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AS SECRETARIAS NO ÂMBITO DA «REVISÃO  
DA JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL»

Resumo: neste artigo, o autor trata, a propósito do «processo de revisão» da jurisdição 
administrativa e fiscal, do processo de modernização das secretarias dos tribunais administrativos 
e fiscais nas suas principais dimensões: modelo de gestão; recursos humanos; e organização e 
simplificação de procedimentos e da linguagem.

Palavras-chave: jurisdição administrativa e fiscal; secretarias; modernização; simplificação; 
modelo de gestão; recursos humanos; organização das secretarias; procedimentos; linguagem.

Como se sabe, a jurisdição administrativa e fiscal vem sendo objeto de 
um amplo processo de revisão, nas suas diversas vertentes. As secretarias, 
enquanto elemento relevante dessa jurisdição, integraram-se, como não pode-
ria deixar de ser, nesse processo. O objetivo deste texto é, precisamente, o 
de dar conta dos aspetos que marcam, de modo mais relevante, o pensamento 
do Ministério da Justiça ao nível das secretarias, acompanhados de outros 
que vinculam apenas o autor deste escrito.

Não será possível, no entanto, e em grande parte, discorrer sobre as 
secretarias dos tribunais administrativos e fiscais sem convocar, amiúde, as 
secretarias dos tribunais judiciais, na medida em que os seus principais pila-
res de organização e funcionamento são comuns a ambas as jurisdições, não 
reclamando, em regra, quaisquer adaptações específicas. Portanto, escrever 
sobre as secretarias dos tribunais administrativos e fiscais é, afinal e em 
grande parte, escrever sobre as secretarias na sua globalidade.

Tendo presente esse pressuposto, vejamos, então, em que se concretiza 
efetivamente o processo de modernização das secretarias dos tribunais admi-
nistrativos e fiscais, sendo necessário, para o efeito, identificar as principais 
dimensões desse processo:

a) o modelo de gestão;
b) os recursos humanos das secretarias;
c) a organização das secretarias;
d) a simplificação de procedimentos; e
e) a simplificação da linguagem.
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O MODELO DE GESTÃO

É hoje evidente que o desempenho da secretaria — enquanto serviço 
de apoio ao Tribunal e ao Ministério Público — é indissociável da ação dos 
magistrados. A qualidade da resposta judiciária é, por isso, e sobretudo, o 
resultado da ação conjugada de todos aqueles intervenientes. Por essa razão, 
e de modo cada vez mais evidenciado, a gestão dos tribunais, no seu sentido 
mais amplo, tem de ser uma gestão integrada, identificando as causas dos 
constrangimentos e medindo as consequências das ações adotadas, levando 
sempre em conta, e em conjunto, o plano de ação da secretaria e o dos 
magistrados. É essa indissociabilidade que torna evidente que a gestão dos 
tribunais é, portanto, e em boa parte, a gestão das secretarias.

Como se sabe, em 2009 foi implementado, no âmbito dos tribunais judi-
ciais, e a título experimental, um novo modelo de gestão dos tribunais, assente 
na existência de um presidente (juiz), de um magistrado do Ministério Público 
coordenador e de um administrador judiciário, cujas funções eram exercidas 
a tempo integral. Tal modelo, recorde-se, era privativo das então designadas 
comarcas-piloto (Alentejo Litoral, Baixo Vouga e Grande Lisboa-Noroeste).

Em 2014, o referido modelo foi estendido a todo o território nacional, 
podendo hoje afirmar-se que se trata de uma opção de mérito global incon-
testável, sem prejuízo dos ajustamentos pontuais que se vão evidenciado, 
eles próprios menos beneficiários de juízos consensuais, mas necessários 
num processo de melhoria contínua inerente a qualquer sistema.

Podemos (e devemos) manter a reflexão e discussão sobre, nomeada-
mente: i) o modelo de recrutamento dos juízes presidentes (escolha, eleição, 
etc.); ii) as vantagens e desvantagens da participação, em processos de 
escolha, dos juízes que exercem funções nos tribunais das respetivas zonas 
geográficas; iii) a definição dos requisitos para o exercício do cargo de juiz 
presidente; iv), o regime de renovação dos respetivos mandatos; e v) a exata 
delimitação dos concretos poderes dos juízes presidentes.

No entanto, e sem prejuízo dessa reflexão permanente, parece claro que 
o presente processo de revisão da jurisdição administrativa e fiscal surge num 
momento em que se mostram estabilizadas as linhas essenciais do novo 
modelo de gestão dos tribunais, motivo pelo qual o mesmo não poderia dei-
xar de ser transposto para a referida jurisdição, agora com segurança e na 
sua plenitude, sem prejuízo de algumas adaptações. De resto, e como se 
sabe, os tribunais administrativos e fiscais já beneficiam da existência efetiva 
de juízes presidentes, num sistema que, tal como na jurisdição comum, tem 
provado ser elemento decisivo no incremento do nível de desempenho dos 
respetivos tribunais.

