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1. Introdução 
 

As exigências resultantes da recente revisão do CPTA, a par da evolução tecnológica, entretanto 

havida, justificam a atualização do portal disponibilizado aos mandatários e demais 

representantes em juízo, decorridos que são mais de dez anos sobre a implementação do 

Sistema de Informação dos Tribunais Administrativos e Fiscais (SITAF). 

Visando proporcionar um acesso mais fácil, mais fiável e mais abrangente das interações com 

os processos, o novo portal da jurisdição administrativa e fiscal, porque assente numa 

plataforma tecnológica escalável e de última geração, permite agora uma visão integrada dos 

processos e uma efetiva gestão das peças processuais na área reservada aos mandatários. 

No novo portal, o espaço reservado aos mandatários e demais representantes em juízo 

disponibiliza três áreas de trabalho – “os meus processos” e “as minhas peças processuais” e “as 

minhas certidões eletrónicas” – que, interagindo, contemplam as funcionalidades e ferramentas 

aptas a responder às necessidades de informação e gestão da atividade, assegurando de forma 

fácil e intuitiva a consulta do estado dos processos pendentes e dos processos findos, o acesso 

aos ficheiros áudio das audiências, a consulta das peças processuais já enviadas e em edição, o 

envio de peças processuais e documentos, o pedido e consulta de certidões eletrónicas, entre 

outros, apresentando-se como meio completo e eficaz de interação entre o mandatário e o 

tribunal. 

Partindo da apresentação e descrição da área reservada aos mandatários e da sinalética 

adotada, o presente manual trata em detalhe as funcionalidades e ferramentas disponibilizadas, 

recreando a navegação nas várias áreas, separadores e formulários, explicitando o adequado 

manuseio e utilização dos recursos, recorrendo a uma exposição passo a passo (step by step), 

acompanhada de figuras. 
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2. Apresentação do Portal 
 

2.1 Página Inicial 
 

O acesso ao novo portal dos Tribunais Administrativos e Fiscais é agora disponibilizado através 

do endereço www.taf.mj.pt onde o mandatário terá a informação de acesso à sua área 

reservada com indicação do endereço próprio de acesso. 

Para o efeito, é necessário o certificado digital correspondente ao perfil de mandatário. 

O SITAF passa a apresentar a área reservada do Mandatário que: 

Permite a consulta dos processos a que este se encontra associado, bem como a consulta das 

peças processuais já submetidas ou em edição. 

2.2 Página de ajuda 
 

 

Fig. 1 

Ao clicar em “Ajuda” no canto superior direito da página, o Mandatário terá acesso a conteúdos 

formativos com vista a exemplificar a entrega de peças processuais ou a consulta de processos 

no SITAF. 

 

Fig. 2 

 

http://www.taf.mj.pt/
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Os conteúdos podem ser consultados a qualquer momento, permitindo o sistema que os 

mesmos sejam guardados pelo utilizador. 

3. Os meus Processos 
 

Neste manual iremos começar por demonstrar como funciona a consulta de processos no novo 

portal do mandatário da jurisdição administrativa e fiscal. 

 

 

 

Fig. 3 

Ao clicar no separador “Os meus Processos”, como é visível na Fig. 3, o mandatário será 

encaminhado para uma nova página onde terá uma visão global de todos os processos em que 

está indicado como mandatário na jurisdição administrativa e fiscal. Esta informação é 

atualizada diariamente ao final do dia. 

 

Fig. 4 

Por omissão o SITAF apresenta um resumo com os processos pendentes, no total e por tribunal 

administrativo e fiscal - Fig. 4 e 5. 
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Fig. 5 

 

Fig. 6 

Ao selecionar a opção “Findos” o sistema passa a apresentar a informação relativa a todos os 

processos da jurisdição administrativa e fiscal a que o mandatário se encontra associado – Fig. 

6 e 7. 

 

Fig. 7 

Se clicar, por exemplo, no TAF de Aveiro serão apresentados todos os processos a que o 

Mandatário está associado nesse tribunal - Fig. 6 e 7. 

 

Fig. 8 



 

 8 

No topo da página, do lado esquerdo, o sistema indica-nos sempre onde nos encontramos

. Para além disso, as listagens obtidas podem ser 

exportadas para Excel, através da opção . 

3.1 A Sinalética 
 

A lista de processos apresentada indica o “Tribunal”, o “N.º Processo”, o “Valor”, a “Data 

Entrada”, o “Juiz” a que está distribuído, a “U. Orgânica”, a “Espécie” do processo, a “Matéria”, 

o “Estado” estatístico do mesmo e os “Intervenientes” do processo (Autor e Réu). 

Em complemento é apresentada sinalética relevante: 

 
Processo Urgente Conceito que resulta da lei 

 
Processo Preferencial no Cumprimento Determinado pelo juiz titular tendo em conta 

os preceitos legais aplicáveis ou Deliberações 
do Conselho Superior dos Tribunais 
Administrativos e Fiscais 

 Processo Prioritário 

 Processo apenso Tem um processo principal 

 Processo com apenso(s) 
O processo pode ter um ou mais processos 
apensos 

 

Por fim, na coluna de “Ações”, o SITAF permite aceder ao processo de duas formas distintas 

 
Visão Geral 

Apresenta num único ecrã os dados do processo e os seus documentos. 
Nos processos com apensos permite ainda uma visão integrada dos 
vários apensos (em que esteja associado como mandatário), sem sair do 
processo principal. 

 
Detalhe Corresponde à anterior consulta de processo com os vários separadores 

 

3.2 A Visão Geral 

Tomando como exemplo o processo 226/15.2BEFR2, ao selecionar a opção “Visão Geral”  

é apresentada a informação agrupada conforme Fig. 9: 
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Fig. 9 

Em “Estrutura” é apresentado o número do processo e, sendo caso disso, os seus apensos 

(apenas aqueles em que esteja associado como mandatário). Na área “Intervenientes” são 

apresentados os intervenientes do processo (Autor, Réu, Mandatários, Testemunhas, etc…). Em 

“Dados Gerais” o SITAF apresenta a informação relativa à classificação e referenciação do 

processo. Por fim, em “Documentos do Processo” é possível consultar o processo.  

Os documentos apresentados ao mandatário são os que já se encontram validados pela 

secretaria do tribunal, ou seja, os documentos incorporados e, quando exigível, assinados 

digitalmente. 

No caso concreto estamos a consultar o processo principal. No entanto, é possível aceder a 

qualquer um dos apensos, bastando para o efeito clicar em cima do número do apenso 

pretendido na área “Estrutura”. 

A partir deste ecrã é ainda possível proceder à . O Formulário de entrega irá 

assumir os dados relativos ao processo. 

3.3 Detalhe 

Se na coluna “Ações” for selecionada a opção “Detalhe”  o SITAF irá apresentar o processo 

para consulta, com acesso aos vários separadores que o compõem - Fig. 10. 
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Fig. 10 

Esta forma de consulta do processo permite navegar pelos vários separadores disponíveis:  

 

No separador “Ficha” é apresentada a informação geral do processo, separada em: “Dados 

Gerais”; “Intervenientes”; “Distribuição” e “Apensação”. A informação constante de cada secção 

é expansível. Basta clicar em cima para aceder à informação pretendida. Se, por exemplo, 

quisermos ver a informação sobre a distribuição basta clicar em “Distribuição” - Fig. 11. 

