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NEWSLETTER 
 
A DÉCIMA SEGUNDA ALTERAÇÃO AO 

ESTATUTO DOS TRIBUNAIS  

ADMINISTRATIVOS E FISCAIS 

Nº36/19 

SUMÁRIO 

Foi publicada, no passado dia 12 de Setembro de 2019, a Lei n.º 

114/2019, que procede à décima segunda alteração ao Estatuto dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais. 
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INTRODUÇÃO 

Foi publicada, no passado dia 12 de Se-

tembro de 2019, a Lei n.º 114/2019, que 

procedeu à décima segunda alteração 

do Estatuto dos Tribunais Administrati-

vos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 

13/2002, de 19 de Fevereiro (doravante 

ETAF). 

A referida Lei n.º 114/2019, que entrará 

em vigor no próximo dia 11 de Novem-

bro de 2019, insere-se no âmbito de um 

pacote legislativo preparado com vista 

a aumentar a eficiência, a celeridade e a 

capacidade de resposta da jurisdição 

administrativa e fiscal. 

ÂMBITO DA JURISDIÇÃO  

ADMINISTRATIVA E FISCAL 

O legislador vem alterar o âmbito da ju-

risdição administrativa e fiscal, 

passando os respectivos tribunais a ter 

competência para se pronunciarem so-

bre impugnações judiciais de decisões 

da Administração Pública que apliquem 

coimas no âmbito do ilícito de mera or-

denação social por violação de normas 

tributárias.  

Em sentido contrário, ficará excluída do 

âmbito da jurisdição administrativa e 

fiscal a competência para a apreciação 

de litígios emergentes das relações de 

consumo relativas à prestação de servi-

ços públicos essenciais, incluindo a 

respectiva cobrança coerciva. 

ALÇADA DOS TRIBUNAIS  

TRIBUTÁRIOS  

No âmbito da legislação presentemente 

em vigor, a alçada dos tribunais tributá-

rias corresponde a um quarto da que se 

encontra estabelecida para os tribunais 

judiciais de primeira instância. Esta Lei 

vem uniformizar a alçada dos tribunais 

administrativos de círculo e dos tribu-

nais tributários, passando esta a 

corresponder à que se encontra estabe-

lecida para os tribunais judiciais de 

primeira instância (€5.000). 

FUNCIONAMENTO E  

COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS 

TRIBUTÁRIOS 

Em sede de primeira instância, a Lei n.º 

144/2019 procede ao alargamento da 

competência dos tribunais tributários, 

que passam a poder conhecer dos pedi-

dos de declaração de ilegalidade de 

quaisquer normas administrativas em 

matéria fiscal. 
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Por fim, é de referir que, para efeitos de 

presidência e administração dos tribu-

nais tributários, o território nacional 

passará, agora, a dividir-se em zonas 

geográficas, sendo a gestão dos tribu-

nais situados em cada zona geográfica 

centralizada na sede da mesma. 

Para além dessa alteração, há uma ou-

tra, referente à possibilidade de 

desdobramento dos tribunais tributá-

rios, quando o volume ou a 

complexidade do serviço o justifiquem, 

em juízos de competência especiali-

zada: juízo tributário comum e juízo de 

execução fiscal e de recursos contra-

ordenacionais. 

FUNCIONAMENTO E  

COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS 

CENTRAIS ADMINISTRATIVOS 

A Lei n.º 144/2019 vem atribuir aos pre-

sidentes dos Tribunais Centrais 

Administrativos a competência para 

conhecer dos conflitos de competência 

entre tribunais administrativos de cír-

culo, tribunais tributários ou juízos de 

competência especializada, da área de 

jurisdição do respectivo Tribunal Cen-

tral Administrativo. 

 

FUNCIONAMENTO E  

COMPETÊNCIA DO SUPREMO  

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 

A Lei em apreço vem, também, promo-

ver a modificação de um conjunto de 

aspectos relacionados com o regime de 

funcionamento e competência do Su-

premo Tribunal Administrativo e, bem 

assim, com o regime relativo à compe-

tência da Secção de Contencioso 

Tributário e da Secção de Contencioso 

Administrativo. 

Com efeito, e de acordo com a legisla-

ção presentemente em vigor, a Secção 

do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo é competente 

para apreciar todas as decisões proferi-

das pelos tribunais de primeira instância 

quando a matéria objecto de recurso for 

exclusivamente de direito.  

Ora, a Lei n.º 114/2019 veio, por seu 

turno, restringir a competência da Sec-

ção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo ape-

nas ao conhecimento dos recursos 

interpostos de decisões de mérito, fi-

cando, portanto, excluídas da sua 

competência as decisões dos tribunais 

de primeira instância que recaiam sobre 

questões processuais interlocutórias.  

http://www.rfflawyers.com/
http://www.rfflawyers.com/
tel:+351215915220
mailto:contact@rfflawyers.com


 

 
03 

Nº36/19 
A décima segunda alteração ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

www.rfflawyers.com 

Praça Marquês de Pombal, 16 – 5 th (Reception)/6 th 

1250-163 Lisboa • Portugal 

T: +351 215 915 220 • F: +351 215 915 244 

contact@rfflawyers.com 

Paralelamente a esta alteração, a Lei n.º 

114/2019 procedeu à retirada de com-

petência das Secções e do Plenário do 

Supremo Tribunal Administrativo para 

conhecimento dos conflitos de compe-

tência entre tribunais tributários, entre 

tribunais administrativos de círculo e 

tribunais tributários, ou entre as Sec-

ções de Contencioso Administrativo e 

de Contencioso Tributário. 

Por seu turno, passa a ser da compe-

tência do Presidente do Supremo 

Tribunal Administrativo conhecer dos 

conflitos de competência que ocorram 

entre os plenos das Secções, entre as 

Secções, entre os Tribunais Centrais 

Administrativos, entre os tribunais ad-

ministrativos de círculo e tribunais 

tributários, e entre os tribunais admi-

nistrativos de círculo, tribunais 

tributários ou juízos de competência 

especializada, sediados nas áreas de ju-

risdição de diferentes tribunais centrais 

administrativos. 

Já o Plenário do Supremo Tribunal Ad-

ministrativo passa, por último, a ter 

competência para conhecer dos recur-

sos para uniformização de 

jurisprudência, quando exista contradi-

ção de acórdãos de ambas as Secções 

deste Tribunal. 

Espera-se que estas alterações legislati-

vas contribuam para diminuir o número 

de pendências judiciais, especialmente 

no que respeita aos tribunais tributá-

rios. 

Lisboa, 23 de Setembro de 2019 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Vânia Codeço 

Rita Sousa 

José Miguel Guimarães 

(Corporate & International Tax team) 
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