Partiu-se, por isso, do modelo de presidência que o Conselho Superior 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais tem vindo a adotar com sucesso, o qual 
passa, como hoje já vem sucedendo, pela designação de um presidente para 
um conjunto de tribunais integrados numa determinada área geográfica, tendo-
-se, para esse efeito, dividido o território nacional em quatro zonas: a Zona 
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Norte, a Zona Centro, a Zona Sul e a Zona de Lisboa e Ilhas. Trata-se, neste 
caso, de uma adaptação face ao modelo existente na jurisdição comum, imposta, 
naturalmente, por razões de menor escala. Essa agregação parte, desde logo, 
da necessidade de garantir que o exercício do cargo de juiz presidente se faça 
a tempo integral, sem perda de eficiência do sistema, na medida em que os 
objetivos de boa gestão inerentes à criação do cargo não parecem atingíveis, 
na sua plenitude, caso os juízes presidentes mantivessem, em acumulação, o 
exercício de funções jurisdicionais, ainda que com redução do serviço. 

Por outro lado, introduz-se na jurisdição administrativa e fiscal a figura 
— já conhecida na jurisdição comum — do magistrado do Ministério Público 
coordenador. Por último, prevê-se ainda a existência de um administrador 
judiciário, o qual substitui o atualmente designado administrador do tribunal, 
figura consagrada na lei mas nunca efetivamente implementada. O adminis-
trador judiciário atuará sob a orientação genérica do juiz presidente, excecio-
nados os assuntos que respeitem exclusivamente ao funcionamento dos 
serviços do Ministério Público, caso em que atuará sob a orientação genérica 
do magistrado do Ministério Público coordenador.

OS RECURSOS HUMANOS DAS SECRETARIAS

Tal como sucede em qualquer outra organização, os recursos humanos 
são um fator decisivo na qualidade do desempenho das secretarias, o qual 
condiciona, necessariamente, a própria qualidade da resposta do tribunal que 
suportam. Essa premissa leva-nos, por isso, à identificação do elemento chave 
nesta área: o reforço da qualificação dos oficiais de justiça, enquanto grupo 
de pessoal ao qual cabem os mais importantes atos de suporte à atividade 
dos magistrados.

Esse reforço alcança-se atuando em dois planos distintos, mas comple-
mentares: o do ingresso nas carreiras e do concreto desempenho de funções 
por parte de quem já integra aquele grupo de pessoal. 

É nessa linha, precisamente, que se insere a prevista alteração dos 
requisitos de ingresso nas carreiras do grupo de pessoal oficial de justiça, no 
sentido de passar a ser exigida a licenciatura na área do Direito. Não se 
desconhece, naturalmente, que essa não é uma solução consensual, não 
sendo despiciendos os argumentos contrários a tal opção. Afigura-se-me, no 
entanto, que essa alteração ao nível do recrutamento poderá ser o principal 
pilar na construção de um novo modelo de tribunal, libertando os magistrados 
de um conjunto de ações que podem ser atribuídas aos oficiais de justiça e 
que, atualmente, ocupam espaços que deveriam estar afetos às funções mais 
nobres do exercício da magistratura.

O incremento da qualificação dos oficiais de justiça passa igualmente 
pelo reforço e valorização da sua formação contínua. Por essa razão, a 
Direção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ) desencadeou dois amplos 
procedimentos — um na jurisdição comum e outro na jurisdição administrativa 
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e fiscal — que tiveram em vista o recrutamento de oficiais de justiça para, 
com a qualidade de formadores externos, ministrarem ações de formação aos 
seus pares, em colaboração e sob a orientação dos formadores coordenado-
res do Centro de Formação da DGAJ. Através desse recrutamento, incremen-
tou-se, naturalmente, a capacidade formativa da DGAJ, o que se sentirá 
especialmente a partir de 2019.

A par desse recrutamento pretende-se apostar, decisivamente, na área 
da liderança/organização das unidades de processos. Na verdade, a liderança 
vem sendo, desde há algum tempo, objeto de especial atenção por parte da 
DGAJ. No entanto, as ações de liderança saem reforçadas quando aplicadas 
à concreta unidade de processos. De facto, serão universais os princípios 
essenciais que devem sustentar uma boa liderança, independentemente da 
organização em causa. Não obstante, a formação nessa área sairá enriquecida 
quando enquadrada, ilustrada e direcionada em função das unidades de 
processos e até, melhor dizendo, de determinadas unidades de processos.

Pretende-se, no fundo, que o foco da formação, nesta área, seja não 
apenas como liderar, ou até como liderar uma unidade de processos, mas 
sim como liderar uma unidade de processos da jurisdição administrativa e 
fiscal, como liderar uma unidade de processos das execuções, entre outras 
hipóteses. Na verdade, é hoje cada vez mais evidente que a organização de 
uma secção administrativa e fiscal é — pelo menos, pode ser — diferente da 
organização de uma secção de execuções ou de uma secção de família e 
menores. São hoje conhecidos, por exemplo, métodos de organização do 
trabalho nas secções afetas aos juízos criminais e aos juízos de comércio 
que poderão não ser os mais adequados numa unidade de processos de um 
tribunal administrativo e fiscal.

Ora, esta formação em liderança aplicada à organização das unidades de 
processos deve ser direcionada para os oficiais de justiça que efetivamente 
exercem tais funções. O que significa, portanto, que o atual modelo de formação 
terá de sofrer uma adaptação. Ou seja, nestas áreas não será desejável manter, 
como até agora, as ações descentralizadas, dirigidas aos oficiais de justiça do 
núcleo, grupo de núcleos, ou até da comarca, onde a mesma é ministrada. 

