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I – Introdução 

O embrião da figura do juiz presidente dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

(TAF) pode encontrar-se no art.º 50.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais (ETAF), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 129/84, de 27/04, quando aí se previa 

que o juiz com maior antiguidade nos tribunais administrativos de círculo (TAC) era 

 
1 Por opção da Autora o presente trabalho não segue a nova ortografia. 
2 O presente trabalho corresponde, com pequenas alterações, ao apresentado no âmbito do Curso de 
Formação Específico para o exercício de funções de Presidente do Tribunal, de Magistrado do 
Ministério Público Coordenador e de Administrador Judiciário, aberto por Despacho n.º 11550/2019, de 
2019-11-27, da Ministra da Justiça. 
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quem representava e dirigia o tribunal, quem dava posse aos funcionários e quem 

exercia a acção disciplinar. 

Com a reforma de 2004 estas mesmas competências transitaram para o art.º 

43.º, n.º 3, als. a), b), l) e m), do ETAF, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19/02, e 

passaram a fazer parte do elenco dos poderes da nova figura do juiz presidente dos 

TAF. Na versão saída da reforma, o juiz presidente é nomeado pelo Conselho Superior 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) para um mandato de 5 anos, entre 

juízes com a categoria de conselheiro ou de desembargador e detém uma panóplia 

relativamente vasta e bastante fortalecida de poderes administrativos e de gestão 

processual, cabendo-lhe, v.g., superintender os serviços do tribunal, emitir ordens de 

serviço, intervir na distribuição e na redistribuição de processos, ou proceder a 

alterações na intervenção dos juízes adjuntos – cf. também o art.º 48.º do ETAF. São 

igualmente confiadas ao juiz presidente, ainda que residualmente, competências 

jurisdicionais – cf. art.ºs 43.º, n.º 3, al. d), do ETAF e 26.º, 48.º, 93.º e 119.º, n.º 3, do 

Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), aprovado pela Lei n.º 

15/2002, de 22/02. 

Entretanto, com o Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 02/10, o regime aplicável ao 

juiz presidente foi redefinido e aproximou-se do regime adoptado pela Lei n.º 63/2013, 

de 26/08 (Lei da Organização do Sistema Judiciário - LOSJ), para o juiz presidente do 

tribunal da comarca - cf. alterações introduzidas aos art.ºs 9.º, n.º 4 a 6, 43.º, 48.º, n.º 

1, do ETAF, 26.º, n.º 2, al. a), 29.º, n.º 8, 48.º, 93.º, n.º 1, 119.º, n.º 2, do CPTA e os art.ºs 

92.º a 98.º da LOSJ.3  

 
3 O art.º 43.º do ETAF, na versão original, concedia ao juiz presidente dos TAF poderes mais vastos que 
a versão actual. Nessa data, o juiz presidente podia, v.g. determinar a substituição provisória do relator 
de um processo, por redistribuição, em casos de impedimento temporário e podia intervir na 
distribuição, em prol da equidade, ou para proceder à redistribuição de processos. A maior vastidão de 
competências foi claramente assumida pelo legislador de então, que pretendeu que o presidente do 
tribunal se assumisse “como primeiro responsável no cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos 
com os “clientes” do tribunal” – in MINISTÉRIO DA JUSTIÇA – Reforma do Contencioso Administrativo, 
Estudo, Relatório, Anteprojectos. Coimbra: Coimbra Editora, 2003, vol. II, pp. 105-106. 
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Actualmente, o indicado regime mantém-se definido no ETAF e no CPTA (nas 

versões revistas pelas Leis n.º 114/2019, de 12/09 e n.º 118/2019, de 17/09). 

Supletivamente, é-lhe aplicável o regime da LOSJ - cf. art.ºs 43.º-A, n.º 6, do ETAF e 

1.º do CPTA. Igualmente, é-lhe aplicável o Estatuto dos Magistrados Judiciais (EMJ), 

com a última redacção aprovada pela Lei n.º 67/2019, de 27/08, que contém diversas 

referências à gestão dos processos e dos tribunais - cf., entre outros, os art.ºs 4.º, 6.º-

B, 7.º-A, 33.º, n.º 1, al. d), 45.º-B, 45.º-C, 136.º, 149.º, 160.º, n.º 1 e 161.º, als. b), c), e), g). 

Como a seguir veremos, no exercício de competências de gestão do tribunal a 

actividade do juiz presidente deve ainda obediência ao determinado nas Partes I, 

Capítulo II, III e IV do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 

designadamente às regras relativas aos princípios gerais, ao procedimento e à 

actividade administrativa. 

Conforme o art.º 43.º-A do ETAF, o juiz presidente dos TAF tem competências 

de representação, de direcção, de gestão administrativa – nas palavras do legislador, 

funcionais e administrativas - e de gestão processual do tribunal. Porém, o juiz 

presidente dos TAF tem, ainda, algumas competências de gestão de processos, tal 

como resulta dos art.ºs 43.º-A, n.º 4, al. d), parte final, do ETAF, 48.º, 93.º, n.º 1 e 119.º, 

n.º 2, do CPTA. 

Neste aspecto, de atribuição de competências jurisdicionais ao juiz presidente, 

o regime dos TAF afasta-se do relativo ao juiz presidente do tribunal da comarca, a 

quem são atribuídas, basicamente, competências de representação, de direcção, 

administrativas e gestionárias – cf. art.ºs 92.º a 98.º da LOSJ.4 

Portanto, no âmbito dos tribunais a que preside o juiz presidente dos TAF 

desempenha funções administrativas, gestionárias e jurisdicionais.  

 
4 Considerando estarem atribuídas competências jurisdicionais ao juiz presidente do tribunal de 
comarca, por via da Lei n.º 14/79, de 16-05, com as alterações introduzidas pela Lei Orgânica n.º 10/2015, 
de 14-08 - Lei Eleitoral para a Assembleia da República - vide FIALHO, António José, «Gestão processual 
ao serviço da independência dos Tribunais e dos Juízes – o desafio/dever dos Juízes Presidentes», 
Direção de Comarcas – Juiz Presidente, CEJ, 1.ª ed., 2019-01 (https://bit.ly/2Hnpcjk), acesso em 2020-10-
18, p. 96. 

https://bit.ly/2Hnpcjk
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Esta congregação de funções no órgão juiz presidente dos TAF não aparece 

imediatamente evidenciada na lei. Diversamente, o actual quadro legal trata as 

competências do juiz presidente dos TAF de forma indistinta, sem as separar em 

função da sua diversa natureza jurídica e consagra-as de forma pulverizada, entre o 

ETAF e o CPTA.  

A figura do juiz presidente insere-se, também, numa nova lógica da 

administração do judiciário que pretende atribuir a liderança da gestão do trabalho 

dos juízes a órgãos oriundos da própria magistratura, que concorrem nas suas 

competências e articulam-se entre si, para efectivar uma gestão que se afirma 

estratégica e por objectivos.  

Porém, apreciado o quadro legal relativo à organização da jurisdição 

administrativa e fiscal, a opção por tal modelo de gestão não fica inteiramente 

assumida, ou aparece muito pouco densificada, designadamente quando se apreciam 

as funções que cometem ao CSTAF e a relação que se desenvolve entre este Conselho 

e o juiz presidente. 

As referenciadas indefinições legais obnubilam a natureza do órgão juiz 

presidente dos TAF e parecem não ajudar à garantia da independência dos juízes que 

exercem funções nos correspondentes tribunais. 

Interessa, pois, escrutinar os poderes de gestão processual que foram 

atribuídos ao juiz presidente dos TAF, identificar o respectivo regime e discernir entre 

poderes de gestão do tribunal – com natureza administrativa e gestionária – e poderes 

de gestão processual – com natureza jurisdicional. Depois, parece-nos relevante 

apurarmos o âmbito e os limites de actuação do juiz presidente e a correspondente 

articulação com o CSTAF. 

Tal como decorre do nomen iuris deste trabalho, iremos apenas analisar as 

competências de gestão processual que estão atribuídas ao juiz presidente dos TAF – 

de gestão do tribunal e dos processos que aí correm. As restantes competências, de 
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representação, de direcção, funcionais e administrativas, não serão alvo do nosso 

enfoque.  

Têm-se entendido serem competências de gestão do tribunal, ou de court 

management, as que se relacionam com a direcção e a organização do trabalho do 

tribunal, com a adopção de estratégias que visem uma maior qualidade, eficácia e 

produtividade da correspondente actividade jurisdicional, com um menor uso de 

meios e recursos – humanos, materiais ou tecnológicos. 

Já por competências de gestão de processos, ou de case management, 

consideram-se as relativas à direcção do processo pelo respectivo juiz titular e à 

adopção das regras de tramitação processual que se afigurem as mais adequadas, 

céleres e económicas, considerando que o referido processo visa a justa composição 

do litígio em prazo razoável – cf. art.º 6.º, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC).5 

 

II – O enquadramento legal da figura do juiz presidente dos TAF 

Actualmente, os juízes presidentes dos TAF são nomeados pelo CSTAF após 

habilitação prévia através de um curso de formação próprio, ministrado no Centro de 

Estudos Judiciários, cujas áreas de competências vêm definidas no art.º 43.º, n.º 5, do 

ETAF – cf. também o n.º 6 deste artigo.6 

Pela Portaria n.º 46/2007, de 31/01, foi aprovado o regulamento de tal curso 

específico. 

 
5 Com diversas definições dos termos “gestão processual” e “gestão do processo”, vide SANTOS, 
Boaventura de Sousa (Coord), «Para um Novo Judiciário: qualidade e eficiência na gestão dos processos 
cíveis», CES. Abril de 2008 (https://bit.ly/31nuqCX), acesso em 2020-10-18, p. 5. Igualmente, 
distinguindo a gestão do tribunal e a gestão dos processos, vide DAVID, Sofia, «A gestão organizativa 
dos tribunais e o dever de gestão processual», Cadernos de Justiça Administrativa, 106 (2014); e COELHO, 
Nuno, «Gestão dos Tribunais e Gestão Processual», CEJ, Março de 2015 (https://bit.ly/34gyp64), acesso 
em 2020-10-18, pp. 26, 29, 30 e 146-148. 
6 O referido curso de formação, cuja imposição resulta da última alteração ao ETAF, só ocorreu no ano 
de 2020. Criticando a previsão da nomeação de um juiz sem prévio exercício de funções no mesmo 
tribunal/comarca e a possibilidade da criação de uma hierarquia administrativa no judiciário por via 
da nomeação de um juiz desembargador, vide MENDES, Luís Azevedo, «Uma linha de vida: organização 
judiciária e gestão processual nos tribunais judiciais», Julgar, 10 (2010), p. 117. 

https://bit.ly/31nuqCX
https://bit.ly/34gyp64
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A indicada nomeação faz-se para um mandato de 3 anos, renovável por uma 

única vez, por igual período, mediante avaliação favorável do CSTAF, “ponderando o 

exercício dos poderes de gestão e os resultados obtidos” – cf. art.º 43.º, n.º 2, do ETAF. 

Cf. também os restantes números desse art.º 43.º. 

