
Encontra-se, actualmente, em preparação um conjunto de ante-projectos de 

Propostas de Lei que têm por confessado objectivo aumentar a eficiência, a 

celeridade e a capacidade de resposta da jurisdição administrativa e fiscal. 

Caso venham a ser apresentadas e aprovadas estas propostas, produzirão 

alterações sensíveis no ordenamento jurídico, com especial incidência no 

processo tributário. 

Tais alterações ocorrerão no âmbito do Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, da Lei da Organização do Sistema Judiciário, do 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, do Regulamento das 

Custas Processuais, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos e 

do Regime Jurídico da Arbitragem em Matéria Tributária. 
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 I - INTRODUÇÃO 

Encontra-se, actualmente, em 

preparação um conjunto de ante-

projectos de Propostas de Lei que têm 

por confessado objectivo aumentar a 

eficiência, a celeridade e a capacidade 

de resposta da jurisdição 

administrativa e fiscal. Caso venham a 

ser apresentadas e aprovadas estas 

propostas, produzirão alterações 

sensíveis no ordenamento jurídico, com 

especial incidência no processo 

tributário. 

Tais alterações ocorrerão no âmbito do 

Estatuto dos Tribunais Administrativos 

e Fiscais, da Lei da Organização do 

Sistema Judiciário, do Código de 

Procedimento e de Processo 

Tributário, do Regulamento das Custas 

Processuais, do Código de Processo 

nos Tribunais Administrativos e do 

Regime Jurídico da Arbitragem em 

Matéria Tributária. 

II – ALTERAÇÕES PERSPECTIVA-

DAS PARA O ESTATUTO DOS 

TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS 

E FISCAIS  

No que se refere às perspectivadas 

alterações ao Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais (aprovado 

pela Lei n.º 13/2002, de 19 de 

Fevereiro), aponta-se para uma 

especialização dos Tribunais 

Tributários de primeira instância, 

através do seu desdobramento em 

juízos, em função da espécie processual 

e da matéria, bem como do volume ou 

da complexidade do serviço. 

Passa a admitir-se, assim, a 

possibilidade de criação, nos Tribunais 

tributários de primeira instância, dos (i) 

juízos tributários comuns, (ii) juízos de 

execução fiscal e (iii) juízos de recursos 

contraordenacionais.  

A possibilidade do desdobramento dos 

Tribunais tributários é extensível aos 

Tribunais superiores (de recurso), 

sendo que, neste caso, tal 

desdobramento poderá ocorrer por 

mera deliberação do Conselho Superior 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais.  

No projecto de proposta de lei em 

apreço, é, também, identificada a 

necessidade de rever um conjunto de 

aspectos ligados com o regime de 

funcionamento e competência do 

Supremo Tribunal Administrativo e, 

bem assim, com o regime relativo à 

competência da Secção de Contencioso 

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
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Tributário e de Contencioso 

Administrativo.  

Em concreto, actualmente, a Secção do 

Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo é competente 

para apreciar todas as decisões 

proferidas pelos tribunais de primeira 

instância quando a matéria objecto de 

recurso for exclusivamente de direito. 

Neste sentido, perspectiva-se que a 

competência da Secção de 

Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo seja restringida 

apenas ao conhecimento dos recursos 

interpostos de decisões de mérito, 

ficando, portanto, excluídas da sua 

competência as decisões dos tribunais 

de primeira instância que recaiam 

sobre questões processuais 

interlocutórias. 

Paralelamente a esta alteração, é 

proposta a retirada de competência das 

Secções e do Plenário do Supremo 

Tribunal Administrativo para 

conhecimento dos conflitos de 

competência entre os tribunais da 

jurisdição administrativa e fiscal, 

passando esta ser atribuída ao 

presidente do Supremo Tribunal 

Administrativo. 

Do mesmo modo, em primeira instância, 

perspectiva-se retirar da competência 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

a apreciação dos litígios decorrentes da 

prestação e fornecimento de serviços 

públicos essenciais, passando esta a ser 

da competência dos tribunais comuns. 

Simultaneamente, porém, é proposto o 

alargamento de competência dos 

Tribunais tributários de primeira 

instância para o conhecimento dos 

pedidos de declaração de ilegalidade de 

quaisquer normas administrativas em 

matéria fiscal.  