Importa, sim, e a título de exemplo, reunir numa sala um grupo de escri-
vães de direito dos tribunais administrativos e fiscais, ou um grupo de escri-
vães de direito dos juízos de execução, para o que será necessário uma 
escala superior à da comarca. Na verdade, as ações desta natureza, como 
outras, de resto, são relevantes não apenas na vertente da transmissão de 
conhecimentos por parte de quem as lidera, mas também como partilha de 
conhecimentos úteis por quem as frequenta. No fundo, uma partilha de boas 
práticas por parte de quem diariamente se vê confrontado com problemas 
idênticos, que podem ser de natureza jurídica ou tecnológica, neste último 
caso no campo, cada vez mais relevante, do uso potenciado dos sistemas 
informáticos de apoio à tramitação processual. Daí, portanto, que tais ações, 
ainda que inseridas na mesma área — a da liderança —, devam ser organi-
zadas atendendo à especialização da jurisdição a que digam respeito.
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Consciente dessa necessidade, a DGAJ desencadeou um conjunto de 
diligências no sentido da celebração de protocolos com diversas entidades 
(Polícia Judiciária, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republi-
cana, etc.) tendo em vista a disponibilização, por parte daquelas entidades, 
de instalações que permitam a estada, a custo reduzido, de oficiais de justiça 
que se deslocarão para o efeito de diversos pontos do país. 

Até ao momento foi possível obter a cedência das instalações da Escola 
de Polícia Judiciária, pelo que já foi organizado, no final do mês de junho, 
um conjunto de ações de formação no âmbito da Liderança na ótica da ges-
tão de unidades de processos, destinadas, nesta fase, aos escrivães de direito 
dos juízos de comércio.

Vimos até agora, e neste ponto, a centralidade do reforço da qualificação 
dos oficiais de justiça. Já se aludiu, anteriormente, a um possível modelo de 
tribunal em que as funções exercidas por magistrados e oficiais de justiça 
não corresponderiam integralmente às que atualmente ambos exercem. Isso 
leva-nos, precisamente, ao segundo aspeto mais marcante do que deve ser 
a abordagem reflexiva ao grupo de pessoal oficial de justiça. Ou seja, depois 
de termos visto que oficiais de justiça queremos, importa saber o que quere-
mos que os oficiais de justiça façam, à luz de uma desejável requalificação 
do respetivo conteúdo funcional.

É conhecida a intenção do Ministério da Justiça no sentido, precisamente, 
de essa possível requalificação ser objeto de uma reflexão conjunta, de modo 
a serem identificados os atos que possam passar a ser praticados por oficiais 
de justiça, sobretudo em resultado da diminuição da esfera de atuação dos 
magistrados, quando admissível (fora, portanto, da reserva de competência 
jurisdicional) e justificado. Mas não só. Afigura-se igualmente com interesse 
integrar expressamente no conteúdo funcional dos oficiais de justiça um con-
junto de atos cuja prática oficiosa por aqueles ainda não está suficientemente 
generalizada. Exemplo de uma competência que poderia ser transferida para 
os oficiais de justiça (por ora, e na minha perspetiva, apenas para os escrivães 
de direito) é a prevista no artigo 81.º/2 do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos (CPTA), ou seja, a competência para determinar que a citação 
seja urgente. Exemplo de um ato cuja oficiosidade deveria estar expressa-
mente consagrada é o previsto no artigo 83.º-A/2 do mesmo código: o convite 
ao reconvinte para indicar o valor, em falta, da reconvenção.

Ora, a requalificação do conteúdo funcional dos oficiais de justiça, com 
a atribuição de um conjunto de novas competências, que acabarão por con-
duzir a um novo modelo de tribunal, melhor será concretizada se assente na 
segurança conferida pela maior qualificação dos oficiais de justiça, decorrente, 
desde logo, de um recrutamento restrito aos possuidores de uma licenciatura 
na área do Direito.

Em matéria de recursos humanos das secretarias, em particular no que 
se refere aos oficiais de justiça, não é possível pensar a qualidade do desem-
penho das secretarias e o reforço da qualificação dos oficiais de justiça sem 
reservar especial atenção às chefias.
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É inquestionável, para quem conheça o funcionamento das secretarias, 
a importância da chefia: secretário de justiça, escrivão de direito e técnico de 
justiça principal. Inexistem igualmente dúvidas que um bom oficial de justiça 
de categoria não correspondente a chefia não é, necessariamente, um bom 
líder, na medida em que as competências exigidas ao segundo vão muito 
para além das correspondentes ao primeiro. Sabemos, ainda, que em muitas 
ocasiões apenas o concreto exercício das funções permite concluir pela inca-
pacidade para esse exercício. Tarde de mais, nesses casos, para o sistema 
e para o próprio oficial de justiça, ambos sujeitos a uma pena perpétua que 
apenas uma grave infração disciplinar poderá fazer cessar. 

Afigura-se-me, por isso — e é entendimento que apenas vincula o autor 
deste escrito —, que o sistema sairia reforçado se as funções de chefia cor-
respondessem a cargos cujos titulares seriam nomeados em comissão de 
serviço por um período de três anos, ainda que o seu recrutamento fosse 
efetuado nos termos atualmente existentes, ou seja, no âmbito dos movimen-
tos e com aplicação das regras de graduação objetivas. 