 

Fig. 11 

No separador “Processo” acede-se aos documentos que o compõem. Realçamos o facto de os 

documentos apresentados serem apenas os que se encontram incorporados e, quando exigível, 

assinados digitalmente - Fig. 12. 
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Fig. 12 

O SITAF apresenta os primeiros 5 documentos de cada processo - Fig. 12 - sendo possível 

visualizar os seguintes através da navegação por páginas: 

 

No separador “Audiências” - Fig. 13 - é possível aceder à consulta das audiências realizadas no 

âmbito do processo. O sistema disponibiliza a aplicação  de reprodução que 

permite ouvir o áudio das diligências com auxilio das etiquetas identificativas dos intervenientes. 

Se não for descarregada a aplicação a audiência pode ser ouvida através de outros programas 

de áudio. Neste último caso não será possível, no entanto, consultar as etiquetas dos 

intervenientes. 

 

Fig. 13 
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Na coluna “Ações”, ao clicar em  o SITAF irá baixar o arquivo da sessão de diligência 

selecionada no computador do utilizador, para posterior reprodução. 

O separador “Apensos” apresenta a informação relativa aos processos apensos ao processo que 

se está a consultar (apenas relativa aos processos em que esteja associado como mandatário) - 

Fig. 14. 

 

Fig. 14 

O SITAF permite aceder ao detalhe de cada um dos processos apensos, através da opção 

selecionar . Dentro do processo apenso é possível voltar ao processo principal clicando em 

. 

Por fim, o separador “Distribuição” permite ao mandatário acompanhar as possíveis 

redistribuições do processo - Fig. 15. 

 

Fig. 15 

À semelhança da visão geral é possível proceder à  a partir do “Detalhe” do 

processo. 
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É ainda possível retornar à pesquisa de processos clicando em . 

A entrega de peça processual será analisada com maior detalhe no capítulo “As minhas Peças 

Processuais”. 

 

3.4 O Visualizador de Processo 
 

No “Detalhe do processo” o SITAF permite aceder a uma outra forma de visualização dos 

documentos que constituem o processo. Basta para o efeito clicar na sinalética existente no 

topo direito da página  

Uma nova janela será apresentada: 

 

Fig. 16 

Esta visualização permite alternar entre os vários documentos que constituem o processo e 

aceder ao seu conteúdo sem ter de abrir documento a documento em pdf. 
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4. As minhas Peças Processuais  
 

 

 

 

 

Fig. 17 

Na página inicial do portal do mandatário, ao clicar no separador “As minhas Peças Processuais” 

- Fig. 17 - o SITAF vai apresentar uma visão global de todas as peças processuais, para processos 

da jurisdição administrativa e fiscal, elaboradas pelo mandatário. 

O SITAF passa a possibilitar ao mandatário guardar o registo de entrada antes de o submeter. A 

esse registo é atribuído um número de registo provisório que permite concluir o seu 

preenchimento mais tarde.  

Por omissão, o sistema apresenta a informação global sobre as peças processuais “Em Edição” - 

Fig. 18: 

 

Fig. 18 
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No entanto, é possível consultar as peças Finalizadas, ou seja, aquelas que já foram submetidas 

no sistema - Fig. 19: 

 

Fig. 19 

Ou proceder à entrega de peça processual através da opção . 

 

4.1 Consulta de Peças Processuais 
 

Ao selecionar o TAF – Tribunal Virtual (Desenvolvimento 2), no mesmo ecrã será apresentada 

uma listagem das peças processuais “Em Edição” e “Finalizadas” - Fig. 20. 

 

Fig. 20 

A lista devolvida apresenta o “Tribunal”, o “Tipo Documento”, o “N.º Processo”, a “Data 

Entrada”, o “Estado”, o N.º do Registo”, as “Observações” e os “Dias para Expirar” - Fig. 20. 

Os registos “Em edição” são gravados na base de dados do SITAF por um período de 30 dias, 

após o qual é eliminado do sistema. 



 

 16 

Na coluna “Ações” vemos que alguns registos apresentam duas opções, outros apenas uma. 

 

As peças “Finalizadas” não podem ser editadas ou eliminadas por parte do mandatário. Após a 

sua submissão, encontram-se a aguardar distribuição (no caso de Petição Inicial) ou validação 

pela secretaria (no caso de requerimento dirigido a processo já existente) - Fig. 20. 

Nas peças processuais “Em Edição” é possível editar, completando o formulário de entrega de 

peça processual ou eliminar o registo se o mandatário decidir que não o irá submeter - Fig. 20.  

 

4.2 Entrega de Peça Processual 
 

De seguida iremos demonstrar como funciona a entrega de peças processuais no SITAF. 

Ao clicar em o sistema apresenta o formulário de entrega. Este formulário é 

composto por quatro passos - Fig. 21: 

 

 

Fig. 21 

Ao longo do preenchimento dos três primeiros passos é possível guardar o registo. O Sistema 

atribui um n.º de registo provisório e a peça processual fica “Em Edição”, podendo o seu 

preenchimento ser completado posteriormente. 

O 4.º passo é o que permite carregar os ficheiros que compõem a peça processual antes de 

submeter a mesma. 

Ao longo do formulário existem campos de preenchimento obrigatório assinalados com um 

asterisco . 

 

 

No primeiro passo do preenchimento é necessário indicar o tribunal para o qual se pretende 

submeter a peça processual. 

 

 Visualizar Disponível nas peças processuais “Finalizadas” 

 Editar Disponível nas peças processuais “Em Edição” 

 Eliminar Disponível nas peças processuais “Em Edição” 

1.º Identificação 2.º Processo 3.º Intervenientes 4.º Ficheiros 

1.º Identificação 
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No caso de uma Petição Inicial, tem de ser indicado o tribunal competente para o conhecimento 

da causa. Se, por outro lado, se estiver a registar um requerimento para processo, deve ser 

indicado o tribunal onde o processo se encontra pendente. 

Relembramos que o portal permite o acesso à entrega de peças processuais a partir da “Vista 

Geral” ou do “Detalhe” do processo. Nestes casos, os campos relativos ao tribunal onde o 

processo se encontra pendente e ao número do processo serão automaticamente preenchidos. 

 

4.3 Entrega de Petição Inicial 
 

Depois de indicado o tribunal competente e o tipo de documento (Petição Inicial), o sistema 

apresenta novos campos - Fig. 22 e 23: 

 

Fig. 22 

Os novos campos permitem indicar se existe algum “Documento Físico” que, dadas as suas 

características, não pode ser digitalizado para entrega em formato eletrónico, nos termos da 

portaria que regulamenta a prática dos atos processuais no SITAF e, ainda, se é requerida a 

“Citação Urgente” - Fig. 23. 

 

Fig. 23 

Por omissão o sistema apresenta selecionadas as opções “Não”. 

Relativamente ao “Documento Físico”, se for selecionada a opção “Sim” será apresentado um 

campo de escrita livre que permite ao mandatário indicar de que tipo de documento se trata e 

que se refletirá num documento pdf gerado para o processo - Fig. 24. 
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Fig. 24 

Neste momento podemos  o registo e o sistema atribui um número de registo 

provisório que permite sair do Portal e voltar mais tarde para concluir a entrega da peça 

processual. Por outro lado, podemos selecionar a opção . Neste caso, o sistema 

atribui um número de registo provisório e passa para o 2.º passo do formulário.  