A nomeação é feita em comissão de serviço, sem dar lugar à abertura de vaga 

no lugar de origem, entre os juízes que exerçam funções efectivas como juízes 

desembargadores e possuam classificação não inferior a Bom com distinção, ou 

exerçam funções efectivas como juízes de Direito e possuam 10 anos de serviço 

efectivo nos TAF e classificação não inferior a Bom com distinção – cf. os art.ºs 43.º, 

n.º 4 e 93.º, n.º 2, do ETAF. 

A nomeação do juiz presidente e a renovação do respectivo mandato são 

obrigatoriamente precedidas de audição dos juízes que exercem as suas funções nos 

tribunais da respectiva zona geográfica – cf. art.ºs 43.º, n.º 3, do ETAF e 45.º- C do EMJ. 

As presidências nos TAF organizam-se em função de zonas geográficas, que se 

centralizam numa mesma sede– cf. art.ºs 39.º, n.ºs 4 e 5 e 43.º, do ETAF.  Quanto à 

fixação dessas zonas geográficas, respectiva sede e área geográfica, foi efectuada pela 

Portaria n.º 366/2019, de 10/10, que estipula no seu art.º 2.º e respectivo Anexo, a 

divisão em quatro zonas, a saber, a zona centro, com sede em Coimbra7, a zona de 

Lisboa e Ilhas, com sede em Lisboa8, a zona norte, com sede no Porto9 e a zona sul, 

com sede em Almada.10 

Portanto, os poderes e as competências dos juízes presidentes dos TAF 

delimitam-se, desde logo, em função da respectiva zona geográfica relativamente à 

qual exercem a presidência – cf. art.º 43.º, n.º 1, do ETAF. 

No que se refere às competências do juiz presidente dos TAF, podem ser 

próprias ou delegadas. 

 
7 Zona que abarca as áreas de jurisdição dos TAF de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Leiria e Viseu. 
8 Zona que abarca as áreas de jurisdição dos TAC de Lisboa e Tribunal Tributário de Lisboa e dos TAF 
do Funchal e Ponta Delgada. 
9 Zona que abarca as áreas de jurisdição dos de Braga, Mirandela, Penafiel e Porto. 
10 Zona que abarca as áreas de jurisdição dose Almada, Beja, Loulé e Sintra. 
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Entre as competências próprias, encontramos as que vêm elencadas no art.º. 

43.º-A, do ETAF, ali se estipulando que o juiz presidente dos TAF tem competências 

de representação, de direcção, funcionais, administrativas e de gestão processual – cf. 

também o art.º 45.º, n.º 3, do ETAF, quando aplica aos tribunais tributários o regime 

previsto para a presidência nos tribunais administrativos. Relativamente às 

competências de direcção do tribunal, vide igualmente os art.ºs 56.º, n.ºs 1, 2 e 56.º-A, 

n.º 3, do CPTA. 

No art.º 43.º-A, n.º 2, do ETAF, estão elencadas diversas competências de 

representação e de direcção do juiz presidente dos TAF, que o legislador separa das 

competências de gestão processual, que elenca no n.º 4 daquele artigo. Porém, 

apreciado o referido elenco de competências verifica-se existir alguma sobreposição 

de natureza, entre as competências de direcção face às competências de gestão 

processual, o que é lógico, porquanto a direcção e organização de um tribunal 

implicará necessariamente o concomitante exercício de uma actividade de gestão – 

processual – desse mesmo tribunal. Essa circunstância é notória nas competências 

referidas nas alíneas c), d) e g) do n.º 2 do art.º 43.º-A, do ETAF. 

Assim, nessa mesma medida, no desenvolvimento que a seguir faremos das 

competências de gestão processual do juiz presidente dos TAF teremos também em 

atenção as supra-indicadas competências de direcção, não obstante a distinção 

introduzida pelo legislador. Ou seja, no que concerne às competências de 

representação e de direcção desprezamos apenas as relativas à representação e 

aquelas que se relacionem com aspectos de mera de gestão administrativa. As 

restantes serão consideradas como tarefas que se imbricam com a de gestão 

processual.  

Nessa mesma lógica, ficam de fora do nosso estudo as competências funcionais 

e administrativas, referidas nos n.ºs 3 e 5 do art.º 43.º-A do ETAF, que se relacionam 

essencialmente com aspectos de gestão administrativa e já não processual. 
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Mais se assinale, que as competências “funcionais” e “administrativas” que vêm 

previstas no art.º. 43.º-A, n.ºs 3 e 5, do ETAF, reconduzem-se em termos de conteúdo 

a meras competências de gestão administrativa do tribunal. Assim, aparentemente, a 

distinção legal entre estes dois tipos de competências radica na obrigação das 

competências funcionais serem exercidas necessariamente pelo presidente – pois 

serão funções próprias do cargo desempenhado – e as administrativas poderem ser 

delegadas no administrador do tribunal – cf. art.º 43.º-A, n.ºs 3, 5 e 7, do ETAF. 

Quanto às competências de gestão processual do tribunal, ou de court 

management, o legislador elenca-as nos art.ºs 43.º-A, n.º 4, als. a) a c), al d), 1.ª parte, 

e) a h), do ETAF e 26.º, n.º 2, al. a), do CPTA. 

Por seu turno, nos art.ºs 41.º, 43.ºA, n.º 4, al. d), do ETAF, 48.º, n.ºs 1, 6 e 7 e 

93.º, n.º 1, 119.º, n.º 2, do CPTA, vêm referidas diversas competências próprias do 

presidente dos TAF e relativas à gestão de processos, ao case management. 

Para além das competências próprias, o juiz presidente dos TAF tem também 

as competências que lhe forem delegadas pelo CSTAF, que é o órgão máximo de 

gestão e disciplina dos juízes da jurisdição administrativa e fiscal - cf. art.ºs 43.º-A, n.º 

6 e 74.º, do ETAF. 

 

III – O modelo de gestão adoptado e em que se insere a figura do juiz 

presidente 

Como já referimos, o modelo de gestão que foi aperfeiçoado e redefinido na 

alteração introduzida ao ETAF e ao CPTA pelo Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 02/10, 

visou aproximá-lo daquele que foi adoptado para os tribunais judiciais, em 2013, pela 

LOSJ.11 

 
11 Para uma análise comparada dos modelos de organização e gestão da justiça, vide, SANTOS, 
Boaventura de Sousa, Como gerir tribunais. Análise comparada de modelos de organização e gestão da 
justiça, CES, Dezembro de 2008 (https://bit.ly/31rx3nf), acesso em 2020-10-18. Para uma breve evolução 
do modelo de gestão implementado nos tribunais comuns, com várias críticas ao modelo actual, vide 
COSTEIRA, Maria José, «O novo modelo de gestão dos tribunais. Um ano depois», Julgar, 27 (2015), pp. 
57-60. 

https://bit.ly/31rx3nf
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Sem embargo, manteve-se na rota que vinha definida desde a reforma de 2004, 

que já apontava para a necessidade de envolver e reforçar o papel dos juízes na gestão 

do tribunal, enquanto organização com características próprias e para a necessidade 

formar lideranças no âmbito da própria magistratura, a par da sua responsabilização 

face aos níveis de serviço prestados. O modelo então preconizado também já referia 

a necessidade de se estabelecer objectivos estratégicos e de qualidade, de garantir 

uma maior racionalização de meios, custos e tempos, assim como, de efectivar uma 

monitorização em tempo real e mais próxima dos serviços da justiça, assegurando 

uma informação real, atempada e mais transparente dos indicados serviços.12  

Relativamente à figura do juiz presidente dos TAF, com o Decreto-Lei n.º 214-

G/2015, de 02/10, ter-se-á, no entanto, refreado uma certa tendência que parecia 

resultar da reforma de 2004, que apontava aquele órgão como um juiz primus, como 

um juiz-gestor que por via da sua categoria superior e uma certa ligação ao CSTAF 

tinha competências administrativas e de gestão robustecidas, que se permitia actuar 

como um controlo informal daquele CSTAF, alguém que se considerava que detinha 

“uma maior legitimidade e aceitação na monitorização da actividade dos magistrados, 

bem como uma experiência acrescida no funcionamento dos tribunais”.13  

Tal como é assumido pelo legislador da LOSJ, o modelo de gestão que se 

implementou nos tribunais - comuns e nos TAF, estes por via da aproximação que 

resultou do Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 02/10 e da aplicação subsidiária da LOSJ -  

tem como linhas orientadoras a descentralização, a repartição de competências, a 

autonomia das respectivas estruturas, a lógica de proximidade, de plasticidade ou de 

maleabilidade nas decisões de gestão, acompanhada da implementação de uma 

gestão integrada por via da criação da figura do juiz presidente, o melhoramento no 

uso dos meios e recursos afectos aos tribunais, basicamente, a procura de uma maior 

eficiência, eficácia e economia no uso de tais meios e o estabelecimento de 

 
12 Cf. MINISTÉRIO (nota 3), especialmente, pp. 65-109. 
13 In MINISTÉRIO (nota 3), pp. 104-105; cf., também pp. 81-82. Cf. igualmente as percepções recolhidas 
em SANTOS (nota 5). 
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indicadores de gestão futura, por via da recolha e tratamento permanente da 

informação adequada.14  

Adoptou-se, pois, um modelo repartido de gestão, que atribui ao CSTAF, aos 

respectivos serviços de inspecção e aos presidentes dos TAF, o governo das questões 

directamente relacionadas com o trabalho dos juízes, ao Conselho Superior do 

Ministério Público e ao magistrado coordenador o que se relacione com o trabalho 

desses magistrados, à Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) e ao 

administrador judiciário a gestão dos funcionários, equipamentos e instalações e ao 

Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) o que se relacione 

com os equipamentos informáticos – cf. neste sentido o preceituado nos art.ºs 52.º-A, 

n.º 2, al. b), 56.º, n.ºs 1 e 2, 74.º, n.ºs. 1, 2, als. a), d), g), j), k), l), m), n), e o), 83.º, n.º 1, 

al. a), 85.º do ETAF, 3.º, 19.º, n.º 2, als. b), c), l), m), t) a v), 21.º e 88.º, do Estatuto do 

Ministério Público (EMP), 6.º a 8.º, 11.º, 20.º, 35.º, 56.º, 84.º, 87.º, 88.º, 90.º a 95.º, 101.º, 

104.º, 106.º, 108.º a 110.º, 144.º, 155.º, 160.º, 162.º e 166.º da LOSJ.15 

O modelo repartido de competências de gestão fica igualmente expresso pela 

criação de um conselho de gestão em cada área geográfica, tal como vem previsto no 

art.º 56.º, n.º 2, do ETAF, que é presidido pelo juiz presidente dos TAF e integra o 

magistrado coordenador do Ministério Público (MP) e o administrador judiciário. A 

este conselho aplica-se supletivamente o previsto no art.º 108.º da LOSJ. Fica 

igualmente expresso pela criação de um conselho consultivo, tal como determinado 

pelo art.º 56.º, n.º 2, do ETAF, ao qual se aplica supletivamente o previsto nos art.ºs 

109.º e 110.º da LOSJ. 

