. Deste modo, 

estará preliminarmente excluída a imputação (apenas) nos casos em que a lesão seja um 

efeito impossível da conduta (casos de falta de objeto e de inidoneidade [absoluta] do 

meio); e  

ii) O cotejo das esferas de risco envolvidas no caso concreto: 

Aqui, com a identificação de todas esferas de risco envolvidos na problematicidade 

do caso (a saber, a esfera de risco geral da vida, a esfera de risco assumida pelo próprio 

lesado, e/ou a esfera de risco encabeçada por terceiros), visa determinar-se a força 

imputacional de cada uma destas esferas de risco e a relação imputacional entre elas63 64. 

                                                           
62  V. LEONG, HONG CHENG, Da Imputação Objetiva..., maxime, pp.4-10. 
63  Para mais desenvolvimento, v. MAFALDA MIRANDA BARBOSA, Do Nexo de Causalidade..., cit., 

passim; idem, Responsabilidade Civil Extracontratual, Novas Perspectivas em Matéria de Nexo de 

Causalidade, Cascais, 2014, passim; idem, “A conformação da causalidade pela jurisprudência nacional: 

consenso ou dissenso evolutivo?”, BFD, Tomo I, Coimbra, 2014, pp.219 ss.. 
64  Sublinhamos que, apesar da pertinência e mérito do modelo, este apenas pode funcionar como um 

“modelo-base”, uma vez que, sendo esta construção dogmática elaborada especialmente no propósito de 

resolver o problema do “nexo de causalidade” em responsabilidade civil extracontratual do direito privado, 

adaptações e correções são imprescindíveis para conformá-lo de acordo com a axiologia ou teleonomologia 
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23.  Por ora, sem prejuízo de outras repercussões relevantes que se derivarão 

inevitavelmente da nossa rejeição à teoria da causalidade adequada e da nossa 

densificação-adaptação da teoria da imputação objetiva de risco (que, porém, não pode 

ser abordada com desenvolvimento profundo no presente texto), a verdade é que, no caso 

da responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de acesso à informação 

administrativa, a adoção de uma ou de outra teoria conduz à mesma conclusão da 

afirmação preliminar do nexo causal/imputacional. Com efeito, sendo a estatuição 

autoritária da recusa consistem precisamente na restrição do exercício do direito de 

informação dos particulares, afigura-se inegável a adequação normativa dela como a 

causa da lesão do direito de acesso à informação dos particulares (teoria da causalidade 

adequada) ou a configuração desta lesão como um efeito objetivamente possível da recusa 

(e daí a inscrição do resultado lesivo na esfera de risco encabeçada pela Administração 

aquando da prática do ato de recusa - teoria da imputação de risco).  

24. No entanto, a facilidade de verificação preliminar do nexo causal ou imputacional 

na responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de acesso à informação 

administrativa implica, de modo algum, a isenção de outras inquietações problemáticas 

que se podem suscitar a propósito da temática do nexo causal/imputacional.  

Efetivamente, afigura-se-nos especialmente relevante considerar as implicações da 

“mora” na instauração da ação adequada para efetivar jurisdicionalmente65 o direito à 

informação na temática desta responsabilidade civil da Administração, sobretudo na ótica 

do cotejo da esfera de risco da Administração com a esfera de risco pertencente ao lesado. 

Vejamos. 

25. No direito vigente, encontra-se prevista nos artigos 2.º, n.º 2, alínea n), 36.º, n.º 1, 

alínea d) e 104.º a 108.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (doravante, 

                                                           
especial da responsabilidade civil da Administração. Sobre estas adaptações e correções, v. LEONG, HONG 

CHENG, Da Imputação Objetiva..., cit., pp.24 ss..  
65  Não ignoramos a importância do direito dos particulares de apresentar queixa junto da Comissão 

de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA) previsto no artigo 16.º da LADA. Todavia, este 

mecanismo não se configura como um verdadeiro sucedâneo da ação jurisdicional de tutela do direito à 

informação administrativa, porquanto o relatório da CADA não tem força vinculativa, nem constitui título 

executivo. Trata-se de uma observação relevante, uma vez que, assim sendo, inclinamos a defender que, se 

o aproveitamento do direito de queixa deve ser considerado como uma conduta diligente do particular-

lesado – que deve ser valorizado positivamente em qualquer juízo eventual efetuado a propósito do artigo 

