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ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS TRIBUNAIS 
ADMINISTRATIVOS E FISCAIS, EM ESPECIAL OS PODERES 

E A ATUAÇÃO DOS JUÍZES PRESIDENTES

Resumo: neste artigo, o autor faz um diagnóstico e uma análise crítica sobre os poderes 
e a atuação dos presidentes dos tribunais administrativos e fiscais de primeira instância, em 
especial sobre os seus poderes de gestão processual e jurisdicionais.
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1. No presente texto, vou debruçar-me sobre a organização e funciona-
mento dos tribunais administrativos e fiscais, em especial sobre os poderes 
e a atuação dos presidentes dos tribunais. Na elaboração do mesmo baseei-
-me sobretudo na minha experiência como juiz presidente e nas minhas 
reflexões sobre esta temática, razão pela qual, muitas vezes, me exprimirei 
em discurso direto e darei como exemplos casos concretos que experimentei.

Os tribunais administrativos e fiscais são uma realidade bastante diferente 
da dos tribunais judiciais. Em primeiro lugar, o volume de pessoas que fisi-
camente se deslocam diariamente ao tribunal para tratarem de assuntos 
relacionados com processos é habitualmente menor do que na jurisdição 
comum. Grande parte da prova é documental, não testemunhal ou pericial.  
A carga de trabalho distribuída por magistrado é muito elevada, da minha 
perceção diria mesmo que é atualmente superior à carga da média dos 
magistrados da jurisdição comum. O volume de processos antigos por resol-
ver é ainda excessivo, embora hoje as estatísticas já demonstrem que estamos 
a conseguir resolver o problema.

O deficit de magistrados nesta jurisdição tem sido uma constante desde 
o seu início. A falta de funcionários tem sido brutal. Para se ter uma ideia, a 
média de funcionários por juiz na jurisdição comum é de quatro e na jurisdi-
ção administrativa a média de funcionários nas unidades orgânicas (descon-
tadas as chefias) é ainda hoje inferior a um. A pior média que já encontrei foi 
a de um ratio de 0,33 funcionários por juiz no TAF de Ponta Delgada, em 
setembro de 2017. Com esta escassez crónica de meios, penso que todos 
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compreendem as verdadeiras razões de haver atrasos indesejáveis nos nos-
sos tribunais: pura e simplesmente, falta de meios para responder à elevada 
procura que esta jurisdição tem tido.

Em face desta escassez de meios, temos procurado gerir da melhor 
forma possível os existentes. É sobre esta gestão e sobre os poderes do juiz 
presidente que este texto se vai debruçar.

Os poderes do juiz presidente podem ser, fundamentalmente, de dois 
tipos: de gestão processual e jurisdicionais.

Na primeira parte falaremos dos primeiros, analisando os poderes con-
feridos pela lei, bem como os poderes que consideramos em falta.

Na segunda parte falaremos dos poderes jurisdicionais previstos no 
Código de Processo dos Tribunais Administrativos (CPTA).

2. Os poderes dos presidentes dos tribunais administrativos e fiscais de 
primeira instância têm o seu fundamento legal nos artigos 43.º-A e 48.º do 
ETAF (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais), limitando-se este a 
remeter para o primeiro.

Diz o artigo 43.º-A do ETAF:

1 — Sem prejuízo da autonomia do Ministério Público e do poder 

de delegação, o presidente do tribunal administrativo de círculo possui 

poderes de representação e direção, de gestão processual, administra-

tivas e funcionais.

2 — O presidente do tribunal possui os seguintes poderes de repre-

sentação e direção:

a) Representar e dirigir o tribunal;

b) Acompanhar a realização dos objetivos fixados para os serviços 

do tribunal por parte dos funcionários;

c) Promover a realização de reuniões de planeamento e de avaliação 

dos resultados do tribunal, com a participação dos juízes e funcionários;

d) Adotar ou propor às entidades competentes medidas, nomeada-

mente, de desburocratização, simplificação de procedimentos, utilização 

das tecnologias de informação e transparência do sistema de justiça;