Esta arquitectura repartida da gestão dos tribunais visará, em primeira linha, a 

preservação do princípio da independência dos juízes, na sua dimensão externa e 

 
14 Cf. o documento do MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, Linhas Estratégicas para a Reforma da Organização 
Judiciária (https://bit.ly/3m4qS0c), acesso em 2020-10-13. Sobre os modelos de gestão e administração 
dos tribunais, referindo-se às experiências de gestão de tribunais em diferentes países, vide, SANTOS 

(nota 5), pp. 17-32 e 43-51. Vide, também, COELHO (nota 5), pp. 57-59 e 124-125 e COELHO, Ana de 
Azeredo, «Os objectivos da justiça. A justiça como objectivo», Julgar, 20 (2013), pp. 51–68. 
15 Sobre as competências e a gestão do CSTAF, vide, NETO, Dora Lucas; DUARTE, Maria Carolina, «A 
gestão da justiça administrativa e fiscal: não há soluções, há caminhos», Julgar, 36 (2018), pp. 127-140. 

https://bit.ly/3m4qS0c
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interna e respectivos pressupostos, assentes nas garantias da irresponsabilidade, da 

inamovibilidade e do juiz natural - cf. art.ºs 32.º, n.º 9, 111.º, n.º 1, 202.º, n.º 1, 203.º, 216.º, 

n.ºs 1, 2, 217.º, n.ºs 2, 3, da Constituição da República Portuguesa (CRP), 4.º, 5.º, 6.º, 

6.º-B, do EMJ, 2.º, 3 do ETAF, 4.º e 5.º da LOSJ. No direito internacional, vide 

consagrando os mesmos princípios, os art.ºs 10.º da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos,16 14.º do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos17, 6.º da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem18 e 47.º da Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia.19 

Pretender-se-á atribuir a liderança da gestão do trabalho dos juízes a órgãos 

oriundos da própria magistratura - ao CSTAF e ao juiz presidente - e não a gestores 

externos, provenientes da Administração Pública. Aos órgãos da Administração - à 

DGAJ, ao IGFEJ e aos respectivos dirigentes e funcionários – entrega-se a gestão dos 

recursos humanos e materiais que se disponibilizam à tarefa de julgar. 

O indicado modelo de gestão apresenta-se, também, como um modelo 

descentralizado, pois repartem-se as competências de gestão entre os vários órgãos, 

ao invés de existir um único órgão hierarquicamente superior que as concentra. Ou 

seja, as competências de gestão estão repartidas pelos vários órgãos que intervém no 

sistema, que detém nessa matéria quer competências próprias, quer as que lhes forem 

delegadas.20  

O referido modelo ainda não atingiu nos TAF o desenvolvimento que já 

adquiriu nos tribunais comuns. Mas, como aventamos há alguns anos atrás noutra 

sede, o modelo de gestão dos TAF terá necessariamente de trilhar o caminho seguido 

na jurisdição comum e avançar “para um novo sistema de governança entre os actuais 

 
16 Adoptada e proclamada em 1948-12-10, publicada no DR, I-A, n.º 57/78, de 1978-03-09. 
17 Adoptado em 1966-12-16, aprovado em Portugal para ratificação pela Lei n.º 29/78, de 12-06 (com 
rectificação publicada no DR, I, n.º 153/78, de 06-07), publicado no DR, I, n.º 133, de 1978-06-12. 
18 Assinada em Portugal em 1976-09-22 e aprovada para ratificação pela Lei n.º 65/78, de 13-10, publicada 
no DR, I, em 1978-10-13. 
19 Que entrou em vigor em 2009-12-01, por força do Tratado de Lisboa. Publicada no JO da UE em 2010-
03-30 e republicada no JO de 2016-06-07. 
20 Cf. neste sentido, SANTOS, Maria João Barata, «Liderança no Modelo de Gestão para os Tribunais à 
luz do preconizado pelo Modelo CAF (Estrutura Comum de Avaliação)», Julgar, 20, 2013, p. 74-75. 



Os poderes de gestão processual do juiz presidente dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais  

Sofia David 

 

 

 Online, dezembro de 2021 | 12 

responsáveis pela gestão do tribunal, com um reforço acrescido dos poderes dos órgãos 

judiciários”21. 

O modelo de gestão que se quis introduzir nos tribunais pauta-se, também, 

por visar uma gestão estratégica  e orientada por objectivos.22 Com tal modo de gestão 

visar-se-á garantir a qualidade nos serviços de justiça. Pretender-se-á alcançar a 

resolução justa do litígio, de uma forma eficiente e célere. Pretender-se-á atingir uma 

justiça de qualidade, satisfatória para os envolvidos, em tempo oportuno, com a 

melhor relação custo-benefício. Corresponderá tal gestão à vontade de se efectivar os 

direitos à tutela judicial efectiva e a uma decisão judicial em prazo razoável – cf. art.ºs. 

20.º, n.º 4, 268.º, n.º 4, da CRP, 2.º do CPTA e 2.º do CPC. 

É também comumente atribuída à indicada gestão um valor de transparência 

e de prestação de contas à comunidade, ou na terminologia anglo-saxónica, de soft 

accountability. 

Na base da indicada gestão estarão métricas de desempenho, objectivado 

através de índices de produtividade. Daí a importância que se concede ao 

acompanhamento e monitorização da actividade jurisdicional em tempo real e à 

recolha permanente de informação relevante, designadamente alcançável por via da 

informatização da justiça.23  

De realçar, no entanto, que tais objectivos de gestão não se podem reconduzir 

a um mero padrão quantitativo de produtividade, pois esse é apenas um dos aspectos 

a ter em conta quando se mede a qualidade do serviço de um tribunal. Como já 

defendemos, “a função de julgar, enquanto função de soberania, não pode, por 

natureza, ser objecto de «rankings» de eficácia, pois não é exercida em condições de 

concorrência de mercado ou sequer em idênticas condições entre os vários 

intervenientes processuais e tribunais.” A monitorização que se faça do tempo de 

 
21 In DAVID (nota 5), p. 29. 
22 Cf. neste sentido MINISTÉRIO (nota 3) pp.184-210; MINISTÉRIO (nota 14), p. 10. 
23 Cf. quanto aos fins e meios desta gestão por objectivos, MINISTÉRIO (nota 3); MINISTÉRIO (nota 14), p. 
10.; Cf., também, SANTOS (nota 5), pp. 33-38. 
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trabalho do juiz “deve ser devidamente integrada por aspectos qualitativos que levem 

em conta a natureza e a complexidade dos litígios, a acuidade com que os problemas 

suscitados nos processos são enfrentados, a agilidade do raciocínio e a clareza da 

exposição, os meios disponíveis e o grau de satisfação dos utentes da justiça”24.  

No art.º 90.º da LOSJ determina-se que o Conselho Superior de Magistratura 

(CSM) e o Procurador-Geral da República (PGR), em articulação com o Ministro da 

Justiça estabeleçam “objetivos estratégicos para o desempenho dos tribunais judiciais 

de primeira instância para o triénio subsequente”, tendo por base valores de referência 

processual (VRP) “calculados em abstrato por magistrado (…) revistos com 

periodicidade trienal” - cf. art.º 90.º, n.º 4, da LOSJ; cf. também art.º 91.º da LOSJ. 

Trata-se de fixar objectivos estratégicos, níveis de qualidade do serviço de 

justiça, que não se confundem com uma leitura meramente quantitativa do trabalho 

efectuado pelo tribunal. 

Na jurisdição administrativa e fiscal não existe norma paralela aos art.ºs 90.º e 

91.º da LOSJ, que por via do determinado nos art.ºs 1.º, n.º 1, 74.º, n.º 2, al. q), do ETAF, 

162.º e 171.º da LOSJ, não tem aqui aplicação supletiva, designadamente à actuação do 

CSTAF. 

Por conseguinte, apesar da filosofia da LOSJ e das últimas alterações ao ETAF 

se enquadrarem numa ideia de gestão por objectivos, ou de desempenho, e a própria 

figura do juiz presidente dos TAF ter sido aperfeiçoada e recriada a partir dessa 

filosofia, a verdade é que não se exigiu ao CSTAF que estabelecesse os indicados 

objectivos estratégicos, à semelhança do que se fez relativamente ao CSM, por via dos 

art.ºs 90.º e 91.º da LOSJ. 

O mesmo ocorre relativamente à definição dos VRP, que apesar de vir 

pressuposta como uma competência do CSTAF - inerente à apelidada contingentação 

 
24 In DAVID, Sofia, «Competência, diligência e mérito na acção judicial», Julgar, número especial (2009), 
pp. 59 e 63. Referindo a necessidade de dissecar e redefinir os conceitos legais, por “geneticamente 
ambíguos”, vide GASPAR, Henriques, «A reorganização judicial de 2014 (o tempo, o modo e as culturas: 
cruzamento de desafios)», Julgar, 27, 2015, pp. 24 e 35. Sobre a gestão por objectivos na justiça, vide, 
COELHO (nota 14). 
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processual, assumida pelo art.º 74.º, n.º 2, al. m), do ETAF, que estabelece a obrigação 

de fixação anual de um número máximo de processos a distribuir a cada magistrado 

e o prazo máximo admissível para os respectivos actos processuais cujo prazo não 

esteja estabelecido na lei – trata-se de uma competência que ainda não foi exercida 

por esse Conselho – cf. no mesmo sentido, o art.º 162.º, n.º 1, al. l), da LOSJ.  

Logo, quando no âmbito das competências do presidente dos TAF se invoca a 

necessidade de actuação em função de objectivos mensuráveis e previamente fixados, 

nomeadamente alicerçados em VRP, ou em “indicadores do volume processual 

adequado”, essas mesmas referências legais são um tanto vazias, ou mostram-se 

incompletas, por não virem acompanhadas em termos de obrigação legal, de uma 

competência do CSTAF, semelhante à que é imposta ao CSM nos art.ºs 90.º e 91.º da 

LOSJ - cf. art.º 43.º-A, ns.º 2, als. b), c) 4.º, al. a), do ETAF. 