4.º da Lei n.º 67/2007 –, a não apresentação de queixa já não deve ser considerada como uma conduta 

negligente do particular, não devendo, por isso, relevar-se como “comportamento culposo do lesado” a que 

se refere o artigo 4.º.   
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CPTA) a intimação da Administração para prestação de informações, consulta de 

documentos ou passagem de certidões, cuja finalidade consiste precisamente em 

proporcionar aos particulares um “meio processual próprio, de carácter impositivo, e não 

impugnatório, para reagir contra qualquer forma de recusa do direito à informação”66. 

Trata-se de um meio processual ao qual o legislador prevê a natureza urgente e comina 

um prazo curto (20 dias) para a sua propositura (cfr. artigo 105.º, n.º 2 do CPTA).  

Olhando para a letra da lei, parece indubitável que o prazo em causa tem natureza 

perentória. Todavia, já não é tão claro sobre se o recurso a esta ação urgente é obrigatório 

no sentido de que, se o particular não a intentar dentro do referido prazo de 20 dias, já 

não pode recorrer depois a outros meios processuais não urgentes para efetivar 

jurisdicionalmente o seu direito à informação. Perante esta equivocidade, tendo em conta 

que i) em princípio, não se vislumbra outro interesse público, senão o da tutela 

jurisdicional efetiva e tempestiva do direito à informação dos particulares, subjacente à 

opção legislativa de atribuição da natureza urgente à ação de intimação, e que ii) não há 

outras pessoas que estejam em melhor posição do que o próprio particular na 

determinação da urgência do exercício do seu direito à informação administrativa, 

defendemos que o prazo de 20 dias é apenas perentória para a insaturação de uma ação 

de intimação com a tramitação especialmente acelerada prevista nos artigos 107.º e 108.º 

do CPTA.  

Por isso, nada impede que, ultrapassando este prazo curto de 20 dias, os particulares 

podem ainda intentar uma ação administrativa não urgente de natureza impositiva, a todo 

o tempo (cfr. artigo 41.º, CPTA), para defender o seu direito à informação perante o ato 

de recusa ilegal da Administração67. Aliás, como AROSO DE ALMEIDA e CARLOS CADILHA 

advogam, “a não introdução em juízo do pedido de intimação no prazo curto que se 

encontra legalmente cominado não preclude a possibilidade de o interessado renovar, 

perante a Administração, o pedido de informação”68. 

26. Visto assim, podemos concluir que o sistema não consagra, de iure condito, 

qualquer prazo perentório propriamente dito para a tutela jurisdicional do direito à 

informação administrativa. Deste modo, as questões jurídicas especiais relacionadas com 

                                                           
66  Cfr. AROSO DE ALMEIDA/CARLOS CADILHA, Comentário..., cit., p.856. 
67  Neste sentido, VIEIRA DE ANDRADE, A Justiça Administrativa, Coimbra, 2017, pp.258-259, 

maxime, nota 613. 
68  Cfr. AROSO DE ALMEIDA/CARLOS CADILHA, Comentário..., cit., p.857, nota 1046. 
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a repercussão negativa da não instauração tempestiva da ação impugnatória no direito à 

indemnização do particular lesado por um ato (ou um regulamento) administrativo com 

conteúdo positivo – sobretudo os problemas colocados (senão mesmo resolvidos) pelo 

disposto nos artigos 35.º, n.º 3 e 38.º do CPTA – não se suscitam exatamente da mesma 

forma no âmbito da indagação relativa à influência da “mora” (rectius, inércia) do 

particular em pedir tutela jurisdicional do direito à informação sobre a responsabilidade 

da Administração pela recusa ilegal de acesso à informação administrativa. Por 

conseguinte, mesmo que se reconduza igualmente ao grande tema de “culpa do lesado”, 

considerações particulares devem ser tomadas a propósito de aplicação do artigo 4.º da 

Lei n.º 67/2007 a este caso. 

