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Lel n.D 8/2018

de 27 de Agosto

Havendo necessidade de proceder a revisao do Estatuto
dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei n." 712009,
de 11 de Marco e alterada pela Lei n," 3/2011, de 11 de Janeiro,
ao abrigo do disposto no mimero 1, do artigo 179 da Constituicao
da Republica, a Assembleia da Republica determina:

ARTIGO 1

(Altera9io)

Os artigos 9, 12, 15,48,52,59, 101, 110, 115, 118, 129, 145
e 149 da Lei n," 7/2009, de 11 de Marco, corn a redaccao dada
pela Lei n," 312011, de 11 de Janeiro, Estatuto dos Magistrados
Judiciais, passam a ter a seguinte redaccao:

"ARTiGO 9

(Carrelra da maglstratura Judicial)

1. [... ]
a) [ ]
b)[ ]
c) [ ]
d) [ ]
e)[ ]
f) [..• ]
g) [ ... ]

2. 0 ingresso na carreira da magistratura judicial efectiva-
-se na categoria de Juiz de Direito D, salvo se for de indivlduo
proveniente de outras magistratura que ingressa na categoria
correspondente a origem, desde que tenha sido aprovado em
curso especffico de ingresso reconhecido pelo Conselho Superior
da Magistratura Judicial.

3. [ ]
4. [ ]

ARTIGO 12

.(Provimento em regime especial)

1. Nos caso~ de manifesta falta ou insuficiencia de jufzes
de uma certa categoria para 0 preenchimento do quadro de urn
tribunal, podem ser colocados jufzes de categoria inferior, a titulo
interino e pelo periodo de tres anos, por deliberacao do Conselho
Superior da Magistratura Judicial.

2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
5. [ ]
6. [ ]
7. Completado 0 tempo previsto no mimero 1, do presente

artigo, a nomeacao interina converte-se autornaticamente em
promocao a categoria .

ARnGO 15

(Requlsltos para promo9io)

1. As prornocoes sao sernpre condicionadas a existencia
de vagas e disponibilidade orcamental.

2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
5. [ ]

ARnG048

(Prisao ou delen~io)

1. [ ]
2. [ ]
3. No cumprimento de detencao ou prisao, 0 magistrado

judicial deve ser recolhido em estabelecirnento penitenciario
especial ou em regime de separacao dos restantes detidos
QU presos.

4. A busea na residencia do rnagistrado e, sob pena
de nulidade, presidida pessoalmente pelo Juiz da instrucao
criminal competente ou pelo Juiz da causa, conforme a fase
em que se tenha ordenado a diligencia,

ARnGo52

(Llcen~a dlsclpllnar)

o rnagistrado judicial tern direito a 30 dias de Iicenca
disciplinar, de acordo corn 0 plane que tiver sido aprovado
pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial.
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2. [ ]
3. [ ]
4. [ ]
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Asnco 59

(JubiJacao)
1. 0 magistrado judicial que se aposentar por motivos

de natureza nlio disciplinar po de requerer ao Conselho Superior
da Magistratura Judicial que seja considerado jubilado.

2. 0 magistrado jubilado continua vinculado as mesmas
incompatibilidades e deveres estatutarios e ligados ao tribunal
de que fazia parte, goza dos tftulos, honras e imunidades
correspondentes a sua categoria epode assistir de traje profissional
as cerim6nias solenes que se realizem no referido tribunal,
tomando lugar a direita dos magistrados no activo.

3. E extensive ao magistrado jubilado 0 disposto nas alfneas a),
b), c), d), e),f), g),l), m), n) eo), do artigo 43 do presenteEstatuto.

3A. 0 magistrado jubilado rnantem os vencimentos integrais
incluindo a diutumidade especial, os subsfdios de exclusividade
e de risco e 0 direito ao b6nus especial.

4. Para alem dos direitos consagrados nos mimeros anteriores
o juiz jubilado do Tribunal Supremo goza dos mesmos direitos
e das mesmas regalias atribufdas aos inembros aposentados ou
reformados dos outros orgaos de soberania.

5.0 magistrado judicial jubilado pode requerer ao Conselbo
Superior da Magistratura Judicial que seja considerado aposentado
nos termos gerais da Funcao Publica.