A necessidade de se estabelecer uma referência processual a partir da qual 

possam fixar-se objectivos e possam medir-se  os correspondentes resultados, 

associada a uma contingentação processual, cumpre três diferentes objectivos: i) de 

gestão e monitorização do serviço público de justiça; ii) de garantia de uma tutela 

jurisdicional efectiva e em tempo adequado; iii) de responsabilização e de garantia 

profissional dos juízes.25  

As fórmulas, métodos ou pressupostos que estão na base da fixação dos 

referidos VRP estão envoltas em controvérsia, assim como, o alcance que se pretenda 

dar a tais indicadores, designadamente quando dali se retirem consequências em 

termos de responsabilidade disciplinar ou civil do juiz, ou ao nível da sua avaliação.26 

 
25 Cf. neste sentido, ASJP, Estudo de Contingentação Processual, 03/2007 (www.asjp.pt), acesso em 2020-
10-17, especialmente pp. 1-5. 
26 Sobre tais controvérsias, vide, ASJP (nota 25); SANTOS, Boaventura de Sousa (Coord), Os actos e os 
tempos dos juízes: contributos para a construção de indicadores da distribuição processual nos juízos 
cíveis, CES, 2005; BRANDÃO, Paulo Neto Silveira, «O Juiz Presidente e a Gestão Processual», CEJ, 11-2014 
(https://bit.ly/3kvx9BX), acesso em 2020-10-14, pp. 36-42; CORDEIRO, Artur; MAGALHÃES, Gonçalo 
Oliveira, «Breve Apontamento acerca dos Valores de Referência Processual nos Tribunais Judiciais de 
1.ª instância: a sua utilidade e critérios a observar na sua fixação», Julgar, 27 (2015). Relativamente à 
fixação de VRP para a magistratura do MP, vide, DIAS, Isabel Maria Fernandes, «A Gestão da Comarca 
e os Departamentos de Investigação e Ação Penal Comarcãos», Direção de Comarcas – Magistrado do 

http://www.asjp.pt/
https://bit.ly/3kvx9BX
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Seja como for, independentemente das controvérsias que envolvem os VRP, a 

sua fixação será certamente uma mais valia em termos de gestão processual, pois 

permite uma mensuração muito mais fina e fiável que aquela que resulta de uma 

medição em bruto do número de processos entrados, pendentes e findos, das 

respectivas espécies e números de juízes e funcionários que laboram em cada 

tribunal.27  

De salientar, que nos termos do art.º 7.º-C do EMJ os juízes têm, também, um 

dever de diligência, devendo pautar a sua actividade por princípios de qualidade e 

eficiência, assim concorrendo para o objectivo de se alcançar uma decisão em prazo 

razoável. Aliás, este art.º 7.º-C do EMJ corresponde ao reconhecimento legal do que 

já tinha sido assumido desde 2008 pelos juízes presentes no 8.º Congresso da 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), aquando da elaboração do 

Compromisso Ético dos Juízes Portugueses, que nos termos do seu ponto 5. 

consideraram a “diligência” como um dever ético de todos os juízes.28 

Na nossa perspectiva, o objectivo de atingir um serviço público de justiça 

eficiente tem uma dupla face, pois funciona quer como um objectivo para as 

estruturas de gestão da justiça, quer como uma garantia de desempenho para os 

juízes, a quem “devem ser proporcionadas as condições de formação, de organização e 

 
Ministério Público Coordenador, CEJ, 1.ª ed., 07-2019 (https://bit.ly/35iF66P), acesso em 2020-10-18, 
especialmente pp. 369-376. 
27 Cf. com tais medições em bruto, os Relatórios Anuais do CSTAF, relativos a 2018 e 2019 
(www.cstaf.pt), acesso em 2021-08-13. Cf. indicando a necessidade de se desenvolverem estudos 
visando a indicada contingentação processual, MEALHA, Esperança; MAÇÃS, Fernanda (Coord.) - Mudar 
a Jurisdição Administrativa e Fiscal. Coimbra: Almedina, 2013, pp.16-18. 
28 Cf. Compromisso Ético dos Juízes Portugueses - Princípios para a Qualidade e Responsabilidade 
(www.asjp.pt), acesso em 2020-10-17. No ponto. 5 do Compromisso Ético dos Juízes Portugueses 
determinam-se os seguintes princípios em sede de dever de diligência: ”1. Os juízes empenham-se, ao 
longo da vida profissional, em adquirir os conhecimentos, competências e qualidades pessoais 
necessárias para exercer a sua função com mérito. 2. No exercício da sua função, os juízes consagram a 
sua actividade ao bom funcionamento do tribunal e ao tratamento célere dos processos, para que os casos 
submetidos à sua apreciação sejam decididos com o máximo de qualidade e prontidão. 3. Os juízes têm 
consciência de que o bom funcionamento do tribunal depende também da adopção de critérios de gestão 
organizativa e processual, com vista à simplificação dos procedimentos formais, à planificação, 
monitorização e avaliação do serviço e à utilização das novas tecnologias de informação e de 
informatização qual assumiram tal dever “. 

https://bit.ly/35iF66P
http://www.asjp.pt/
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de gestão que lhes permitam desempenhar a sua função com a (…) qualidade e eficiência 

compatíveis com o adequado funcionamento da administração da justiça” – cf. art.º 6.º-

B, do EMJ. 

Com especial relevo no estabelecimento de critérios e metas para a gestão dos 

tribunais, salientamos as directrizes apontadas em 2018 pelo Comité de Ministros do 

Conselho da Europa e da Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça. Este 

organismo preconiza como como directrizes de ordem geral para a gestão dos 

tribunais, as seguintes: (i) a transparência e a previsibilidade; (ii) uma duração do 

processo apropriada; (iii) a planificação ou a possibilidade de se estimarem as várias 

etapas do processo em termos temporais e procedimentais, de se aceder a tal 

informação e de se aceder, de imediato, às correspondentes estatísticas; (iv) a 

flexibilidade na gestão dos tempos e dos actos do processo; (v) a colaboração 

responsável de todas as partes envolvidas. Como directrizes para o legislador e decisor 

politico, aquele Comité e Comissão indicam o facultar: (vi) dos recursos; (vii) da 

organização; (viii) e de uma legislação processual adequada a atingir um tempo 

processual óptimo, sem alongamentos complicados ou inúteis. Para as autoridades 

encarregues da administração da justiça, apontam-se como directrizes: (ix) a partilha 

de tarefas; (x) o controlo, nomeadamente estatístico, dos processos; (xi) a intervenção 

para corrigir anomalias; (xii) a utilização de novas tecnologias. Para os gestores dos 

tribunais apontam-se: (xiii) a necessidade de recolher informação; (ix) de a analisar 

continuamente; (x) de se fixarem objectivos; (xi) de se actuar rapidamente em 

situação de crise. Aos juízes indica-se: (xi) que façam uma gestão activa dos casos; 

(xii) que acordem a calendarização do processo com os advogados e as partes; (xii) 

que cooperem e controlem outros actores processuais – testemunhas, peritos, vg; 

(xiii) que reprimam abusos processuais; (xx) que motivem o julgamento e decisão de 

forma concisa e padronizada.29 

 
29 Vide CEPEJ - Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça, Relatório «Lignes Directrices Revisees du 
Centre Saturn Pour La Gestion Du Temps Judiciaire», (3.Ème Révision), 2018-12-03 e 2018-12-04 
(https://bit.ly/3ojS8dh), acesso em 2020-10-18. 

https://bit.ly/3ojS8dh
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Em suma, atendendo às intenções assumidas pelo Ministério da Justiça e ao 

que resulta da configuração do modelo de gestão dos tribunais adoptado na LOSJ e 

no ETAF (que irão ao encontro do preconizado no supra indicado documento da EU), 

poder-se-á concluir que através deste novo modelo pretendeu-se instituir nos 

tribunais, ao que nos importa nos TAF, uma gestão descentralizada, centrada na 

figura do juiz presidente, que se elege como um elo privilegiado de ligação à gestão a 

cargo do CSTAF e que se pauta pela proximidade, pela adaptação das soluções de 

gestão aos tribunais que se gerem, assim como, pela exigência de participação prévia 

de todos os envolvidos. 

A proeminência da figura do juiz presidente dos TAF na gestão do tribunal e a 

sua eleição como elo privilegiado na transmissão de informação e no trabalho 

conjunto de gestão com o CSTAF, fica claramente evidenciada por via das funções 

que lhe são cometidas no art.º 43.º-A, do ETAF. Por seu turno, a ideia de uma gestão 

de proximidade, que permite alguma plasticidade na actuação, ressalta dos art.ºs 43.º-

A, n.º 4, als. c), d) e g), do ETAF, nomeadamente quando se prevê a possibilidade da 

adopção de soluções de gestão muito pontuais e adaptadas ao caso concreto. Dos 

art.ºs 43.º, n.º 3, 43.º-A, n.º 2, al. c), do ETAF, 7.º-A e 45.º- C, do EMJ, fica também bem 

vincada a ideia de uma gestão entre iguais e de uma liderança que se quer 

necessariamente participada e partilhada. 

O juiz presidente apresenta-se como um órgão oriundo da própria 

magistratura, como um juiz, alguém que está (pré)investido de poderes jurisdicionais, 

que actua como um igual e não numa posição superior. Entre o juiz presidente e os 

restantes magistrados não existe uma hierarquia, designadamente funcional, ou 

qualquer tipo de subordinação (sem embargo da eventual existência de diferentes 

títulos e categorias e correspondentes precedências – cf. art.º 16.º do EMJ). Os diversos 

juízes têm o dever de cooperação com o juiz presidente dos TAF, não de obediência a 

ordens ou instruções, ainda que em causa estejam matérias de mera gestão e 
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administração do tribunal. Isso mesmo decorre do preceituado nos art.ºs 4.º, n.º 1 e 

7.º-A, do EMJ.  

Utilizando as palavras de Ana Azeredo Coelho, diríamos que o juiz presidente 

apresenta-se relativamente aos restantes juízes que exercem funções nos TAF por 

aquele presididos, sobretudo, como um “facilitador organizacional”,30 e não como 

uma nova estrutura hierárquica do judiciário. 

 

IV – As competências de gestão do tribunal 

Como já referimos, as competências de court management visam a introdução 

de estratégias de gestão na organização dos tribunais - ou da administração da justiça 

- que potenciem a eficácia e a produtividade, reduzindo, racionalizando e 

optimizando o uso de meios e recursos – humanos, materiais e tecnológicos. 

Com a introdução de tais estratégias pretende-se melhorar os tempos de 

resposta na prestação dos serviços de justiça ou garantir que a resposta é dada em 

tempo útil, ou razoável, que ocorre uma decisão judicial em tempo razoável e 

oportuno. 

Nos TAF com mais de uma dezena de magistrados, no exercício geral das suas 

competências de gestão do tribunal, o juiz presidente goza da colaboração e 

coadjuvação de um administrador judiciário, que actua sob a sua orientação genérica, 

mesmo que no exercício de competências que lhe sejam próprias– cf. art.ºs 56.º, n.º 1, 

do ETAF, 104.º e 106.º da LOTJ.31 

De notar, que as competências de direcção e de gestão das secretarias do 

tribunal, que estão a cargo do administrador judiciário, ainda que sejam 

 
30 In COELHO, Ana de Azeredo, «O Juiz Presidente e a Gestão Processual», CEJ, 11-2014 
(https://bit.ly/3kvx9BX), acesso em 2020-10-14, pp. 53. Cf., no mesmo sentido, MATOS, José Igreja de, 
«O Juiz Presidente e a Gestão Processual», CEJ, 11-2014 (https://bit.ly/3kvx9BX), acesso em 2020-10-14, 
p. 77, que refere a relação entre o juiz presidente da comarca e os outros juízes como de “cooperação 
integrada”. Descrevendo o papel do juiz presidente e as experiências nos vários TAF, vide SANTOS (nota 
3), pp. 70-85. 
31 Criticando a falta de clareza do legislador relativamente às competências e à relação interorgânica 
entre o juiz presidente e o administrador, vide MENDES (nota 6), p. 118. 
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competências próprias deste órgão concorrem com as do juiz presidente do tribunal 

e estão funcionalmente dependentes da orientação deste último (apesar dos dois 

órgãos não estabelecerem entre si uma verdadeira hierarquia) - cf. art.ºs 56.º, n.º 1, do 

ETAF, 104.º, n.º 2, 106.º, n.ºs 1 e 2, da LOTJ.  