27.  Para apurar a referida influência da inércia do particular no seu direito à 

indemnização, antes de mais, julgamos pertinente recordar a analisada bipartição dos 

planos intrínseco e extrínseco de danos.  

Em relação ao plano intrínseco de danos, uma vez que se trata das consequências 

nocivas derivadas da lesão da própria titularidade/exercício do direito, é normal que a 

inércia do particular na procura da tutela jurisdicional efetiva, sendo uma vicissitude a 

posteriori, não tenha qualquer influência na própria produção do dano.  

No entanto, no que toca ao agravamento do dano, o efeito da tal inércia já não se 

afigura tão claro. Com efeito, sobretudo no caso de danos morais – que são o tipo mais 

relevante a este nível de danosidade –, a relação entre a sua persistência ou agravamento 

e a inércia do lesado varia sensivelmente consoante as circunstâncias concretas de cada 

caso. Realmente, conquanto num determinado caso a inércia pode consubstanciar-se 

numa conduta de autovitimização ou autotortura do lesado que conduz ao agravamento 

imputável do dano – e daí a eventual exclusão da indemnização desta parte de dano –, 

noutro caso, pode perfeitamente acontecer que a efetuação a posteriori do direito à 

informação através da tutela jurisdicional reativa não é a via pertinente para recuperar ou 

cessar a frustração psicológica causada pelo ato de recusa ilegal, não se configurando 

assim como um meio processual adequado de reação equacionado no artigo 4.º da Lei n.º 

67/200769.  

                                                           
69  Destacando a autonomia do lesado na escolha de meios processuais para reagir à ilegalidade 

administrativa e o inevitável casuísmo que caracteriza o juízo de adequação do(s) meio(s) processual(is) 

não ressarcitório(s) como meio de reação contra atos ilegais da Administração, v. CARLOS CADILHA, 

Regime..., cit., pp.115-117; CARLA AMADO GOMES, “A culpa (ou a conduta?) do lesado: reflexões sobre um 
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De resto, importa salientar, como o próprio artigo 4.º determina, a influência do grau 

de culpa Administração sobre o juízo imputacional relativo à conduta inerte do particular. 

Com efeito, a nosso ver, a esfera de risco encabeçada pelo lesado não pode deixar de ser 

diminuída quando o ato de recusa seja intencional para colocar o particular num “estado 

de necessidade” desrazoável de realizar o seu direito à informação administrativa através 

da via jurisdicional. 

Em relação ao plano extrínseco de danos, o problema da influência da inercia 

do particular sobre o seu direito à indemnização já conhece um contorno diferente. Com 

efeito, a este nível, configurando-se a informação pretendida como um instrumento para 

a concretização de um outro direito, interesse ou liberdade, a eventual imputação da 

produção ou agravamento deste plano extrínseco de danos ao próprio lesado depende 

intimamente de três fatores relevantes: 1) a detenção exclusiva (ou não) da informação 

pelo órgão-lesante; 2) a existência (ou não) de sucedâneo; e 3) o momento de “expiração 

de utilidade” da informação requerida para esse fim.  

Na nossa perspetiva, conjugando estes três fatores, a inércia do lesado em procurar 

a efetivação jurisdicional do seu direito à informação administrativa frustrado só terá 

relevância decisiva (no contexto de imputar ao lesado a consumação ou o agravamento 

do dano) quando, tratando-se da informação sem sucedâneo detida em exclusividade pelo 

órgão-lesante70, a utilidade concreta da informação ou o interesse do particular na 

informação ainda se manteria se esta fosse obtida (apenas) no fim do processo judicial 

impositivo e da execução da sentença.  