e) Ser ouvido pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos 

e Fiscais, sempre que seja ponderada a realização de sindicâncias rela-

tivamente ao tribunal;

f) Ser ouvido pelo Conselho dos Oficiais de Justiça, sempre que 

seja ponderada a realização de inspeções extraordinárias quanto aos 

funcionários do tribunal ou de sindicâncias relativamente às respetivas 

secretarias;

g) Elaborar, para apresentação ao Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, um relatório semestral sobre o estado dos 

serviços e a qualidade da resposta, dando conhecimento do mesmo à 

Procuradoria-Geral da República e à Direção-Geral da Administração da 

Justiça (DGAJ).
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3 — O presidente do tribunal possui as seguintes competências 

funcionais:

a) Dar posse aos juízes e funcionários;

b) Elaborar os mapas e turnos de férias dos juízes e submetê-los 

a aprovação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais;

c) Autorizar o gozo de férias dos funcionários e aprovar os respeti-

vos mapas anuais;

d) Exercer a ação disciplinar sobre os funcionários em serviço no 

tribunal, relativamente a pena de gravidade inferior à de multa e, nos 

restantes casos, instaurar processo disciplinar, se a infração ocorrer no 

respetivo tribunal;

e) Nomear um juiz substituto, em caso de impedimento do substituto 

legal.

4 — O presidente do tribunal possui as seguintes competências de 

gestão processual:

a) Implementar métodos de trabalho e objetivos mensuráveis para 

cada unidade orgânica, sem prejuízo das competências e atribuições 

nessa matéria por parte do Conselho Superior dos Tribunais Administra-

tivos e Fiscais, designadamente na fixação dos indicadores do volume 

processual adequado;

b) Acompanhar e avaliar a atividade do tribunal, nomeadamente a 

qualidade do serviço de justiça prestado aos cidadãos;

c) Acompanhar o movimento processual do tribunal, designadamente 

assegurando uma equitativa distribuição de processos pelos juízes e 

identificando os processos pendentes por tempo considerado excessivo 

ou que não são resolvidos em prazo considerado razoável, e informar o 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, propondo as 

medidas que se justifiquem, designadamente o suprimento de necessi-

dades de resposta adicional através do recurso à bolsa de juízes;

d) Promover a aplicação de medidas de simplificação e agilização 

processuais, designadamente determinando os casos em que, para uni-

formização de jurisprudência, devem intervir no julgamento todos os 

juízes do tribunal, presidindo às respetivas sessões e votando as decisões 

em caso de empate;

e) Propor ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais a especialização de secções;

f) Propor ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais a reafetação dos juízes, tendo em vista uma distribuição racional 

e eficiente do serviço;

g) Proceder à reafetação de funcionários, dentro dos limites legal-

mente definidos;

h) Solicitar o suprimento de necessidades de resposta adicional, 

nomeadamente através do recurso ao quadro complementar de juízes.

5 — O presidente do tribunal possui as seguintes competências 

administrativas:
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a) Elaborar o projeto de orçamento;

b) Elaborar os planos anuais e plurianuais de atividades e relatórios 

de atividades;

c) Elaborar os regulamentos internos do tribunal;

d) Propor as alterações orçamentais consideradas adequadas;

e) Participar na conceção e execução das medidas de organização 

e modernização dos tribunais;

f) Planear as necessidades de recursos humanos.

6 — O presidente exerce ainda as competências que lhe forem 

delegadas pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

7 — As competências referidas no n.º 5 são exercidas por delega-

ção do presidente, sem prejuízo do poder de avocação e de recurso.

8 — Dos atos administrativos praticados ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 

cabe recurso necessário, no prazo de 20 dias, para o Conselho Superior 

dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

9 — Para efeitos do acompanhamento da atividade do tribunal, 

incluindo os elementos relativos à duração dos processos e à produtivi-

dade, são disponibilizados dados informatizados do sistema judicial, no 

respeito pela proteção dos dados pessoais.

Como vemos, esta disposição legal divide a competência do presidente 
entre poderes de representação e de direção (n.º 2), competências funcionais 
(n.º 3), poderes de gestão processual (n.º 4) e competências administrativas 
(n.º 5).

