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No presente artigo, procura-se empreender um estudo comparativo, de 

natureza científica, entre o sistema português de justiça tributária e alguns sistemas 
estrangeiros que com o mesmo apresentem alguma familiaridade substantiva. Para tal, 
de um ponto de vista expositivo, procurar-se-á identificar alguns traços 
caracterizadores que permitam agrupar tais sistemas em grupos ou tipos alargados e 
depois ver em que grupo ou tipo o sistema português se insere. Após isso, será dado 
enfoque à realidade jurisdicional tributária portuguesa propriamente dita, tentando 
sinalizar algumas debilidades que a mesma apresenta, para, a finalizar, se apontarem 
possíveis soluções ou caminhos a seguir. 
 
 
 
1.   Pressupostos de uma análise adequada 
 

Efectuar em estudo comparado entre sistemas de organização de Tribunais 
integrados em ordenamentos ou países diversos não constitui tarefa fácil ou linear, 
atentas as especificidades que todos eles necessariamente apresentam 1. Por essa 
razão, será conveniente começar por dizer que o discurso, a espaços, sem perder o 
norte do rigor científico e académico, será propositadamente genérico, tentando captar 
apenas as dimensões gerais e susceptíveis de abordagem compreensível num trabalho 
destas dimensões. 

Por outro lado, e sem prejuízo dessa dimensão generalista, o adequado 
conhecimento de um esquema organizatório jurisdicional, seja em que ordenamento 
for, pressupõe a apreensão de um conjunto relativamente preciso de pressupostos 
analíticos, cujo desconhecimento incrementa a falsa colocação de problemas, o risco 
de errónea avaliação, e principalmente a vaguidade do discurso. Por assim ser, 
entende-se conveniente delimitar desde já tais pressupostos, de modo a que se 
coloquem adequadamente as questões e se enquadrem convenientemente os diversos 
pontos de relevo, aumentando por essa via a fluência expositiva e a clareza da 
abordagem, antes de entrar directamente no tema que aqui se procura trazer à 
reflexão. 

Assim, em primeiro lugar, importa chamar a atenção para uma nota teorética 
e definitória incontornável: nem toda a arrumação de Tribunais pode ser designada 
como sistema jurisdicional, reservando-se esta designação apenas para aqueles 
esquemas organizatórios que apresentem as características da unidade lógica (na 

                                                        
*	  Texto	  originalmente	  publicado	  em	  Scientia	  Jurídica,	  Tomo	  LXII	  –	  N.º	  332	  –	  Maio-‐‑Agosto	  de	  2013,	  
páginas	  269	  e	  ss.	  
1	   O	   estudo	   comparado	   referido	   no	   texto	   não	   se	   confunde,	   nem	   se	   pretende	   combinar,	   com	   a	  
transjudicial	   communication	   que	   recentemente	   se	   tem	   desenvolvido	   no	   quadro	   da	   teoria	   da	  
jurisdição	  ou	  da	  denominada	  “teoria	  geral	  do	  processo”.	  A	  propósito	  do	  diálogo	  entre	  Tribunais,	  
v.	  o	  excelente	  GIUSEPPE	  DE	  VERGOTTINI,	  Más	  allá	  del	  diálogo	  entre	  tribunales	  –	  comparación	  y	  
relación	  entre	  jurisdicciones,	  Cuadernos	  civitas,	  	  Thomson	  Reuters	  /Arazandi,	  2010,	  39	  e	  ss.	  	  
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medida em que as diversas estruturas e soluções encontrem um fundamento último de 
racionalidade e validade, por exemplo, ao nível constitucional), harmonia razoável 
(no sentido em que essas mesmas soluções se encontrem coerentes e minimamente 
articuladas entre si) e completude (revelando-se que não existem lacunas ou falhas 
graves, que impossibilitem um normal funcionamento). Faltando estas características 
— em grau elevado e substancial, uma vez que as falhas toleráveis existirão sempre 
— quando muito poder-se-á falar de um grupo, somatório ou agregado de Tribunais, 
mas dificilmente de um sistema. Por este motivo, a selecção de ordenamentos a 
estudar (Alemanha, EUA, Itália, Bélgica, Espanha, França e Reino Unido) tem por 
referência apenas verdadeiros sistemas jurisdicionais. 

Em segundo lugar, é conveniente apreender a ideia de que frequentemente a 
intervenção jurisdicional em matéria tributária, seja no ordenamento português, seja 
em qualquer outro ordenamento, é perspectivada como uma intervenção recursiva ou 
de segundo grau, na medida em que os Tribunais são chamados, a maior parte das 
vezes, para aferir da legalidade de uma actuação administrativa prévia (como actos de 
liquidação, de avaliação, de penhora, de acesso a dados bancários, de indeferimento 
de pedidos, etc.). Em todo o caso, também convém reter que nem sempre assim 
acontece, pois pode suceder, hoje sem reservas 2, que o contribuinte se dirija a juízo 
independentemente de qualquer actuação administrativa anterior ou mesmo por causa 
da inexistência dessa actuação, como acontece nos casos de obtenção da declaração 
da existência de direitos ou interesses legalmente protegidos ou da intimação da 
Administração para comportamentos. Seja como for, a natureza tendencialmente 
recursiva da actividade jurisdicional tributária é uma realidade, e demonstra-se 
importante tê-la em mente, principalmente quando se atravessa uma fase como a 
actual, em que em bastantes ordenamentos se privilegia a resolução antecipada dos 
conflitos e o descongestionamento dos Tribunais, e se vê a intervenção do Juiz como 
uma via última e, por vezes, subsidiária. 

Além destas duas importantes pré-compreensões — agregado não é sinónimo 
de sistema e a intervenção jurisdicional tributária é fortemente marcada pela ideia de 
recursividade —, uma outra nota se impõe e deve ser enfatizada: a relatividade das 
comparações. Na verdade, não é possível ficcionar os sistemas ou modelos como 
blocos estanques susceptíveis de paralelismo linear com os restantes, pois existem 
inúmeros pontos específicos de identificação e caracterização que não permitem uma 
abordagem comparativa integral, mas somente uma abordagem previdente e calculista 
que permita comparar somente o que é comparável. Vale isto por dizer que numa 
análise breve não se pode pretender abarcar todos os aspectos de regime relevantes 
nem todas as variantes que uma análise completa e pormenorizada típica de um 
estudo científico mais extenso certamente exigiriam, e a generalização, aqui, não 
significará desconhecimento de aspectos essenciais, mas apenas cedência a razões de 
comodidade expositiva 

Entre tais pontos específicos que dificultam a visão em bloco salientam-se: 
 

i)   Em geral, do ponto de vista material, os Tribunais tributários debruçam-se 
sobre todo o conjunto de tributos, abrangendo os seus poderes cognitivos 
impostos, taxas, e contribuições várias. Contudo, em alguns ordenamentos, 
a competência dos Tribunais é delimitada em função do tipo tributário 
subjacente ao litígio a ser resolvido, o que, como se disse, acarreta a 

                                                        
2	   V.	   EDUARDO	   GARCÍA	   DE	   ENTERRÍA,	   Las	   transformaciones	   de	   la	   justicia	   administrativa:	   de	  
excepción	   singular	   a	   la	   plenitud	   jurisdiccional.	   Un	   cambio	   de	   paradigma?,	   Thomson	   /Civitas,	  
Arazandi,	  2007,	  79	  e	  ss.	  
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consequência de que as comparações devem ser por vezes mitigadas; 
 

ii)   Em todos os ordenamentos existe uma substancial (e diferente) amplitude 
de actos sobre os quais os Tribunais se podem debruçar (avaliação, 
indeferimentos de pedidos, liquidação, cobrança, pedidos de informação, 
medidas cautelares, etc.), razão pela qual uma cuidadosa metodologia de 
abordagem obriga a que o discurso tenha geralmente por referência apenas 
alguns dos actos mais significativos e lesivos, como os actos de avaliação 
e de liquidação de tributos; 
 

iii)  Em grande parte dos ordenamentos, o acesso à via jurisdicional configura-
se como uma alternativa à via administrativa, podendo o 
administrado/contribuinte optar pela interposição de recursos 
administrativos ou de recursos jurisdicionais; contudo, em alguns deles 
prevê-se como regra a reclamação prévia necessária, o que significa que o 
exaurimento da via administrativa constitui condição indispensável para 
provocar a intervenção do Juiz;  

 
iv)  No que diz respeito aos efeitos que as impugnações jurisdicionais podem 

provocar sobre os actos impugnados, existem ordenamentos em que a 
regra será o efeito “meramente devolutivo” — no quadro dos quais o acto 
impugnado continua a produzir os seus efeitos na pendência da apreciação 
pelo Tribunal — e outros em que a regra é o efeito suspensivo — onde, 
logicamente, os efeitos do acto impugnado ficam suspensos até á resolução 
do litígio. 

 
Fixadas estas âncoras analíticas, avancemos na exposição. 
 