Trata-se, sem dúvida, de uma ponderação que só se pode realizar em concreto, 

tendo em conta as circunstâncias do caso. Todavia, discursando de modo meramente 

narrativo, prevemos que, na sociedade técnica contemporânea caracterizada pela alta 

velocidade de movimentação, será cada vez menos frequente a situação em que a 

obtenção efetiva da informação através do meio jurisdicional – que demora, ainda que 

estejamos a falar já da ação urgente de intimação – possa acontecer dentro do prazo de 

expiração de utilidade concreta da informação requerida pelo particular71. No futuro 

                                                           
instituto aberto”, in Estudos em Memória do Conselheiros Artur Maurício, Coimbra, 2014, pp.274-175. 
70  Em caso contrário, a relevância da inércia do lesado em efetivar o seu direito através do meio 

jurisdicional será deslocada (ainda que não completamente) para a sua inércia em procurar a informação 

sucedânea e/ou em pedir a mesma informação a outro(s) órgão(s)-detentor(es).  
71  Todavia, não se deve ignorar que em alguns casos especiais, o próprio sistema jurídico 

disponibiliza soluções particulares para assegurar a utilidade da informação (principalmente procedimental) 
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próximo, quando esta observação se torne mesmo numa experiência comum, julga-se que 

terá relevância para a fundamentação de presunções judiciais nos termos dos artigos 349.º 

e 351.º do Código Civil. 

De todo o modo, importa frisar que a efetuação deste juízo de prognose póstuma 

subjacente não é verdadeiramente o papel que o juiz vai desempenhar a propósito do 

artigo 4.º da Lei n.º 67/2007 – com efeito, o que se deve relevar aqui é a exigibilidade de 

o particular, através deste juízo de prognose póstuma, concluir pela possibilidade de evitar 

a produção (ou agravamento) do dano mediante a instauração oportuna da ação impositiva 

(e da subsequente execução da decisão favorável), que consubstancia o pressuposto da 

cognoscibilidade do particular da sua obrigação ético-jurídica de boa-fé de não 

“concorrer” para a consumação dos danos ou o seu agravamento.  

 

e) Causalidade preenchedora 

28. Mesmo que, em bom rigor, a causalidade preenchedora não constitua um requisito 

de fundamentação da responsabilidade, mas um elemento que determina o âmbito da 

responsabilidade, a sua problematização não se torna menos importante. A razão é que, 

tratando-se de um nicho dogmático em que se perscruta o nexo entre a ilicitude (subjetiva) 

e o dano, a responsabilidade fundamentada se esvazia se os danos alegados pelo lesado 

não são imputáveis à ilicitude subjetiva.  

29. Tal como no terreno de causalidade fundamentadora, existe uma grande discussão 

de doutrina (e parecida) sobre o critério a adotar para resolver o problema 

causal/imputacional da relação entre a ilicitude e o dano72. Para nós, em harmonia com a 

nossa posição em relação à causalidade fundamentadora, rejeitamos a adoção da teoria da 

causalidade adequada. Na nossa perspetiva, tendo em conta a natureza fundamentalmente 

subjetivista do instituto de responsabilidade civil da Administração, que consiste em 

ressarcir os danos provenientes da frustração ilegal do direito subjetivo ou interesse 

legalmente protegido do particular, o critério para resolver esta relação 

causal/imputacional deve ter como referência última o próprio conteúdo da posição 

subjetiva lesada. Assim sendo, não podemos deixar de concordar com a posição de 

                                                           
contra o decurso do tempo – exemplo paradigmático será o artigo 60.º, n.ºs 2 e 3 do CPTA. 
72  V. inter alia, PAULO MOTA PINTO, Interesse Contratual..., cit., pp.924 ss.; MAFALDA MIRANDA 

BARBOSA, Do Nexo..., cit., pp.1303 ss.; RUI ATAÍDE, Responsabilidade Civil por Violação de Deveres no 

Tráfego, Coimbra, 2015, pp.838 ss.. 
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MAFALDA MIRANDA BARBOSA, que advoga “a determinação do dano a partir do 

conteúdo do direito subjetivo” através de cotejar a “esfera de utilidade geral [do direito] 

– traduzida no valor patrimonial do bem objeto do direito e, mais especificamente, 

compreendida pela análise das diversas faculdades inerentes ao conteúdo do direito” e a 

“esfera de utilidade particular [do direito] – colimada naquilo que o concreto titular..., 

de dentro do primeiro círculo definido, se propõe realizar ”73. 