Ao juiz presidente dos TAF compete, relativamente aos tribunais que preside, 

encarados como uma organização ou serviço (de administração da justiça):32 

- em geral, planear a actividade do tribunal em termos de gestão processual e 

propor às entidades competentes, máxime ao CSTAF, as medidas necessárias ao bom 

desempenho dos serviços ou à sua melhoria – cf. art.º 43.º-A, n.º 2, als. a) a d), n.º 4, 

al. b), d) do ETAF; cf. no mesmo sentido o art.º 94.º, n.º 2, als. a), da LOSJ; 

- acompanhar e avaliar a respectiva actividade, nomeadamente a qualidade do 

serviço (de justiça) prestado aos cidadãos – cf. art.º 43.º-A, n.º 4, al. b), do ETAF; em 

sentido similar, vide o art.º 94.º, n.º 4, al. b), da LOSJ; 

- adoptar e propor às entidades competentes medidas, nomeadamente de 

desburocratização, de simplificação de procedimentos, a utilização das tecnologias 

das informação e de transparência - cf. cf. art.º 43.º-A, n.º 2, al. d), do ETAF; cf. nos 

mesmos termos o art.º 94.º, n.º 2, al. d), da LOSJ;  

- propor ao CSTAF a criação de juízos administrativos e tributários de 

competência especializada e a criação de vagas mistas nos mesmos, respeitado o 

princípio da especialização dos magistrados, ponderadas as necessidades dos serviços 

e o volume processual existente - cf. art.ºs 43.º-A, n.º 4, al. e) e 74.º, n.º 2, al. k), do 

ETAF; em sentido similar, vide o art.º 94.º, n.º 4, al. e), da LOTJ; 

- propor ao CSTAF a definição das espécies de processos para efeitos de 

distribuição – cf. art.ºs. 26.º, n.º 2, al. a) e 74.º, n.º 2, al. o), do ETAF; 

- informar  e ser ouvido pelo CSTAF acerca da gestão, do estado dos serviços 

do tribunal e da qualidade da resposta, aqui se incluindo a obrigação de elaboração e 

 
32 Com um extenso apanhado das competências do juiz presidente dos TAF, vide, CARVALHO, Paulo, 
«Organização e funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais, em especial os poderes e a 
atuação dos juízes presidentes», Julgar, 36 (2018), pp. 147-158. 
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apresentação ao CSTAF do relatório semestral referido no art.º 43.º-A, n.º 2, al. g), do 

ETAF e de comunicação do mesmo à PGR e à DGAJ - cf. art.º 43.º-A, n.ºs 2, als. e) e f), 

4, al. c) e 74.º, n.º 1, do ETAF; em sentido similar, vide o art.º 94.º, n.º 2, al. e) a g), da 

LOSJ. 

Ao juiz presidente dos TAF compete relativamente ao trabalho das secretarias, 

que incluem a secção central e a secção de processos, composta por unidades 

orgânicas (UO): 

- implementar métodos de trabalho e objectivos mensuráveis, para cada UO, 

sem prejuízo das competências e atribuições nessa matéria por parte do CSTAF, 

designadamente na fixação dos indicadores do volume processual adequado – cf. art.º 

43.º-A, n.º 4, al. a), 74.º, n.º 1 e 2, al. j), do ETAF; em sentido similar, vide o art.º 94.º, 

n.º 2, al. b) e 4, al. a), da LOSJ; 

- proceder à reafetação de funcionários, dentro dos limites legalmente 

definidos – cf. art.º 43.º-A, n.º 4, al. g), do ETAF; 

- promover a aplicação de medidas de simplificação e agilização processuais – 

cf. art.º 43.º-A, n.º 4, al. g), do ETAF; 

- proceder à criação e extinção de UO – cf. art.º 43.º-A, n.º 2, als. a), n.º 4, al. b), 

do ETAF. 

As medidas relativas ao trabalho das secretarias e UO visam, basicamente, a 

racionalização dos meios, a eficiência e a eficácia, por via da padronização e 

automaticidade de actividades. Aqui se incluirão medidas gerais relativas à forma 

como devem ser geridos os actos processuais a cargo da secretaria e das UO, às 

prioridades na tramitação dos processos, ou no atendimento e interligação com o 

público. Boas práticas na notificação de testemunhas e de outros intervenientes 

processuais, ou no contacto e articulação com entidades públicas e privadas que 

concorram para o funcionamento do aparelho de justiça, estarão também aqui 

incluídas. Escalonamento de horários de trabalho poderão, igualmente, ser 

equacionados pelo juiz presidente. 
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No que se refere à concreta tramitação dos processos pelas UO e à forma como 

esta é assegurada, apenas cumpre aos respectivos juízes titulares, extravasando as 

competências do juiz presidente – cf. art.ºs 7.º-A, 23.º do CPTA, 6.º, 150.º, n.º 1, 157.º, 

n.ºs. 1, 2, 5, do CPC, 5.º, n.º 9, do Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29/12 e 18.º, n.º 2, da 

LOTJ. 

Entre as medidas de racionalização e de prevenção de eventuais erros, estará 

também a introdução de modos de trabalho que garantam a segregação de funções 

entre os diferentes funcionários da UO. 

A indicação da possibilidade do juiz presidente dos TAF criar e extinguir 

unidades orgânicas é preconizada por Paulo Carvalho. Concordamos com a indicada 

posição. O Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29/12, não estabelece o número de unidades 

orgânicas existentes em cada TAF, nem exige que a sua criação fique dependente de 

qualquer especifica formalidade. Consideramos, assim, que tal criação e extinção cabe 

no poder de direcção do presidente, considerando as correspondentes necessidades 

de gestão (cf. art.ºs 5.º do Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29/12).33 

No que concerne especificamente ao trabalho dos juízes, ao juiz presidente dos 

TAF compete: 

- acompanhar o movimento processual, designadamente assegurando uma 

equitativa distribuição de processos pelos juízes – cf. art.º 43.º-A, n.º 4, al. c), 1.ª parte, 

do ETAF; em sentido similar vide o art.º 94.º, n.º 4, al. c), da LOTJ; 

- identificar os processos pendentes por tempo considerado excessivo ou que 

não são resolvidos em prazo considerado razoável e informar o CSTAF, propondo as 

medidas que se justifiquem, designadamente o suprimento de necessidades de 

resposta adicional através do recurso à bolsa de juízes – cf. art.º 43.º-A, n.º 4, al. c), 2.ª 

parte, 74.º, n.º 2, al. n), do ETAF, 29.º, n.º 8 e 74.º, n.º 2, al. o), do CPTA;  

- propor ao CSTAF medidas para fazer face a situações de trabalho adicional 

ou por resolver, designadamente por recurso a uma bolsa de juízes, a um quadro 

 
33 Cf. CARVALHO (nota 32), pp. 150-151. 
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complementar de juízes e propor a reafetação dos juízes, tendo em vista uma 

distribuição racional e eficiente do serviço – cf. art.º 43.º-A, n.º 4, als. c), 2.ª parte, f) e 

h), 74.º, n.º 2, al. n), do ETAF; em sentido similar vide o art.º 94.º, n.º 4, als. f), g) e h), 

da LOTJ; 

- promover a aplicação de medidas de simplificação e agilização processuais – 

cf. art.º 43.º-A, n.º 4, al. g), 1.ª parte, do ETAF; em sentido similar vide o art.º 94.º, n.º 

4, al. d), da LOTJ. 

No referente à distribuição de processos, a fixação dos respectivos critérios, em 

respeito pelo juiz natural, a suspensão ou a redução da distribuição, é uma 

competência do CSTAF, pelo que ao juiz presidente cumprirá, antes de mais, zelar 

pela efectiva aplicabilidade dos critérios pré-definidos pelo CSTAF – cf.  74.º, n.º 2, als. 

g) e o), do CPTA. 

De referir, que a garantia do juiz natural por via da distribuição e respectivos 

critérios, decorre expressa do art.º 4.º, n.º 2, do EMJ quando aí se refere a obrigação 

de uma atribuição aleatória de processos a cada magistrado. 

Assim, a competência indicada no art.º 43.º-A, n.º 4, al. c), 1.ª parte, reduz-se à 

verificação da existência de uma distribuição equitativa entre os vários juízes, esta 

entendida como uma distribuição igual e não necessariamente igualitária. Ou seja, a 

competência do juiz presidente visa uma igualdade equilibrada, justa, imparcial, que 

salvaguarde os interesses da celeridade e eficácia da justiça, a par com as 

especificidades de cada situação e tribunal.  

Mencione-se, nesta sede, a competência (funcional) do juiz presidente de 

designar o juiz que preside à distribuição, por via da aplicação supletiva do art.º 89.º, 

n.º 1, da LOTJ. 

São também os interesses da celeridade e eficácia da justiça que determinam a 

obrigação de identificação dos processos pendentes por tempo já não razoável. Para 

o efeito do exercício desta competência, estipula-se no art.º 29.º, n.º 8, do CPTA, a 

obrigação da secretaria remeter, mensalmente, a informação discriminada dos casos 
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em que se mostrem decorridos 3 meses sobre o termo do prazo fixado para a prática 

do acto próprio do juiz, ainda que o acto tenha sido praticado, incumbindo ao 

presidente do tribunal, no prazo de 10 dias contado da data da recepção, remeter o 

expediente ao CSTAF. No art.º 29.º, n.º 7, do CPTA, estipula-se também que decorrido 

o prazo de 3 meses sobre o termo do prazo fixado para a prática de acto próprio do 

juiz sem que o mesmo tenha sido praticado, deve o juiz consignar a concreta razão da 

inobservância do prazo (regras semelhantes às consignadas no art.º 156.º, n.ºs 4 e 5, 

do CPC). 

Na nossa óptica, os indicados preceitos só fazem sentido como medida 

preventiva e repressiva de atrasos nos serviços da administração da justiça – no caso, 

do trabalho do juiz - que possam ser configurados como ilícitos e culposos. Isso 

mesmo decorre do princípio da irresponsabilidade do juiz, previsto nos art.ºs 3.º, n.º 

2, do ETAF e 4.º, n.º 3, 5.º, n.º 2, do EMJ, quando aí se consigna que só nos casos 

especialmente previstos na lei os magistrados judicias podem ser sujeitos, em razão 

do exercício das suas funções, a responsabilidade civil, criminal ou disciplinar (cf. 

também art.º 4.º, n.º 2, da LOSJ). Ora, considerando a actual carga processual nos 

TAF, no grosso das situações, a ilicitude e a culpa ficará ab initio afastada, por não ser 

exigível aos correspondentes juízes o cumprimento dos prazos processuais.  

A este propósito, atente-se no Relatório Anual relativo a 2019,  apresentado 

pelo CSTAF nos termos do art.º 156.º da LOSJ à Assembleia da República, quando ali 

se refere que no ano de 2019 a taxa de congestão processual34 dos TAF se situou “acima 

dos 200%. No contencioso tributário cifrou-se em 251,02% e no contencioso 

administrativo cifrou-se em 214,26%.”. 