É certo que se poderia equacionar, como solução alternativa, o modelo 
de recrutamento para promoção assente num período experimental de função, 
à semelhança do previsto na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e 
que corresponde ao tempo inicial de desempenho na nova função em diferente 
posto de trabalho. 

Esse período experimental serviria, como o próprio nome indica, o pro-
pósito de os oficiais de justiça em exercício de funções em lugares de chefia 
demonstrarem deter os conhecimentos técnicos necessários e as competên-
cias exigidas, à luz das respetivas componentes avaliativas. Se o oficial de 
justiça não realizasse com sucesso o período experimental, destinado a 
comprovar as razões que determinaram a sua promoção, regressaria à situ-
ação jurídico-funcional que detinha anteriormente.

No entanto, tal possibilidade, ao nível das secretarias, suscitaria graves 
dificuldades na gestão dos recursos humanos em resultado do facto de os 
oficiais de justiça em período experimental não libertarem os lugares de ori-
gem. Afigura-se-me, por isso, que não deve ser caminho a prosseguir.

A ORGANIZAÇÃO DAS SECRETARIAS

No conjunto de diplomas que consubstanciam o processo de revisão da 
jurisdição administrativa e fiscal — o habitualmente designado pacote TAF 
— segue-se, em matéria de organização das secretarias, o modelo comum, 
assente na divisão entre uma secção de processos e uma secção central. Tal 
modelo assenta na lógica da separação entre o núcleo duro dos atos a cargo 
dos oficiais de justiça e os demais atos que consubstanciam os serviços 
comuns da secretaria, alguns deles integrantes do conteúdo funcional dos 
oficiais de justiça, outros próprios do pessoal das carreiras gerais.
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Assim, compete à secção de processos assegurar a tramitação dos 
processos pendentes, na dependência funcional dos respetivos magistrados. 
Mantém-se, portanto, e em termos genéricos, a solução atualmente existente. 
No entanto, eliminam-se as referências às unidades orgânicas constitutivas 
das secções e à correspondente direção por um escrivão de direito, que a 
secção central pode não justificar.

Considerou-se, desde logo, que ao decreto-lei caberá apenas traçar as 
linhas essenciais da organização da secretaria. Daí que, e neste ponto, aquele 
ato legislativo tenha reservado para si apenas a imposição da separação entre 
uma secção de processos e uma secção central. O mais será tarefa regula-
mentar, mais precisamente da portaria que fixa os mapas de pessoal das 
secretarias dos tribunais administrativos e fiscais.

Como se sabe, esse diploma regulamentar já foi aprovado (trata-se da 
Portaria n.º 84/2018, de 27 de março), tendo optado por estabelecer apenas 
o número de lugares correspondentes a cada categoria, quer quanto aos 
oficiais de justiça, quer quanto ao pessoal das carreiras gerais. A opção 
decorreu do pressuposto de que deve ser conferida aos órgãos de gestão a 
maior flexibilidade possível na definição da estrutura concreta de cada tribunal. 
De resto, foi essa necessidade de flexibilização na gestão dos oficiais de 
justiça — salvaguardados que sejam, a cada momento, os direitos que lhes 
assistem — que motivou o não acolhimento de qualquer solução tendente à 
existência de quadros específicos de oficiais de justiça para cada um dos 
juízos especializados que vão ser criados.

Relativamente à secção central, o legislador atribuiu-lhe todas as funções 
que não fossem da competência da secção de processos, elencando, de 
modo exemplificativo, algumas dessas funções. Entre elas encontra-se a 
competência para assegurar o cumprimento do serviço externo e de todo o 
expediente com ele relacionado, a competência para assegurar a prática dos 
atos de serviço externo atribuídos ao oficial de justiça enquanto agente de 
execução, bem como a competência para acompanhar as diligências de 
audição com recurso a equipamento tecnológico que permita a comunicação, 
por meio visual e sonoro, em tempo real, as comummente designadas vide-
oconferências.

Ainda no âmbito das competências da secção central destaca-se o facto de 
ali ter sido integrada a elaboração da conta de custas. Como se sabe, o artigo 
2.º da Portaria n.º 419-A/2009, de 17 de abril, na redação dada pela Portaria n.º 
82/2012, de 29 de março, estabelece que «[a] conta é, em regra, elaborada pela 
secção de processo, podendo, no entanto, por despacho do diretor-geral da 
Administração da Justiça, ser fixada de modo diferente». A inversão da solução 
decorre da ideia de especialização, que marca o nosso sistema de justiça, a qual 
justifica a concentração orgânica da prática deste ato.

Um segundo vetor que merece especial destaque reporta-se à previsão 
de uma estrutura de front office. Na verdade, elemento essencial na organi-
zação da generalidade das secretarias, e infelizmente ainda não plenamente 
reconhecido pelos oficiais de justiça, é a autonomização do atendimento. Por 
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isso mesmo se prevê, no pacote TAF, que a secção central seja organizada 
de modo a assegurar uma estrutura de atendimento público.