30. Neste quadro, para saber quais são os danos em abstrato indemnizáveis na 

responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de acesso aos documentos 

administrativos, é necessário apurar a utilidade geral dos diferentes tipos de direito à 

informação administrativa – que constituirá o limite máximo até ao qual cada caso 

concreto de indemnização poderá chegar.  

Em relação a esta problemática, de facto, já fizemos uma abordagem preliminar da 

solução aquando da análise do problema de dano. Com efeito, recordando, para além da 

dimensão não patrimonial inerente à titularidade ou à expetativa legítima de exercício de 

qualquer direito subjetivo74, a utilidade do direito à informação administrativa é marcada 

pela sua função instrumental. Deste modo, é legítimo concluir que a esfera de utilidade 

geral do direito à informação administrativa é integrada também pela utilidade geral do 

direito, interesse ou liberdade por ele “servido”. Contudo, como veremos, nem sempre é 

fácil identificar com precisão a amplitude dessa posição subjetiva “servida”. Começamos 

a análise pelo caso relativamente mais fácil:  

Em relação ao direito à reutilização dos documentos administrativos, com o 

auxílio interpretativo prestado pelos considerandos da Diretiva 2013/37/UE, parece-nos 

indiscutível que este direito serve essencialmente para a concretização de uma nova 

dimensão (comercial ou não) da liberdade de iniciativa económica, social e cultural, da 

liberdade de circulação de informação, da liberdade de prestação de serviço e da liberdade 

de estabelecimento. Com efeito, como resulta claramente do considerando n.º 33 da 

Diretiva, a criação e promoção deste direito informativo tem como fim fundamental 

                                                           
73  Cfr. MAFALDA MIRANDA BARBOSA, Do Nexo..., cit., maxime, pp.1402-1433. 
74  Especialmente no caso do direito à informação administrativa, cumpre referir-se à observação 

interessante de SÉRVULO CORREIA de que “a sociologia do direito contemporâneo mostra bem como o 

sujeito de direito se encontra inserido numa complexa teia de condutas comunicacionais que provem 

simultaneamente dos jogos da reprodução cultural, da integração social e da socialização do indivíduo. 

Privado do acesso ao conhecimento, o indivíduo não se insere devidamente na sociedade e não se realiza 

como pessoa”, cfr. SÉRVULO CORREIA, “O direito dos interessados à informação: ubi ius, ibi remedium”, 

CJA, n.º 5, Braga, 1997, p.9. 
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“facilitar a criação de produtos e serviços de informação à escala da União com base 

nos documentos do setor público, garantir a efetiva utilização transnacional de 

documentos do setor público, por um lado, por empresas privadas, designadamente 

pequenas e médias empresas, em produtos e serviços de informação de valor 

acrescentado e, por outro, por cidadãos, com vista a facilitar a livre circulação de 

informação e a comunicação”.  

Deste modo, sem negar a relevância decisiva das circunstâncias concretas de cada 

caso, afigura-se-nos legítimo antecipar que a recusa ilegal da reutilização é suscetível dar 

origem à indemnização pelas vantagens que o particular deixou de poder beneficiar em 

virtude da não disponibilização (ou disponibilização atrasada) ilegal de um input 

essencial para o desenvolvimento da concreta atividade económica/social/cultural que ele 

propõe realizar com base nos documentos administrativos requeridos, para além da 

indemnizabilidade de danos morais (se houver) provocados pela frustração da expetativa 

legítima de exercício regular do seu direito. 

Relativamente ao direito à informação procedimental, a amplitude da posição 

subjetiva “servida” já não parece tão clara. No entanto, tendo em conta que segundo os 

artigos 82.º e 85.º do CPA, o direito à informação procedimental pertence apenas a 

“interessados” – que, como GOMES CANOTILHO e VITAL MOREIRA categorizam, são “(1) 

os particulares que são partes no procedimento, (2) os particulares lesados cujos direitos 

ou interesses legalmente protegidos possam ser lesados pelos actos a praticar no 

procedimento; (3) os particulares terceiros que provem ter interesse legítimo no 

conhecimento dos elementos solicitados”75 –, e que o objeto de informação incide 

exclusivamente sobre o próprio procedimento administrativo, julga-se que se pode 

afirmar que fazem parte da posição subjetiva “servida” pelo direito à informação 

procedimental certamente o direito de participação e de contraditório procedimental e o 

direito do particular de preparar a sua posição perante uma provável decisão 

administrativa cujo efeito acarreta repercussões na sua esfera jurídica76.  