2.   Modelos jurisdicionais tributários 
 

§ único: critérios de análise e sequência 
 

Do ponto de vista metodológico, uma adequada comparação entre modelos 
distintos — isto é, uma comparação que se submeta com sucesso ao crivo da 
cientificidade — pressupõe o estabelecimento, em bases sólidas, dos critérios a 
utilizar. Aqui, para os propósitos desta exposição, e na medida em que a mesma é 
necessariamente limitada, seguir-se-á uma linha de raciocínio que parte da distinção 
entre, por um lado, ordenamentos nos quais os Tribunais tributários constituem uma 
ordem jurisdicional autónoma em relação às restantes (modelos de autonomia) e, por 
outro lado, ordenamentos nos quais os “Tribunais tributários” se encontram 
integrados em outra ordem jurisdicional (modelos de integração). Neste último caso, 
um outro desdobramento tipológico se impõe, pois a constatação empírica permite 
identificar sistemas em que a integração é total — isto é, da base ao topo, com todos 
os Tribunais “dissolvidos” numa ordem heterónoma (o que equivale a dizer que 
formalmente não existem, como “tributários”) — e sistemas em que a integração é 
meramente parcial — nos quais apenas alguns dos Tribunais (v.g., os de instância 
superior) se encontram integrados, estando os restantes (v.g., os de primeira instância) 
apartados. Num caso ou no outro (integração total ou integração parcial), a inclusão 
pode ter por referência a ordem jurisdicional comum em geral ou a ordem 
jurisdicional administrativa em particular. 
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Esquematicamente, então, teremos: 
 
         Autonomia 
 
MODELOS 
JURISDICIONAIS  
TRIBUTÁRIOS 
    Absoluta / parcial    
 
            Integração 
 
    Na ordem jurisdicional comum/ Na ordem jurisdicional administrativa 
 

Assumindo estes critérios de distinção, constata-se que existem sistemas em 
que (i) pura e simplesmente não existem Tribunais tributários com essa designação 
(os sistemas de integração absoluta), ao lado de (ii) sistemas em que os mesmos 
existem e se encontram diluídos entre outros Tribunais e (iii) sistemas em que eles se 
afirmam como um grupo perfeitamente autonomizado. 
 Em termos de desdobramento expositivo, continuar-se-á a exposição com a 
menção a estes últimos, avançando posteriormente para os sistemas “opostos” 
(integração absoluta) e reservando para o fim os sistemas mitigados, onde, como se 
verá, o sistema português se poderá inserir. 
 

2.1.    Sistemas de Autonomia – a ordem jurisdicional tributária alemã 
 
 Um exemplo paradigmático de um ordenamento no qual a ordem jurisdicional 
tributária surge completamente apartada das restantes ordens jurisdicionais encontra-
se na Alemanha 3. Em termos expositivos, trata-se de um sistema que não se revela de 
difícil abordagem, na medida em que se configura como um sistema simples, linear, 
composto apenas por dois degraus de Tribunais sucessivos e, como acima se disse, 
independentes (não apenas em relação aos demais Tribunais, como igualmente em 
relação à Administração) 4. 
 De um modo geral, e acerca do âmbito material desta ordem, pode dizer-se 
que os Tribunais que a integram são munidos de competência específica para a 
resolução de litígios jurídico-publicistas que tenham por objecto questões tributárias e 
fiscais (Abgabenangelegenheiten) 5. Em todo o caso, importa salientar, aqui e em sede 
de abordagem a vários outros ordenamentos, que esta competência específica não 
significa competência exclusiva, pois pode dar-se a circunstância de as questões desta 

                                                        
3	   Importa	   começar	  por	   referir	  que	  a	  designação	   “ordem	   jurisdicional	   tributária”,	   assim	  como	  a	  
referência	  a	  “Tribunais	  Tributários”,	  não	  é	  absolutamente	  correcta,	  na	  medida	  em	  que	  o	  arsenal	  
linguístico	  utilizado	  pelo	  legislador	  alemão	  assenta	  na	  identificação	  de	  uma	  jurisdição	  financeira	  
(Finanzgerichtsbarkeit)	  e	  na	  existência	  de	  Tribunais	  Financeiros	  (Finanzgerichte).	  Contudo,	  uma	  
interpretação	   congruente	   e	   sistemática	   da	  Grundgesetze	   –	   art.	   95,	   (1)	   –	   e	   do	  mais	   significativo	  
diploma	  nesta	  matéria	   (a	  Finanzgerichtsordnung,	   abreviadamente	   FGO),	   impele	   à	   conclusão	  de	  
que	   na	   verdade	   se	   está	   em	   presença	   de	   um	   verdadeiro	   contencioso	   tributário	   (cfr.	   §	   33	   desta	  
última).	   Em	   todo	   o	   caso,	   por	   razões	   de	   comodidade	   expositiva	   e	   discursiva,	   neste	   ponto	   da	  
análise,	  utilizar-‐‑se-‐‑ão	  os	  termos	  e	  designações	  de	  modo	  indiferenciado.	  A	  consulta	  da	  FGO	  pode	  
ser	  efectuada	  em	  http://www.gesetze-‐‑im-‐‑internet.de/fgo.	  	  
4	   V.,	   	   para	   uma	   primeira	   abordagem,	   §	   1	   e	   2	   da	   FGO.	   Cfr.,	   ainda,	   JO	   LAMMERDING,	  
Abgabenordnung	   und	   Finanzgerichtsordnung,	   15.ª	   edição,	   Erich	   Fleischer	   Verlag	   (EFV),	   Achim,	  
2005,	   	  642,	  e,	  para	  uma	  aproximação	  histórica,	  DIETER	  KIRK,	  Steuerrecht,	  C.	  H.	  Beck,	  München,	  
1988,	  243,	  244.	  
5	   Assim,	   §	   33	   (1)	   da	   FGO.	   Convém	   frisar	   que	   ficam	   aqui	   excluídos	   de	   consideração	   os	   litigios	  
relacionados	   com	   procedimentos	   de	   natureza	   criminal	   e	   de	   aplicação	   de	   multas	   em	   matéria	  
tributária,	  nos	  termos	  do	  apartado	  (3)	  do	  mesmo	  §.	  	  
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natureza serem apreciadas por outros Tribunais, nomeadamente quando envolvam 
questões de constitucionalidade, caso em que será convocado, evidentemente, o 
Bundesverfassungsgericht.  
 No que diz respeito à sua estrutura, como se disse, são dois os degraus 
jurisdicionais a considerar. O primeiro, integra os denominados “Tribunais 
financeiros” (Finanzgerichte), territorialmente distribuídos pelos vários Länder que 
compõem o Estado federal alemão. Estes Tribunais têm competência decisória em 
primeira instância relativamente a todos os litígios emergentes de questões 
financeiras, tributárias e fiscais 6, e podem ser internamente estruturados em salas 
especializadas em razão da matéria designadas “Senados” (Senate), nomeadamente 
em matérias de impostos alfandegários e impostos sobre o consumo 7. Em termos 
simples e genéricos, é possível afirmar-se que o seu âmbito primacial de sindicância 
se relaciona com actuações ou omissões lesivas levadas à prática por parte da 
Administração tributária – particularmente o controlo de actos administrativos 
(Verwaltungsakt) em matéria tributária – e com a declaração de existência ou 
inexistência de situações jurídicas subjectivas 8. 

O segundo degrau é constituído pelo Tribunal Financeiro Federal 
(Bundesfinanzhof), com jurisdição alargada a todo o território e situado em Munique e 
também estruturado em Senados 9. As suas competências dividem-se principalmente 
em poderes de revisão e recurso das decisões dos Finanzgerichte acima referidos e em 
poderes vinculativos de uniformização de sentido decisório, relativamente a uma 
determinada questão jurídica, quando existem divergências aplicativas, 
nomeadamente entre os diversos Senados 10. A revisão das decisões dos Tribunais de 
primeira instância apenas deve ser admitida em litígios que envolvam questões 
jurídicas de especial relevância ou em que a intervenção de um Tribunal superior se 
demonstre importante para efeitos de aperfeiçoamento do Direito objectivo, 
uniformização jurisprudencial ou segurança jurídica 11. Já o recurso deve ser admitido 
nos termos gerais, nos casos de afectação negativa por uma decisão jurisdicional 12. 
 

2.2.    Sistemas de integração 
 
 Como se disse, os sistemas de integração são caracterizados, ou pela 
inexistência de órgãos jurisdicionais especializados em matéria tributária — 
encontrando-se a resolução dos litígios desta natureza reservada a outros Tribunais 
(integração total) —, ou pela sua existência, mas integrados, no topo ou vértice, numa 
ordem mais ampla que os abarca (integração parcial). 
 Comecemos por estes últimos. 