Como se sabe, os tempos de atendimento ao utente da justiça não 
representam, apenas, para os oficiais de justiça, o tempo do atendimento. 
Não poucas vezes ele envolve, para quem o presta, a necessidade de reini-
ciar uma ação interrompida. Não raras vezes, também, é causa de erros na 
ação que foi interrompida. Por outro lado, um atendimento de qualidade 
envolve não apenas conhecimentos técnicos na matéria convocada como, 
simultaneamente, conhecimentos específicos ao nível da relação com o 
público. Essa realidade, facilmente constatada no dia-a-dia das secretarias, 
reclama, por isso, um olhar diferente daquele que tem sido reservado, gene-
ricamente, para o atendimento ao utente da justiça. 

O projeto «Tribunal +» tem sido um motor essencial nessa evolução. 
Trata-se de um projeto associado à simplificação administrativa da secretaria, 
com o objetivo de aumentar a eficiência ao nível administrativo (potenciando 
a otimização do funcionamento e da atuação das secretarias dos tribunais e 
suportando a sua gestão) e de proporcionar uma melhor experiência a quem 
interage com o tribunal.

Em suma, e em matéria de organização da secretaria dos tribunais 
administrativos e fiscais, os princípios essenciais subjacentes ao pacote TAF 
são os seguintes:

— uma secção de processos, que assegura a tramitação dos processos 
pendentes, na dependência funcional dos respetivos magistrados;

— uma secção central, que assegura os serviços comuns; e
— uma estrutura de front office, organizada no âmbito da secção central.

A SIMPLIFICAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

Como bem sabemos, os recursos do Estado são escassos. É natural, 
portanto, que a área da justiça comungue dessa escassez. A essa premissa 
importa aditar uma outra, nos termos da qual os principais recursos humanos 
dos tribunais — magistrados e oficiais de justiça — são especializados.

A necessária consideração de ambas as premissas ao caso específico 
dos oficiais de justiça deve levar-nos à exigência de que lhes estejam reser-
vados os atos para cuja prática se exige o seu saber especializado. Especia-
lização do trabalhador e banalização das suas funções são, seguramente, 
realidades incompatíveis. Não se pode reclamar a valorização dos oficiais de 
justiça e, ao mesmo tempo, defender-se que devem continuar e afetar o seu 
tempo a um conjunto de tarefas para as quais não é requerido o seu nível 
de conhecimentos. Ao contrário do que alguns parecem crer, a importância 
do grupo de pessoal oficial de justiça está em linha com a valorização do seu 
conteúdo funcional e não com o número de indivíduos que o integram ou o 
volume de atos que lhes estão afetos. 
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Se assim é para qualquer situação de partida, mais evidente se tornará 
a partir do momento em que o ingresso nas carreiras de oficial de justiça se 
efetuar apenas de entre licenciados (ao que tudo indica, e como já se disse, 
na área do Direito). Nesse caso, a própria gestão da motivação do trabalha-
dor ganha uma outra dimensão, que não pode ser descurada. 

De facto, um licenciado em Direito (ou na área do Direito) terá legítimas 
expectativas no exercício de uma profissão que o realize profissionalmente 
na área para a qual está academicamente habilitado. Daí que a maior ou 
menor exigência ao nível do conteúdo funcional dos oficiais de justiça não 
será alheia — antes pelo contrário — ao maior ou menor grau de satisfação 
de quem vier a integrar aquele grupo de pessoal. 

Nessa linha, assume importância redobrada a automatização de atos, 
também ela uma condição necessária em qualquer processo de modernização 
das secretarias. Isso mesmo se verifica nas secretarias dos tribunais admi-
nistrativos e fiscais, as quais têm merecido, como se sabe, uma especial 
preocupação da atual equipa governativa do Ministério da Justiça.

É conhecido o diagnóstico relativo ao funcionamento do sistema de jus-
tiça, estando claramente identificados os seus principais constrangimentos. 
Um deles é, precisamente, a jurisdição administrativa e fiscal. Na minha 
opinião, é o que encabeça a lista desses principais constrangimentos, na 
medida em que foi aí que se verificou, durante muito tempo — demasiado 
tempo —, um défice ao nível dos juízes. Ou seja, ao défice de oficiais de 
justiça — transversal a ambas as jurisdições — somou-se um gravíssimo 
défice de juízes, que desembocou, como não poderia deixar de ser, na situ-
ação insustentável que ainda hoje se verifica.

Ora, nos anos mais recentes, a jurisdição vem registando um claro 
incremento ao nível do número de juízes, o qual, ainda que insuficiente para 
fazer face às pendências verificadas, tem óbvias consequências ao nível das 
secretarias, na medida em que os processos passam a registar um grau de 
movimentação muito superior, exigindo uma maior capacidade de resposta 
por parte daqueles que terão de assegurar o cumprimento das respetivas 
decisões.

A medida mais imediata foi tomada através da Portaria n.º 84/2018, de 27 
de março, que adequou os quadros das secretarias dos tribunais administrativos 
e fiscais aos novos quadros de magistrados. Essa é, no entanto, a medida mais 
fácil, que apenas terá efetividade se for acompanhada do preenchimento dos 
lugares criados. E esse desiderato já foi alcançado em boa parte daquelas 
secretarias, na sequência do último movimento dos oficiais de justiça.