 

 

Neste passo, pretende-se obter a caracterização do processo. O formulário apresenta alguns 

campos de preenchimento obrigatório assinalados com . Há medida que vão sendo 

preenchidos outros campos serão apresentados - Fig. 25. 

 

Fig. 25 

A primeira informação solicitada é a indicação sobre se a petição inicial que se está a submeter 

é um processo principal ou se constitui um apenso a outro processo. Este é um campo de 

preenchimento obrigatório, no entanto, por omissão o sistema tem selecionada a opção “Não” 

- Fig. 25. 

2.º Processo 
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Neste primeiro exemplo, a peça processual a registar é uma Petição Inicial que não constitui 

processo apenso, pelo que se mantem selecionada a opção “Não” - Fig. 25 e 26. 

 

Fig. 26 

Ao selecionar a Matéria do processo, dois novos campos são apresentados: a “Espécie” e o 

“Objeto”. Segue-se o “Valor do Processo”, relativo ao valor atribuído à causa, e o “Tipo de 

Processo” em que se deve optar de entre “Normal” e “Urgente”, consoante o critério definido 

por lei - Fig. 26. 

Nota: 

Relativamente à entrega de Petição Inicial de Matéria Fiscal, é apresentado mais um campo de 

preenchimento que respeita ao “Tipo de Tributo”, a indicação do(s) imposto(s) em causa no 

processo. 

Por último, neste passo surge um campo relativo ao DUC – Documento Único de Cobrança. 

Apesar de não ser de preenchimento obrigatório, deve, sempre que possível, ser indicado o 

número do DUC utilizado para o pagamento da Taxa de Justiça - Fig. 26. 

Preenchidos todos os campos, o utilizador pode optar por  e sair do registo para o 

completar mais tarde, ou selecionar a opção , passando ao preenchimento dos 

campos relativos ao 3.º  passo do formulário. 

 

 

O 3.º passo diz respeito aos intervenientes do processo. É neste momento que o mandatário 

identifica os intervenientes. No caso da Petição Inicial torna-se necessário associar todos os 

intervenientes do processo - autor, réu, contrainteressados, testemunhas, mandatários, entre 

outros.  

3.º Intervenientes 
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O formulário encontra- se dividido em 3 áreas - Fig. 27: 

Contrainteressados; 

Testemunhas e; 

Listagem Intervenientes. 

 

 

Fig. 27 

Vejamos em concreto cada uma delas. 

Relativamente à identificação dos Intervenientes o SITAF começa por perguntar se o processo a 

intentar “Tem Contrainteressados” (Sim/Não) – Fig. 28: 

 

Fig. 28 

Se for selecionada a opção “Não”, não será necessário preencher mais nenhum campo relativo 

aos contrainteressados. Significa que no processo a intentar não existem contrainteressados - 

Fig. 28. 

Se, por outro lado, for selecionada a opção “Sim” o SITAF apresentará novos campos de 

preenchimento obrigatório: “Tem contrainteressados conhecidos?” (Sim/Não) e “Tem 

contrainteressados desconhecidos?” (Sim/Não) - fig. 28 e 29. 
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Fig. 29 

A indicação de existência de contrainteressados desconhecidos é relevante tendo em conta a 

possibilidade de ser a entidade demandada a indicá-los, nos termos previstos na lei - Fig. 29. 

 

Fig. 30 

Se em ambas as situações for indicada a opção “Sim”, relativamente aos contrainteressados 

conhecidos o sistema apresenta um novo campo para indicação de quantos são os 

contrainteressados - Fig. 30 e 31. 

Esta informação é de grande relevância, uma vez que o SITAF irá verificar se os intervenientes 

associados ao processo estão em conformidade com as indicações dadas na área 

contrainteressados. 

 

Fig. 31 

Se for indicado que existem 3 contrainteressados, mas depois apenas se fizer a associação de 2 

ou se for efetuada a associação de 4, o sistema apresentará uma mensagem de erro quando se 

pretender avançar para o 4.º passo do formulário, como adiante será demonstrado. 

 Relativamente à área das Testemunhas o procedimento é semelhante ao indicado para os 

contrainteressados. 
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Se a resposta for “Não”, não será necessário preencher mais nenhum campo relativo às 

testemunhas - Fig. 32. 

 

Fig. 32 

Se, por outro lado, for selecionada a opção “Sim”, novos campos de preenchimento obrigatório 

serão apresentados: “Tem Testemunhas a apresentar?” (Sim/Não) e “Tem Testemunhas a 

notificar?” (Sim/Não) - Fig. 33. 

 

Fig. 33 

Sendo selecionada a opção “Sim”, nas testemunhas a apresentar, é necessário indicar o número 

de testemunhas. Se não for requerida a notificação de testemunhas à questão “Tem 

Testemunhas a notificar?” deve ser dada a resposta “Não”, não sendo necessário o 

preenchimento de mais nenhum campo - Fig. 33. 

Se, por outro lado, for requerida a notificação de testemunhas, deverá ser selecionada a opção 

“Sim”, e, no campo apresentado para o efeito, indicado o número de testemunhas a notificar - 

Fig. 34. 
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Fig. 34 

Tal como na área dos contrainteressados, a informação sobre as testemunhas reveste especial 

relevância, uma vez que o sistema irá verificar se o número indicado corresponde ao número de 

testemunhas associado ao processo, apresentando uma mensagem em caso de discrepância na 

informação. 

Depois de preenchidos os campos relativos aos contrainteressados e testemunhas, passamos à 

área da “Listagem Intervenientes” - Fig. 35. 

À medida que forem associados intervenientes ao processo, estes serão apresentados nesta 

secção. 

 

Fig. 35 

Para dar inicio à associação dos Intervenientes basta clicar em . Uma nova 

secção será apresentada: “Pesquisar Intervenientes” - Fig. 35 e 36. 
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Fig. 36 

A pesquisa de intervenientes disponibiliza a utilização de vários critérios que permitem a 

identificação do interveniente no SITAF - Fig. 36.  

O primeiro passo para associar um interveniente deverá ser a pesquisa, por forma a perceber se 

esse interveniente já existe ou não no sistema. Se existir, bastará associar o interveniente 

encontrado. Não existindo, será necessário criar o interveniente. 

Vejamos ambas as situações, começando por associar um interveniente já existente no sistema. 

Como critérios de pesquisa utilizamos o primeiro nome e o documento de identificação (NIF). 

Ao clicar em pesquisar o SITAF devolve a seguinte listagem - Fig. 37: 

 

Fig. 37 

Na coluna de “Ações” são apresentadas duas opções: 
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 Detalhes do interveniente 
Permite visualizar os dados do interveniente como 
Morada, Documento de identificação, entre outros.  

 Associar interveniente Associa o interveniente selecionado ao processo. 

 

Ao selecionar a opção “Detalhes” , uma nova janela será apresentada com as informações 

relativas ao interveniente - Fig. 38. 

 

Fig. 38 

Se a morada constante do sistema não for a mesma que se pretende indicar, em “Listagem de 

Moradas” o botão  permite criar nova morada para o interveniente - Fig. 38 e 39. 

 

 

Fig. 39 
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Para o efeito é obrigatório preencher os campos relativos ao “País” e ao Tipo” de morada 

indicada (Filial, Residência, Residência Profissional ou Sede) - Fig. 39. 