                                                        
6	  Cfr.	  §	  35	  da	  FGO,	  nos	   termos	  do	  qual	   “Das	  Finanzgericht	  entscheidet	   im	  ersten	  Rechtszug	  über	  
alle	   Streitigkeiten,	   für	   die	   der	   Finanzrechtsweg	   gegeben	   ist”.	   V.,	   também,	   JO	   LAMMERDING,	  
Abgabenordnung	  und	  Finanzgerichtsordnung,	  cit.,	  246	  e	  ss.	  
7	  Cfr.	  §	  5	  (2)	  da	  FGO.	  Por	  questões	  de	  adequação	  material	  e	  territorial	  da	  resolução	  de	  conflitos,	  
não	   apenas	   os	   Tribunais,	   como	   igualmente	   as	   salas,	   podem	   ser	   “partilhadas”	   pelos	   diversos	  
Länder,	  nos	  termos	  do	  §	  3	  (2)	  da	  FGO.	  
8	  Cfr.	  §	  63(1)	  da	  FGO.	  Acerca	  da	  inexistência	  de	  efeito	  suspensivo	  dos	  meios	  contenciosos	  (como	  
regra),	  cfr.	  	  §	  69	  do	  mesmo	  diploma.	  
9	  Cfr.	  §	  10	  (2)	  da	  FGO.	  
10	  Cfr.	  §	  11	  (2)	  e	  (7)	  da	  FGO.	  Cfr.	  JO	  LAMMERDING,	  Abgabenordnung	  und	  Finanzgerichtsordnung,	  
cit.,	  643.	  
11	   Cfr.	   §	   36	   e	   115	   da	   FGO.	   Cfr.,	   uma	   vez	   mais,	   JO	   LAMMERDING,	   Abgabenordnung	   und	  
Finanzgerichtsordnung,	  cit.,	  679.	  
12	  Cfr.	  §	  128	  da	  FGO.	  
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2.2.1.    Integração parcial 

 
a)   Estados Unidos da América 

 
O sistema garantístico norte-americano (aqui assim designado por comodidade 

linguística) assenta nas ideias fundamentais de antecipação conflitual e de acordo, no 
sentido em que toda a construção está orientada para a busca de consensos prévios 
entre o Fisco e o contribuinte, em detrimento da sujeição do litígio a apreciação 
jurisdicional – daí a importância dos closing agreements, da arbitration e da 
mediation, enquanto mecanismos prévios de evitação e resolução de dissídios em 
matéria tributária 13. Porém, quando o desencadeamento desses mecanismos seja 
inviável, indesejável ou improfícuo, a via contenciosa ou jurisdicional surge como a 
alternativa normal. 

No domínio tributário, o edifício garantístico jurisdicional deste ordenamento 
distribui-se também por diversos patamares, a saber: 

 
i)    o primeiro é constituído pelo Tribunal tributário propriamente dito (Tax 

Court), o qual se afirma como a instância adequada para questionar em 
sede pós-administrativa — e eventualmente com efeito suspensivo — os 
actos de liquidação ou actos equiparáveis 14. Não será despiciendo 
mencionar que este Tribunal, apesar de legalmente fixado em Washington 
DC, dispõe de salas espalhadas por todo o território 15. 

 
ii)   O segundo é integrado pelo Tribunal de recurso (Court of Appeals), o 

qual tem competência para proceder à revisão das decisões do Tax 
Court, e cuja jurisprudência é tendencialmente vinculativa para estes 
16. 
 

iii)   Por último, o terceiro patamar é constituído pelo Tribunal supremo 
(US Supreme Court), que é o Tribunal superior de recurso em relação a 
todas as matérias, incluindo as matérias tributárias, embora a sua 
intervenção neste domínio não seja reiterada, apenas se admitindo 
mediante um pedido especial nesse sentido (writ of certiorari) ou 
quando se lhe requerem orientações vinculativas (binding instructions) 
para efeitos de firmar sentidos decisórios 17. 

                                                        
13	   V.	   US	   Code,	   título	   26,	   capítulo	   74,	   §	   1721	   e	   ss	   (disponível	   em	  
http://www.law.cornell.edu/uscode/text,	  consultado	  em	  05	  de	  Maio	  de	  2013).	  Sobre	  o	  tema,	  v.	  o	  
nosso	  Competência	  dos	   tribunais	   tributários,	  pós-‐‑	  modernidade	   jurídica	  e	  des-‐‑jurisdicionalização,	  
in	  Scientia	  Juridica,	  Tomo	  LVI,	  n.º	  310,	  2007.	  
14	  Cfr.	  US	  Code,	  título	  26,	  capítulo	  63,	  §	  6213.	  
15	  Além	  dos	  Tax	  Courts,	  neste	  domínio,	  e	  ao	  nível	  de	  base,	  haverá	  ainda	  a	  considerar	  dois	  outros	  
tipos	  de	  Tribunais,	  que	  são	  os	  US	  Courts	  of	  Federal	  Claims	  e	  os	  US	  Federal	  District	  Courts.	  Embora	  
não	   seja	   aqui	   o	   local	   adequado	   para	   se	   efectuar	   a	   correcta	   destrinça	   entre	   eles	   (bastante	  
complexa,	  de	  resto),	  sempre	  se	  poderá	  dizer	  que	  os	  primeiros,	  nos	  termos	  do	  US	  Code,	  título	  28,	  §	  
1491,	   são	   os	   Tribunais	   competentes	   para,	   em	   geral,	   apreciar	   queixas	   contra	   o	   próprio	   Estado	  
federal,	  em	  consequência	  de	  danos	  provocados	  por	  qualquer	  disposição	  constitucional,	   legal	  ou	  
contratual	   (incluído	   em	   matéria	   tributária);	   já	   os	   segundos	   são	   competentes	   para	   apreciar	  
especificamente	  acções	  de	  natureza	  civil	  (US	  Code,	  título	  28,	  §	  1340).	  
16	  Cfr.	  US	  Code,	  título	  26,	  capítulo	  76,	  §	  7482.	  
17	  Cfr.	  US	  Code,	  título	  28,	  capítulo	  81,	  §	  1254.	  
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 Como se pode inferir do exposto, trata-se de um ordenamento no âmbito do 
qual os Tribunais tributários existem autonomamente ao nível da primeira instância, 
embora percam essa autonomia ao nível da segunda instância e da instância suprema, 
sendo as suas decisões reapreciadas (lato sensu) por Tribunais não tributários. 
 

b)   Itália 
 
O sistema italiano, profundamente alterado por uma reforma em 1992, 

também é segregado na base – com Tribunais especiais em matéria tributária – e 
agregado no vértice 18. 
 Diferentemente do que se passa por exemplo com o ordenamento espanhol 
(infra mencionado), no qual se preveem órgãos designados como Tribunais que são 
verdadeiros órgãos administrativos, aqui constatamos a existência de uma realidade 
inversa: órgãos designados como “comissões” que se configuram e caracterizam 
como verdadeiros Tribunais. Com efeito, o legislador é claro ao prever que “Gli 
organi di giurisdizione in materia tributaria (…) sono (…) commissioni tributarie 
provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed (…) commissioni 
tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione” 19 / 20. 

Estas comissões tributárias provinciais e comissões tributárias regionais 
integram a jurisdição tributária, a qual se debruça sobre todos os litígios que tenham 
por objecto tributos, sejam de que espécie for 21, e poderão significar a aceitação, em 
termos práticos, da tese da indestreza dos juízes administrativos e civis para lidar com 
estas questões, seja pela sua massificação, seja pela inadequação das tramitações e 
meios probatórios admitidos nos respectivos processos 22. 

De um modo mais específico, pode dizer-se que as comissões tributárias 
provinciais são competentes para conhecer dos recursos interpostos contra os actos 
tributários e os actos administrativos em matéria tributária lesivos, incluindo  os actos 
de avaliação, de liquidação, actos de indeferimento de pedidos de reembolso, entre 
bastantes outros 23. No âmbito do exercício dos seus poderes de aplicação do Direito, 
                                                        
18	   Para	   uma	   aproximação	   histórica	   ao	   sistema	   garantístico	   tributário	   italiano,	   v.	   FRANCESCO	  
TESAURO,	   Istituzioni	   di	   Diritto	   Tributario	   –	   parte	   generale,	   9.ª	   edição,	   UTET	   Giuridica,	   Torino,	  
2009,	   353	   e	   ss.;	   GIUSEPPE	  TINELLI,	   Istituzioni	   di	  Diritto	   tributario,	   2.ª	   edição,	   CEDAM,	  Milano,	  
2007,	  377	  e	  ss.;	  FRANCO	  FERRARA	  e	  BRUNELLA	  BELLÈ,	  Diritto	  tributario	  processuale,	  3.ª	  edição,	  
CEDAM,	  Milano,	  2009,	  1	  e	  ss.	  
19	   V.	   art.	   1.	   do	   Decreto	   Legislativo	   n.	   545,	   de	   31/12/1992,	   disponível	   em	  
http://www.finanze.it/export/download/comm_tributarie/dlgs545.pdf.	   V.,	   ainda	   art.	   1.	   do	  
Decreto	   Legislativo	   n.	   546,	   de	   31/12/1992,	   disponível	   em	  
http://www.finanze.it/export/download/comm_tributarie/dlgs546.pdf	   (consultados	   em	   09	   de	  
Maio	  de	  2013).	  
20	  Acerca	  da	  natureza	  controversa	  destas	  Comissões,	  v.	  GASPARE	  FALSITTA,	  Manuale	  di	  Diritto	  
Tributário	   –	   parte	   generale,	   5.ª	   edição,	   CEDAM,	   Padova,	   2005,	   509	   e	  DOMENICO	   CHINDEMI,	   Il	  
processo	  e	  le	  prove	  nel	  contenzioso	  tributário,	  Maggioli	  editora,	  2009,	  13,	  14.	  
21	   Cfr.	   art.	   2.,	   n.º	   1	   do	  Decreto	   Legislativo	   n.	   546.	   Importa	   observar	   que	   a	   jurisdição	   tributária	  
abrange	  ainda	  as	  questões	  que	  surjam	  em	  via	  incidental	  e	  que	  sejam	  relevantes	  para	  a	  decisão	  da	  
causa	   principal	   (n.º	   3).	   Para	   uma	   visão	   profunda	   sobre	   o	   objecto	   do	   processo	   tributário	   no	  
quadro	   do	   ordenamento	   italiano,	   v.,	   GASPARE	   FALSITTA,	  Manuale,	   cit.,	   517	   e	   ss,	   GIANNI	   DE	  
LUCA,	   Diritto	   Tributario,	   Edizioni	   giuridiche	   Simone,	   Napoli,	   2009,	   222	   e	   ss.,	   e	   ANDREA	  
PODDIGHE,	  Giusto	  processo	  e	  processo	  tributario,	  Giuffrè	  editora,	  Milano,	  2010,	  172	  e	  ss.	  	  
22	  Cfr.,	  a	  respeito	  dos	  argumentos,	  GASPARE	  FALSITTA,	  Manuale,	  cit.,	  498.	  
23	   Cfr.	   art.	   19.,	   n.º	   1	   do	   Decreto	   Legislativo	   n.	   546.	   Os	   recursos,	   em	   princípio,	   não	   têm	   efeito	  
suspensivo	  (art.	  47)	  –	  a	  respeito	  do	  tema,	  v.,	  por	  exemplo,	  GIANNI	  DE	  LUCA,	  Diritto	  Tributario...,	  
cit.,	  239	  e	  ss.	  
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tais comissões dispõem, como qualquer Tribunal, de uma ampla liberdade instrutória, 
sem prejuízo de algumas limitações probatórias inerentes ao tipo de processo 24. 