Relativamente às disposições dos números 2, 3 e 5, as mesmas são 
razoavelmente claras, pelo que me dispenso de as comentar. 

Destaco, apenas, uma competência funcional não prevista no ETAF, mas 
na Lei da Organização do Sistema Judiciário (LOSJ), o artigo 89.º, aplicável 
por analogia: a competência do juiz presidente para nomear o juiz que preside 
à distribuição. Compreende-se que não seja o juiz presidente a decidir ques-
tões de distribuição, pois estas decisões são de conteúdo jurisdicional, delas 
cabendo, aliás, recurso. De resto esta figura tem a sua intervenção cada vez 
mais reduzida. O n.º 1 do artigo 13.º da Portaria n.º 380/2017, de 19 de 
dezembro (conhecida como Portaria SITAF), ao assegurar a distribuição auto-
mática dos processos, fez com que as habituais questões relativas à distri-
buição se deslocassem para o juiz titular do processo.

2.1. As competências previstas no n.º 4 do artigo 43.º-A do ETAF mere-
cem um tratamento mais cuidado, pois a sua densificação não está em 
nenhum diploma e tem sido feita, sobretudo, através da prática e de consen-
sos obtidos, muitas vezes consequência de constrangimentos locais e momen-
tâneos.

2.1.1. A primeira alínea refere-se às unidades orgânicas e aqui encon-
tramos, desde logo, uma lacuna legislativa: a criação de unidades orgânicas 
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e a definição de quantas existem em cada tribunal não estão previstas em 
nenhum diploma. O n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de 
dezembro, diz apenas que as secretarias dos tribunais administrativos de 

círculo e dos tribunais tributários compreendem uma secção central, coorde-

nada por um escrivão de direito, e uma secção de processos, constituída por 

unidades orgânicas igualmente coordenadas por um escrivão de direito.  
O que está previsto é o número de escrivães que cada tribunal comporta no 
seu quadro (Portaria n.º 84/2018, de 27 de março). O número de unidades 
orgânicas por tribunal nunca foi definido de forma legal ou geral. O que acon-
teceu historicamente foi, em 2004, a criação ad hoc de tantas unidades 
orgânicas quantos escrivães de direito existiam nos tribunais administrativos 
e fiscais.

As unidades orgânicas são apenas formas de organização interna das 
secretarias dos tribunais administrativos e fiscais. Permitem distinguir e dis-
tribuir de forma mais clara os processos. O critério deve ser somente a faci-
lidade de organização interna dos funcionários e dos processos, já que um 
juiz pode trabalhar exclusivamente com uma unidade orgânica ou simultane-
amente com mais de uma. Uma unidade orgânica deve ser dirigida por um 
escrivão, mas nada obriga a que cada escrivão seja responsável pela sua 
unidade orgânica, nem nada proíbe que um escrivão seja responsável por 
mais de uma unidade orgânica. Por exemplo, pode ser colocado um escrivão 
na secção central e pode um escrivão ser responsável por duas unidades 
orgânicas, sendo aqui o critério para a decisão de as fundir ou de as separar 
a referida facilidade de organização interna. 

Assim sendo, é meu entendimento que, como o número de unidades 
orgânicas é uma questão de organização interna do tribunal, a sua criação 
ou extinção está incluída nos poderes do juiz presidente.

Os juízes presidentes vão ser obrigados a lidar com esta questão de 
forma particularmente sensível quando a já anunciada reforma da jurisdição 
for implementada. A especialização, nos tribunais tributários, do trabalho dos 
processos emergentes de execuções e de contraordenações e, nos tribunais 
administrativos, das chamadas áreas sociais e da contratação pública vai 
colocar a questão de organização interna de se saber se se devem também 
criar unidades orgânicas especializadas nas referidas áreas. A decisão vai ter 
de ser tomada atentas as especificidades de cada tribunal, nomeadamente, 
o volume processual e o número de funcionários disponíveis.

2.1.2. A implementação de métodos de trabalho e objetivos mensuráveis 
para cada unidade orgânica constitui uma das áreas mais importantes da 
gestão de um juiz presidente.