                                                           
75  Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição..., cit., p.822. 
76  Como RAQUEL CARVALHO explica, “as finalidades visadas com a constitucionalização do direito 

à informação administrativa procedimental... prende[m]-se tutelar a posição subjectiva daqueles que 

intervêm no procedimento, facultando-lhes um instrumento que, enriquecendo a sua intervenção, os 

habilite a melhor controlar a decisão administrativa”, cfr. RAQUEL CARVALHO, O Direito..., cit., p.163. 

Aliás, como SÉRVULO CORREIA afirma pertinentemente, “a norma que exige a informação procedimental 

é instrumental de um valor: o da participação consciente e oportuna do interessado no processo”, cfr. 

SÉRVULO CORREIA, “O direito...”, cit., p.42. Ademais, segundo DAVID DUARTE, “o direito à informação 
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Por isso, sem prejuízo da responsabilidade autónoma da Administração pela decisão 

administrativa final cuja legalidade/legitimidade fica contaminada pela ilegalidade da 

recusa de acesso à informação procedimental, a responsabilidade da Administração pelo 

próprio ato ilegal de recusa será preenchida principalmente pelo dano de perda de chance, 

traduzido nas consequência nocivas derivadas da privação da possibilidade 

(oportunidade) do particular de influenciar o juízo da Administrativa – com vista a obter 

uma decisão (mais) favorável ou de evitar uma decisão desfavorável –, que constitui uma 

das faculdades autónomas inerentes ao(s) direito(s) defensivo(s) que integram a tal 

posição subjetiva “servida”77.  

Já em relação ao direito à informação não procedimental, sobretudo o regulado 

na LADA, a delimitação da amplitude da posição jurídica “servida” afigura-se-nos 

bastante discutível. Como já se refere sucintamente supra, segundo a teoria clássica, a 

utilidade deste direito consiste na sua função de disponibilizar aos cidadãos em geral “um 

elemento dinamizador da «democracia administrativa» e um instrumento contra o 

«segredo administrativo»”78, “um direito uti cives... configurado como um dos 

instrumentos de protecção de interesses mais objetivos partilhados pela comunidade 

jurídica, designadamente o da transparência da acção administrativa”79 ou “um meio 

auxiliar dos direitos de participação política e da liberdade de imprensa, tomando em 

conta que aqueles que solicitarão o acesso poderão ser jornalistas”80. Ou seja, no seio 

do pensamento clássico – salvo o caso de jornalistas, em que o direito à informação 

administrativa não procedimental constitui um dos seus instrumentos para concretizar a 

sua liberdade de imprensa, de expressão e de profissão –, este direito de informação em 

apreço não é nada mais do que um direito individual de cada cidadão, interessado na res 

                                                           
procedimental... está directamente em relação com o estabelecimento dos pressupostos da participação 

procedimental. É, assim, do seu exercício efectivo que depende a plenitude da intervenção procedimental 

dos particulares...”, cfr. DAVID DUARTE, Procedimentalização, Participação e Fundamentação: Para um 

Concretização do Princípio da Imparcialidade Administrativa como Parâmetro Decisório, Coimbra, 1996, 

pp.153-154. 
77  Assim sendo, na nossa perspetiva, pelo menos neste caso e noutros casos analógicos, a dificuldade 

inerente à figura de perda de chance não se verifica propriamente a nível de ilicitude ou de nexo causal, 

mas sim no momento posterior de liquidação do dano, em que se deve confrontar com a vexata quaestio de 

“quanto vale esta possibilidade de influenciar o juízo da Administração de modo a obter uma decisão (mais) 

favorável ou de evitar uma decisão desfavorável?”. Em última instância, a equidade será uma solução 

plausível.  
78  Cfr. GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA, Constituição..., cit., p.824. 
79  Cfr. RAQUEL CARVALHO, O Direito..., cit., pp.160-161. 
80  Cfr. SÉRVULO CORREIA, “O direito...”, cit., p.143. 
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pública81, de defender o público contra qualquer arbitrariedade ocultada da 

Administração.  