O sistema permite ainda obter a morada, mediante indicação do Código Postal, ou obter o 

Código Postal através da morada - Fig. 40. 

 

Fig. 40 

Ao clicar em  será apresentada a morada associada ao Código Postal indicado. Na coluna 

“Ações” é possível selecionar  a morada pretendida e clicar em  para que a nova 

morada fique associada ao interveniente - Fig. 40 e 41. 

 

Fig. 41 

Após  a janela, deve selecionar-se a opção associar interveniente  disponível na coluna 

de “Ações”. O seguinte ecrã será apresentado - Fig. 42: 
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Fig. 42 

É neste momento que vamos indicar o “Tipo” de interveniente a associar ao processo, a 

“Morada” a ser utilizada para efeito de notificações, se a parte é beneficiária de “Apoio 

Judiciário”, o seu “Representante em Juízo” e se foi prestada “Garantia”. Alguns destes campos 

são de preenchimento obrigatório assinalados com um . 

Como ainda não se encontra associado nenhum interveniente ao processo que está a ser criado, 

no campo “Tipo” apenas serão apresentadas as opções “Autor” e “Réu”. 

Vamos começar por associar o autor ao processo. Ao selecionar a opção “Autor” será 

apresentado um novo campo de preenchimento obrigatório relativo à “Qualidade” (1) em que 

o autor intervém no processo, bem como a sua caracterização quanto às custas processuais – 

Fig. 43 

 

Fig. 43 

 

1 

2 

3

 

4
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Quanto à “Isenção” (2), o SITAF assume por omissão a opção “Não”. Deverá selecionar o “Sim” 

caso beneficie de isenção subjetiva de custas processuais (nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do 

RCP). 

Quanto à “Dispensa do pagamento prévio da taxa” (3), o SITAF assume por omissão a opção 

“Não”. Deverá selecionar o “Sim” caso se enquadre nos requisitos do n.º 1 do artigo 15.º do RCP. 

Relativamente ao “Apoio Judiciário” (4), o SITAF assume por omissão a opção “Não”. Se for 

selecionado “Sim”, é apresentado um novo campo que permite identificar a “Modalidade” de 

apoio judiciário de que beneficia, ou que foi requerida, quando aplicável - Fig. 44. 

 

Fig. 44 

Relativamente à “Garantia”, por omissão está selecionada a opção “Não”. Ao selecionar “Sim”, 

é obrigatório preencher os campos relativos ao “Tipo Garantia”, “Valor” e data de “Caducidade” 

da mesma - Fig. 45. 

 

Fig. 45 

Depois de preenchidos todos os campos relativos ao interveniente, basta clicar em  para 

que este passe a constar na “Listagem Intervenientes” do processo - Fig. 46. 

 

Fig. 46 

 Ver detalhe Permite visualizar os dados do interveniente 
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 Eliminar Permite eliminar o interveniente do processo 

 

Depois de associado o Autor ao processo, vamos associar o Réu “Diretor Nacional da Polícia de 

Segurança Pública”. Ao clicar em vamos proceder à pesquisa do interveniente 

para ver se o mesmo já está criado no SITAF - Fig. 47. 

 

Fig. 47 

Não tendo sido encontrados resultados, seleciona-se a opção . Uma nova área 

será apresentada “Criar Interveniente” - Fig. 47 e 48. 

 

Fig. 48 

Nesta seção os campos a preencher referem-se aos “Dados Pessoais” do interveniente, à 

“Morada” e aos “Contactos”. Como já foi referido, os campos de preenchimento obrigatório 

encontram-se assinalados com asterisco - Fig. 48. 
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Depois de indicado o nome, é necessário indicar o “Tipo de Documento de Identificação”, 

selecionando umas das opções disponíveis - Fig. 49. 

 

Fig. 49 

Na opção “Não aplicável / Não consta”, o campo “N.º de Identificação”, deixa de ser de 

preenchimento obrigatório. 

Relativamente à “Natureza” do interveniente, consoante a opção selecionada novos campos de 

preenchimento serão apresentados - Fig. 50. 

 

Fig. 50 

No presente caso a opção será “Entidade de direito público” - Fig. 51. 
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Fig. 51 

Depois, no campo “Ent. De Direito Público” é necessário especificar o tipo de entidade - Fig. 51.  

 

 

Preenchidos todos os campos dos “Dados Pessoais”, basta clicar em “Morada” para serem 

apresentados os campos correspondentes - Fig. 52. 

 

Fig. 52 

Como vimos anteriormente, quanto à criação de nova morada para um interveniente já 

existente no sistema, os campos de preenchimento obrigatório são o “País” e o “Tipo” de 

morada - Fig. 52 e 53. 
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Fig. 53 

 

 

Depois de preenchidos os campos e de selecionada a opção  na coluna de “Ações” - Fig. 53 - 

basta clicar em “contactos” para preencher os respetivos campos - Fig. 54. 

 

Fig. 54 

Nesta área não existem campos de preenchimento obrigatório. Por fim, basta clicar em 

para que seja apresentado o ecrã que permite a indicação do tipo de interveniente 

que está a ser associado - Fig. 55: 

 

 



 

 33 

 

Fig. 55 

No caso do “Réu” os campos de preenchimento obrigatório, para além do “Tipo”, são a 

“Morada” e o tipo de “Representante em Juízo”. Neste último campo, como estamos a proceder 

ao registo de uma Petição Inicial a opção a selecionar é “Nada consta nesta fase” - Fig. 55.  

Depois de preenchidos todos os campos, ao clicar em , o interveniente passa a aparecer 

na “Listagem Intervenientes” - Fig. 56. 

 

Fig. 56 

Neste momento, ao clicar em  para passar ao 4.º passo para associação dos 

ficheiros que compõem a peça processual, será apresentada uma mensagem de erro - Fig. 57: 
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Fig. 57 

Esta mensagem resulta da validação de dados efetuada pelo SITAF. Quando foram preenchidos 

os campos relativos aos contrainteressados, indicou-se que existem 3 contrainteressados 

conhecidos. Assim, terão de ser associados os contrainteressados.  

O processo de associação é o mesmo descrito anteriormente para a pesquisa de interveniente 

ou criação de novo interveniente, passando os mesmos a constar da “Listagem Intervenientes” 

- Fig. 58. 

 

Fig. 58 

Após a associação dos 3 contrainteressados vamos clicar em . O SITAF apresenta 

nova mensagem de erro, relativa às testemunhas indicadas - Fig. 59. 
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Fig. 59 

Esta mensagem surge porque, aquando do preenchimento da secção relativa às testemunhas, 

foi indicado que existem 2 testemunhas a apresentar. Assim, é necessário associar as 

testemunhas ao processo, utilizando o procedimento de associação de intervenientes. 

Na associação de interveniente, quando, no “Tipo”, é indicado que se trata de testemunha, 

aparece um novo campo de preenchimento: “Associado a” que permite indicar a parte que 

indica a testemunha - Fig. 60. 

 

Fig. 60 

Tratando-se de Petição Inicial, vamos indicar a testemunha como associada ao autor e clicar em 

. 
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Na “Listagem Intervenientes” já aparece a testemunha adicionada e na coluna “Associação” 

aparece o nome do Interveniente que a indicou - Fig. 61. 