III - ALTERAÇÕES PERSPECTIVA-

DAS PARA O CÓDIGO DE 

PROCEDIMENTO E DE PRO-

CESSO TRIBUTÁRIO 

Na senda dos referidos objectivos, de 

agilização processual e de aumento da 

eficiência na administração da justiça 

tributária, é, ainda, perspectivado um 

conjunto de alterações de relevo ao 

Código de Procedimento e de Processo 

Tributário (aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 433/99, de 26 de Outubro), as quais, 

não alterando no essencial a tramitação 

processual, permitirão uma 

simplificação do processo tributário. 
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No que respeita à agregação 

processual, é de salientar - saudando-

se - o alargamento da possibilidade da 

cumulação de pedidos reportados a 

diferentes tributos no processo de 

Impugnação Judicial e de Reclamação 

Graciosa.  

Efectivamente, esta cumulação não é 

actualmente permitida pelo nosso 

ordenamento jurídico, mesmo após 

alguma jurisprudência correctiva, 

originando, com frequência, a 

duplicação de processos judiciais 

coincidentes e, consequentemente, a 

pendência desnecessária de processos 

judiciais. Por outro lado, não raras 

vezes, assiste-se à prolação de 

sentenças judiciais contraditórias, 

sobre as mesmas questões essenciais, 

em processos cuja diferença ocorre 

apenas no tipo de tributo em causa. 

A possibilidade da cumulação de 

pedidos reportados a diferentes 

tributos permitirá, assim, obstar 

definitivamente a tais ocorrências 

indesejáveis e aproximar, neste âmbito, 

o processo (judicial) tributário com o 

processo (de pronúncia) arbitral. 

Em sede de execução fiscal, 

perspectiva-se um reforço da 

possibilidade de apensação efectiva 

das execuções fiscais, impondo-se à 

Administração tributária um dever 

especial de fundamentação, quando 

não proceda a tal apensação. 

Simultaneamente, perspectiva-se a 

admissibilidade da dedução de, apenas, 

uma oposição contra várias execuções 

fiscais, permitindo, assim, inúmeras 

vantagens, quer para os contribuintes, 

através da concentração da defesa e da 

possibilidade de diminuição dos seus 

custos, quer para a celeridade e a 

eficácia da justiça tributária, através da 

diminuição do número de processos 

pendentes. 

Do mesmo modo, perspectiva-se a 

possibilidade de os executados e 

revertidos poderem coligar-se entre si, 

concentrando, também, a sua defesa 

num único processo. 

Ainda em sede de execução fiscal, o 

tribunal tributário de primeira instância 

competente passa a ser sempre o da 

área do domicílio ou da sede do devedor 

originário, mesmo nas situações em que 

possa diferir daquele e daquela que 

sejam os dos devedores subsidiários ou 

solidários. 

No que respeita à simplificação do 

processo tributário, é de salientar que 

as alegações escritas, hoje etapa 

obrigatória do processo judicial 

http://www.rfflawyers.com/
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tributário, susceptível de provocar 

atrasos na prolação das sentenças, 

passam a ser apresentadas, apenas, 

quando tenha sido produzida prova que 

não conste do processo administrativo 

ou quando o Tribunal o entender 

necessário. Mais ainda: é conferida às 

partes a faculdade de prescindirem da 

apresentação das alegações finais. 

Por outro lado, a incompetência 

territorial do Tribunal - que até agora 

tinha que ser arguida pelas partes para 

ser conhecida pelo Tribunal - passa a 

ser de conhecimento oficioso, devendo 

o processo ser remetido 

(oficiosamente), no prazo de 48 horas, 

por via electrónica, para o Tribunal 

Administrativo e Fiscal competente. 

Também relevante, nesta sede, porque 

constitui uma alteração vantajosa para 

os contribuintes, na medida em que 

aumenta as suas garantias, é a 

possibilidade de obtenção de efeito 

suspensivo nas reclamações dos actos 

do órgão de execução fiscal, que, até 

aqui, não se encontra expressa, ou 

claramente, prevista. 

No mesmo sentido, o prazo para a 

execução das sentenças por parte da 

Administração tributária passa a 

contar-se a partir da data do seu 

trânsito em julgado e já não da data em 

que o processo tiver sido remetido ao 

órgão da administração tributária, o que 

facilita a contagem do prazo respectivo 

e retira da mão de terceiros a data a 

partir de quando a parte vencedora 

pode fazer valer o direito alcançado com 

a decisão. 

As alterações do processo tributário, 

com vista à sua simplificação, 

abrangem, também, o regime dos 

recursos, onde se perspectiva a 

introdução de alterações de fundo, 

desde logo, através da sua aproximação 

ao regime do recurso de apelação em 

vigor no Processo Civil, quer no que 

respeita ao prazo, quer à forma da 

respectiva interposição. 