Por seu lado, as comissões tributárias regionais conhecem dos recursos 
interpostos contra as sentenças das primeiras, por meio de apelação 25. Neste âmbito, 
a segunda instância pode rever a decisão da primeira e, em princípio, não pode dispor 
de novos meios probatórios 26. 

Ainda em termos recursivos, importa referir que contra as sentenças da 
Comissão tributária regional pode ser interposto recurso de cassação para o Tribunal 
supremo (Corte suprema di cassazione), recurso esse que se caracteriza por consistir 
num “tipico remedio impugnatório, tendente ad individuare vizi in senzo tecnico della 
sentenza impugnata e non genericamente a chiedere un nuovo giudizio”, e que pode 
ter por fundamento essencialmente questões de Direito (conflitos de jurisdição ou de 
competência, má aplicação de normas jurídicas, nulidades processuais, omissão ou 
vício na fundamentação, etc.) 27. Por outras palavras: quanto a questões de facto, vale 
um princípio limitativo de duplo grau de jurisdição, pois que se uma questão dessa 
índole estiver já resolvida pelos Tribunais inferiores em sentido desfavorável às 
pretensões do interessado, este não pode solicitar a censura do mérito respectivo 28. 

 
2.2.2.  Integração absoluta 

 
Debrucemo-nos agora sobre os sistemas em que não existem Tribunais 

tributários enquanto tal, embora se possa admitir a existência de secções ou câmaras 
tributárias dentro dos outros Tribunais. 

 
a)   Bélgica 

 
Desde logo, um caso em que os litígios com o Fisco são integrados na ordem 

jurisdicional comum.  
No ordenamento belga, os contribuintes veem as suas garantias recursivas 

jurisdicionais estruturadas num sistema hierárquico tripartido, no âmbito do qual se 
identificam três distintos patamares – Tribunal de première instance, Cour d'appel e 
Cour de Cassation. Contextualizando o direito de recurso contencioso, deve-se 
salientar que em matérias de litigiosidade fiscal exige-se, antes da abertura da via 
contenciosa, o esgotamento das vias recursivas administrativas, provocando uma 
decisão administrativa expressa ou tácita, o que significa que o acesso directo e 
imediato a Tribunal para impugnar um acto administrativo-fiscal lesivo não é, em 
princípio, admissível 29. Além disso, em matérias determinadas, consagra-se uma 
vontade legislativa de desobstrução dos canais resolutivos tradicionais, por via da 
introdução de formas alternativas de resolução de litígios, particularmente por via da 

                                                        
24	  V.,	  por	  exemplo,	  idem,	  art.	  7,	  n.º	  4.	  	  
25	   Cfr.	   ibidem,	   art.	   4.	   V.,	   ainda	   art.s	   50	   e	   ss.,	   em	   especial	   art.	   52,	   GIANNI	   DE	   LUCA,	   Diritto	  
Tributario…,	  cit.,	  243	  e	  ss.,	  	  e	  GIUSEPPE	  TINELLI,	  Istituzioni…,	  cit.,	  448,	  449.	  
26	  Art.	  58.	  do	  Decreto	  Legislativo	  n.	  546.	  
27	  V.	  art.	  62	  do	  Decreto	  Legislativo	  n.	  546	  e	  GIUSEPPE	  TINELLI,	  Istituzioni…,	  cit.,	  460.	  
28	  Cfr.	  FRANCESCO	  TESAURO,	  Istituzioni…,	  cit.,	  410.	  	  
29	   É	   este	   o	   alcance	   do	   art.º	   1385	   undecies	   do	   Code	   judiciaire	   disponível	   em	  
http://www.droitbelge.be/codes.asp#jud	   (consultado	   em	  29	   de	  Abril	   de	   2013),	   nos	   termos	   do	  
qual	  “Contre	  l'Administration	  fiscale,	  et	  dans	  les	  contestations	  visées	  à	  l'article	  569,	  alinéa	  1er,	  32.°,	  
l'action	   n'est	   admise	   que	   si	   le	   demandeur	   a	   introduit	   préalablement	   le	   recours	   administratif	  
organisé	  par	  ou	  en	  vertu	  de	  la	  loi”.	  
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conciliação (demande de conciliation) 30. 
Como se disse, os patamares jurisdicionais são três: 
 
i)   em primeiro lugar, o Tribunal de première instance, o qual é um Tribunal 

de competência genérica (não especializada), na medida em que conhece 
litígios emergentes de relações jurídicas bastante heterogéneas do ponto de 
vista substantivo ou material. Com efeito, num quadro alargado, a par de 
questões relativas ao estado das pessoas, litígios sucessórios, dissolução de 
pessoas colectivas, expropriações por utilidade pública, responsabilidade 
civil no domínio da energia nuclear, ou protecção do meio marinho, o dito 
Tribunal tem competência para resolver litígios de natureza fiscal 31. 
 

ii)   Em segundo lugar, o Tribunal de recurso (Cour d'appel), que conhece em 
segundo grau de jurisdição das decisões proferidas em primeiro grau pelos 
Tribunais de base acima referidos 32. Neste ponto, e no que diz respeito ao 
direito de recurso jurisdicional, torna-se fundamental assinalar que vigora 
no ordenamento belga uma importante limitação quantitativa: em geral, as 
decisões dos Tribunais inferiores relativas a causas com um valor que não 
ultrapasse € 1.860 não são susceptíveis de recurso e são, portanto, 
emanadas em último grau de jurisdição. Todavia, as decisões proferidas 
em contencioso fiscal “escapam” a esta restrição e são sempre, deste ponto 
de vista, recorríveis 33. 

 
iii)  Em terceiro lugar, como última e suprema instância, a Cour de Cassation, 

que se consagra como um Tribunal de recurso com competência 
igualmente genérica 34. 

 
Modelos de integração parecidos com o belga são os que a seguir se referirão, 

embora nestes a integração seja nos Tribunais da ordem jurisdicional administrativa. 
Referenciaremos sucessivamente os ordenamentos espanhol, francês, e do Reino 
Unido. 

 
b)   Espanha 

 
A abordagem ao ordenamento espanhol, no que a estas matérias diz respeito, 

apenas conseguirá ser convenientemente efectuada se for resolvida uma questão 
terminológica prévia respeitante às designações que no mesmo se dispensam a 
determinados órgãos com competência para a resolução de litígios tributário-fiscais. 
Caso contrário, poder-se-á correr o risco de criar ou permanecer numa dissonância 
comunicativa, que em nada contribuirá para a clareza expositiva ou para o rigor 
                                                        
30	   V.,	   por	   exemplo,	   art.º	   376	  quinquies	  do	  Code	   des	   impôts	   sur	   le	   revenue	   (exercice	   d'imposition	  
2013),	   em	  
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/browseCategory.do?method=browse&params.selectedCat
egoryId=40	  (consultado	  em	  30	  de	  Abril	  2013).	  
31	  V.	  art.º	  569,	  1.ª	  alínea,	  diversos	  §	  e	  particularmente	  o	  §	  32	  do	  Code	   judiciaire,	  nos	   termos	  do	  
qual	  “Le	  tribunal	  de	  première	  instance	  connaît	  (...)	  des	  contestations	  relatives	  à	  l'application	  d'une	  
loi	  d'impôt”.	  
32	  Assim,	  art.º	  602	  do	  Code	  judiciaire.	  
33	  V.	  art.	  617	  do	  Code	  judiciaire.	  
34	   Assim,	   art.º	   609.º,	   1.º	   do	   Code	   judiciaire	   (“La	   cour	   de	   cassation	   statue	   sur	   les	   demandes	   en	  
cassation	  (…)des	  décisions	  des	  cours	  et	  tribunaux	  rendues	  en	  toutes	  matières	  et	  en	  dernier	  ressort”).	  
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científico das considerações.  
Os problemas surgem porque no quadro deste ordenamento o legislador prevê 

a existência de um tribunal Económico-Administrativo Central e de tribunales 
económico-administrativos regionales y locales — estruturados em “pleno” e 
“salas”—, considerados como órgãos económico-administrativos 35. Contudo, apesar 
da designação “tribunal”, sucede que se está em presença de verdadeiros órgãos 
administrativos de segundo grau, sem natureza jurisdicional, corroborando este 
entendimento as circunstâncias de que os respectivos membros (presidente e vogais) 
(i) são nomeados ministerialmente, (ii) entre funcionários de reconhecido prestígio no 
âmbito tributário e (iii) assumem a categoria de directores ou subdirectores 
ministeriais 36. 