Um dos erros que se deve procurar evitar na organização do serviço das 
unidades orgânicas é a repetição de ações por mais de uma pessoa. É muito 
comum ver nalguns tribunais o escrivão ler todos os despachos do magistrado 
e depois encarregar um funcionário, que escolhe, para o cumprir. Logo, este 
terá também de ler o despacho para o poder cumprir. Esta duplicação de 
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conhecimento do despacho, como qualquer duplicação de tarefas, tem de ser 
evitada. Em sede de organização há que introduzir mecanismos de automa-
ticidade. O objetivo é que, após a entrada de um processo no tribunal, se 
saiba sempre e de forma automática quem é o seu responsável, desde a 
distribuição até ao visto em correição, independentemente da fase processual 
em que se encontra. 

Como todos sabemos, a organização do trabalho nas unidades orgânicas 
pode ter uma estrutura vertical ou horizontal.

Dizemos que a estrutura é horizontal quando, por exemplo, um funcio-
nário está encarregue de todas as citações de todos os processos indepen-
dentemente do juiz, outro cumpre os despachos, outro faz os julgamentos, 
etc. As secções centrais são exemplos claros e historicamente típicos de 
divisão horizontal do trabalho. Quando, com a prevista reforma da jurisdição, 
as secções centrais forem responsáveis pela conta, estaremos novamente 
perante a referida divisão horizontal.

Dizemos que a estrutura é vertical quando um funcionário fica encarregue 
de todo o processo desde o seu início até ao final. Exemplos desta divisão 
são a divisão por pares ou ímpares, por números de processos, por juiz, etc..

Podemos ainda ter estruturas mistas. Um exemplo: o funcionário A é 
responsável por todos os processos ímpares até à fase do julgamento e o 
funcionário B é responsável pelos mesmos processos desde a fase de julga-
mento até ao final.

Todas as formas têm vantagens e inconvenientes. Vejamos alguns exem-
plos. A divisão horizontal tem a vantagem da especialização no tipo de tra-
balho desempenhado pelo funcionário. Tem como desvantagem a desrespon-
sabilização do funcionário, pois se o trabalho for mal executado, provavelmente, 
só se vai detetar numa fase posterior do processo. A divisão vertical por juiz 
tem a vantagem do estabelecimento de sinergias entre magistrado e funcio-
nário e a responsabilização pelo trabalho efetuado. Tem como desvantagem 
os problemas que causa quando um dos intervenientes falta ou quando a 
produtividade de ambos é assimétrica.

A forma de organizar o trabalho das unidades orgânicas tem assim como 
limites a imaginação dos decisores e as características dos intervenientes.  
A decisão da forma depende, em cada caso concreto, do número de proces-
sos, da sua complexidade, da personalidade dos magistrados e dos funcio-
nários, da forma de despachar do magistrado, da sua produtividade, etc.. Na 
minha opinião não existe uma fórmula mágica que funcione em todos os 
casos. Até no mesmo tribunal podem coexistir formas diferentes de organiza-
ção, consoante as unidades orgânicas.

Não obstante o que disse, não posso deixar de manifestar a minha pre-
ferência por formas de organização vertical do trabalho. O esquema um juiz/
um funcionário é, da minha experiência e na minha opinião, o que garante 
maior produtividade e melhor qualidade. O conhecimento mútuo dos defeitos, 
virtudes, maneiras de trabalhar e tempos de trabalho gera sinergias que 
nenhuma outra estrutura organizativa consegue igualar no trabalho dos tribunais.
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A questão que, por vezes, se tem levantado é a de saber se o juiz titu-
lar de processos pode fixar métodos de trabalho à unidade orgânica. Entendo 
que a resposta tem de ser negativa. O juiz titular de um processo é indepen-
dente na forma como dirige e decide o seu processo. Pode impor à unidade 
orgânica formas e até tempos de cumprimento dos seus atos processuais, 
mas não pode determinar a organização e os métodos de trabalho da unidade 
orgânica sob pena de, se cada juiz der ordens diferentes, os serviços da 
secretaria ficarem impossíveis de gerir.

