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NEWSLETTER 
 
A PROPÓSITO DAS ALTERAÇÕES DA 

TRAMITAÇÃO ELECTRÓNICA DOS 

PROCESSOS DA JURISDIÇÃO ADMIN-

ISTRATIVA E FISCAL 
 

Nº08/19 

SUMÁRIO 

Foi recentemente publicada a Portaria n.º 4/2020, de 13 de Ja-

neiro, que vem alterar a Portaria n.º 380/2017, de 19 de Dezembro, 

que regula a tramitação electrónica dos processos nos tribunais 

administrativos e fiscais. Contudo, a presente regulamentação pa-

rece-nos, ainda, insuficiente para fazer face a todas as questões de 

ordem prática que se vão levantado no âmbito da utilização, por 

parte dos profissionais da área, da plataforma SITAF. 
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ENQUADRAMENTO 

A Portaria n.º 380/2017, de 19 de De-

zembro, veio regular - de forma 

inovadora - a tramitação electrónica 

dos processos nos tribunais adminis-

trativos de círculo, nos tribunais 

tributários, nos tribunais centrais admi-

nistrativos e no Supremo Tribunal 

Administrativo. Teve como objectivo 

promover um regime mais completo e, 

sobretudo, mais ágil, aumentando a ca-

pacidade de gestão processual, 

reduzindo os custos e burocracias e in-

troduzindo uma maior celeridade e 

transparência na tramitação dos pro-

cessos. 

Por sua vez, a Lei n.º 118/2019, de 17 de 

Setembro, como já demos conta na 

nossa Newsletter do passado dia 14 de 

Outubro de 2019, veio introduzir várias 

modificações nos regimes processuais 

constantes dos diplomas estruturantes 

da jurisdição administrativa e fiscal, 

consagrando a obrigatoriedade de os 

actos processuais escritos serem prati-

cados por essa via electrónica, revendo 

o regime da recusa da petição inicial e 

instituindo o registo electrónico das 

sentenças e dos acórdãos finais. 

 

Agora, a Portaria n.º 4/2020, de 13 de 

Janeiro, vem alterar a citada Portaria 

n.º 380/2017, de modo a adequar a tra-

mitação electrónica dos processos 

administrativos e tributários à nova rea-

lidade trazida pela referida Lei n.º 

118/2019, de 17 de Setembro. 

 

AS ALTERAÇÕES  

Conforme referido, a presente Portaria 

n.º  4/2020 vem regulamentar as solu-

ções plasmadas na Lei n.º 118/2019, de 

17 de Setembro, por forma a operacio-

nalizar as mesmas de um ponto de vista 

prático. 

 

Neste sentido, os casos em que a digita-

lização de peças processuais e de 

documentos não seja materialmente 

possível - em virtude, por exemplo, da 

dimensão dos mesmos -, passam a ser 

regulados nos termos do CPTA, po-

dendo as peças ou os documentos ser 

entregues na secretaria judicial do Tri-

bunal competente ou remetidas por via 

de correio ou telecópia. 

 

Por outro lado, os mandatários ou re-

presentantes em juízo deixam de poder 

optar pelas notificações electrónicas, 

uma vez que as mesmas passam a ser 

realizadas, obrigatoriamente, por trans-

missão electrónica de dados, através do 

sistema informático de suporte à activi-

dade dos tribunais administrativos e 
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fiscais, sem quaisquer requisitos adici-

onais. 

 

Finalmente, a presente Portaria vem, 

ainda, regulamentar a prática de actos 

processuais e a consulta de processos 

por entidades públicas no âmbito do 

processo judicial tributário, e, bem as-

sim, consagrar o registo electrónico 

das sentenças e dos acórdãos finais. 

 

OS PRÓXIMOS PASSOS 

 

Em termos gerais, o regime previsto na 

presente Portaria aproxima-se (o mais 

possível) das soluções já previstas no 

âmbito da tramitação electrónica nos 

tribunais judiciais. 

Este novo regime é inovador em alguns 

dos seus aspectos, nomeadamente por 

prever a tramitação electrónica em 

toda uma jurisdição, isto é, prevendo a 

tramitação electrónica dos processos 

não apenas junto dos tribunais adminis-

trativos de círculo e dos tribunais 

tributários, mas, também, junto dos tri-

bunais superiores (Tribunais Centrais 

Administrativos e Supremo Tribunal 

Administrativo), quando haja lugar a re-

curso para os mesmos. 