Estes “tribunais” económico-administrativos constituem a via administrativa 
prévia de descongestionamento da via jurisdicional, afirmando-se como um caminho 
obrigatório inicial a percorrer pelo contribuinte que pretende colocar em crise um acto 
da Administração tributária lesivo antes de se dirigir aos Tribunais propriamente 
ditos, lançando mão de uma reclamação económico-administrativa 37. Sem pretender 
deslocar em demasia o curso da exposição, parece importante referir-se, ainda que 
brevemente, algumas das competências dos órganos/tribunales económico-
administrativos, em ordem a uma maior linearidade expositiva. 

Assim, os tribunales económico-administrativos regionales y locales 
conhecem, com relevo nestes domínios, das reclamações interpostas que tenham por 
objecto os actos administrativo-tributários emanados pelos órgãos periféricos (não 
superiores) da Administração Estadual ou da Autoridade tributária 38. Já o tribunal 
Económico-Administrativo Central tem competência para conhecer das reclamações 
interpostas que tenham por objecto os actos administrativo-tributários emanados pelos 
órgãos centrais da Administração Estadual ou da Autoridade tributária bem assim 
como os actos emanados por órgãos superiores da Administração das Comunidades 
Autónomas e das Cidades com Estatuto de Autonomia 39. 

Deve notar-se que estes órgãos, apesar de verdadeiramente administrativos, 
apresentam parecenças com os órgãos jurisdicionais que vão bastante além da 
designação, pois, entre outros aspectos, há a considerar que a “doutrina reiterada” do 
tribunal económico-administrativo central vincula todos os tribunais económico-
administrativos regionais e locais e demais órgãos da Administração tributária, numa 
similitude patente com o efeito de caso julgado 40. 

Naturalmente que em todos os casos de reclamação económico-administrativa, 
e em cumprimento da ideia de tutela jurídica plena e efectiva, a decisão proferida no 

                                                        
35	   Assim,	   art.º	   228.º,	   n.º	   2	   e	   231.º	   da	   Ley	   General	   Tributaria	   (adiante	   LeyGT,	   disponível	   em	  
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Tributaria/Derecho%
20tributario%20General/LEY%2058-‐‑2003.pdf	   (acesso	   em	   30	   de	   Abril	   de	   2013).	   V.,	   ainda,	   os	  
art.ºs	   28.º	   e	   ss.	   do	   Real	   Decreto	   520/2005,	   de	   27	   de	   mayo	   de	   2005	   (Reglamento	   general	   de	  
desarrollo	   de	   la	   LeyGT,	   en	   materia	   de	   revisión	   en	   vía	   administrativa),	   disponível	   em	  
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-‐‑A-‐‑2005-‐‑8662	  (visto	  em	  30	  de	  Abril	  de	  2013).	  
36	  Cfr.	  art.º	  29.º,	  n.º	  2	  do	  Real	  Decreto	  520/2005.	  
37	   Cfr.	   art.º	   226.º	   e	   ss.	   da	   LeyGT.	   Importa	   notar	   que	   existem	   outros	   meios	   garantísticos	  
administrativo-‐‑tributários	   que	  podem	   ser	   utilizados	   (v.g.,	  procedimientos	   especiales	   de	   revisión,	  
recurso	   de	   reposición),	   os	   quais,	   por	   economia	   expositiva,	   não	   serão	   aqui	   mencionados.	   Para	  
desenvolvimentos,	  v.,	  por	  exemplo,	  JUAN	  MARTÍN	  QUERALT	  [et	  al.],	  Curso	  de	  Derecho	  Financiero	  
y	  tributario,	  21.ª	  edição,	  Tecnos,	  Madrid,	  2010,	  560	  e	  ss.	  
38	  Cfr.	  art.º	  229.º,	  n.º	  2,	  alínea	  a)	  da	  LeyGT.	  
39	  Cfr.	  art.º	  229.º,	  n.º	  1,	  alínea	  a)	  da	  LeyGT	  e	  JUAN	  MARTÍN	  QUERALT	  [et	  al.],	  Curso...,	  cit.,	  579.	  
40	  V.,	  a	  respeito,	  art.º	  239.º,	  n.º	  7	  da	  LeyGT.	  
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âmbito dessas reclamações é susceptível de recurso contencioso, dirigido aos 
Tribunais da ordem jurisdicional administrativa 41. 

No que diz especificamente respeito a esta última, pode dizer-se que se está 
em presença de um sistema assaz complexo, territorialmente descentralizado, e 
integrado por três dimensões, não sucessivas nem entre si hierarquizadas 42, as quais 
integram os Julgados de contencioso administrativo (Juzgados de lo Contencioso-
administrativo) — competentes principalmente para conhecer os litígios respeitantes a 
tributos locais 43; os Julgados centrais (Juzgados Centrales de lo Contencioso-
administrativo — com competência em cada uma das Comunidades Autónomas), que 
entre outras questões, se debruçam em sede recursiva sobre as decisões dos tribunais 
económico-administrativos regionais e locais (acima referidos 44); e as secções de 
contencioso administrativo dos diferentes Tribunais superiores (Tribunales Superiores 
de Justicia, Audiencia Nacional e Tribunal Supremo) 45.  

Em todo o caso, e não obstante a complexidade — que por razões de 
economia expositiva não poderá aqui ser aclarada 46—, parece indubitável que se está 
em presença de verdadeiros órgãos jurisdicionais integrantes da ordem contenciosa 
administrativa amplamente considerada, reiterando a qualificação deste como um 
sistema de integração absoluta. Contudo, não se irá tão longe quanto alguma 
autorizada doutrina, chegando ao limiar da diluição científica, quando refere que o 
respectivo estudo “escapa del objecto próprio de conocimiento del Derecho 
Financiero y Tributário para albergarse en el del Derecho administrativo o del 
Derecho procesal” 47. 

 
c)   França 

 
No ordenamento francês as garantias jurisdicionais dos contribuintes 

efectivam-se, num primeiro passo, perante os Tribunais da ordem administrativa ou 
perante os Tribunais da ordem comum, consoante os casos, e, a um nível superior, 
perante um Tribunal supremo de competência generalizada. Contudo, importa referir 
que antes da abertura da via contenciosa (jurisdicional) exige-se o esgotamento da via 
administrativa, como meio adequado de filtrar a litigiosidade. Tal esgotamento 
materializa-se na obrigatoriedade de apresentação de uma reclamação junto do 

                                                        
41	   Antes	   disso,	   porém,	   admite-‐‑se	   o	   recurso	   en	   vía	   económico-‐‑administrativa,	   seja	   o	   recurso	  
ordinário	  (art.º	  241.º	  da	  LeyGT),	  sejam	  os	  recursos	  extraordinários	  para	  unificação	  de	  doutrina	  
(art.º	  243.º)	  ou	  de	  revisão	  (244.º),	  dirigidos	  ao	  tribunal	  central.	  
42	   Cfr.	   art.º	   6.º	   da	   Ley	   29/1998,	   de	   13	   de	   Julho,	   reguladora	   de	   la	   Jurisdicción	   Contencioso-‐‑
administrativa	   (http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-‐‑A-‐‑1998-‐‑16718,	   consultada	   em	   30	  
de	  Abril	  de	  2013).	  
43	  V.	  art.º	  8.º	  da	  Ley	  29/1998.	  
44	   Cfr.	   art.º	   10.º,	   n.º	   1,	   d)	   e	   e)	   da	   Ley	   29/1998.	   Além	   disso,	   a	   Audiencia	   nacional	   (sala	   de	  
contencioso	   administrativo)	   é	   competente	   para	   conhecer	   dos	   recursos	   dos	   actos	   de	   natureza	  
económico-‐‑administrativa	  emanados	  pelo	  Ministro	  da	  economia	  e	  fazenda	  (art.º	  11.º,	  d).	  
45	  V.,	  a	  respeito,	  JOSÉ	  MARÍA	  MACÍAS	  CASTAÑO,	  Los	  juzgados	  de	  lo	  contencioso-‐‑administrativo	  y	  la	  
función	  casacional	  de	   los	   tribunales	   superiores	  de	   justicia,	   in	  Los	   tribunales	   superiores	  de	   justicia	  
como	   tribunales	   de	   casación	   en	   el	   orden	   contencioso-‐‑administrativo,	   Consejo	   general	   del	   poder	  
judicial,	  Madrid,	  2005,	  165	  e	  ss.	  
46	  Para	  desenvolvimentos,	  JUAN	  MARTÍN	  QUERALT	  [et	  al.],	  Curso...,	  cit.,	  	  598	  e	  ss.,	  JOSÉ	  FERREIRO	  
LAPATZA,	  Curso	  de	  Derecho	  financiero	  español	  -‐‑	  Instituciones,	  25.ª	  edição,	  Marcial	  pons,	  Madrid,	  
2006,	   534	   e	   ss.,	   e	   ALBERTO	   ATXABAL	   RADA,	   Derecho	   financiero	   y	   tributário-‐‑	   Parte	   general,	  
Deusto	  Publicaciones,	  Bilbao,	  2008,	  313,	  314.	  
47	   Assim,	   v.	   LUIS	   MARÍA	   PRIETO,	  Derecho	   financiero	   y	   tributario	   –	   Parte	   general,	   12.ª	   edição,	  
Thomson	  /	  Aranzadi,	  2012,	  496.	  
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serviço territorial do local da liquidação do tributo ou da situação (ou matrícula) dos 
bens, consoante os casos, reclamação essa que pode ter por fundamento erros na 
avaliação ou na liquidação 48. 