Mesmo na forma e tempo de cumprimentos dos atos, a minha experiên-
cia é a de que se tem gerado um consenso muito profícuo. Por exemplo, a 
concentração das datas das “conclusões” dos processos não urgentes num 
determinado dia da semana tem sido feita de forma consensual, com bons 
resultados em sede de produtividade de magistrados e funcionários. A prefe-
rência na escolha das salas de audiência tem funcionado sem conflitos, em 
especial, desde que passou a existir uma agenda disponível no SITAF e que 
todos os juízes podem consultar.

A avaliação do estado das unidades orgânicas pode fazer-se com recurso 
a uma série de indicadores. Os que recomendo são cinco:

— data do processo mais atrasado para cumprir despacho;
— data do processo mais atrasado para notificar sentença;
— data do processo mais atrasado para verificar prazos;
— data do processo mais atrasado para juntar papel e trabalho subse-

quente; e
— data do processo mais atrasado para elaborar a conta ou a cota nos 

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 29.º do Regulamento das 
Custas Processuais (dispensa da elaboração da conta).

Esta análise permite-nos avaliar a capacidade de resposta das unidades 
orgânicas às solicitações em termos de volume de trabalho dos magistrados 
e das partes. Não permite avaliar, evidentemente, a qualidade do trabalho 
efetuado. 

2.1.3. A avaliação da qualidade do trabalho do tribunal, sendo um serviço 
intangível, pode abranger áreas tão variadas como a acessibilidade do utente 
à informação, o grau de complexidade da informação prestada, a velocidade 
da resposta na prestação da informação, a padronização do aspeto externo 
da informação, a qualidade do produto final, o tempo de resolução das soli-
citações, a confiança que se transmite ao utente sobre a qualidade do serviço 
prestado, a aparência física dos serviços e instalações, entre outros. 

Como se vê, a avaliação da qualidade do trabalho do tribunal não se 
esgota na avaliação da qualidade das sentenças, como se poderia pensar, 
primo conspectu. Este é um trabalho que é feito, em primeiro lugar, pelo 
destinatário da sentença, ao decidir conformar-se com a mesma ou recorrer. 
É feita, de seguida, pelos tribunais superiores em sede de recurso. Por último, 
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pelas inspeções. Nesta matéria, os sistemas informáticos de tramitação ele-
trónica de processos deviam fornecer automaticamente dados sobre a per-
centagem de sentenças recorríveis recorridas, percentagens de confirmações, 
revogações ou anulações. Deviam, também, fornecer o número de despachos 
que cada juiz profere, quer por dia, quer em períodos mais alargados de 
tempo, mas estes dados estatísticos ainda não estão disponíveis por forma 
direta. O que já se consegue hoje retirar dos sistemas é uma informação 
estatística sobre os processos pendentes, que já é bastante fiável. Assim 
sendo, conseguimos obter números sobre a duração média dos processos e 
identificar os processos que estão há mais tempo para decidir. Também já se 
consegue obter informações sobre, por exemplo, o número de despachos 
dados num processo ou a média de despachos de um juiz ou de um tribunal 
por processo embora, como disse, estes dados não sejam fornecidos direta-
mente pelo sistema, como seria desejável, e é previsível que venha a acon-
tecer no futuro, só se conseguindo obter pelo cruzamento de informações 
retiradas via SITAF. Estes são elementos, na minha opinião, extremamente 
importantes para nos ajudarem a compreender a qualidade do serviço do 
tribunal. 

As ferramentas informáticas de que dispomos hoje para monitorizar estes 
elementos são, pois, ainda bastante incipientes, sendo que não existe uma 
confiança absoluta em muitos dos dados pela (felizmente, cada vez menos) 
deficiente catalogação e identificação informática dos atos processuais.

Parece-me consensual nesta matéria considerar que a qualidade dos 
serviços prestados pelos tribunais tem vindo gradualmente a melhorar, fruto 
do investimento em magistrados e funcionários que tem sido feito, mas que 
está ainda longe do exigível para se conseguir responder atempadamente e 
com qualidade à procura dos serviços a que os cidadãos têm direito e que 
têm pedido.