 

Ora, sem beliscar os méritos de uma re-

forma que veio conferir mais 

transparência e celeridade na tramita-

ção dos processos da jurisdição 

administrativa e fiscal - com ganhos evi-

dentes no que respeita à redução de 

custos, burocracias e impacto ambien-

tal -, certo é que permanecem arestas 

bem relevantes (e algumas verdadeiras 

armadilhas) por limar, do ponto de vista 

prático, no que respeita à utilização, por 

parte dos profissionais da área, do sis-

tema informático de suporte à 

actividade dos tribunais administrativos 

e fiscais. 

 

A título de exemplo, o regime em vigor 

prevê que, nos casos em que a parte dis-

ponha de mais do que um mandatário 

ou representante em juízo – como é o 

caso das procurações forenses conjun-

tas tão frequentes entre os advogados -

, apenas um deles poderá proceder ao 

envio da peça processual por tramita-

ção electrónica de dados, através da 

plataforma SITAF. 

 

Todavia, a legislação em vigor é, nestes 

casos, omissa quanto à obrigatoriedade 

de os actos processuais serem notifica-

dos a todos os mandatários da parte, – 

e, pelo menos, àquele que submeteu a 

peça processual electronicamente -, po-

dendo, aparentemente, a secretaria 

judicial escolher notificar, discricionari-

amente, qualquer um deles em 

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


 

 
03 

Nº08/17 
A Propósito das Alterações da Tramitação Electrónica dos Processos da Jurisdição  

Administrativa e Fiscal 

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 

detrimento dos restantes – o que po-

derá, naturalmente, causar graves 

constrangimentos, no âmbito da notifi-

cação, no acompanhamento e na 

gestão do processo por parte dos man-

datários em questão. 

 

Com efeito, não nos parece fazer qual-

quer sentido que, sendo indicados 

vários mandatários que representam 

em juízo a mesma parte, nem todos se-

jam notificados, de forma igualitária, 

dos actos processuais cuja notificação 

às partes seja obrigatória, ou, menos 

ainda, que a secretaria dos tribunais es-

colha um deles, discricionariamente e 

em detrimento de todos os demais 

mandatários, com vista à sua notifica-

ção via SITAF. 

 

Em todo o caso, não sendo possível a 

notificação de todos os mandatários, 

sempre se imporia a definição de um 

critério relativamente aos mandatários 

a notificar (sendo, por hipótese, obriga-

toriamente notificado o mandatário 

que efectivamente tenha submetido a 

primeira peça processual, partindo-se 

do princípio que o mesmo será o res-

ponsável pela gestão do processo e 

que, tendo submetido uma peça pro-

cessual através do “seu” SITAF, espera 

ser notificado da resposta à mesma 

pela mesma via, i.é, através de notifica-

ção electrónica para o “seu” SITAF). 

Assim se evitará que as secretarias judi-

ciais possam proceder à notificação de 

um qualquer mandatário que, sim, 

conste da procuração, mas que possa 

não gerir directamente o processo, 

dando conhecimento de desenvolvi-

mentos processuais a uns – muitos 

vezes já ausentes das sociedades de ad-

vogados que instruíram as peças e que 

acompanham o processo -, e não a ou-

tros, tal como se encontra a suceder à 

presente data. 

 

CONCLUSÃO 

 

A análise efectuada permite-nos con-

cluir que a Portaria n. º 4/2020, de 13 de 

Janeiro, vem regulamentar inovações 

recentes trazidas ao actual regime de 

tramitação electrónica de processos da 

jurisdição administrativa e fiscal, o qual 

passa a abranger algumas das situações 

que não tinham, ainda, base legal. 

 

Contudo, a presente regulamentação 

parece-nos ainda bem insuficiente para 

fazer face a todas as questões que se 

vão levantado no âmbito da utilização, 

por parte dos profissionais da área, do 

sistema informático de suporte à activi-

dade dos tribunais administrativos e 
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fiscais (SITAF), devendo ser promovi-

dos novos dispositivos legais que 

venham suprir lacunas e garantir uma 

melhor operacionalidade do mesmo. 

 

Caso assim não suceda, teremos que 

aguardar que um dos constrangimen-

tos assinalados e causados pela 

possibilidade de escolha, sem critério, 

pelas secretarias dos tribunais, do 

mandatário a notificar, quando no pro-

cesso estiverem mandatados mais que 

um advogado, chegue aos tribunais su-

periores, com vista a formar-se 

jurisprudência, o que, certamente, de-

morará mais tempo do que seria 

aconselhável no presente caso. 

 

Lisboa, 4 de Fevereiro de 2020, 

 

Rogério M. Fernandes Ferreira  

Vânia Codeço 

Soraia João Silva 

Rita Sousa 

José Miguel Guimarães 
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