Conhecido o défice global de oficiais de justiça, fácil se tornava antecipar 
as dificuldades no preenchimento dos quadros das secretarias dos tribunais 
administrativos e fiscais, tanto mais que os 4.º e 5.º cursos de formação de 
magistrados para aqueles tribunais vão determinar a entrada de mais 71 
juízes. Daí que a automatização de atos assuma uma especial importância, 
enquanto veículo privilegiado de reafectação dos oficiais de justiça para a 
prática de outros atos da sua competência.
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A par da automatização da prática de determinados atos — como seja 
a relevantíssima elaboração automática das notificações de testemunhas, com 
evidentes benefícios para as secretarias —, merece especial destaque o novo 
regime de notificações eletrónicas. Uma palavra prévia, no entanto, para 
relembrar a citação eletrónica, ela própria uma das medidas importantes de 
modernização das secretarias.

Como se sabe, o Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 2 de outubro, deu nova 
redação ao artigo 24.º/3 do CPTA, o qual passou a estabelecer que «[a]
presentada a petição por via eletrónica, a citação das entidades públicas ou 
dos órgãos nela indicados é efetuada automaticamente por via eletrónica, sem 
necessidade de despacho do juiz, salvo nos casos expressamente previstos 
em que há lugar a despacho liminar». Até ao momento não foi, no entanto, 
possível dar concretização prática a essa importante inovação legal.

Em face das dificuldades técnicas que se apresentam, e que têm impe-
dido a implementação do referido regime de citação automática e por via 
eletrónica, perspetivam-se algumas soluções alternativas, de entre as quais 
se poderá evidenciar uma possível alteração ao Código de Processo Civil, 
introduzindo uma norma de caráter geral que consagre, impositivamente, a 
citação eletrónica de determinadas entidades, a definir por instrumento regu-
lamentar (e igualmente a notificação, quando essas entidades não estiverem 
patrocinadas).

Tal regime permitiria o estabelecimento gradual de ligações a um conjunto 
alargado de entidades destinatárias de comunicações dos tribunais (Segurança 
Social, Banco de Portugal, Ministérios, entre muitas outras), sendo esse fase-
amento condição facilitadora de uma efetiva e segura implementação do 
regime, o qual, além dos benefícios de simplificação e modernização, gera 
poupanças significativas em recursos materiais, nomeadamente ao nível do 
papel e consumíveis de impressão.

Independentemente da solução que possa vir a ser contemplada em sede 
geral, o pacote TAF prevê uma alteração ao referido artigo 24.º/3 do CPTA 
da qual se dará conta. Como resulta deste dispositivo, o legislador não se 
limitou a consagrar a natureza eletrónica da citação. Foi mais longe, prevendo 
que essa citação, realizada por via eletrónica, seria automática, salvo, natu-
ralmente, os casos em que a lei prevê a prolação de despacho liminar.

Portanto, subjacente a este regime está a ideia de que, não havendo 
despacho liminar, a citação da entidade demandada é efetuada através do 
sistema informático sem qualquer intervenção humana, ou seja, apresentada 
a petição inicial e identificado como Réu o Ministério X, esse articulado e os 
documentos que possa ter anexos são transmitidos eletronicamente para uma 
determinada caixa de correio eletrónico que salvaguarde as necessárias 
garantias de segurança e certeza jurídicas.

Como se sublinhou, o invocado artigo 24.º/3 distingue, na sua previsão 
normativa, duas situações, de acordo com a existência, ou não, de despacho 
liminar: na primeira hipótese, a citação é efetuada automaticamente e por via 
eletrónica; na segunda, é feita nos termos gerais. Ora, se se compreende que 
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a citação não se efetue automaticamente nos casos em que haja lugar a 
despacho liminar, já não se justificará que a mesma deixe igualmente de ser 
realizada por via eletrónica. 

Por esse motivo o pacote TAF inclui uma alteração ao citado normativo, 
no sentido de a citação das entidades públicas ser sempre efetuada eletroni-
camente. Nos casos em que não houver lugar a despacho liminar, estabelece-
-se, adicionalmente, que é feita de forma automática. Ou seja, e ao contrário 
do regime vigente, prevê-se que a citação seja sempre efetuada eletronica-
mente, independentemente da existência ou não de despacho liminar. A sua 
existência fará cair apenas o caráter automático adicional à via eletrónica.

Já em matéria de notificações eletrónicas, o pacote TAF introduz uma 
alteração significativa e relevante. Recuemos, no entanto, um pouco, na 
medida em que a jurisdição administrativa e fiscal já beneficiou, muito recen-
temente, de inovações concretas decisivas para o incremento da capacidade 
de resposta das respetivas secretarias.

Como sabemos, a Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento do 
Estado para 2018), introduziu diversas alterações ao Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT), das quais resultaram, nomeadamente, que: 
i) nos processos judiciais tributários, as notificações aos interessados que 
tenham constituído mandatário passaram a ser feitas nos termos previstos 
nas normas sobre processo nos tribunais administrativos; e ii) os atos pro-
cessuais, incluindo os atos das partes que devam ser praticados por escrito, 
as notificações entre mandatários, entre estes e os representantes da Fazenda 
Pública, e as notificações aos representantes da Fazenda Pública e ao Minis-
tério Público, bem como a tramitação do processo judicial tributário, passaram 
a ser efetuados nos termos previstos para os processos nos tribunais admi-
nistrativos, designadamente nos artigos 24.º e 25.º do CPTA.