2.1.4. Como já vimos, o SITAF permite hoje acompanhar o movimento 
processual do tribunal.

A distribuição equitativa de processos pelos juízes é feita pelo SITAF, em 
primeira linha na distribuição pelos pesos atribuídos aos magistrados, pelos 
saldos de escala e de compensação. Considero este sistema de distribuição e 
de correção das assimetrias da distribuição confuso e desnecessariamente 
complexo. Gera equívocos, transmite imagens erradas aos magistrados, permite 
acumulações temporárias desnecessárias em determinadas espécies, nomea-
damente nas que têm menor distribuição, pois nestes casos não são os pro-
cessos que são distribuídos pelos juízes, são os juízes que são sorteados pelos 
processos. A situação só se agravou com a distribuição duas vezes por dia, 
fins de semana incluídos. Penso que a atual distribuição de processos não 
urgentes ao fim de semana e em férias que o SITAF está a fazer deveria ser 
evitada, pois a lei processual só permite a prática de atos em dias úteis. 

Relativamente ao algoritmo da distribuição, existiria toda a vantagem em 
substituir o sistema atual por um sistema de contadores, que seria muito mais 
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transparente e fácil de compreender e que permitiria corrigir mais rapidamente 
as referidas assimetrias da distribuição. Todos teríamos a ganhar com um 
sistema que causasse menos dúvidas e cujos resultados fossem rápida e 
facilmente escrutináveis.

O juiz presidente tem ao seu dispor várias ferramentas para garantir uma 
distribuição equitativa de processos. É evidente que não pode escolher sem 
critério um ou vários processos e alterar o seu titular, por força do princípio 
do juiz natural. Mas entendo que se podem ordenar redistribuições, desde 
que as diferenças em números processuais o justifiquem e as mesmas sejam 
feitas de forma transparente e aleatória. Mais entendo que estas redistribuições 
devem ser evitadas ao máximo. Quem recebe um processo tem em princípio 
o ónus de o concluir. Uma das situações em que se tem aproveitado para 
fazer esta redistribuição tem sido o momento em que chegam juízes novos 
a um tribunal. Nestas situações considero desejável que os processos do 
magistrado acabado de colocar sejam preferencialmente oriundos de magis-
trados que tenham deixado o tribunal e que o desejado equilíbrio entre todos 
os magistrados deve obter-se através de uma redistribuição diferenciada (quem 
tem mais pendências deve fornecer mais processos para o lote a distribuir).

Outra forma que se pode usar para obter a distribuição equitativa tem 
sido especializar juízes que são colocados nas duas áreas (administrativa e 
tributária) apenas numa, à naquele momento mais carenciada. Esta opção 
constitui, na minha opinião, um poder de gestão do juiz presidente, que pode 
e deve ser usado com o prévio consenso de todos os magistrados, nomea-
damente do direto destinatário. Tem, ainda, como vantagem permitir, por vezes, 
que os magistrados possam trabalhar na área em que se sentem mais con-
fortáveis, com os inerentes ganhos de produtividade e de qualidade do tra-
balho desenvolvido.

A reafectação de juízes de uma área para outra não tem sido usada 
porque, pura e simplesmente, o número de juízes tem sido sempre demasiado 
escasso para a procura processual. Qualquer tentativa neste sentido teria 
apenas como resultado um ambiente de conflitualidade que se deve evitar.

O combate à excessiva morosidade processual nunca se pôde fazer atra-
vés do recurso à bolsa de juízes, pois esta ainda não existe. Apenas se con-
segue fazer através de um esforço acrescido dos magistrados em resolverem 
prioritariamente os processos mais antigos e por uma colocação cuidada de 
magistrados aquando dos movimentos judiciais. Também se tem usado, em 
articulação com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, a 
figura do destacamento de juízes, bem como as acumulações. Considero que, 
sobretudo, a partir do momento em que temos movimentos regulares e um 
maior número de magistrados, estas figuras devem ser evitadas.