As respectivas decisões administrativas poderão então ser impugnadas em 
primeira instância junto dos distintos Tribunais, em ordem à matéria subjacente em 
causa. Em termos genéricos, as impugnações que tenham por objecto actos de 
tributação directa (v.g., impostos e taxas sobre o rendimento) serão dirigidas aos 
Tribunais de primeira instância da ordem administrativa, que são os Tribunaux 
Administratifs 49; já as impugnações que tenham por objecto actos de tributação 
indirecta e outros tipos tributários (como o “imposto de selo”, os direitos de registo, 
as taxas de publicidade, etc.) serão dirigidas aos Tribunais da ordem jurisdicional 
comum (Tribunal de grande instance) 50; 

As sentenças ou acórdãos proferidos em primeiro grau de jurisdição poderão 
posteriormente ser objecto de recurso para os Tribunais superiores. No que 
especificamente concerne às decisões emanadas pelos Tribunais da ordem 
administrativa (recorde-se, competentes para conhecer, em geral, da litigiosidade 
respeitante a tributação directa), tal recurso deve ser interposto nos termos do Code de 
Justice Administrative para o Tribunal Administrativo de Apelo (Cour Administrative 
d'Appel) 51. 

Finalmente, das decisões da Cour Administrative d'Appel cabe recurso para o 
Conseil d´État, o qual se configura como o órgão jurisdicional supremo da ordem 
administrativa e que tem competência essencialmente para conhecer dos recursos de 
cassação das decisões dos Tribunais inferiores — após despacho prévio de 
admissibilidade 52 — e para, mediante requerimento nesse sentido, fixar 
jurisprudência em questões de Direito novas, que apresentem dificuldades sérias e que 
sejam colocadas em numerosos litígios 53. 
 

d)   Reino Unido 
 

Um outro exemplo de integração absoluta pode ser encontrado no 
ordenamento jurisdicional do Reino Unido, no âmbito do qual a resolução de litígios 
tributários ou emergentes de relações tributárias está submetida aos Tribunais da 
(recente) ordem jurisdicional administrativa 54. Nesta ordem, e sem prejuízo de 
                                                        
48 Cfr., a respeito, Livre de procedures fiscales, Partie Réglementaire (LPF – PR), art. R190-1 (para 
especificidades, cfr. os diversos parágrafos do artigo). V., ainda, Livre de procedures fiscales, Partie 
Législative (LPF – PL), art. L 190. Ambos os diplomas podem ser consultados em 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=64873A6BF6FC4488B21382D8FF2
DABFE.tpdjo13v_3?cidTexte=LEGITEXT000006069583&dateTexte=20130509 (acessado 
em 11 de Maio de 2013). 
49	  Acerca	  de	  tais	  Tribunais,	  desdobráveis	  em	  câmaras,	  cfr.	  os	  art.ºs	  L211-‐‑1	  e	  L221-‐‑3	  do	  Code	  de	  
justice	   administrative,	   disponível	   em	  
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070933&dateTexte=2
0130509.	  	  
50 Cfr. LPF – PL, art.º L 199. 
51	  Assim,	  art.º	  L211-‐‑2	  do	  Code	  de	  justice	  administrative.	  Quanto	  à	  remissão	  para	  este	  diploma,	  v.	  
LPF	  –	  PR	  art.ºs	  R	  199-‐‑2	  e	  R	  200-‐‑1.	  
52	  Assim,	  Code	  de	  justice	  administrative,	  art.ºs	  	  L	  111-‐‑1	  e	  L	  822-‐‑1.	  
53	   Cfr.	  Code	   de	   justice	   administrative,	   art.º	   L	   113-‐‑1.	   Acerca	   da	   sua	   estrutura	   (plenário,	   secções,	  
sub-‐‑secções,	  etc.),	  cfr.	  art.º	  L	  122-‐‑1.	  
54	   A	   ordem	   jurisdicional	   do	   Reino	  Unido	   sofreu	   profundas	   alterações	   estruturais	   entre	   2007	   e	  
2009,	  com	  a	  abolição	  dos	  Tribunais	  e	  órgãos	  tradicionais	  (v.g.,	  General	  and	  Special	  Commissioners,	  
em	   matéria	   de	   impostos	   directos,	   e	   o	   VAT	   and	   Duties	   Tribunal	   em	   matéria	   de	   impostos	  
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instâncias judicativas e recursivas excepcionais (v.g., Supreme Court 55), o edifício é 
composto por dois degraus fundamentais 56: 
 

i)   o primeiro, integrado pelos Tribunais de primeira instância (First-tier 
Tribunal), os quais são desdobrados em várias Câmaras, genericamente 
identificadas em razão da matéria, nas quais se inclui a Tax Chamber (a 
par de outras respeitantes por exemplo a assistência social, imigração e 
asilo, ou pensões de guerra) 57; 
 

ii)   O segundo, integrado pelo Tribunal superior (Upper Tribunal), também 
desdobrado em Câmaras e entre as quais se conta igualmente uma Tax 
Chamber (bem assim como uma Administrative Appeals Chamber,  uma 
Immigration and Asylum Chamber, e uma Lands Chamber) 58. Este Upper 
Tribunal tem essencialmente competências de segunda instância ou 
recursivas em relação às decisões proferidas pelos Tribunais de primeira 
instância, embora também possa apreciar determinados litígios em 
primeiro grau de jurisdição 59. Importa observar que o direito ao recurso 
apenas pode ser exercido após uma declaração de admissibilidade 
(permission) nesse sentido 60.  

 
Como se pode ver, em nenhum dos ordenamentos referidos (Bélgica, Espanha, 

França e Reino Unido) existe um órgão jurisdicional autónomo que se possa 
qualificar como “Tribunal Tributário”, seja ao nível da jurisdição de base, seja ao 
nível da jurisdição recursiva, sem prejuízo da existência de especialização dentro de 
outros Tribunais. 

Diferentemente, no primeiro de todos os sistemas analisados (Alemão), os 
Tribunais desta natureza, não só existem, como existem com estatuto de plena 
separação a relação a todos os restantes. 

A “meio caminho”, encontram-se os sistemas mitigados, nos quais os 
                                                                                                                                                               
indirectos)	   e	   a	   sua	   substituição	   por	   dois	   novos	   tipos	   de	   Tribunais:	   os	   First-‐‑tier	   Tribunals	   e	   o	  
Upper	  Tribunal,	   para	  onde	   foram	   transferidas	   as	   competências	   respectivas.	  Adicionalmente,	   foi	  
criado	   um	   novo	   Supremo	   Tribunal	   (Supreme	   Court),	   substituindo	   competências	   jurisdicionais	  
que	  tradicionalmente	  eram	  alocadas	  à	  House	  of	  Lords.	  De	  um	  ponto	  de	  vista	  normativo,	  a	  recente	  
ordem	  jurisdicional	  administrativa	  foi	  estabelecida	  principalmente	  pelos	  seguintes	  diplomas:	  

-‐‑   	   o	   Tribunals,	   Courts	   and	   Enforcement	   Act	   2007	   (abreviadamente	   TCEA	   2007,	  
disponível	   em	   formato	   digital	   em	  
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2007/15/contents,	   consultado	   em	   29	   de	  
Abril	  de	  2013);	  	  

-‐‑   	   O	  Transfer	  of	  Tribunal	  Functions	  and	  Revenue	  and	  Customs	  Appeals	  Order	  2009	  
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/56/contents/made);	  e	  

-‐‑   	   O	   Tribunal	   Procedure	   (First-‐‑tier	   Tribunal)	   (Tax	   Chamber)	   Rules	   2009	  
(http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/273/contents/made).	  

55	  V.,	  para	  uma	  análise	  externa,	  VERONIKA	  TIEFENTHALER,	  Ein	  Supreme	  Court	  für	  das	  Vereinigte	  
Königreich	   –	   ein	   Schritt	   zur	   Modernisierung	   der	   „unwritten	   constitution“?,	   in	   JRP	   (Journal	   für	  
Rechtspolitik)	  17,	  2009,	  252	  e	  ss.	  
56	  Além	  dos	  referidos	  no	  texto,	  existem	  ainda	  alguns	  Tribunais	  Administrativos	  de	  competência	  
especializada,	   dos	   quais	   os	   Agricultural	   Land	   Tribunals,	   os	   Employment	   Tribunals,	   o	   Gender	  
Recognition	   Panel,	   a	   Reserve	   Forces	   Appeal	   ou	   a	   Special	   Immigration	   Appeals	   Commission	  
constituem	  exemplos.	  
57	  Cfr.	  art.ºs	  3.º	  (1)	  e	  7.º	  (1)	  TCEA	  2007.	  
58	  Cfr.	  art.ºs	  3.º	  (2)	  e	  7.º	  (1)	  TCEA	  2007.	  
59	  Cfr.	  art.º	  11.(1)	  TCEA	  2007.	  
60	  Assim,	  genericamente,	  art.º	  11.º	  (3)	  e	  (4)	  TCEA	  2007.	  
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Tribunais tributários existem apenas a determinados níveis (os hierarquicamente mais 
baixos), integrando-se ou diluindo-se em outros Tribunais nos níveis superiores. 