6. Ao magistrado aposentado mas nlio jubilado nlio se aplica
o disposto nos mimeros 2 e 3 do presente artigo, estando sujeito
ao regime geral aplicavel aos aposentados ou reformados
da Funcao Publica.

ARTIGO 101

(Prazos de lnstrueao)

1. [ ]
2. [ ]
3. [ ]
4. 0 nao cumprimento do prazo indicado no mimero I,

do presente artigo, pode influir na classificacao do Juiz instrutor,
se for devido a negligencia, mas nao implica qualquer nulidade
do processo.

ARTIGO 110

(Prazo de dsclsao)

A decisao final deve ser proferida no prazo rnaximo de 12
meses, contados do fim da instrucao.

ARTIGO 115

(Recursos)

Das deliberacoes do Conselho Superior da Magistratura
Judicial recorre-se ao Plenario do Tribunal Administrativo.

ARTIGO 118

(Interposifiio de recurso)

I. A interposicao de recurso faz-se por peticao fundamentada
dirigida ao Plenario do Tribunal Administrativo, assinada
pelo recorrente ou pelo seu mandatario.

2. 0 recurso considera-se interposto na data em que a peticao
da entrada na Secretaria-Geral do Tribunal Administrativo.

ARTIGO 129

(Composirriio)

1. [ ... ]

a) [ ]
b) [ ]

c) [ ]
d) [ 1
e) sete, magistrados judiciais das diversas categorias, todos

eleitos pelos seus pares, sendo urn Juiz Conselheiro,
dois Jufzes Desembargadores, dois Jufzes de Direito A
ou B e dois Jufzes de Direito C ou D.

ARTIGO 145

(Competencla do Secretarlo-Geral)

1. [... ]
a) [ J
b) l !
c) [ ]
d) [ ]
e)[. .. ]

f) [ ]
g) [ ]
h) [ ]
i) [ }
j)[. .. }
k)[ ]
I) [ }
m) [ .. .l
n) [ ]
0). l ]

2. 0 rnandato do Secretario-Geral do Conselho Superior
da Magistratura Judicial tern a duracao de cinco anos, podendo
ser reconduzido uma iinica vez.

3: 0 Secretario-Geral do Conselho Superior da Magistratura
Judicial e substitufdo, nas suas faltas e impedimentos, por quem
o Presidente do Conselbo designar.

ARTIGO 149

(Integra~iio de [ufzes)

1. Os juizes de Direito D, C, B e A que tenham ingressado
na magistratura judicial sem licenciatura em Direito,
que hajam exercido por mais de 17 anos e que tenham tido
na ultima classificacao de service 0 mfnimo de Bom, sejam
ou nlio presentemente licenciados, passam imediatamente para
a categoria superior a que se encontram.

2. [... ).",

ARTlGo2

(Aditamento)

Sac aditados os artigos 43-A, 43-B, 57-A e 57-B, corn
a seguinte redaccao:

"ARTIGO 43-A

(Aquisiyao de vlatura particular)

1. 0 Magistrado Judicial em exercicio de funcoes goza
de isencao de direitos aduaneiros na importacao de urn veiculo
automovel, para uso pessoal, em cada cinco anos.

2. 0 veiculo adquirido nos termos do mirnero I, do presente
artigo, nlio pede ser alienado, transferido ou cedido a outrem, antes
de decorridos cinco anos sobre a data de concessao da isencao,
sob pena de pagamento dos direitos aduaneiros devidos.

3. Nao e considerada cedencia a outrern, a utilizacao ocasional
do vefculo pelo conjuge, descendentes, irrnao ou ascendentes
do magistrado judicial beneficiario da isencao.
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(Licentys sabatlca)

Ao magistrado judicial que perfaca 10 anos de exercfcio
na carreira tern direito a Iicenca sabatica, nos termos
a regulamentar pelo Conse!ho Superior da Magistratura Judicial.

SECr;:AOIV

Oas medidas de protaccao

ARTIGO57-A

(Aposentstyiio obrigat6ria)

A aposentacao e obrigat6ria quando se verifique por limite
de idade, por determinacao da lei ou por incapacidade para
o exercicio da fun~ao.

