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NEWSLETTER 
 

MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS NA  

JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA E  

FISCAL (DL N.º 81/2018, DE 15 DE  

OUTUBRO) 

Nº23/18 

SUMÁRIO 

Entrou em vigor, no passado dia 16 de Outubro de 2018, o Decreto-Lei n.º 
81/2018, de 15 de Outubro, mediante o qual são adoptadas medidas que 
se espera que produzam resultados imediatos no que à melhoria do ritmo 
de resolução de processos na jurisdição administrativa e fiscal diz respeito. 
O Governo decidiu criar equipas de juízes para a recuperação de proces-
sos pendentes apenas de decisão final e, bem assim, concretizar outras 
medidas acessórias, de carácter extraordinário, para recuperação das pen-
dências nos Tribunais administrativos e fiscais, incluindo a possibilidade de 
passagem de processos para a esfera arbitral. 
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I. INTRODUÇÃO 

No passado dia 16 de Outubro, entrou 

em vigor o Decreto-Lei n.º 81/2018, de 

15 de Outubro, que visa melhorar a qua-

lidade de resposta da jurisdição 

administrativa e fiscal, com a adopção 

de medidas, imediatas, que possam 

proporcionar resultados significativos, 

num curto espaço de tempo. 

Tal diploma surge na sequência da aná-

lise de dados estatísticos 

disponibilizados pela Direcção-Geral da 

Política de Justiça, que revelam um 

crescimento da litigância na jurisdição 

administrativa e fiscal particularmente 

preocupante, por se encontrar associ-

ado a um aumento do tempo de 

resposta dos tribunais e, em conse-

quência, à acumulação de pendências 

nos mesmos. 

Neste sentido, o Governo decidiu, no-

meadamente, proceder à criação de 

equipas de juízes para a recuperação de 

processos pendentes de decisão final 

nos Tribunais administrativos e fiscais, 

que tenham dado entrada até 31 de De-

zembro de 2012, com o intuito de 

combater a elevada pendência dos pro-

cessos mais antigos. 

Por outro lado, determinou-se, ainda, a 

concretização de outras medidas aces-

sórias, de carácter extraordinário, para 

a recuperação de pendências nos Tribu-

nais administrativos e fiscais, das quais 

salientamos: 

(i) a obrigação, para a Autoridade Tribu-

tária e Aduaneira, de avaliar a 

possibilidade de revogar ou rever todos 

os actos administrativos objecto de pro-

cesso pendente, caso tenha ocorrido 

alteração do entendimento administra-

tivo ou emitida jurisprudência quanto à 

matéria objecto do processo em sentido 

favorável ao sujeito passivo; e 

(ii) a possibilidade de os sujeitos passi-

vos submeterem as suas pretensões 

impugnatórias aos Tribunais arbitrais 

em matéria tributária, com dispensa de 

pagamento de custas processuais, para 

processos pendentes que tenham dado 

entrada, até 31 de Dezembro de 2016, 

nos Tribunais tributários. 

II. EQUIPAS DE RECUPERAÇÃO 

DE PENDÊNCIAS 

São criadas as seguintes equipas de ma-

gistrados para proceder à recuperação 

de pendências na jurisdição administra-

tiva e fiscal:  
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(i) Equipa de Recuperação de Pendên-

cias da Zona  Centro, com 

competência para os processos pen-

dentes nos Tribunais administrativos e 

fiscais de Aveiro, Castelo Branco, Coim-

bra, Leiria e Viseu; 

(ii) Equipa de Recuperação de Pendên-

cias da Zona de Lisboa e Ilhas, com 

competência para os processos pen-

dentes no Tribunal administrativo de 

círculo de Lisboa, no Tribunal tributário 

de Lisboa e nos Tribunais administrati-

vos e fiscais do Funchal e de Ponta 

Delgada;  

(iii) Equipa de Recuperação de Pendên-

cias da Zona Norte, com competência 

para os processos pendentes nos Tri-

bunais administrativos e fiscais de 

Braga, Mirandela, Penafiel e Porto;  

(iv) Equipa de Recuperação de Pendên-

cias da Zona Sul, com competência 

para os processos pendentes nos Tri-

bunais administrativos e fiscais de 

Almada, Beja, Loulé e Sintra.  

(i) As competências 

As Equipas de Recuperação de Pendên-

cias são competentes para tramitar os 

processos pendentes de decisão final, 

mesmo que tenham sido realizadas dili-

gências de prova, e que tenham dado 

entrada nos Tribunais, até ao dia 31 de 

Dezembro de 2012. 

Caberá ao Conselho Superior dos Tribu-

nais Administrativos e Fiscais 

estabelecer os critérios para a distribui-

ção dos processos pelas equipas 

criadas, dentro de cada zona geográfica 

e em relação aos respectivos Tribunais 

e áreas de contencioso. 