E o ordenamento jurídico-tributário português? Como pode a respectiva 
configuração ser perspectivada? 
 
3.   O Sistema Português 

 
3.1.   Caracterização 

 
Pode começar por se dizer que se trata de um sistema de integração parcial ou 

mitigada, no âmbito do qual se identifica logo à partida, em sede constitucional, uma 
específica “categoria” de Tribunais: os Tribunais administrativos e fiscais 61, que se 
afirmam como os actores jurisdicionais competentes para dirimir os litígios 
emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais. No âmbito dessa categoria, 
é possível identificar, ao nível da base, Tribunais tributários territorialmente 
disseminados e com competência, entre outras matérias, para conhecer dos recursos 
contenciosos (jurisdicionais) que tenham por objecto actos tributários ou actos 
administrativos em matéria tributária 62. 

Em termos jurídico-organizatórios, os Tribunais tributários podem funcionar 
em agregação com Tribunais administrativos de círculo, casos em que assumem a 
designação de “Tribunal administrativo e fiscal” (TAF) 63. 

Subindo na consideração hierárquica, cessa a autonomia organizatória e 
funcional, existindo Tribunais superiores com secções especializadas em matéria 
tributária (Tribunais centrais administrativos e Supremo tribunal administrativo) 64. 

Colocando de parte as questões atinentes às competências materiais de cada 
um destes Tribunais – questões essas cuja análise ou referência pormenorizada 
extravazaria o âmbito da presente exposição 65 – e utilizando uma metodologia 
jurídico-comparativística, é possível apontar alguns traços relevantes, a saber: 

–   o sistema português, em termos estruturais, é semelhante aos sistemas 
italiano e norte-americano, na medida em que se identificam, ao nível do 
primeiro patamar de apreciação jurisdicional, verdadeiros Tribunais que 
podem ser autonomamente considerados como tributários. Além disso, lá 
como cá, essa identificação autónoma deixa de se verificar no segundo e 
no terceiro patamares, diluindo-se a competência jurisdicional tributária na 
competência atribuída a outros Tribunais superiores de âmbito material 
mais vasto (matéria administrativa em geral); 

–   Por outro lado, trata-se de um sistema (o português) bastante diferente dos 
sistemas consagrados nos ordenamentos belga, espanhol, francês e 
britânico, pois que nestes últimos não se prevêem sequer Tribunais 
tributários, encontrando-se a resolução dos diferendos respeitantes a estes 
assuntos reservada, logo na base, aos Tribunais de outras ordens (comum 
ou administrativa); 

–   Por fim, e por razões ainda mais vincadas, também é um sistema 

                                                        
61	  V.	  art.ºs	  219.º,	  n.º	  1,	  alínea	  b)	  e	  212.º	  da	  CRP.	  
62	  Cfr.	  art.ºs	  8.º	  e	  49.º	  do	  Estatuto	  dos	  Tribunais	  administrativos	  e	  fiscais	  (ETAF).	  	  
63	  V.	  art.º	  9.º,	  n.º	  2	  do	  ETAF.	  
64	  Cfr.	  art.ºs	  	  12.º,	  n.º	  2	  e	  32.º,	  n.º	  1	  do	  ETAF.	  
65	  V.,	   sobre	  o	  assunto,	  o	  nosso	  Lições	  de	  procedimento	  e	  processo	  tributário,	  4.ª	  edição,	  Coimbra	  
editora,	   Coimbra,	   2011,	   239	   e	   ss.	   e	   RUI	   DUARTE	  MORAIS,	  Manual	   de	   procedimento	   e	   processo	  
tributário,	  Almedina,	  Coimbra,	  	  2012,	  268	  e	  ss.	  
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substancialmente diferente do Alemão, já que neste último a ordem 
jurisdicional tributária (financeira) configura-se como um corpo 
completamente apartado dos restantes, sem qualquer espaço de integração, 
ao menos a um nível inicial ou básico. 

 
Ora, tendo presente esta caracterização e diferenciação genéricas, o que se 

pode dizer em termos de resultados da justiça tributária e de eventuais fragilidades do 
modelo? Tais fragilidades, terão elas alguma ligação com o tipo de edifício 
jurisdicional que o ordenamento jurídico-tributário português consagra? 

A colocação destas questões, pensa-se, tem pleno cabimento porque são 
recorrentes as ideias de que a justiça tributária não funciona e de que tal 
disfuncionalidade se deve ao desempenho dos Tribunais. Consequentemente, cabe 
averiguar, em resumo, em que medida é que a estrutura jurisdicional condiciona ou 
não o desempenho do sistema. 

Fazendo referência a fragilidades do sistema de justiça tributária, parece 
conveniente começar por salientar que qualquer diagnóstico que se faça deve ter na 
sua base pressupostos realistas e não ideias vagas, ambíguas, difíceis de provar ou 
mesmo carentes de demonstração. Para tal, importa afastar alguns pseudo-problemas, 
cuja referência para pouco mais serve do que para tornar a análise nebulosa e confusa, 
desviando as atenções do que realmente interessará mencionar e, por essa via, 
inviabilizar qualquer tentativa séria de solução. 
 

3.2.   Debilidades e desafios 
 
Poderá ser vantajoso começar por identificar aquele que, na perspectiva que 

aqui se considera mais adequada, constitui o problema mais sério da justiça tributária 
portuguesa: a morosidade. 

Com efeito, e em termos práticos, as mais significativas dificuldades e 
críticas dizem respeito ao tempo que é despendido com a resolução do litígio 
subjacente à apreciação jurisdicional, e não tanto a outras condicionantes, as quais, 
sem as querer subalternizar, não desempenharão na realidade um papel tão 
significativo quanto por vezes se lhes assaca. Vale isto por dizer que, na opinião que 
aqui se adopta, os problemas da justiça neste particular segmento, não dizem respeito 
nem (i) ao arsenal de meio processuais ao dispor dos contribuintes e obrigados 
tributários (muitas vezes caracterizado como exíguo, deficiente ou ineficaz), nem (ii) 
à frequentemente referida “influência” ou “peso” da Administração tributária e da sua 
máquina burocrática ou lobbística junto dos Tribunais. 

Vejamos porquê. 
 

i)   No que especificamente se refere aos meios processuais ao dispor dos 
contribuintes e outros obrigados tributários (v.g., substitutos, sucessores, 
responsáveis) para fazer valer as suas pretensões em juízo, pode 
razoavelmente considerar-se que tais meios, globalmente considerados e 
sem prejuízo de algumas ineficiências pontuais — que, de resto, surgirão 
em todos os segmentos normativos —, se revelam jurídico-
normativamente adequados. A justificação desta aparentemente bondosa e 
optimista afirmação radica no cumprimento das imposições constitucionais 
neste domínio que, como é sabido, são quatro 66: existência de meios 

                                                        
66	  Cfr.	  art.º	  268.º,	  n.º	  4	  da	  CRP.	  
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destinados ao reconhecimento de direitos ou interesses legalmente 
protegidos, existência de modos adequados de impugnação de actos 
lesivos, consagração de meios de obrigar a Administração a agir 
(determinação da prática de actos devidos) e existência de um contencioso 
cautelar adequado. Ora, na verdade (e como se disse, sem prejuízo de 
algumas pontuais ineficiências, por exemplo, ao nível das medidas 
cautelares), tais meios existem e estão devidamente consagrados, 
disciplinados e operativos, bastando pensar na acção para reconhecimento 
de direitos ou interesses (art.º 145.º do CPPT), no processo de impugnação 
judicial (art.º 97.º e ss do CPPT), na acção administrativa especial (idem, 
art.º 97.º, n.º 2), na oposição à execução fiscal (art.º 203.º e ss.), na 
reclamação dos actos do órgão de execução (art.ºs 276.º e ss.) ou na 
intimação para comportamentos (art.º 147.º, n.º 1). De resto, uma consulta 
minimamente atenta da jurisprudência dos diversos Tribunais imporá a 
conclusão de que não será por falta de meios processuais que os 
contribuintes podem eventualmente ver as suas pretensões desprotegidas. 

 
ii)   Em segundo lugar, os problemas também não se devem relacionar com a 

pretensa influência da Administração tributária em relação aos Tribunais. 
Desde logo, porque, nos quadros do ordenamento constitucional 
português, os Tribunais, além de fisicamente separados, são absolutamente 
independentes e apenas estão objectiva e subjectivamente subordinados à 
lei 67, e, evidentemente diríamos, nunca estarão obrigados a seguir as 
disposições administrativas em matéria tributária, podendo mesmo 
desaplicá-las quando concluírem pela sua inconstitucionalidade ou 
ilegalidade. Neste contexto, cumpre salientar que nem as orientações 
genéricas nem as informações vinculativas emanadas projectam efeitos 
externos vinculativos globais, muito menos em relação ao judiciário, 
embora apresentem eficácia vinculativa (e normativa, no primeiro caso) 
restrita nas relações Fisco-contribuinte 68. Além disso, convém igualmente 
afastar argumentos não provados, como sejam o excessivo animus 
litigandi da Administração tributária, ou as eventuais orientações não 
escritas no sentido de recorrer de todas as decisões desfavoráveis. Num 
caso ou no outro, a natureza para-científica da argumentação obriga nesta 
sede à desconsideração da mesma. De resto, sempre ficaria por provar 
como é que tal litigiosidade eruptiva poderia “influenciar” os decisores 
jurisdicionais. 