AImGO 57-B

(Umite de Idade)

Para efeitos de aposentacao obrigat6ria, 0 limite de idade
e fixado em 70 anos para os homens e mu!heres podendo ser
prorrogado anualmente pelo Conselho Superior da'Magistratura
Judicial, por interesse do service, mediante avaliacao de
desempenho e parecer favoravel da junta de sadde, ate ao maximc
de cinco anos".

ARTIGO3

(Entrada em vigor)

A presente Lei entra em vigor 15 dias ap6s a sua publicacao.
Aprovada pela Assembleia da Republica, aos 22 de Maio

de·2018.

A Presidente daAssembleia da Republica, Ver6nica Nataniel
Macamo Dlhovo.

Promulgada, aos 13 de Agosto de 2018.

Publique-se.

o Presidente da Republica, FILlPE JAClNTONYUSI.

Lel n." 9/2018

de 27 de Agosto

Havendo necessidade de proceder a revisao da Lei n." 212004,
de 21 de Janeiro, que aprova a organizacao, composicao,
funcionamento e competencies dos tribunais fiscais, ao abrigo do
disposto no mimero I, do artigo 179, conjugado corn 0 numero 2,
do artigo 223, ambos da Constituicao da Republica, aAssembleia
da Republica deterrnina:

CAPiTuLOI

Disposl~6es Gerais
'AImGO 1

(Deflnl~o)

Os tribunais fiscais sao 6rglios de soberania competentes
para administrar a justica nos Iitigios decorrentes das relacoes
jurfdico-fiscais.

AImGo2

(Fun~o jurlsdlclonal)

Cabe aos tribunais fiscais assegurar a defesa dos direitos
e interesses legalmente protegidos, reprimir a violacao

da legalidade e dirimir os conflitos de interesse publico e privado,
no ambito das relacoes jurfdico-fiscais.

AImGO 3

(Constltucionalidade)

.Os tribunais fiscais nao devem aplicar normas e principios que
contrariem a Constituicao da Republica.

ARTIGO4

(Flxatyiio da competenela)

1. A competencia dos tribunais fiscais fixa-se no momento
da propositura da causa, sendo irrelevantes as rnodificacces
de facto que ocorram posteriormente.

2. Sao igualmente irrelevantes as modificacoes de direito,
excepto se for suprido 0 tribunal a que a causa estava afecta,
se deixar de ser competente em razao da materia e da hierarquia,
ou se !he for atribufda competencia de que inicialmente carecesse
para conhecimento da causa.

ARTIGO5

(Umltes de jurlsdlyiio)

Estao exclufdos da jurisdicao dos tribunais fiscais as accoes
e os recursos que tenham por objecto:

a) os actos praticados no exercfcio da func;:lio polftica
e da responsabilidade pelos danos decorrentes
do mesmo exercfcio;

b) os actos emergentes do exercfcio da fun~lio legislativa
e da responsabilidade pelos danos decorrentes
do mesmo exercfcio;

c) os actos reIativos a instrucao criminal e ao exercfcio
da acc;:liopenal que nao constituam infraccoes jurfdico-
-fiscais, previstas em legislacao especial e demais
legislacao tributaria;

d) a qualificacao de bens coma pertencendo ao dominio
publico e actos de delimitacao destes coma bens
de outra natureza;

e) as questoes de direito privado, ainda que qualquer
das partes seja pessoa de direito publico;

f) os actos cuja a competencia e de outros tribunais.

ARTIGO6

(QuestOes prejudlcials)

1. Sempre que 0 conhecimento da accao ou do objecto
do recurso dependa de decisao de uma questao da competencia
de outros tribunais, 0 juiz pode sobrestar na decisao ate que
o tribunal competente se pronuncie.

2. A lei processual fixa os efeitos da inercia dos interessados
quanto it instauracao e ao andamento do processo relativo
a questao prejudicial.

ARTIGO7

(Alyada)

Na jurisdicao fiscal nao ha alcada.

AImG08

(Amblto de cognityiio)

A jurisdicao fiscal conhece da materia de facto e de direito,
em qualquer instancia,

ARTIG09

(Recursos)

1. Das decisoes dos tribunais fiscais cabe recurso para
a Segunda Seccao do Tribunal Administrativo, em materia
de facto e em materia de direito.