 

Fig. 61 

Depois de associadas as 2 testemunhas a apresentar, ao clicar em , mais uma 

mensagem de erro será apresentada - Fig. 62: 

 

Fig. 62 

Esta mensagem de erro surge porque, aquando do preenchimento dos campos relativos às 

testemunhas se indicou que existe 1 testemunha a notificar. Assim, da mesma forma que nos 

passos anteriores, é necessário associar a testemunha a notificar ao processo, através da 

Pesquisa de interveniente ou criando novo Interveniente.  

Relativamente à testemunha a notificar, no ecrã de indicação do tipo de interveniente, é 

necessário indicar que a testemunha é a notificar - Fig. 63.  
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Fig. 63 

Com esta indicação o SITAF irá assumir como contacto preferencial para notificação da 

testemunha o correio. 

 

 

 

Depois de associada a testemunha a notificar, ao clicar em  passamos para o 4.º 

e último passo de preenchimento do formulário de entrega da Petição Inicial que permite a 

junção dos documentos que compõem a peça processual - Fig. 64. 

 

Fig. 64 

Neste passo deixa de ser possível  o registo para posterior edição. Neste momento, 

depois de adicionados todos os ficheiros, o sistema apenas permite  a peça processual, 

sendo-lhe atribuído o correspondente registo de entrada.  

Para associar os ficheiros correspondentes à peça processual, basca clicar em . 

Será apresentada uma janela que permite aceder aos documentos do computador do utilizador 

para seleção dos documentos a adicionar - Fig. 65. 

4.º Ficheiros 
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Fig. 65 

 

Fig. 66 

Depois de associados os ficheiros, na coluna “Tipo Documento” é possível identificar com maior 

precisão os documentos adicionados. Na coluna “Observações” é, ainda, possível acrescentar 

informação adicional sobre o documento - Fig. 66. 

Na coluna de “Ações” é disponibilizada a opção “Eliminar” , que remove o documento 

adicionado da lista apresentada - Fig. 66. 

Ao clicar em , o SITAF irá proceder à validação de todos os campos preenchidos, dando 

nota das inconformidades encontradas - Fig. 67. 

 

Fig. 67 
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No caso exemplificado na Fig. 67, o sistema alerta que nos documentos anexos não foi 

encontrado nenhum documento com o tipo “Apoio Judiciário – Documento comprovativo”, 

documento comprovativo do pagamento do DUC e não foi indicado DUC - Fig. 66. Esta 

informação surge porque, aquando da associação do autor, nos seus detalhes foi indicado que 

este beneficia de Apoio Judiciário. 

A mensagem apresentada é um mero alerta não sendo impeditivo da submissão do registo. O 

utilizador tem, no entanto, a possibilidade de dizer que “Não” pretende continuar a submissão 

da peça processual, adicionando o ficheiro com o tipo “Apoio Judiciário”. 

Se for selecionada a opção “Sim”, ou se não for identificada nenhuma inconsistência na 

informação preenchida no formulário o SITAF irá proceder à submissão da peça processual - Fig. 

68. 

 

Fig. 68 

Após a conclusão da submissão do registo de peça processual é apresentada uma mensagem de 

sucesso com o número de registo de entrada da Petição Inicial, permitindo a impressão do 

comprovativo de entrega - Fig. 69. 

 

 

Fig. 69 

Na área “As minhas Peças Processuais” o estado do registo passa a ser “Finalizado” - Fig. 70.  
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Fig. 70 

 

4.4 Criação de Processo Apenso 
 

O registo de uma petição inicial a correr termos por apenso ao processo principal é em tudo 

semelhante à entrega de processo principal. No entanto, existem algumas questões que 

importam referir. 

Ao selecionar a opção  e depois de preenchidos os campos relativos ao 1.º passo 

do formulário - Fig. 71: 

 

Fig. 71 

É no 2.º passo que o mandatário indica ao sistema que a Petição Inicial a submeter constitui um 

processo apenso - Fig. 72. 
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Fig. 72 

Ao selecionar a opção “Sim” o sistema apresenta dois novos campos de preenchimento 

obrigatório assinalados com asterisco : “N.º do Processo” e “N.º do Registo da PI” - Fig. 72. 

Ao indicar o número do processo principal, clicando em “Pesquisa rápida” , o SITAF irá 

verificar se o número do processo está correto e se existe no tribunal indicado preenchendo a 

informação relativa ao “N.º do Registo da PI”, e apresentando informação relativa ao processo 

principal - Fig. 73: 

 

Fig. 73 

Se no tribunal indicado existir mais do que um processo com o mesmo número, por exemplo 

um processo que já tenha apensos, ao clicar em  o sistema apresenta uma mensagem de 

alerta - Fig. 74: 
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Fig. 74 

Nestes casos, por forma a refinar a pesquisa, deve ser utilizada a opção de pesquisa . Uma 

janela será apresentada com o resultado da pesquisa, permitindo selecionar o processo correto 

- Fig. 75. 

 

Fig. 75 

Para selecionar o processo basta clicar em “selecionar”  na coluna de “Ações”. A janela é 

fechada automaticamente e os campos “N.º do Processo” e N.º do Registo da PI” são 

preenchidos, apresentando a informação relativa ao processo principal - Fig. 76. 

 

Fig. 76 

Nas situações em que o Mandatário não tem ainda a indicação do número do processo principal, 

pode preencher o campo relativo ao “N.º do Registo da PI” e clicar em . O sistema irá 

preencher os campos relativos à petição inicial registada, mas ainda não distribuída (exemplo: 

Ação principal e Providência Cautelar que dão entrada em simultâneo). 
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Depois de indicado o número do processo principal ou o número do registo da PI, é necessário 

preencher os elementos relativos ao processo apenso - Fig. 77: 

 

Fig. 77 

Ao clicar em , será apresentado o 3.º passo do formulário relativo aos 

intervenientes do processo, no qual terão de ser associados todos os intervenientes, nos 

mesmos moldes anteriormente explicados. No 4.º passo, deverão ser adicionados os ficheiros 

correspondentes ao processo apenso. 

 

4.5 Entrega de Requerimento (outras peças processuais) 
 

O formulário de entrega de requerimento ou outras peças processuais (por exemplo a 

contestação, alegações, réplica, tréplica, entre outros) para um processo é semelhante ao do 

registo de entrada da petição inicial, apresentando, porém, algumas diferenças nos campos a 

preencher. 

O SITAF passa, ainda, a permitir, no âmbito do registo de um requerimento, que o mandatário 

adicione partes/intervenientes ao processo.  

No 1.º passo, quando indicado o tribunal onde se encontra pendente o processo e o “Tipo de 

Documento”, o sistema permite a indicação da existência de “Documento Físico” - Fig. 78.  

Esta opção encontra-se disponível em todos os tipos de registo, tendo em conta a possibilidade 

de existir um documento não digitalizável, nos termos da Portaria que regulamenta a prática de 

atos nos Tribunais Administrativos e Fiscais. 
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Fig. 78 

Também a opção  está sempre disponível no formulário de registo de peças 

processuais.  

Ao clicar em , será apresentado o 2.º passo do formulário. Aqui o utilizador pode 

identificar o processo ao qual se dirige o requerimento, mediante o “N.º do Processo” ou o “N.º 

do Registo da PI”. Ao clicar em  ou  os dados relativos ao processo serão preenchidos 

automaticamente - Fig. 79. 