A área tributária passou, assim, a beneficiar do quadro legal da área 
administrativa, cuja lei de processo já previa, como sabemos, que os atos 
processuais, incluindo os atos das partes que devam ser praticados por escrito, 
e a tramitação do processo, fossem efetuados por via eletrónica (artigo 24.º/1 
do CPTA) e que as notificações entre mandatários poderiam igualmente 
realizar-se por meios eletrónicos (artigo 25.º/3 do mesmo código). No entanto, 
esse regime era marcado por duas condicionantes: natureza preferencial e 
exequibilidade dependente de regulamentação.

Esta última foi ultrapassada com a entrada em vigor da Portaria  
n.º 380/2017, de 19 de dezembro, a qual veio regular, precisamente, a trami-
tação eletrónica dos processos nos tribunais administrativos de círculo, nos 
tribunais tributários, nos tribunais centrais administrativos e no Supremo Tri-
bunal Administrativo, incluindo, nomeadamente: i) a apresentação das peças 
processuais, documentos e processo instrutor por transmissão eletrónica de 
dados, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 24.º e no n.º 1 do 
artigo 84.º do CPTA e nas alíneas a) e e) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de dezembro; bem como ii) as notificações 
por transmissão eletrónica de dados, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
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25.º do CPTA e no n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 325/2003, de 29 de 
dezembro. Por outro lado, o SITAF foi objeto de importantes desenvolvimen-
tos tecnológicos, por parte do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos 
da Justiça, I.P., os quais permitiram dar corpo às soluções legais.

O preenchimento daquelas premissas conduziu à mais relevante medida 
de modernização na atividade das secretarias dos tribunais administrativos e 
fiscais desde a reforma de 2004: a realização, de modo eletrónico, das noti-
ficações da Fazenda Pública (incluindo as primeiras notificações) e dos atos 
por estes praticados, bem como a implementação das notificações eletrónicas 
entre os mandatários e os representantes da Fazenda Pública. 

Não é possível falar em modernização das secretarias dos tribunais admi-
nistrativos e fiscais, em simplificação dos respetivos procedimentos, sem abordar 
o designado sistema de printing and finishing. A especialização de uma carreira 
exige, como já anteriormente se disse, que os oficiais de justiça sejam libertados 
das tarefas indiferenciadas, necessárias, naturalmente, numa perspetiva global 
do desempenho das secretarias, mas meramente complementares em face 
daquela que deve ser a área de atuação privilegiada dos oficiais de justiça.

Exemplo paradigmático de tais tarefas é o tratamento do correio. Cons-
ciente desse problema, o Ministério da Justiça concretizou, no âmbito do 
Programa «Justiça Mais Próxima», um projeto piloto de automatização da 
expedição de correio dos tribunais, o qual libertou os oficiais de justiça das 
ações de impressão, dobragem, envelopagem e entrega ao expedidor postal. 
Por outro lado, é igualmente assegurado o designado serviço de retorno, nos 
termos do qual a empresa responsável pelo serviço assegura: i) a recolha 
junto do expedidor postal das cartas não entregues ou devolvidas, dos avisos 
de receção e dos avisos de entrega; ii) a digitalização desses objetos postais; 
iii) a recolha de dados estruturados relativos a cada tipo de objeto e aos 
eventos a ele associados; e, ainda, iv) a devolução em formato digital das 
imagens e dos dados estruturados relativos a esses objetos postais.

O sistema de printing and finishing foi implementado nos tribunais admi-
nistrativos e fiscais em novembro de 2016, numa primeira fase de âmbito 
limitado, na medida em que apenas se aplicou à notificação das testemunhas, 
peritos e outros intervenientes para dar a conhecer a data, hora e local em 
que deveriam comparecer para diligências.

Em 29 de dezembro de 2017, o serviço foi alargado aos Serviços do 
Ministério Público e aos Departamentos de Investigação e Ação Penal, na 
parte relativa às notificações do arquivamento de inquéritos contra pessoa 
não determinada.

A partir do dia 4 de janeiro do corrente ano, os referidos serviços de 
printing and finishing foram alargados a todas as notificações e citações dos 
tribunais administrativos e fiscais que não são realizadas por via eletrónica.

Finalmente, iniciou-se no dia 23 do mesmo mês o alargamento aos juízos 
de comércio. Por força do elevado número de objetos postais a tratar, optou-
-se por uma implementação faseada naquela jurisdição, a qual se concluiu 
no pretérito dia 13 de abril.
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Deste modo, e atualmente, beneficiam dos designados serviços de prin-
ting and finishing os tribunais administrativos e fiscais, os juízos de comércio 
e os Serviços do Ministério Público, na parte relativa às notificações do arqui-
vamento de inquéritos contra pessoa não determinada.