Aqui, o prazo de recurso passa de 10 

para 30 dias, a que podem acrescer 10 

dias no caso de reapreciação da prova 

gravada. Por seu lado, o requerimento 

de interposição de recurso passa a 

dever incluir, ou ser acompanhado, das 

respectivas alegações, as quais, no 

actual regime, apenas devem ser 

produzidas no prazo de 15 dias a contar 

da notificação do despacho que admite 

o recurso.  

O mesmo prazo para as alegações é 

concedido ao recorrido e ao Ministério 

Público. 
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Ainda em sede de recurso, serão 

excluídas do regime do recurso per 

saltum – directamente da primeira 

instância para o Supremo Tribunal 

Administrativo – todas as decisões que 

não sejam de mérito, restringindo-se, 

portanto, a aplicação deste recurso per 

saltum às decisões de mérito em que o 

recurso se fundamenta, 

exclusivamente, em matéria de direito. 

Adicionalmente, passa a admitir-se 

expressamente a possibilidade, 

excepcional, de recurso de revista, para 

o Supremo Tribunal Administrativo, 

das decisões proferidas em segunda 

instância pelo Tribunal Central 

Administrativo, quando estejam em 

causa questões com relevância jurídica 

ou social de importância fundamental 

ou quando seja claramente necessário 

para uma melhor aplicação do direito. 

Finalmente, a revisão de sentença 

passa a ser admitida com qualquer dos 

fundamentos hoje previstos no Código 

de Processo Civil. 

 

 

 

IV - ALTERAÇÕES PERSPECTIVA-

DAS PARA O REGIME JURÍDICO 

DA ARBITRAGEM EM MATÉRIA 

TRIBUTÁRIA 

Em sede de arbitragem tributária, é de 

salientar que se perspectiva a 

possibilidade de intervenção do 

Ministério Público, atribuindo-lhe 

legitimidade para recorrer das decisões 

arbitrais finais, particularmente, no 

âmbito da fiscalização concreta da 

constitucionalidade e da legalidade.  

V - ALTERAÇÕES PERSPECTIVA-

DAS PARA O CÓDIGO DE 

PROCESSO NOS TRIBUNAIS 

ADMINISTRATIVOS 

Tendo em vista as linhas orientadoras 

da reforma, perspectiva-se, ainda, uma 

alteração do Código de Processo nos 

Tribunais Administrativos (aprovado 

pela Lei n.º 15/2002, de 22 de 

Fevereiro), sendo de destacar que os 

processos nos tribunais administrativos 

passarão a ter, exclusivamente, formato 

e tramitação electrónica, excepto 

quando se trate de causa que não 

importe a constituição de mandatário 

ou em caso de justo impedimento do 

mandatário. 
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De salientar é, ainda, a atribuição de 

efeito meramente devolutivo aos 

recursos interpostos contra as 

decisões proferidas no mesmo sentido 

da jurisprudência uniformizada do 

Supremo Tribunal Administrativo, ou 

seja, sem efeitos suspensivos. 

VI - ALTERAÇÕES PERSPECTIVA-

DAS PARA O REGULAMENTO DE 

CUSTAS PROCESSUAIS 

Na sequência das alterações legislati-

vas acima descritas, perspectiva-se, 

por último, a alteração do Regulamento 

de Custas Processuais (aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de Feve-

reiro).  

As alterações propostas prendem-se 

com a adaptação do regulamento às al-

terações já efectuadas ao Código de 

Processo nos Tribunais Administrati-

vos e, bem assim, com a actualização 

do regulamento a alguns novos meca-

nismos processuais agora previstos 

nestas propostas de Lei. 

Além disso, encontra-se agora proposto 

um mecanismo de incentivo à economia 

e clareza processuais, que se materia-

liza na redução da taxa de justiça devida 

pela apresentação das peças processu-

ais cujos respectivos articulados sejam 

elaborados em conformidade com os 

formulários e as instruções práticas de 

portaria do membro do Governo pela 

área da justiça, ficando, ainda, consa-

grado o fim da dispensa de pagamento 

prévio da taxa de justiça por parte do Es-

tado.  

Por fim, é de referir ser perspectivada a 

transferência para a Autoridade Tribu-

tária e Aduaneira da competência para a 

cobranças de créditos de custas, mul-

tas, coimas e outras sanções 

pecuniárias a favor do Estado, através 

do processo de execução fiscal. 

Lisboa, 20 de Agosto de 2018 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

Pedro José Santos 

Soraia João Silva 
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