 
34 Como se indica no supra-referido relatório, “A taxa de congestão processual estabelece a razão entre 
o número de processos pendentes no início do período em análise e o número de processos findos nesse 
período. Este indicador mede a eficiência do sistema em dar resposta à pendência existente, sem 
considerar qualquer entrada de processos no ano em análise. Um sistema é tanto mais eficiente na gestão 
dos processos pendentes quanto mais baixo for o valor do indicador de congestão. Um valor igual a 100% 
significa que foi possível findar um número de processos igual àquele que estava pendente no início do 
período em análise. Um valor inferior a 100% significa que foi possível findar um número de processos 
superior àquele que estava pendente no início do período em análise. Um valor superior a 100% indica o 
contrário” – in RELATÓRIO (nota 27), p. 54. 



Os poderes de gestão processual do juiz presidente dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais  

Sofia David 

 

 

 Online, dezembro de 2021 | 24 

Atente-se, ainda, nas explicações adiantadas no Relatório de 201835, 

designadamente as seguintes: ”A inexistência de um recrutamento regular de juízes 

para os tribunais administrativos e fiscais, com a consequente diminuição do número 

de juízes em efetividade de funções, desacompanhada de outros meios que 

potenciassem um aumento da capacidade de resolução dos processos, tais como, 

assessoria ou outros mecanismos de agilização processual, foram algumas das causas 

que originaram as atuais pendências, muito elevadas, que a jurisdição enfrenta…”.36 

Nas recomendações do Estudo do CES de 2018, coordenado por Boaventura de 

Sousa Santos, é também recomendado o fim do envio dos indicados relatórios por se 

tratar uma tarefa meramente burocrática, sem quaisquer efeitos em termos de gestão 

processual.37 

Enquadrado no dever genérico do juiz presidente dos TAF de acompanhar, 

avaliar e planear a actividade do tribunal em termos de gestão processual, encontra-

se a competência do referido presidente para propor ao CSTAF medidas para fazer 

face a situações de trabalho adicional ou por resolver, designadamente por recurso a 

uma bolsa ou a um quadro complementar de juízes – cf. também o art.ºs. 63.º, 74.º, 

n.º 2, al. n), do ETAF e 88.º da LOSJ. De notar, contudo, que ainda não existe uma 

bolsa de juízes nos TAF para acautelar situações de trabalho adicional ou por resolver.  

 
35 As indicadas razões são reafirmadas no Relatório Anual do CSTAF de 2019, por reporte para o que 
vinha já afirmado no Relatório do ano anterior – cf. RELATÓRIO (nota 27), pp. 70. 
36 In RELATÓRIO (nota 27), pp. 54. De assinalar, que a taxa era superior no ano de 2018, indicando-se no 
correspondente Relatório que a taxa de congestão processual “no contencioso tributário cifrou-se em 
284,41% e no contencioso administrativo cifrou-se em 229,84%” – cf. RELATÓRIO (nota 27), pp. 52-53. Cf. 
também CARVALHO, Carlos, «Debate sobre a reforma da organização e funcionamento da jurisdição 
administrativa e fiscal: a especialização e a assessoria», Atas da Conferência sobre Iniciativas 
Legislativas de Reforma do Processo Administrativo e Tributário, Eduardo Paz Ferreira, Vasco Pereira 
da Silva, Ana Paula Dourado, João Miranda, Nuno Cunha Rodrigues e Ana Gouveia Martins (Coord.), 
ICJP/CIDP, 2019-03 (https://bit.ly/3dI3XoA), acesso em 2020-10-18, especialmente pp. 21-23. 
37 Vide SANTOS (nota 5), p. 358. Mário Aroso de Almeida e Carlos Cadilha referem, igualmente, que as 
obrigações do art.º 29.º, n.ºs 7 e 8, desassociados da implementação de uma contingentação processual 
e do ajustamento dos quadros dos magistrados às necessidades do funcionamento dos tribunais são 
“de escasso relevo prático” - in ALMEIDA, Mário Aroso de; CADILHA, Carlos Alberto Fernandes, 
Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 4.a ed., Coimbra: Almedina, 2017, pp. 
213-214. 

https://bit.ly/3dI3XoA
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No art.º 87.º, n.ºs 1 e 2 da LOSJ, aplicado supletivamente, prevê-se a 

possibilidade do CSTAF, sob proposta do juiz presidente dos TAF, determinar que um 

juiz exerça funções em mais de um tribunal, “respeitado o princípio da especialização 

dos magistrados, ponderadas as necessidades do serviço e o volume processual 

existente”. 

No que se refere à proposta de reafetação dos juízes, o legislador indica 

expressamente no art.º 43.º-A, n.º 4, al. g), do ETAF, a necessidade dessa reafectação 

ficar dependente de uma exigência de “distribuição racional e eficiente do serviço” – 

cf. também o art.º 45.º-A, do EMJ. À reafectação de juízes é também aplicável, 

supletivamente, ex vi art.º 43.º-A, n.º 6, do ETAF, o determinado no art.º 94.º, n.ºs. 5 e 

6, da LOTJ, que impõe que tais medidas “sejam precedidas da concordância do juiz a 

reafetar ou do juiz a quem sejam afetados os processos” e que tal afectação “tenha como 

finalidade responder a necessidades de serviço, pontuais e transitórias, e devem ser 

fundadas em critérios gerais, definidos pelo Conselho Superior da Magistratura [leia-se 

CSTAF], respeitando sempre princípios de proporcionalidade, equilíbrio de serviço e 

aleatoriedade na distribuição, não podendo implicar prejuízo pessoal sério para a vida 

pessoal ou familiar do juiz”. Da mesma forma, é aplicável supletivamente o n.º 8 

daquele art.º 94.º, da LOTJ, quando determina a obrigação, leia-se, do CSTAF, de fixar 

antecipadamente os critérios a considerar quanto à densificação dos conceitos 

previstos no art.º 94.º, n.º 4, al. f), da LOTJ, e de publicitá-los, previamente à sua 

execução, nas páginas electrónicas do CSTAF e dos TAF, se existirem. 

A reafectação de juízes exige-se rodeada de especiais cautelas, por forma a 

salvaguardar o princípio do juiz natural. 

Assinale-se, que nos termos do art.º 74.º, n.º 2, al. n), do ETAF, a competência 

para gerir a bolsa dos juízes (que vier a existir) compete, em exclusivo, ao CSTAF. 

Como garantia dos princípios da irresponsabilidade do juiz e da 

inamovibilidade apenas o CSTAF pode nomear, colocar ou transferir os juízes da 
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jurisdição administrativa e fiscal – cf. art.ºs. 4.º, n.º 3, 6.º do EMJ e 74.º, n.º 2, al. a), do 

ETAF, 6.º, n.º 2, da LOSJ. 

O juiz presidente dos TAF tem também competências para promover a 

aplicação de medidas de simplificação e agilização processuais. Mas esta competência 

não pode colidir com a competência de gestão e de decisão dos processos que estão 

atribuídos a cada juiz. 

Assim, a indicada competência do juiz presidente dos TAF só pode ter por base 

a emanação de medidas de simplificação e agilização processuais em termos de 

procedimentos administrativos (gerais), não de regras estritamente processuais. Pode 

o juiz presidente promover a aplicação de procedimentos administrativos 

relacionados com a organização de trabalho entre os juízes e as UO, os agendamentos 

de julgamentos e a marcação das correspondentes de salas de audiência, ou com a 

agilização de procedimentos relacionados com entidades que fazem perícias, por 

exemplo. 

Neste ponto, recordamos o estipulado no art.º 7.º-A, n.º 2, do EMJ, quando aí 

se refere que “são atribuições de gestão e organização todas as que não contendam com 

a concreta tramitação e decisão processual”. Ou seja, as competências do juiz 

presidente em sede de simplificação e agilização processual não podem contender 

com a concreta tramitação e decisão processual a cargo do respectivo juiz titular do 

processo. 

Isso mesmo decorre do princípio da independência do juiz e do consignado no 

art.º 4.º, n.º 2, do EMJ, nos termos do qual “a independência dos magistrados judiciais 

manifesta-se na função de julgar, na direcção da marcha do processo e na gestão dos 

processos que lhe forem aleatoriamente atribuídos” (cf. também art.ºs 2.º e 3.º do 

ETAF). 

Na mesma linha, prescreve-se no art.º 7.º-A, n.º 1, do EMJ, que os juízes devem 

cooperar com os presidentes dos tribunais no exercício das atribuições legais de 

gestão e organização e vice-versa.  
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Como resulta dos art.ºs 43.º-A, n.º 2, al. c), do ETAF, as competências do 

presidente dos TAF em matéria de gestão processual querem-se exercidas após a 

participação prévia dos juízes e funcionários que estejam directamente envolvidos nas 

correspondentes actividades. Esta participação é levada a cabo através de reuniões de 

planeamento e de avaliação de resultados, conforme preceituado no art.º 43.º-A, n.º 

2, al. c), do ETAF (cf. no mesmo sentido o art.º 94.º, n.º 2, al. c), da LOSJ). 

Mais se indique, que o exercício de competências de gestão do tribunal pelo 

juiz presidente subordina-se ao preceituado na Parte I, Capítulo II e Partes III e IV do 

Código de Procedimento Administrativo (CPA), designadamente às regras relativas 

aos princípios gerais, ao procedimento e à actividade administrativa, por via do 

preceituado no art.º 2.º, n.º 1, do CPA.38 

Ainda que nos tribunais se desenvolvam funções jurisdicionais, as tarefas do 

juiz presidente relativas à gestão processual do tribunal são tarefas materialmente 

administrativas ou que se integram numa função de administração da justiça. Aquelas 

tarefas ou competências são adoptadas no exercício de poderes públicos e reguladas 

de modo especifico pelas normas do ETAF e da LOSJ, que nesta parte contém 

disposições de direito administrativo. Logo, é aplicável à actividade de gestão 

processual do juiz presidente o CPA, na Parte I, Capítulo II e Partes III e IV do CPA, 

ainda que com as devidas adaptações, atendendo às especificidades orgânicas e 

formais que derivam da direcção e organização dos tribunais e atendendo, ainda, às 

normas do ETAF ou da LOSJ. 

De referir, também, a ressalva constante do n.º 5 do art.º 2.º do CPA, relativa à 

aplicabilidade subsidiária aos procedimentos administrativos especiais das 

disposições do Código que visem as garantias aos particulares. 

Entre os vários princípios referidos no CPA que são aqui aplicáveis, 

salientamos, os da boa administração, da igualdade, da proporcionalidade, da justiça 

 
38 Cf. neste sentido AMORIM, João Pacheco de, «Âmbito de Aplicação do Novo Código do Procedimento 
Administrativo», O Novo Código do Procedimento Administrativo, CEJ, 2015, (https://bit.ly/31teC1t), 
acesso em 2020-10-17, pp. 56-57. 

https://bit.ly/31teC1t
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e razoabilidade, da imparcialidade e da participação (cf. art.ºs 5.º a 9.º e 12.º do CPA). 