À luz da experiência recolhida, pode afirmar-se, hoje, que o projeto é posi-
tivo, com especial relevo no âmbito dos juízos de comércio, considerando o peso 
que o tratamento da correspondência assume naquela área. Naturalmente que 
o objetivo final terá de ser a implementação das citações e notificações eletróni-
cas. No entanto, e como se sabe, umas e outras, em função da natureza do 
destinatário, terão de manter a via tradicional. E aí é seguro que o sistema de 
printing and finishing deve ser mantido. No entanto, e de modo a que se possa 
afirmar o total sucesso do projeto, importa reduzir o prazo regra de entrega ao 
expedidor postal por parte da empresa responsável pelo serviço, o que não 
assenta numa simples previsão em caderno de encargos, pois o volume de 
correspondência produzido pelos tribunais exige uma capacidade produtiva que 
o mercado português não conhecia. Por isso mesmo, aliás, o alargamento do 
sistema tem sido — e continuará a ser — rodeado de especiais cautelas, de 
modo a que as suas evidentes virtualidades não sejam prejudicadas pela impos-
sibilidade real de tratamento da correspondência em prazo adequado. 

A SIMPLIFICAÇÃO DA LINGUAGEM

Um moderno sistema de justiça é hoje, e também, um sistema mais 
próximo do cidadão. Isso mesmo se afirma no plano de modernização «Jus-
tiça Mais Próxima», que tem sido um efetivo veículo dessa modernização, 
assumindo o «objetivo de contribuir para o desenvolvimento de uma Justiça 
ágil, transparente, humana e mais próxima do Cidadão. Ágil, ao promover a 
simplificação dos processos e procedimentos bem como a adoção de meto-
dologias e ferramentas tecnológicas que concorrem para uma maior eficiência. 
Transparente, ao comprometer-se em prestar, de forma continuada, informação 
e dados de relevância para os diferentes agentes do setor e Cidadão. Humana, 
ao responder às reais necessidades dos diferentes públicos-alvo. Mais próxima 
do Cidadão, ao colocar a relação com o Cidadão no centro da sua atividade, 
simplificando e clarificando a linguagem e as informações prestadas, disponi-
bilizando novos e variados serviços e garantindo uma presença multicanal». 
E, ainda: «[u]ma justiça mais próxima do cidadão é também uma justiça mais 
clara, por isso as citações e notificações com origem nos Tribunais e dirigidas 
aos cidadãos e empresas estão a ser progressivamente simplificadas, refle-
tindo uma forma mais clara e simples de comunicação».

Esta preocupação relativa à simplificação da linguagem judicial constante 
dos documentos dirigidos aos cidadãos assumiu-se como um dos aspetos 
que mereceram especial destaque no conjunto de ações inseridas no pacote 
TAF. No entanto, e ao contrário de outras áreas de intervenção (ETAF, CPPT, 
CPTA, etc.), trata-se de matéria cuja ponderação ainda está em curso.
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Vejamos, então, em que se tem traduzido esse trabalho. Antes de mais, 
houve que identificar os princípios e regras a que devem obedecer as comu-
nicações da justiça com os cidadãos, visando a clareza e a simplificação nas 
citações e notificações, tornando-as facilmente compreensíveis, ainda que 
salvaguardando sempre o rigor jurídico e a validade dos respetivos atos pro-
cessuais. 

Na posse dessas premissas, têm sido analisados todos os modelos 
constantes do SITAF e relativos às comunicações dos tribunais administrativos 
e fiscais que têm como destinatários os cidadãos, identificando os que não 
obedecem aos princípios e regras que devem reger a comunicação com o 
utente da justiça, sendo elaborados, sempre que necessário, novos modelos. 

A comunicação com o utente da justiça não é feita, apenas, através do 
documento que incorpora a notificação ou a citação. Tão importante como 
esse instrumento é a decisão objeto de notificação. Por isso mesmo, a ela-
boração de sentenças é aspeto central na modernização do sistema de justiça, 
tendo vindo a ser objeto de estudo a construção de um modelo facilitador da 
sua boa compreensão, modelo esse de natureza facultativa, naturalmente. 
Visa-se, portanto, e a partir do modelo de sentença previsto nas leis proces-
suais, a elaboração de um manual de boas práticas na elaboração de sen-
tenças, tendo como desiderato já assinalado a sua boa compreensão, ela 
própria veículo privilegiado da legitimação da decisão.

A isso acrescentou-se uma outra dimensão relativa aos principais aspe-
tos da apresentação gráfica da sentença e ao modo de efetuar referências 
jurisprudenciais e bibliográficas, que hoje, como se sabe, são dois dos prin-
cipais motivos da prolixidade daquela peça processual.

Em sede de simplificação da linguagem merece ainda referência — não 
obstante não se tratar de comunicação do sistema de justiça mas para o 
sistema de justiça — o facto de estar a ser objeto de estudo a elaboração 
de modelos de articulados para todas as espécies do contencioso adminis-
trativo e tributário, tendentes à simplificação e agilização processuais. 

Neste âmbito, estará em causa, e sobretudo, evitar articulados prolixos, 
realidade hoje potenciada pelo recurso ao copy/paste, fixando dimensões 
máximas não imperativas mas fomentadas através da redução das custas. 

Por outro lado, e de modo impositivo, será relevante a adoção de mode-
los de articulados, com virtualidade, nomeadamente, na compreensão da 
própria lide, em todos os seus aspetos relevantes. Importa, por isso, que 
esses modelos obrigatórios contenham, para além das indicações legalmente 
exigidas (como é o caso das constantes do artigo 78.º/2 do CPTA), espaços 
claramente autonomizados para a exposição dos factos e para a exposição 
fáctico-jurídica. Para além destas ações importa ainda, e antes de mais, 
aprovar a portaria a que se refere o artigo 99.º/3 do CPTA.


