
 

 

APOIO JUDICIÁRIO E O DEFERIMENTO TÁCITO 

Breves notas sobre o tema que constam na página do facebook do CRL/Apoio Judiciário: 

 https://www.facebook.com/CDLAJ/ 

“Permitam que, repesquemos o tema acto tácito, no âmbito do Apoio Judiciário, por ser tema que, 
continuadamente, tem vindo a suscitar situações problemáticas. 

Relembremos que, o prazo concedido pelo legislador (artigo 25.º nº 1 da LADT), para os serviços da 

Segurança Social, concluírem e decidirem sobre o pedido de protecção jurídica é de 30 dias. 

O referido prazo, é contínuo, não se suspende durante as férias judiciais e, se terminar em dia em que os 

serviços da segurança social estejam encerrados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte. 

Prevê o nº 2 do artigo 25.º, que decorrido o prazo de 30 dias, sem que tenha sido proferida uma decisão, 

considera-se tacitamente deferido e concedido o pedido de protecção jurídica. 

E o artigo continua, indicando (no seu nº 3) que é suficiente a menção em tribunal da formação de acto 

tácito, presumindo-se que, através de documento comprovativo do pedido de apoio judiciário, de modo 

a justificar em juízo, a dispensa de pagamento de taxa de justiça e demais encargos com o processo. 

Mais se indica, que no caso de estar em causa um pedido de nomeação de patrono, a formação do acto 

tácito deve obedecer às seguintes regras: 

- Quando o pedido tiver sido apresentado na pendência de acção judicial, o tribunal em que a causa está 

pendente solicita à Ordem dos Advogados que, proceda à nomeação do patrono. 

- Quando o pedido não tiver sido apresentado na pendência de acção judicial, incumbe ao interessado 

solicitar a nomeação do patrono. 

A simplicidade é aparente… 

O legislador, que determina no nº 3 do artigo, ser suficiente a menção em tribunal da formação de acto 

tácito, vem indicar no nº 4 do mesmo preceito, que o tribunal, ou a Ordem dos Advogados, conforme o 

caso, devem confirmar junto dos serviços da segurança social a formação do acto tácito, devendo estes 

serviços responder no prazo máximo de dois dias úteis. 

Nem com o nº 5 do artigo nos podemos iludir, porque até hoje não só não foi possível que os serviços da 

Segurança Social, disponibilizassem informação em tempo real, como nunca o Conselho Regional de 

Lisboa da Ordem dos Advogados, recebeu qualquer informação mensal relativa aos pedidos de protecção 

jurídica tacitamente deferidos. 



 

 

Assim e na prática, sempre que, um requerente pede a nomeação de patrono, alegando a concessão de 

protecção jurídica por formação de acto tácito, o CRL cumpre o nº 4 do artigo 25.º, confirmando junto 

dos serviços da Segurança Social. 

E o busílis está na posição da Segurança Social face à formação de acto tácito e lá voltaremos… 

A polémica suscitada na formação de acto tácito no âmbito do apoio judiciário, tem a ver com a questão 
de saber se, a existir acto tácito de deferimento, este pode ser revogado por posterior decisão expressa 
incompatível. 

Relembremos que o artigo 25.º da LADT, dispõe que a falta de decisão final, pelos serviços da Segurança 

Social, sobre o pedido de protecção jurídica, no prazo de trinta dias, conduz à formação de acto tácito de 

deferimento. 

Relembrada a lei, relembremos a doutrina: 

Afirma o professor Freitas do Amaral que, perante um pedido de um particular e decorrido um certo prazo 

sem que o órgão administrativo competente se pronuncie, a lei considera que, o pedido feito foi satisfeito. 

O silêncio vale como manifestação tácita de vontade da Administração em sentido positivo para o 

particular. A lei atribui ao silêncio da Administração o significado de acto tácito positivo (Direito 

Administrativo, Vol. III (1989), 262.) 

Por seu turno, o professor Marcello Caetano, ensinava que numa presunção legal iuris et de iure: a lei, em 

certas circunstâncias, manda interpretar a passividade ou o silêncio de um órgão administrativo como 

significando o deferimento do pedido sobre o qual ele tinha obrigação de se pronunciar (Manual de 

Direito Administrativo, Vol. I. (10ª ed.), 474). 

Já o conselheiro Salvador da Costa, entende ser o deferimento tácito ou presumido, uma ficção legal 

tendente a conduzir à definição jurídica da situação do administrado do ponto de vista material, destituída 

de fundamentação de facto e de direito ( O Apoio Judiciário, 7ª ed., 178). 

A Segurança Social, acolhe, entusiasticamente, ser o acto tácito uma ficção legal e, escudada em posição 

jurisprudencial, alega que a existir acto tácito de deferimento, este pode ser revogado por posterior 

decisão expressa incompatível… 

Falta-nos relembrar o olhar jurisprudencial e lá iremos… 

Como já perceberam, foi o tema da próxima acção de formação do CRL/ Apoio Judiciário, que nos levou 
a voltar ao tema acto tácito no âmbito do Apoio Judiciário. 

A conferência, será uma excelente oportunidade de debater as questões suscitadas pelo tema… 



 

 

Relembremos então as posições jurisprudenciais, sobre a questão de saber se, a existir acto tácito de 
deferimento, este pode ser revogado por posterior decisão expressa incompatível. 

Sabemos que a falta de decisão final, pelos serviços da segurança social, sobre o pedido de protecção 
jurídica, no prazo de trinta dias, conduz à formação de acto tácito de deferimento, atento o disposto no 
nº 1 e nº 2 do artigo 25º da LADT. 

Mas, havendo uma manifestação expressa da vontade que contrarie a vontade presumida, faz sentido 
falar desta última? 

No Ac. do T. Pleno de 19.11.87 (AD 318-788), decidiu-se que têm a natureza de actos revogatórios os que 
decidem expressamente pedidos de isenção tacitamente deferidos por destruírem os efeitos por estes 
produzidos, sendo com eles incompatíveis. 

 Contudo, o acto revogatório só se consolida na ordem jurídica se não for judicialmente impugnado ou se, 
sendo-o, essa impugnação não tiver êxito. 

Assim, o interessado ao ser notificado do acto expresso, deve reagir impugnando-o contenciosamente 
por considerar tratar-se de acto ilegal, pugnando pela manutenção do acto tácito, sob pena de o acto 
expresso se consolidar definitivamente. 

 Diz-se no acórdão da relação do Porto de 04/09/2013  ( Processo Nº 934/11.7TBMTS-C.P1 ) : 

 “O deferimento tácito do apoio judiciário não se sobrepõe, contudo, ao indeferimento expresso 
subsequente que, emitido pela entidade competente sem impugnação dos interessados, traduz um acto 
revogatório daquele, definitivamente consolidado” 

Assim, para que um acto expresso não venha revogar anterior acto tácito constitutivo de direitos, tem o 
requerente que impugnar o acto expresso, pelo meio próprio previsto no artigo 27º da LADT. 

 Repare-se que, pese embora a decisão sobre o pedido de apoio judiciário, não admitir reclamação, nem 
recurso hierárquico ou tutelar (art. 26º nº 2 da LADT), é susceptível de impugnação judicial nos termos 
dos arts. 27º e 28º da mesma Lei. 

 Fica o alerta… acautelem a impugnação do acto expresso revogatório de acto tácito, para assegurarem a 
constituição de direitos… 

 E ainda quanto a acto tácito e Apoio Judiciário, lembramos que amanhã o tema será debatido em 
Conferência… 

Manuela Frias 