A promoção de medidas de simplificação e agilização processuais tem 
ocorrido, sobretudo, em sede da chamada litigância de massas. Por exemplo, 
aquando da entrada de centenas de contraordenações nos tribunais, optou-se, 
com o acordo de todos os magistrados e funcionários, por fazê-las tramitar 
todas em bloco, de forma a passarem todas em conjunto as mesmas fases 
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processuais. Esta solução deu um excelente resultado, pois graças a esta 
organização foi possível acabar com centenas de processos que cada tribunal 
recebeu.

2.1.5. A especialização de secções nunca foi iniciada no quadro do atual 
ETAF. A razão é a de que a especialização só é possível a partir de um 
determinado número mínimo de magistrados, mas a crónica falta de juízes 
impediu sempre que se pudesse iniciar este processo. Quando ele se tornou 
viável (por exemplo, chegou-se a pensar em iniciar este processo no TAF de 
Sintra, na área tributária), o Ministério da Justiça tornou público o projeto de 
se avançar nesta matéria de forma concertada em vários tribunais, razão pela 
qual se preferiu aguardar a evolução legislativa.

2.1.6. A atribuição de gabinetes e espaços de estacionamento não está 
especificamente prevista na lei para os tribunais administrativos e fiscais. 
Consta como uma competência do administrador judicial na LOSJ (artigo 106.º, 
n.º 1, alínea g)), pelo que, não havendo ainda administradores judiciais nos 
TAF, entendo que esta deve ser uma competência do juiz presidente.

Quanto à atribuição de gabinetes, o critério que defendo, e que tenho 
seguido, é o da preferência pela antiguidade do magistrado no tribunal, inde-
pendentemente de ser magistrado judicial ou do Ministério Público.

2.1.7. A decisão sobre quem despacha ou profere uma sentença num 
determinado processo, quando está em causa o princípio do juiz natural, 
entendo não ser da competência do juiz presidente, já que a mesma configura 
uma questão jurisdicional a decidir pelo juiz titular e passível de recurso juris-
dicional.

2.2. Quanto aos poderes que considero em falta para o exercício da 
atividade de juiz presidente, são fundamentalmente dois: um relacionado com 
a inspeção dos juízes e o outro com a inexistência de um fundo de maneio 
para ocorrer a despesas urgentes. 

2.2.1. O atual sistema de gestão dos tribunais sofre de alguma desarti-
culação: por um lado, pede-se ao juiz presidente que diligencie no sentido de 
se conseguir uma gestão processual com os juízes que aumente a qualidade 
e a velocidade dos serviços, por outro, atribui-se a responsabilidade pela 
classificação dos magistrados exclusivamente a um juiz inspetor.

É normal que se, hipoteticamente, o juiz de primeira instância pensar 
que as prioridades ou preferências do inspetor são diferentes das prioridades 
ou preferências do juiz presidente, pode eventualmente preferir seguir os 
critérios que pensa que o inspetor escolheria, de cuja classificação pode 
depender a sua promoção ou progressão na carreira.

Há sistemas (nomeadamente europeus) em que a classificação dos 
juízes é proposta ou dada exclusivamente pelo respetivo juiz presidente. Não 
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sou particularmente aficionado destes sistemas, considero preferível o sistema 
de um inspetor externo ao tribunal que aprecie o funcionamento do mesmo 
e dos juízes. O que também penso é que, uma vez feita a inspeção, feito o 
relatório e proposta a nota, o juiz presidente deveria ter o poder de se pro-
nunciar por escrito sobre o relatório e sobre a nota. Este sistema daria aos 
magistrados uma confiança muito maior sobre as orientações de gestão do 
juiz presidente e facilitaria a gestão dos tribunais.

2.2.2. Outra falta que se nota nos tribunais é a inexistência de um fundo 
de maneio que permita aos juízes presidentes acorrerem a determinadas 
situações urgentes, como, v.g., pequenas deficiências de instalações, publi-
cações cujas aquisições se revelem necessárias e prementes e outras situa-
ções do quotidiano incompatíveis com a rigidez da despesa orçamental que 
a Direção-Geral da Administração da Justiça e as centrais de compras impõem.