 

Fig. 79 

No 3.º passo será apresentada a informação relativa aos intervenientes do processo. Conforme 

consta da Fig. 80, na coluna “Ações” apenas é apresentada uma opção, a visualização do 

“Detalhe do interveniente” . 
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Fig. 80 

Neste ecrã são apresentados dois campos de preenchimento obrigatório assinalados com , 

“Tem Contrainteressados? (Sim/Não)” e “Tem Testemunhas? (Sim/Não). Como referido 

anteriormente, com o registo de um requerimento é possível aditar partes/intervenientes ao 

processo.  

É o caso, por exemplo, de um requerimento de alteração do rol de testemunhas. Se o 

mandatário pretender indicar novas testemunhas ou substituir outras (não pode remover 

testemunhas, apenas acrescentar novas indicando que são em substituição) deve, na área 

“Testemunhas” em resposta à questão “Tem Testemunhas?” selecionar “Sim” - Fig. 81. 

 

Fig. 81 
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Nos campos relativos à existência de testemunhas a apresentar ou a notificar deve assinalar 

“Sim” na opção pretendida e indicar o número de testemunhas - Fig. 81. 

Depois de indicados estes campos, se clicar em , o sistema apresenta uma 

mensagem de erro, uma vez que não foi associado o Interveniente (testemunha) - Fig. 82. 

 

Fig. 82 

Assim, deve ser selecionado o botão  seguindo os passos anteriormente indicados 

para a pesquisa de interveniente ou criação de novo interveniente. 

Após a associação da testemunha, ao clicar em , o sistema passa a apresentar o 

4.º passo do formulário, que permite adicionar os ficheiros que compõem o requerimento - Fig. 

83. 

 

Fig. 83 

Por fim, depois de adicionados os ficheiros pretendidos, basta clicar em  para que o 

sistema atribua o número de registo de entrada ao requerimento, permitindo a impressão do 

comprovativo de entrega. 
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4.6 Entrega de Processo Administrativo Instrutor 
 

O formulário de entrega de peças processuais apresenta algumas diferenças quando, no 1.º 

passo, o “Tipo de Documento” indicado é o “Processo Instrutor” - Fig. 84. 

 

Fig. 84 

Como em todos os tipos de registo, é possível indicar se existe algum documento não 

digitalizável nos termos da legislação em vigor. Ao clicar em o sistema atribui o 

número de registo provisório e apresenta o ecrã relativo ao segundo passo do formulário - Fig. 

85. 

 

Fig. 85 

Neste segundo formulário, indicando o número do processo ou o número do registo da PI, ao 

clicar em  ou  o sistema devolve a informação relativa ao processo indicado - Fig. 85. 

Ao clicar em , será apresentado o 4.º passo do formulário - Fig. 86. O 3.º passo, 

relativo aos intervenientes do processo não é passível de alteração no registo do Processo 

Instrutor. 
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Fig. 86 

Depois de adicionados os ficheiros que compõem o Processo Instrutor, basta clicar em  

e o sistema irá devolver uma mensagem de sucesso no registo da peça processual, indicando o 

número de registo de entrada que lhe foi atribuído e permitindo a impressão do comprovativo 

de entrega. 

5. Comprovativo de entrega 
Todos os registos de peças processuais submetidos no SITAF são passiveis de consulta para 

obtenção do comprovativo de entrega. O comprovativo consiste num documento pdf 

materializado no processo e que corresponde aos campos preenchidos no formulário.  

6. Comprovativo de entrega anterior ao Portal 
Ao aceder à área “As minhas peças processuais”, selecionar a opção “Finalizadas” e clicar no 

tribunal onde foi submetida a peça processual – Fig. 87. 

 

Fig. 87 

A lista de registos submetidos será apresentada. 

Neste ecrã é possível ordenar os registos por data de entrada da mais recente para a mais antiga 

ou vice-versa. No campo “Filtrar por” é também possível indicar o número do processo ou a data 

do registo – Fig. 88. 
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Fig. 88 

No 4.º Passo será apresentada a opção de “Descarregar Comprovativo”. 

 

Fig. 89 

 

 

 

7. Invocação de violação de disposições comunitárias (art.º 188.º 

do CPTA) 
 

Nos termos do disposto no artigo 188.º do CPTA, cabe ao Estado Português informar a Comissão 

das Comunidades Europeias sobre os processos principais e cautelares, no âmbito do 

contencioso pré-contratual, intentados durante o ano anterior, nos quais tenha sido suscitada 

questão de violação de disposições comunitárias, bem como das decisões proferidas nesses 

processos.  

Esta comunicação é feita até ao dia 1 de março de cada ano e respeita aos Processos de 

Contencioso Pré-Contratual e às Providências Cautelares relativas a procedimentos de formação 

de contratos. 

Assim, por forma a dar resposta à necessidade de identificação dos processos e dos normativos 

em causa, no segundo passo do formulário, nos processos de matéria administrativa 
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(Contencioso Pré-contratual ou providências relativas à formação de contratos) passa a ser 

possível indicar se na ação a interpor é invocada a violação de disposições comunitárias (artigo 

188.º CPTA).  

Ao selecionar “Sim” (Fig. 90), um novo campo obrigatório será apresentado as seguintes opções 

de seleção múltipla:  

 Decisão 

 Diretiva 

 Regulamento 

 Tratado da União Europeia 

 

 

Fig. 90 

 

 

Após a seleção passará a constar a listagem de diplomas que contêm as disposições cuja violação 

é invocada – Fig. 91: 
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Fig. 91 

Esta informação ficará também disponível na Ficha do processo, sendo passível de consulta 

pelos representantes legais das partes – Fig. 92. 

 

Fig. 92 

 

8. Associação como mandatário da entidade demandada ou 

contrainteressados 
 

Aquando da entrega de peça processual para um processo pendente, o representante legal ao 

preencher o formulário pode indicar qual a parte que representa, ficando de imediato associado 

ao processo. 

Para esse efeito basta que no 3.º passo do formulário, relativo aos Intervenientes no processo, 

na “Lista de Intervenientes” o mandatário clique em “Associar Interveniente” – Fig. 93. 
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Fig. 93 

O ecrã de Pesquisa de Interveniente será apresentado. Ao selecionar a opção “Mandatário”, 

será possível pesquisar o Mandatário que se pretende associar através de vários critérios 

disponíveis, tais como, “N.º de Cédula Profissional”, “Nome”, BI/CC, “NIF”, etc… - Fig. 94. 

 

 

Fig. 94 

Após clicar em Pesquisar será apresentada a lista de resultados – Fig. 95: 
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Fig. 95 

Na coluna “Ações” ao clicar na opção “Associar mandatário”, uma nova janela será apresentada 

– Fig. 96:  

 

Fig. 96 

Neste ecrã é possível indicar o Tipo de representação (Advogado, advogado estagiário, jurista, 

etc…), e a parte que representa no processo. Após basta clicar em “Associar” para passar a 

constar da “Lista de Intervenientes” como Mandatário e com a indicação da parte a que está 

associado. 
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9. As minhas certidões eletrónicas 
 

 

Fig. 97 

 

 

 

Na página inicial do portal do Mandatário, ao clicar no separador “As minhas certidões 

eletrónicas” - Fig. 97, o SITAF vai apresentar uma listagem de todos os pedidos de certidão 

eletrónica efetuados pelo mandatário – Fig. 98. 