Visto assim, o beneficiário último da informação não é verdadeiramente o titular do 

direito, mas o público. Por conseguinte, não será surpreendente que, para quem adere à 

teoria clássica, na maioria dos casos, a violação do direito à informação administrativa 

não procedimental dará lugar apenas à indemnização pelos danos situados no plano 

intrínseco (que são principalmente danos morais)82; a indemnização a conceder ao lesado, 

em princípio, não abrange os danos no plano extrínseco porque, como se vê, são 

consequências nocivas sofridas pelo público em geral e não polarizadas na esfera jurídica 

individual do titular do direito à informação administrativa não procedimental. 

Do ponto de vista histórico, não negamos que esta visão seja a mais fiel à ratio 

subjacente à introdução do n.º 2 do artigo 268.º na Constituição através da revisão de 

1989. Contudo, olhando para o regime atual da LADA e conjugando com a experiência 

jurídico-pragmática sobre a utilização do direito à informação administrativa não 

procedimental, julgamos que a utilidade geral deste direito de informação se encontra 

dialeticamente alargada83.  

Efetivamente, como bem se sabe, segundo o regime da LADA, o gozo deste direito 

não depende da demonstração por parte do requerente de qualquer interesse ligado aos 

documentos administrativos pedidos. Desde que não se trate de um caso de uso ilegítimo 

previsto no artigo 8.º da LADA ou de abuso de direito nos termos gerais de direito, não 

se afigura que haja proibições legais de aplicação da informação administrativa a outras 

finalidades que não sejam a fiscalização (em nome do público) das atividades 

administrativas contra qualquer arbitrariedade ocultada; o próprio sistema jurídico 

                                                           
81  Cfr. AROSO DE ALMEIDA, “Os direitos fundamentais dos administrados após a Revisão 

Constitucional de 1989”, Direito e Justiça, VI, Lisboa, 1992, p.298. 
82  A experiência a nível da responsabilidade da União pela recusa indevida do acesso dos particulares 

aos documentos dos órgãos ou instituições da União é testemunha desta observação – v., inter alia, Ac. 

Julien Dufour v. Banco Central Europeu (Tribunal Geral) de 26/10/2011, proc. T-436/09, Ac. Guido Strack 

v. Comissão Europeia (Tribunal Geral) de 15/01/2013, proc. T-392/07 e as conclusões gerais da Advogada-

Geral Juliane Kokott de 22/05/2014 em relação ao processo C-127/13P, que é o processo de recurso da 

decisão do Tribunal Geral no citado processo Guido Strack v. Comissão Europeia. 
83  É relevante mencionar, a este propósito, também a autonomização do direito de acesso à 

informação ambiental, cuja relevância prática, a nosso ver, não se traduz apenas em possibilitar ou 

sensibilizar a participação pública na matéria ambiental e ecológica, mas também em proporcionar aos 

particulares o instrumento necessário para tomar, de maneira informada, medidas de reação, de precaução 

ou de proteção contra a afetação por certo risco ou perigo ambiental e/ou contra a provocação ou 

agravamento de determinados danos ambientais. 
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também não concede competência legal (muito menos discricionariedade) à 

Administração para restringir o uso concreto do direito de acesso aos documentos 

administrativos nesses termos.  

Aliás, mesmo que não se ignore que o direito em apreço está intimamente ligado aos 

princípios da administração aberta (open file) e da transparência, nota-se que, hoje em 

dia, este princípio não tem a sua relevância prático-normativa necessariamente 

circunscrita ao plano de democratização administrativa84.  

Assim sendo, julgamos que se deve incluir na utilidade geral do direito de acesso 

aos documentos administrativos todas e quaisquer “vantagens” que os particulares podem 

retirar, legitimamente e não abusivamente, do conhecimento da determinada informação 

detida pela Administração. A título exemplificativo, parece-nos legítimo considerar como 

posição subjetiva “servida” pelo direito em causa o interesse legítimo dos particulares em 

planear e gerir a sua vida e atividades – sobretudo aquelas sob regulação pública – de 

modo informado85.  