No âmbito do procedimento releva especialmente o direito de audição prévia dos 

interessados (art.ºs 121.º a 124.º do CPA) e o dever de fundamentação (cf. art.ºs 152.º a 

154.º do CPA).  

No campo do dever de fundamentação damos uma nota especial ao 

determinado no art.º 152.º, n.º 1, al. d), do CPA, que exige uma especial fundamentação 

aos actos que decidam de modo diferente na prática habitualmente seguida na 

resolução de casos semelhantes, ou na interpretação e aplicação dos mesmos 

princípios e preceitos legais. 

Por último, faça-se menção que nos termos do art.º 43.º-A, n.º 8, do ETAF, dos 

actos administrativos emitidos pelo juiz presidente dos TAF ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 

do citado artigo (relativos às competências funcionais e de gestão processual), cabe 

recurso hierárquico necessário, no prazo de 30 dias, para o CSTAF – cf. também o art.º 

74.º, n.º 2, al. c), do ETAF. 

A previsão deste recurso hierárquico pressupõe que a relação entre o juiz 

presidente dos TAF e o CSTAF, no que se refere às competências de gestão processual, 

seja de hierarquia vertical e de autoridade.39 

Sem embargo, no caso em análise, não há uma relação interorgânica entre o 

juiz presidente dos TAF e o CSTAF, isto é, estes dois órgãos não integram a mesma 

pessoa colectiva e ainda que ambos os órgãos tenham atribuições comuns, parece 

inexistir um verdadeiro poder de direcção e um correspondente dever de obediência, 

apesar de existir poder disciplinar do CSTAF sobre o juiz presidente. 

Na verdade, apreciado o desenho legal das relações entre o juiz presidente e o 

CSTAF, verificamos que ambos os órgãos têm competências próprias em matéria de 

gestão processual, que concorrem entre si. O CSTAF tem-nas de forma mais 

abrangente, é o órgão superior de gestão dos juízes, que detém competências gerais 

 
39 Cf. a definição de hierarquia, superintendência e tutela em OLIVEIRA, Fernanda Paula; DIAS, José 
Eduardo Figueiredo, Noções Fundamentais de Direito Administrativo, 4.a ed., Coimbra: Almedina, 2016, 
pp. 82-87. SOUSA, Marcelo Rebelo de, Lições de Direito Administrativo, Lisboa: Lex, 1999, pp. 211-222. 
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de gestão processual. Compete ao CSTAF dirigir, coordenar, acompanhar e avaliar tal 

gestão. O juiz presidente dos TAF desempenha funções de gestão processual apenas 

no âmbito dos tribunais a que preside. Quanto ao controlo exercido pelo CSTAF 

relativamente à actividade de gestão dos presidentes dos TAF, decorre, em primeira 

linha, do dever de cooperação. Decorre, também, do dever que incumbe ao juiz 

presidente dos TAF de respeitar as orientações do CSTAF e de prestar contas a este 

Conselho. Os poderes do CSTAF sobre os presidentes dos TAF expressam-se, 

igualmente, nos pressupostos para a renovação do seu mandato, que ficam 

dependentes da avaliação que seja feita pelo CSTAF do “o exercício dos poderes de 

gestão e os resultados obtidos” - cf. art.ºs 7.º-A, do EMJ, 43.º, 43.º-A e 74.º do ETAF. Por 

seu turno, não consta da lei de forma expressa a possibilidade de avocação de 

competências pelo CSTAF (apesar de considerarmos que tal poder existe quando 

estejam em causa competências próprias do CSTAF e comuns às competências 

próprias do juiz presidente). Igualmente, não há qualquer previsão legal da 

possibilidade do CSTAF dar ordens e instruções ao juiz presidente. Estas 

circunstâncias apontariam para a existência de uma relação hierárquica funcional e 

não vertical e de autoridade.  

Contudo, é também indubitável que existe poder disciplinar do CSTAF sobre 

o juiz presidente – cf. art.º 74.º, n.º 2, al. a), do ETAF e 87.º e ss. do EMJ. Mas apreciado 

o âmbito deste poder e o elenco de infracções, verificamos que se alheiam ao poder 

disciplinar as condutas que se reconduzam ao não acatamento de ordens e instruções 

do CSTAF em matéria do exercício de poderes de gestão do tribunal. A verificar-se tal 

situação, teria de caber na violação do dever de cooperação – cf. art.ºs 7.º, 81.º, 82.º, 

83.º-G, 83.º-H e 83-º I, do EMJ. 

Por conseguinte, neste quadro legal, atendendo à relação que se desenvolve 

entre o CSTAF e o juiz presidente dos TAF – intersubjectiva, relativa a órgãos que não 

integram uma mesma pessoa colectiva e sem claros poderes de direcção e disciplina 

– adivinharíamos a existência de uma relação de superintendência - e a previsão de 
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um recurso hierárquico especial ou impróprio e não a previsão (expressa) de um 

recurso hierárquico necessário. Porém, no art.º 43.º-A, n.º 8, do ETAF, prevê-se, de 

forma expressa, a existência de um recurso hierárquico necessário. Ora, os recursos 

hierárquicos especiais ou impróprios não se presumem. A existirem, têm tem de estar 

previstos na lei, o que não ocorre no caso. 

Em conclusão, ainda que a questão não seja nada clara, atendendo à previsão 

expressa do art.º 43.º-A, n.º 8, do ETAF, não se pode afastar a ideia de que o legislador 

pretendeu introduzir aqui uma relação hierárquica de autoridade e não apenas 

funcional.40 

Refira-se, por último, que a impugnação (contenciosa) das decisões proferidas 

pelo CSTAF em apreciação do recurso dos actos do presidente dos TAF é interposta 

para o Supremo Tribunal Administrativo (STA) – cf. art.º 24.º, n.º 1, al. vii), do ETAF. 

 

V- As competências de gestão de processos 

Como já indicamos, ao juiz presidente dos TAF estão cometidas diversas 

competências de gestão de processos, caracterizáveis como jurisdicionais. 

Pensamos que a atribuição competências jurisdicionais ao juiz presidente dos 

TAF, a par do seu papel de órgão de direcção e gestionário, em si mesma, não 

representa qualquer óbice para a garantia da independência dos juízes que exercem 

funções nos tribunais dirigidos por esse presidente, requerendo-se, apenas, que se 

caracterizem e delimitem as várias competências, para que as mesmas não sejam 

confundíveis. 

A caracterização e delimitação de tais competências jurisdicionais é também 

um pressuposto essencial caso se pretenda reagir contra os actos do juiz presidente 

 
40 Referindo a existência de uma hierarquia entre o juiz presidente do tribunal da comarca e o CSM, 
vide MARTINS, Luís Miguel Vaz da Fonseca, «As competências do Juiz Presidente dos Tribunais de 
Comarca na actual organização judiciária, especialmente de gestão processual», Direção de Comarcas 
– Juiz Presidente, CEJ, 1.ª ed., 2019-01 (https://bit.ly/2Hnpcjk), acesso em 2020-10-18, p. 120. Cf. referindo 
a existência de poderes de superintendência entre o CSM e o juiz do tribunal de comarca, GASPAR (nota 
24), p. 33. 

https://bit.ly/2Hnpcjk
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nesta sede. Tratando-se de actos integrantes da sua actividade administrativa e 

gestionária, como já indicamos, o meio adequado para a respectiva reacção - por 

quem se sentir lesado - é o recurso administrativo para o CSTAF. Por seu turno, 

tratando-se de actos integrantes das suas competências jurisdicionais, portanto de 

actos judiciais, a reacção – que fica circunscrita às partes do processo – faz-se pela via 

do recurso jurisdicional. 

O dever de gestão processual, entendido enquanto gestão de processos, está 

consagrado nos art.ºs  7.º-A do CPTA – cf. também os art.ºs 7.º, 130.º e 131.º do CPC. 

Tal dever associa-se à ideia de celeridade e de justa composição do litígio, de 

uma justiça que se orienta para atingir uma decisão de mérito. O indicado dever apela 

também a uma ideia de economia de meios ou recursos, efectivos - de organização, 

humanos, materiais e tecnológicos - e normativos ou processuais – de utilização da 

tramitação processual mais adequada ao fim que se visa. 

A efectivação do dever de gestão processual convoca os poderes inquisitórios 

do juiz, a exigência da garantia do contraditório e os princípios da colaboração entre 

as partes e pro accione.  

O dever de gestão processual, enquanto gestão de um acervo de processos, 

concorre para a garantia de um processo justo e equitativo, que visa o alcançar da 

decisão num prazo razoável. 

As competências relativas à gestão de processos, ou ao case management, que 

estão atribuídas ao juiz presidente dos TAF são residuais. 

Estas competências têm em consideração que o juiz presidente, enquanto 

gestor do tribunal, tem uma percepção privilegiada do acervo de processos que aí 

tramitam, pois tem uma visão global dessa tramitação, que lhe cumpre monitorizar. 

Nessa mesma medida, o legislador cometeu ao juiz presidente dos TAF algumas 

competências para fazer accionar os mecanismos de agilização processual que 

envolvem o aglutinar de diversas acções e que estão disponíveis no contencioso 
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administrativo. O legislador cometeu também ao juiz presidente a competência para 

participar, presidindo e votando, nos julgamentos em formação alargada. 

Neste enquadramento, nos art.ºs 41.º e 43.º-A, n.º 4, al. d), do ETAF e 93.º, n.º 1, 

do CPTA, prevê-se a competência do juiz presidente para determinar os casos em que, 

para uniformização de jurisprudência, o julgamento se deve fazer em formação 

alargada e para decidir os casos que devem ser submetidos a consulta prejudicial para 

o STA.41 

Nos termos dos citados artigos o juiz presidente, oficiosamente ou por 

proposta do juiz em causa, nos casos em que à apreciação do TAF se coloque uma 

questão de direito nova que suscite dificuldades sérias e possa ser suscitada noutros 

litígios, pode: i) determinar que o julgamento de tal acção se faça com a intervenção 

de todos os juízes do tribunal; ii) submeter a apreciação de tal acção ao STA, para que 

este emita uma pronúncia vinculativa dentro do processo sobre a questão. 

Em ambos as situações, a decisão do juiz presidente deve fazer-se sob a forma 

de despacho judicial, devidamente fundamentado, a incluir no correspondente 

processo – cf. art.ºs. 131.º, 151.º, 152.º e 153.º, do CPC. 

No caso do julgamento de formação alargada, o quórum mínimo é de dois 

terços dos juízes. Mas se o quadro do tribunal for superior a nove a intervenção de 

todos os juízes está também limitada a dois terços daquele número, aqui se incluindo 

o juiz da causa e o juiz presidente do tribunal, que tem voto de desempate – cf. art.º 

93.º, n.º 2, do CPTA.  