 

Fig. 98 
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Ao clicar em “Pesquisa”, serão apresentados os campos que permitem indicar os critérios 

pretendidos. Neste ecrã é possível filtrar os pedidos de certidão por “Estado da Certidão” - 

Fig.99. 

 

 

Fig. 99 

 

 

 

 

Com a alteração do artigo 170.º do Código de Processo Civil, operada pelo Decreto-Lei 68/2017, 

de 16 de junho e a publicação da Portaria n.º …/2017 de … de junho, passa a estar consagrada e 

regulamentada a emissão de “Certidão judicial eletrónica” aos Mandatários com poderes de 

representação nos autos ou outros que justifiquem o interesse ou necessidade na sua obtenção. 

É possível a emissão de 4 tipos de certidão judicial eletrónica: 

1. Certidão do Estado do processo 

2. Certidão Estado de processo com decisão 

3. Certidão de Peças do Processo  

4. Outro Tipo de Certidão 

Algumas certidões são emitidas de forma automática pelo Sistema de Informação dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais (SITAF), sem necessidade de qualquer intervenção por parte da 
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secretaria. No entanto, outras situações carecem de análise pelo tribunal, sendo este a emitir a 

respetiva certidão. 

 

9.1. Formas de pedido de emissão de certidão judicial eletrónica 
 

Através do Portal do Mandatário 

Este canal poderá ser utilizado pelo mandatário com poderes de representação no processo ou 

por mandatário sem poderes de representação, mas que justifiquem o interesse ou necessidade 

na obtenção da certidão, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 170.º do CPC. O 

procedimento a ter em conta para a submissão do pedido de certidão encontra-se explanado 

em manual próprio disponibilizado pelo Centro de Formação através do endereço: 

www.taf.mj.pt . 

 

Presencialmente na secretaria do tribunal da área de jurisdição competente 

O pedido de certidão judicial eletrónica pode ser feito presencialmente junto da Secção Central 

do tribunal que assegura o seu registo no sistema informático de apoio à tramitação processual 

(SITAF) e a informação sobre o pagamento da mesma. 

 

9.2. Tipos de certidão passiveis de emissão 

9.2.1. Certidão do Estado do Processo 

 

Este tipo de certidão judicial eletrónica permite obter uma simples certidão da pendência dos 

autos ou da data de transito em julgado. 

Esta certidão é emitida de forma automática, pelo SITAF: 

o Quando o requerente seja parte no processo ou mandatário com procuração nos autos 

e não estejamos perante as situações de publicidade limitada do processo (art.º 164.º 

CPC): 

o Se o processo se encontrar pendente (sem decisão); 

o Se, por outro lado, já tiver sido proferida decisão nos autos e:  

 Existe apenas uma decisão transitada em que foi registado o trânsito em julgado. 

No entanto, existem situações em que o pedido de certidão carece de análise pela secretaria 

do tribunal: 

o Quando o requerente não seja parte no processo ou mandatário sem procuração nos 

autos e estejamos perante as situações de publicidade limitada do processo (art.º 164.º 

CPC); 

http://www.taf.mj.pt/
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o Se existe decisão, mas não está registado o transito em julgado, sendo necessária a 

análise pelo tribunal, no sentido de verificar se já ocorreu o trânsito ou não; 

o Se existe mais do que uma decisão registada no processo (caso de processos com 

decisão registada em instâncias superiores), sendo necessário verificar qual a decisão a 

ter em conta para a emissão da certidão. 

 

9.2.2. Certidão Estado de processo com decisão 

 

Este tipo de certidão permite obter uma certidão com data de transito em julgado, sendo 

acompanhada do documento da decisão que coloca termo ao processo 

(Sentença/Acórdão/Despacho saneador c/Sentença/ Ata c/Sentença). 

Esta certidão é emitida de forma automática, pelo SITAF: 

o Quando o requerente seja parte no processo ou mandatário com procuração nos autos 

e não estejamos perante as situações de publicidade limitada do processo (art.º 164.º 

CPC): 

o Se existir apenas uma decisão transitada em julgado; 

No entanto, existem situações em que o pedido de certidão carece de análise pela secretaria 

do tribunal: 

o Quando o requerente não seja parte no processo ou mandatário sem procuração nos 

autos e estejamos perante as situações de publicidade limitada do processo (art.º 164.º 

CPC); 

o Se existe decisão, mas não está registado o transito em julgado, sendo necessária a 

análise pelo tribunal, no sentido de verificar se já ocorreu o trânsito ou não.  

o Se existir mais do que uma decisão no processo (caso de processos com decisão 

registada em instâncias superiores), sendo necessário verificar qual a decisão a ter em 

conta para a emissão da certidão. 

 

9.2.3. Certidão de Peças do Processo 

 

Este tipo de certidão permite obter uma certidão de qualquer peça processual ou documentos 

do processo passiveis de consulta pelo Mandatário ou Parte do processo. Será apresentada a 

lista de documentos do processo no SITAF. Os documentos serão anexados à certidão pela 

ordem em que forem selecionados. 

Esta certidão é emitida de forma automática, pelo SITAF: 

o Quando o requerente seja parte no processo ou mandatário com procuração nos 

autos e não estejamos perante as situações de publicidade limitada do processo 

(art.º 164.º CPC): 
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No entanto, existem situações em que o pedido de certidão carece de análise pela secretaria 

do tribunal: 

o Quando o requerente não seja parte no processo ou mandatário sem procuração 

nos autos e estejamos perante as situações de publicidade limitada do processo 

(art.º 164.º CPC); 

 

9.2.4. Outro Tipo de Certidão 

 

Este tipo uma certidão narrativa do processo, que pode integrar, ou não, peças do processo e 

respetivos documentos. 

Estas certidões serão sempre enviadas para análise pela secretaria. 

o É possível neste tipo de certidão conjugar os restantes tipos de certidão (Estado do 

processo, com decisão, peças processuais) ou requerer uma certidão narrativa de algum 

evento do processo. 

 É obrigatório o preenchimento do campo “Caracterização/descrição da certidão 

pretendida (*)”; 

 É possível adicionar um documento em pdf. com o requerimento explicativo da 

certidão pretendida. 

o Não sendo parte do processo ou mandatário sem procuração nos autos e estejamos 

perante as situações de publicidade limitada do processo (art.º 164.º CPC), é, ainda, 

obrigatório o preenchimento da “Justificação do interesse/necessidade da certidão 

(art.º 170.º/1 e 2 CPC) (*)”. 

 

9.3. Pedido de Certidão eletrónica – Portal do Mandatário - 

Procedimento 
 

Através do Portal do Mandatário é possível submeter um pedido de certidão eletrónica de duas 

formas: 

1. No âmbito de um processo, acedendo à área “Os meus processos” ou; 

2. Acedendo à área “As minhas certidões eletrónicas” 

Ao proceder à consulta de um processo, no Portal dos Mandatários através das opções “Visão 

Geral” ou “Detalhe” estará sempre disponível o botão “Pedido de Certidão” – Fig. 100 e 101. 
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Fig. 100 

 

Fig. 101 

O formulário para preenchimento do pedido de certidão eletrónica será apresentado com os 

campos “Tribunal” e “N.º do Processo” já preenchidos – Fig. 102. 