(ii) A duração 

Foi estabelecido um período de dois 

anos para o funcionamento das Equipas 

de Recuperação de Pendências, o qual 

poderá ser prorrogado apenas por uma 

vez e, por um período de até dois anos, 

através de deliberação do Conselho Su-

perior dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais. 

(iii) A tramitação 

Determina-se que os processos objecto 

de tramitação pelas Equipas de Recupe-

ração de Pendências se mantenham, 

para todos os efeitos, nos respectivos 

Tribunais, sendo a normal tramitação 

assegurada pelas suas unidades orgâni-

cas.  
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III. A ISENÇÃO DE CUSTAS PRO-

CESSUAIS 

O diploma em análise determina a dis-

pensa do pagamento de custas 

processuais (sem reembolso de taxas 

de justiça, portanto), em caso de desis-

tência do pedido, até 31 de Dezembro 

de 2019, nos processos que se encon-

trem pendentes de decisão nos 

tribunais administrativos e fiscais, bem 

como nos tribunais superiores. 

IV. A REVISÃO OFICIOSA 

Define, ainda, o Governo que a Adminis-

tração tributária deverá, até 31 de 

Dezembro de 2019, avaliar a possibili-

dade de revogação ou anulação de 

actos administrativos em matéria tribu-

tária e, bem assim, de proceder à 

revisão dos actos tributários objecto de 

processos tributários pendentes de de-

cisão final ou de recurso nos Tribunais 

administrativos e fiscais, devendo, para 

o efeito, notificar o tribunal de tal deci-

são. 

Nesse sentido, a Administração tributá-

ria deverá ter em consideração, 

designadamente, (i) a alteração do en-

tendimento administrativo em sentido 

favorável ao sujeito passivo e (ii) a exis-

tência de jurisprudência reiterada 

quanto à matéria objecto do processo, 

em sentido favorável ao sujeito passivo. 

V. A TRANSIÇÃO PARA A ARBI-

TRAGEM TRIBUTÁRIA 

Outra das medidas acessórias, de ca-

rácter extraordinário, constantes do 

diploma aqui em apreço, diz respeito à 

possibilidade de os sujeitos passivos 

submeterem aos tribunais arbitrais em 

matéria tributária a apreciação dos pe-

didos que tenham formulado em 

processos de impugnação judicial, que 

tenham dado entrada até 31 de Dezem-

bro de 2016 e que, ainda, se encontrem 

a aguardar a prolação da decisão em pri-

meira instância nos Tribunais 

tributários, sem que tal opção acarrete 

o pagamento de custas processuais. 

Salientamos, ainda, que as pretensões a 

atender junto dos tribunais arbitrais em 

matéria tributária, devem coincidir com 

o pedido e a causa de pedir do processo 

judicial, que será extinto, sendo, no en-

tanto, admitida a redução do pedido.  

Com a submissão do pedido de consti-

tuição do Tribunal arbitral, junto do 

Centro de Arbitragem Administrativa 

(CAAD), o sujeito passivo deverá juntar, 

obrigatoriamente, certidão judicial elec-

trónica do requerimento apresentado 

para extinção da instância judicial.  
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VI. CONCLUSÕES 

Não obstante se encontrar em curso a 

reforma da jurisdição administrativa e 

fiscal, com previsíveis alterações no Es-

tatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais, no Código de Procedimento e 

de Processo Tributário e no Código de 

Processo nos Tribunais Administrati-

vos, o Governo decidiu promover, 

desde já, estas medidas, de carácter ex-

traordinário, com as quais espera obter 

resultados no curto prazo, por forma a 

diminuir o tempo de resposta dos Tri-

bunais administrativos e fiscais e à 

acumulação das pendências judiciais. 

As medidas parecem relevantes, nome-

adamente a criação das Equipas de 

Recuperação de Pendências (que, 

ainda assim, durante o período da 

Troika, não obtiveram os resultados es-

perados) e a faculdade, agora cometida 

aos sujeitos passivos, de fazer transitar 

os processos de impugnação judicial 

que se encontrem pendentes de deci-

são nos Tribunais tributários para a 

jurisdição arbitral tributária. 

Ainda assim, há questões que perma-

necem, a nosso ver, por esclarecer, 

designadamente, se, para efeito da re-

visão oficiosa de actos relativos a 

processos pendentes, a Administração 

tributária pode atender a decisões pro-

feridas pelo Centro de Arbitragem 

Administrativa sobre a matéria objecto 

do processo e em sentido favorável ao 

sujeito passivo, sendo que a solução de-

veria ter sido considerada em termos 

bem mais vinculativos do que os que re-

sultaram do diploma em apreço. 

Lisboa, 22 de Outubro de 2018 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço Rodrigues 

João Mário Costa 

Francisca Queiroz Vieira 
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