Conforme o art.º 93.º do CPTA, é ao juiz presidente que compete julgar acerca 

dos pressupostos da norma, isto é, é ao juiz presidente que compete considerar que 

ocorre uma questão de direito nova que suscita dificuldades sérias e que pode ser 

 
41 Para mais desenvolvimentos do mecanismo, vide SILVEIRA, João Tiago Valente de Almeida, 
Mecanismos de agilização processual e princípio da tutela jurisdicional efetiva no contencioso 
administrativo. Tese de Doutoramento em Direito na especialidade em Ciências-Jurídico Políticas (não 
publicada) Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2016, pp. 514-630. Vide, ainda, ALMEIDA, 
Mário Aroso de; CADILHA, Carlos Alberto Fernandes (nota 37), pp. 747-749. 
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suscitada noutros litígios. É também ao juiz presidente que compete determinar que 

o julgamento deve ocorrer em formação alargada.  

O mecanismo só poderá ser usado após a fase dos articulados. 

Quanto à audiência final, decorre perante o juiz da causa, que passa a ser o 

relator do processo. Após a audiência, há lugar a alegações escritas e a vistas 

simultâneas aos restantes juízes e segue-se o julgamento em formação alargada, que 

passa a ser presidido pelo juiz presidente, que vota a decisão em caso de empate. O 

julgamento da matéria de facto cumpre apenas ao juiz relator, cometendo à formação 

alargada o julgamento da matéria de direito - cf. art.ºs 41.º, 43.º-A, n.º 4, al. d), do ETAF 

e 91.º a 93.º, n.º 1, do CPTA.  

Quanto à decisão do juiz presidente relativa à verificação dos pressupostos do 

art.º 93.º, n.º 1, do CPTA e de proceder ao julgamento em formação alargada, é 

claramente uma decisão jurisdicional, de agilização processual. Assim, a reacção a 

esta decisão deve fazer-se por via de recurso jurisdicional. 

No que concerne à presidência do julgamento da formação alargada e ao 

eventual voto do presidente, em caso de desempate, são também, de forma evidente, 

competências jurisdicionais.42 

Igualmente, a decisão de submissão da apreciação de uma causa a consulta 

prejudicial do STA, é uma decisão que cumpre ao juiz presidente, no âmbito de 

funções jurisdicionais e que estão relacionadas com a gestão dos processos – cf. art.º 

93.º do CPTA. 

Esta consulta não pode ter lugar em processos urgentes. 

Verificada a oportunidade de tal submissão, o juiz presidente deve despachar 

nesse sentido, de forma fundamentada, fazendo constar tal despacho no 

 
42 Analisando as indicadas competências do juiz presidente à luz do princípio do juiz natural e 
referindo-as como jurisdicionais, vide SILVEIRA (nota 41), pp. 581-588 e 612-615. Alertando para o risco 
de colisão com o princípio do juiz natural decorrente da possibilidade do juiz presidente suscitar 
oficiosamente o julgamento de uma causa em formação alargada, vide, GOMES, Carla Amado, «A 
propósito de uma reforma inesperada: breves comentários a algumas propostas de alteração da 
legislação processual administrativa e fiscal», Julgar, 36, (2018), p. 40. 
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correspondente processo. É, depois, determinada a retirada de um translado do 

processo, que é enviado ao STA para apreciação. 

O pedido de consulta pode ser liminarmente recusado, a título definitivo, por 

uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da secção de 

contencioso administrativo do STA, caso esta formação considere que não se 

encontram preenchidos os respectivos pressupostos, ou que a escassa relevância da 

questão não justifica a emissão de uma pronúncia. Se for aceite o pedido, a pronúncia 

do STA deve ocorrer em 3 meses. A pronúncia emitida pelo STA não o vincula 

relativamente a novas pronúncias que, em sede de consulta ou por via de recurso, 

venha a emitir no futuro, sobre a mesma matéria, fora do âmbito do mesmo processo.  

 No art.º 48.º do CPTA, relativo à selecção de processos de andamento 

prioritário, encontramos uma outra competência de case management do juiz 

presidente dos TAF.43 

Neste caso, tratando-se de processos a correr no mesmo TAF, cabe ao 

respectivo juiz presidente decidir acerca do uso de tal mecanismo e sobre o 

andamento dos processos escolhidos, assim como, sobre quais os processos que ficam 

suspensos. A selecção dos processos considerando o respectivo preenchimento dos 

pressupostos indicados no art.º 48.º, n.º 1, do CPTA é, também, em última análise, 

uma competência do juiz presidente. O exercício deste poder exige prévia audição das 

partes. 

Se os processos em questão penderem em diferentes TAF, cabe na competência 

do presidente promover, oficiosamente ou a requerimento das partes, o referido 

mecanismo de andamento prioritário, mas, neste caso, a aplicação do regime cumpre 

ao presidente do STA. Mas ainda nesta última situação, é ao juiz presidente dos TAF 

 
43 Para mais desenvolvimentos sobre o assunto, vide SILVEIRA, João Tiago, «A agilização processual nas 
revisões da lei processual administrativa», Comentários à Legislação Processual Administrativa. GOMES, 
Carla Amado, NEVES, Ana Fernanda, SERRÃO, Tiago (Org.), 4.ª ed., Lisboa: AAFDL, 2020, pp. 495-500. 
SILVEIRA (nota 41), pp. 986 e 1045. GOMES, Carla Amado, «O regime da seleção de processos com 
andamento prioritário: reflexões e incertezas», Comentários à Legislação Processual Administrativa. 
GOMES, Carla Amado, NEVES, Ana Fernanda, SERRÃO, Tiago (Org.), 4.ª ed., Lisboa: AAFDL, 2020, 
pp. 613–631. 



Os poderes de gestão processual do juiz presidente dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais  

Sofia David 

 

 

 Online, dezembro de 2021 | 35 

que compete propor qual ou quais os processos em que deve ser dado andamento 

prioritário e quais devem ver a sua tramitação suspensa. 

Igualmente aqui as funções desempenhadas pelo juiz presidente dos TAF são 

jurisdicionais, pois cabem na função de julgar e no dever de gestão processual stricto 

sensu, ou dos processos, não no âmbito da função administrativa e de mera gestão do 

tribunal.  

Aliás, nesse sentido já nos pronunciamos no Ac. do TCAS n.º 2552/14.9BELSB, 

de 04/07/2019, que relatamos, no âmbito do qual consideramos que as competências 

do juiz presidente “relativas ao accionamento do mecanismo de processos com 

andamento prioritário, à verificação dos seus pressupostos, à determinação da audição 

das partes para efeito da efectivação do contraditório e à escolha dos processos-piloto, 

com a consequente selecção dos processos suspensos (…) são verdadeiras competências 

jurisdicionais (de “case management”), distinguindo-se, pois, das restantes 

competências de gestão geral dos processos a correr no Tribunal, essas sim, 

administrativas.”44 

Como já referimos, a caracterização destas competências do juiz presidente 

como jurisdicionais – e não administrativas – tem especial relevo para efeitos da sua 

impugnação (que é feita pela via judicial e não administrativa). 

Por fim, no art.º 119.º, n.º 2, do CPTA, é prevista uma outra competência de 

gestão dos processos, a cargo do juiz presidente, a saber a competência para 

determinar o julgamento de uma providência cautelar em conferência de 3 juízes, ao 

invés do julgamento por juiz singular.  

Esta é também uma competência jurisdicional do juiz presidente dos TAF, que 

se inclui no âmbito da gestão de processos. 

 
44 Neste sentido, vide BRITO, Wladimir, Lições de Direito Processual Administrativo, 1.ª ed., Coimbra: 
Coimbra Editora, 2005, pp. 202-203. Considerando que se tratam de competências administrativas do 
juiz presidente dos TAF vide ALMEIDA, Mário Aroso de; CADILHA, Carlos Alberto Fernandes (nota 37), 
pp. 309. 
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A competência do juiz presidente é exercida por proposta do juiz titular do 

processo. Para o efeito, cumpre ao juiz presidente dos TAF aquilatar dos fundamentos 

para o recurso à colegialidade, nomeadamente da especial complexidade do processo, 

que justifica a convocação do tribunal colectivo.45 

Como ficou exposto, em todos os casos acima referidos seria aconselhável, de 

jure condendo, clarificar-se a natureza jurisdicional das competências de gestão 

processual do juiz presidente dos TAF, pois essa natureza não resulta evidente do 

respectivo regime legal. 

 

VI - Conclusões 

1) O juiz presidente dos TAF é uma figura central no novo modelo de 

gestão do judiciário, designadamente dos TAF. 

2) O juiz presidente dos TAF detém diversas competências de gestão 

processual, que incluem competências de gestão do tribunal, ou de court 

management e de gestão de processos, ou de case management. 

3) Os poderes de gestão do tribunal que estão cometidos ao juiz presidente 

dos TAF visam efectivar uma liderança no âmbito da própria magistratura, que a 

envolva e responsabilize e norteiam-se pelas ideias de uma gestão descentralizada, 

participada, que se quer interpares, uma gestão maleável e de proximidade. Visam 

também uma gestão estratégica, norteada a objectivos de qualidade na prestação dos 

serviços de justiça. 

4) Os poderes de gestão de processos que estão cometidos ao juiz 

presidente dos TAF visam introduzir celeridade e eficácia na resolução dos litígios e 

enquadram-se numa lógica de agilização, flexibilidade e adequação processual. A 

atribuição de poderes de gestão de processos ao juiz presidente tem pressuposta a sua 

função de gestor do tribunal, que lhe concede um conhecimento privilegiado e global 

do acervo de processos que aí tramitam. 

 
45 Cf. neste sentido, Mário Aroso de; CADILHA, Carlos Alberto Fernandes (nota 37), pp. 966. 
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5) As competências do juiz presidente relativas à gestão do tribunal 

figuram concentradas no ETAF, ao passo que suas competências de gestão dos 

processos aparecem pulverizadas e pouco evidenciadas entre esse Estatuto e o CPTA. 

6) Em ambos os casos, a identificação legal das referidas competências e a 

sua delimitação padece de algumas insuficiências. 

7) No que concerne à previsão das competências de gestão do tribunal, em 

várias situações o legislador socorre-se de conceitos indeterminados e pressupõe um 

dado modelo de gestão que, depois, para além de não explicitar, não fez coadunar 

com as competências que atribuiu ao CSTAF. 

8) No que diz respeito às competências de gestão de processos do juiz 

presidente, o legislador, para além de não as delimitar e densificar com suficiente 

precisão, parece não as ter assumido em pleno, enquanto funções com natureza 

jurisdicional. 

9) A relação interorgânica que se estabelece entre o CSTAF e o juiz 

presidente carece, urgentemente, de uma maior definição. Uma maior definição legal 

da relação que se estabelece entre o juiz presidente e o administrador judiciário e 

entre aquele e os juízes dos tribunais a que preside, também seria vantajosa. 

10) Em suma, apesar de reconhecermos as vantagens do órgão juiz 

presidente na estrutura de gestão dos TAF, consideramos que seria de toda a 

conveniência, de jure condendo, que se procedesse a um aperfeiçoamento do 

respectivo regime e a uma clarificação legal dos seu poderes do juiz presidente e da 

correspondente relação que se estabelece entre o juiz presidente e os restantes órgãos 

de gestão do judiciário, assim como, da relação que se estabelece entre o juiz 

presidente e os juízes dos tribunais a que preside. 