 
Com efeito, o verdadeiro problema é a morosidade da justiça, potenciada pelo 

colossal número de pendências que se regista nos Tribunais tributários. 
Relacionando tal conclusão com o exposto no presente trabalho, poder-se-á 

dizer que a estrutura ou o modelo que subjaz ao edifício jurisdicional (segregado na 
base e agregado no vértice) poderá, a título causal, ter um peso significativo. Isto 
porque, em termos práticos, a inexistência de uma verdadeira e apartada ordem 
jurisdicional obriga os respectivos juízes a trabalhos redobrados em termos de 
aproximação às temáticas a abordar, na medida em que os mesmos não são 
verdadeiros especialistas jusfinanceiros, justributários ou jusfiscais, antes se 

                                                        
67	  Assim,	  art.º	  203.º	  da	  CRP.	  
68	  Cfr.	  art.ºs	  55.º	  e	  ss.	  do	  CPPT.	  
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apresentando muitas vezes como “administrativistas tributarizados”. 
Por outro lado, também se impõe a constatação de que muitos desses juízes 

não integram desde sempre a ordem jurisdicional administrativa e fiscal, entrando 
para esta já em estádios mais avançados na carreira, por motivos de progressão ou 
outros. 
 

Por estes ou outros motivos, o que se propõe é a criação de uma ordem 
jurisdicional autónoma da base ao topo com competência para resolver todos os 
litígios tributários, incluindo os litígios de natureza criminal. Desdobrando esta ideia 
nas suas componentes estruturais básicas, dir-se-á que as “novidades” em relação ao 
modelo existente serão essencialmente duas: por um lado, a fundação de uma nova 
ordem de Tribunais e, por outro lado, a inclusão nas competências da mesma de um 
conjunto material que tradicionalmente está reservado aos Tribunais comuns (os 
crimes tributários e fiscais). 

A fundação de uma nova ordem teria como paradigma o modelo alemão — 
naturalmente ressalvadas as especificidades decorrentes, por exemplo, da estrutura 
federal do Estado — e como substrato jurídico um princípio de conveniência material, 
de acordo com o qual a cada Tribunal devem ser assacadas as competências para a 
resolução dos litígios que ele esteja em melhores condições de resolver. Esta 
conveniência ou proximidade material traduziria um nexo de pertinência entre as 
matérias ou núcleos materiais que estão na base da relação jurídica litigiosa e o 
Tribunal que sobre esta última se vai debruçar, em termos de se afirmar que apenas os 
Tribunais “com conhecimento” podem decidir, e não os Tribunais que, tocando em 
vários assuntos, também tocam em questões tributárias. Problema a resolver neste 
quadro — mas não no contexto deste trabalho — seria o do âmbito desta nova ordem 
jurisdicional autónoma, podendo pensar-se em três distintos círculos de abrangência: 

-   âmbito restrito aos impostos (jurisdição fiscal); 
-   âmbito alargado, a todos os tributos (impostos, taxas e contribuições várias 

– jurisdição tributária); 
-   âmbito alargadíssimo, a todas as matérias de receitas públicas (tributos, 

empréstimos públicos, receitas patrimoniais, fundos comunitários, etc., etc. 
– jurisdição financeira) 69. 
Além disso, e como se disse, seria pensável a integração nesta ordem dos 

crimes “respectivos”, isto é que tivessem por referente as normas jurídico-
criminais materialmente baseadas em bens jurídicos de natureza fiscal, tributária 
ou financeira 70. 

 
Por outro lado, a aposta numa nova ordem jurisdicional obriga a repensar o 

modo de selecção e formação dos juízes que a integram, sendo de exigir que se trate 
exclusivamente de juízes de carreira — e não funcionários transferidos — e que 
disponham de uma adequada formação jurídica de base, o que implicará 
cumulativamente o domínio do indispensável e acentuado saber académico — 
cobrindo não só o Direito tributário, mas também, no mínimo, a metodologia jurídica, 
o Direito constitucional, o Direito Internacional e da União Europeia, o Direito civil, 
comercial, administrativo, penal e processual, evitando o risco de se confundir 
                                                        
69	   Lateralmente,	   dir-‐‑se-‐‑á	   que	   a	   opção	   por	   esta	   solução	  —	  por	   nós	   intuitivamente	   defendida	  —	  
obrigaria	  a	  repensar	  o	  estatuto	  e	  as	  competências	  do	  Tribunal	  de	  Contas,	  o	  qual	  poderia	  passar	  a	  
constituir	  o	  Tribunal	  supremo	  da	  nova	  ordem.	  
70	   V.,	   a	   respeito,	   o	   nosso	  Competência dos tribunais tributários, pós- modernidade jurídica e des-
jurisdicionalização, in Scientia Juridica, Tomo LVI, n.º 310, 2007.	  
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especialização com reducionismo cognoscitivo. A acrescer, mas nunca 
alternativamente, será de exigir alguma “experiência” (?) na área, nomeadamente, por 
via da frequência de um estágio prévio de um ano na Administração tributária ou 
outra entidade pública ou privada (v.g., escritórios de advogados, consultoras, 
gabinetes técnicos). 

É natural que se objecte com os elevados custos e com a morosidade que uma 
estruturação e uma formação deste género poderia acarretar para o erário público, 
principalmente em alturas de constrangimentos financeiros heteronomamente 
impostos. Porém, em termos de análise de custos e benefícios, está-se em crer que as 
vantagens decorrentes da adopção de um modelo como o proposto superariam, a 
médio prazo, os custos iniciais com a formação, tendo principalmente em vista a 
melhoria da qualidade das decisões (já presentemente boa) e a celeridade com que as 
mesmas poderiam vir a ser produzidas, dispensando-se os juízes de estudos alongados 
sobre matérias “desconhecidas”. 

Por fim, ao lado destas propostas — mas de modo algum em estatuto 
subalterno —, seria de ponderar o alargamento da previsão de mecanismos de 
resolução alternativa de litígios em matéria tributária, inclusivamente ao nível pré-
jurisdicional, mediante o incremento da possibilidade de celebração de contratos 
fiscais (lato sensu) 71. 
 
4.   Conclusões 
 

No percurso empreendido, após se ter fixado logo de início alguns 
pressupostos discursivos que basearam a análise efectuada, e após se ter procurado 
fazer uma aproximação a alguns modelos jurisdicionais tributários diferentes do 
português, tentou-se caracterizar este último, identificando algumas das suas 
debilidades a apontando possíveis caminhos reformadores. De tal percurso, podem 
retirar-se as seguintes conclusões relevantes: 

-   um sistema jurisdicional não é um mero conjunto de Tribunais, apenas 
podendo ser considerado como tal aqueles esquemas organizatórios que 
apresentem possuir as características da unidade lógica, da harmonia 
razoável e da completude; 

-   A análise jurídico-comparativística impõe a constatação de que neste 
contexto existem três tipos de ordenamentos: aqueles em que pura e 
simplesmente não existem Tribunais tributários com essa designação; 
aqueles em que os mesmos existem a um nível inferior, mas a um nível 
superior se diluem entre outros Tribunais; e aqueles em que eles se 
afirmam sempre como um grupo perfeitamente autonomizado; 

-   Um exemplo paradigmático de um ordenamento no qual a ordem 
jurisdicional tributária surge, da base ao topo, completamente autónoma 
das restantes ordens jurisdicionais encontra-se na Alemanha; 

-   Sistemas como o norte-americano ou o italiano podem ser caracterizados 
como de integração parcial, com Tribunais tributários individualizados na 
base, mas integrados ao nível superior; 

-   Já os sistemas espanhol, francês ou britânico podem-se caracterizar como 
de integração absoluta, sem consagrarem Tribunais tributários, estando as 
questões tributárias devolvidas aos Tribunais administrativos; 

-   No ordenamento belga, a integração também é absoluta, mas a mesma tem 

                                                        
71	  Cfr.,	  uma	  vez	  mais,	  o	  nosso	  Competência dos tribunais tributários..., cit.	  
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por referência os Tribunais comuns; 
-   O sistema jurisdicional tributário português caracteriza-se como sendo um 

sistema de integração parcial ou mitigada, no âmbito do qual se identifica 
uma específica “categoria”: os Tribunais administrativos e fiscais. 

-   No âmbito dessa categoria, é possível identificar, ao nível da base, 
Tribunais tributários territorialmente disseminados, e, subindo na 
consideração hierárquica, cessa a autonomia organizatória e funcional, 
existindo Tribunais superiores com secções especializadas em matéria 
tributária (Tribunais centrais administrativos e Supremo tribunal 
administrativo); 

-   A principal fragilidade do sistema português de justiça tributária é a 
morosidade (e não tanto o arsenal de meio processuais ao dispor dos 
contribuintes, nem a “influência” da Administração tributária junto dos 
Tribunais); 

-   O modelo que subjaz ao edifício jurisdicional (segregado na base e 
agregado no vértice) poderá ter influência nessa morosidade; 

-   O que se propõe é a criação de uma ordem jurisdicional autónoma da base 
ao topo com competência para resolver todos os litígios tributários, 
incluindo os litígios de natureza criminal. 

 