3. De entre os poderes processuais dos presidentes dos tribunais destaco 
os seguintes:

— apensação processual (artigo 28.º do CPTA);
— seleção de processos com andamento prioritário (artigo 48.º do 

CPTA);
— reenvio prejudicial (artigo 93.º do CPTA); e
— intervenção de formação alargada (artigo 93.º do CPTA).

Vejamos cada um deles.

3.1. A decisão sobre a apensação processual prevista no artigo 28.º do 
CPTA não é, em rigor, uma decisão que seja da competência do juiz presi-
dente. É uma decisão da competência de cada um dos juízes individualmente 
considerados, de cada um dos titulares dos processos em curso.

O que me parece já ser da competência do juiz presidente é, se possí-
vel, com a colaboração das unidades orgânicas e com o uso dos instrumen-
tos de pesquisa do SITAF, a deteção de casos de apensação e a promoção 
de consensos junto dos juízes no sentido dessa apensação ser efetuada. 

Esta deteção e promoção têm sido feitas, nomeadamente, nos casos das 
contraordenações.

3.2. Quando intentados mais de dez processos que embora referidos a 

diferentes pronúncias da mesma entidade administrativa, digam respeito à 

mesma relação jurídica material ou, ainda que respeitantes a diferentes rela-

ções jurídicas coexistentes em paralelo, sejam suscetíveis de ser decididos 

com base na aplicação das mesmas normas a situações de facto do mesmo 

tipo, o presidente do tribunal deve determinar, ouvidas as partes, que seja 

dado andamento apenas a um deles e se suspenda a tramitação dos demais 
(artigo 48.º, n.º 1, do CPTA).
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Este mecanismo processual, originariamente bem pensado para resolver 
questões de processos similares, tem sido pouco usado.

A razão do seu pouco uso tem a ver, em primeiro lugar, com a previsão 
normativa do artigo 48.º, n.º 8, do CPTA: a obrigação de intervirem no julga-
mento todos os juízes do tribunal ou da secção. Esta obrigação é de difícil 
conciliação prática, nalguns tribunais não temos sequer salas de audiência 
com tamanho suficiente para todos os magistrados que iriam intervir nos 
processos.

Acrescem duas dificuldades não previstas pelo legislador e com que já 
me defrontei quando tentei utilizar este mecanismo processual:

— como as ações não são elaboradas pelo mesmo advogado, acontece 
que, apesar do ato administrativo ser o mesmo, os vícios apontados 
ao referido ato divergem de petição para petição, o que pode impe-
dir o recurso ao referido mecanismo;

— pode ainda acontecer que a causa do vício apontado ao ato dependa 
de prova a produzir sobre factos que são diferentes de autor para 
autor, o que também torna impossível o recurso ao mecanismo.

3.3. O julgamento em formação alargada previsto no artigo 93.º do CPTA 
tem sido pouco utilizado na primeira instância. Uma razão prende-se com o 
facto de os atrasos processuais fazerem com que os processos andem a 
ritmos diferentes, mesmo dentro do mesmo tribunal, o que dificulta a deteção 
da situação. Outra penso que tem a ver com a nossa cultura judiciária: infe-
lizmente, há a tendência para cada juiz decidir os seus processos no isola-
mento do seu gabinete.

Entendo que esta cultura pode e deve sofrer modificações. Uma hipótese 
de trabalho será a criação de reuniões semanais ou quinzenais entre todos 
os juízes do tribunal, onde cada juiz traga um/dois casos para serem discu-
tidos em conjunto. Por esta via será mais provável a deteção de situações 
subsumíveis ao artigo 93.º do CPTA.

3.4. Sobre o reenvio prejudicial para o Supremo Tribunal Administrativo 
também previsto no artigo 93.º do CPTA, o que disse no ponto anterior é 
aplicável mutatis mutandis, na minha opinião. A razão do pouco uso desta 
figura processual tem a ver com a referida cultura judiciária. A pouca prática 
judiciária desta figura tem, também, naturalmente, a ver com as normais 
dúvidas de oportunidade que estas questões sempre suscitam. 