Consoante o circunstancialismo de cada caso, a frustração deste interesse legítimo 

em virtude da recusa ilegal de acesso aos documentos administrativos requeridos poderá 

ter implicações patrimoniais negativas polarizadas na esfera jurídica individual do lesado. 

Estas consequências nocivas constituirão danos patrimoniais imputáveis no dito plano 

extrínseco. 

  

 

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

31. Em jeito de conclusão, cumpre frisar que, quando realizámos a abordagem dos 

problemas da responsabilidade civil da Administração pela recusa ilegal de acesso aos 

                                                           
84  Cfr. AGUSTÍ CERRILLO-I-MARTÍNEZ “The reuse of public sector information in Europe and its 

impact on transparency”, European Law Journal, vol. 18, n.º 6, Oxford, 2012, pp.770-771, citando, “in 

general terms, transparency is the awareness by citizens of what happens within the government through 

the provision of public sector information to achieve different purposes... citizens need public sector 

information to be able to exercise their rights and to comply with their obligations, as well as being able to 

carry out their personal and professional activities”. 
85  Apesar da noção ampla de “reutilização dos documentos administrativos”, não nos parece que se 

está em causa uma reutilização dos documentos administrativos propriamente dita, uma vez que, atendendo 

aos considerandos da Diretiva 2003/98/CE e da Diretiva 2013/37/UE, a reutilização está mais pensada para 

o caso de permitir os privados usar as informações acumuladas no setor público para o desenvolvimento de 

novos produtos ou serviços (ou até a criação de um novo mercado) e o fomento da circulação de 

informações. 
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documentos administrativos, temos tomado sempre uma posição “neutra”, no sentido de 

evitarmos ser influenciados por qualquer pretensão predicada puramente subjetiva de 

proteger mais os particulares ou a Administração.  

Por outras palavras, todas as observações tomadas baseiam-se numa análise objetiva 

do sistema jurídico vigente aplicável aos problemas, embora esta análise não consista na 

mera aplicação irrefletida da legislação, mas sim na problematização e resolução crítico-

reflexiva dos problemas através da interpretação das normas legais positivadas à luz da 

indisponível axiologia ou teleonomolgia subjacente ao próprio instituto de 

responsabilidade civil da Administração e com referência contextualizada à natureza 

normativa especial do próprio direito à informação administrativa.  

Portanto, não fechamos a porta à introdução de novas soluções legais capazes de 

modelar de maneria diferente o equilíbrio entre as posições dos cidadãos e da 

Administração no domínio da responsabilidade civil desta última, desde que sejam 

compatíveis com a reiterada axiologia ou teleonomologia do instituto.  

Especialmente em matéria da responsabilidade civil da Administração pela recusa 

ilegal de acesso aos documentos administrativos – ainda que sem qualquer pretensão de 

exaustividade e nos limitemos a deixar uma nota meramente inspiratória –, julgamos que 

será pertinente considerar, de iure condendo, a oportunidade de introduzir uma cláusula 

de salvaguarda do valor constitucional de funcionamento normal da Administração na 

gestão ou regulação da informação administrativa.  

Realmente, tendo em conta, por um lado, a cada vez mais elevada exigência técnica 

na área de gestão de grande volume de informações na sociedade contemporânea, e por 

outro lado, as inflações da legislação em matéria do acesso à informação administrativa, 

que colocam a Administração numa posição difícil no meio da briga de “publicidade 

versus privacidade”, consideramos que, quiçá, de iure condendo, uma parte da 

responsabilidade da Administração pela recusa ilegal meramente negligente de acesso aos 

documentos administrativos deverá ser absolvida pela chamada esfera de “risco de 

civilização” ou de “risco de desenvolvimento” sugerida por CARLA AMADO GOMES
86.   

                                                           
86  V. CARLA AMADO GOMES, “A responsabilidade civil...”, cit., pp.81-82; e idem, “Risco(s) de 

civilização, responsabilidades comunicacionais e irresponsabilidades residuais”, Julgar, n.º 20, Lisboa, 

2013, pp.225 ss., maxime pp.241-242. 