 

Fig. 102 
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Através da área “As minhas certidões eletrónicas”, basta clicar em “Pedido de Certidão” para 

aceder ao formulário próprio para a submissão do pedido. – Fig. 103:  

 

 

 

Fig. 103 

 

Neste caso, como o pedido de certidão não teve origem num processo em consulta, será 

necessário preencher a informação relativa ao Tribunal onde se pretende efetuar o pedido, - Fig. 

104: 

 

Fig. 104 

 

Após é necessário indicar o número do processo: - Fig. 105: 
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Fig. 105 

 

Por fim será necessário preencher o campo relativo ao “Tipo de Certidão” – Fig. 106: 

 

Fig. 106 

 

9.3.1 Pedido de Certidão eletrónica por Mandatário sem procuração nos autos: 

 

O pedido de certidão eletrónica pode ser feito por um Mandatário sem poderes de 

representação no processo em causa, mas que manifeste interesse na emissão da certidão. 

Neste caso, o pedido de certidão eletrónica apenas pode ser efetuado a partir do Portal do 

Mandatário, na secção “As minhas Certidões Eletrónicas”, através da opção “Pedido de 

Certidão” – Fig. 107. 

 

Fig. 107 
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As regras de preenchimento, pagamento e emissão de certidão são as mesmas que passamos 

a explicar para Mandatário com representação no processo. 

 

9.3.2 Pedido de Certidão eletrónica por Mandatário do processo 

 

O Mandatário com procuração nos autos, pode requerer a emissão de uma certidão eletrónica 

em qualquer dos seus processos.  

Para o efeito pode aceder ao formulário para submissão do pedido através da consulta do 

processo na secção “Os meus processos”, no Portal do Mandatário, ou através da secção “As 

minhas Certidões Eletrónicas”. 

Consoante o tipo de certidão pretendido diferentes regras se aplicam à emissão da certidão que 

pode ser automática ou ficar dependente de análise pelo tribunal. 

Assim, passamos a especificar o procedimento para o pedido de certidão judicial eletrónica, 

abordando as diferenças nos campos a preencher consoante o tipo de certidão em causa. 

No caso de um pedido de certidão sobre o “Estado do Processo”, não será necessário preencher 

mais nenhum campo, - Fig. 108.  

 

 

Fig. 108 

 

Ao clicar em “Submeter pedido” – Fig. 108, uma mensagem com informação relativa ao 

montante a pagar pela certidão será apresentada – Fig. 109: 

 

 

Fig. 109 
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O utilizador pode, neste momento, optar por prosseguir com o pedido de certidão ou não. Se 

selecionar a opção “Sim”, uma segunda mensagem será apresentada, indagando se pretende 

receber notificações por email – Fig. 110.  

 

Fig. 110 

Após, o pedido de certidão será registado no sistema. Caso a certidão seja emitida de forma 

automática, no formulário passa, a constar o “Estado” do pedido “Aguarda pagamento”, bem 

como a indicação das referências para pagamento (referência multibanco) e a indicação do 

montante a pagar – Fig. 111. 

 

 

Fig. 111 

 

O Mandatário pode, ainda, imprimir o respetivo comprovativo onde constarão todos os 

elementos relativos ao pedido efetuado, bem como as referências necessárias para o 

pagamento da certidão – Fig. 112. 
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Fig. 112 

 

Após a realização do pagamento, quando a certidão seja automática, o estado da mesma, na 

área “As minhas certidões”, passa a “Emitida” – Fig. 113 – e na coluna “Ações” passa a estar 

disponível a opção “Descarregar”        . 

  

Fig. 113 

A todo o tempo é possível “Ver”          o comprovativo do pedido efetuado e, nos casos em que 

a certidão esteja já emitida, é possível logo neste ecrã “Descarregar Certidão” – Fig. 114. 

 

Fig. 114 

 

Das certidões emitidas consta a informação relativa ao tribunal em que o processo corre termos 

o processo, a identificação do número do processo, espécie processual, identificação das partes 
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e referência do documento. As certidões eletrónicas são certificadas pelo sistema informático 

de suporte à tramitação processual, SITAF – Fig. 115. 

 

 

Fig. 115 
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No caso de um pedido de certidão do “Estado do processo c/Sentença”, não será necessário 

preencher mais nenhum campo adicional, bastando a indicação do tribunal, número do 

processo e tipo de certidão pretendida para poder submeter o pedido. 

Quando o sistema informático detete uma das situações em que o pedido de certidão tem de 

ser remetido ao tribunal para análise o estado do pedido será: “Em análise” – Fig. 116. 

 

Fig. 116 

Neste caso, não serão apresentadas as referências para pagamento da certidão (referência 

Multibanco), uma vez que o pedido terá de ser analisado pela secretaria.  

Após a submissão do pedido de certidão, na secção “As minhas certidões”, é possível 

acompanhar a evolução do pedido “Em análise” – Fig. 117.  

 

Fig. 117 

 

A partir do momento que o tribunal aprove o pedido submetido, será emitido o respetivo 

comprovativo do qual constarão já as referências para pagamento– Fig. 118. 
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Fig. 118 

 
Quando selecionado o “Tipo de Certidão”: “Peças do Processo”, será apresentada a lista de 

documentos que compõem o processo judicial, ordenados por ordem cronológica – Fig. 119. 

 

Fig. 119 
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Nota: 

Nos casos em que o requerente da certidão não seja mandatário com procuração nos autos, 

será obrigatório o preenchimento do campo “Justificação do Interesse/necessidade da certidão 

(art.º 170.º/1 e 2 CPC) *” – Fig. 120: 

 

Fig. 120 

A certidão judicial eletrónica tem como tamanho máximo os 10 MB, pelo que, quando o 

Mandatário seleciona as peças processuais que devem constar da certidão a emitir, será 

apresentada uma barra de progresso que permite perceber quando se está a chegar perto do 

limite. A barra varia entre as cores: 

 Azul – dentro do tamanho permitido – Fig. 120 

 Laranja – quase no limite do tamanho permitido – Fig. 121 

 Vermelho – foi atingido o limite máximo (não deixa selecionar mais peças processuais, 

pode, no entanto, desmarcar alguma e substituir por outra) – Fig. 122 

 

Fig. 121 
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Fig. 122 

Após a submissão do pedido de certidão eletrónica, o estado do mesmo passa a “Aprovado” e, 

na área reservada “As minhas certidões eletrónicas”, é possível consultar o pedido. No ecrã de 

consulta do pedido de certidão são apresentados os documentos do processo selecionados e 

que farão parte integrante da certidão a emitir – Fig. 123. 

 

Fig. 123 

O Mandatário pode “Descarregar Comprovativo”, do qual constarão os dados relativos á 

referência Multibanco para pagamento da certidão solicitada e, também, a lista dos documentos 

selecionados no formulário do pedido de certidão eletrónica – Fig. 124. 
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Fig. 124 

Após o pagamento do montante devido pela emissão de certidão, a mesma será emitida de 

forma automática pelo SITAF, passando a estar disponível na secção “As minhas Certidões 

Eletrónicas” para ser descarregada – Fig. 125.  

 

Fig. 125 

Da certidão constará o código de acesso à certidão, as instruções para acesso à mesma no portal 

publico, bem como a assinatura pelo Sistema informático e respetiva data e hora. Em anexo à 

certidão constarão os documentos selecionados no momento da submissão do pedido de 

certidão eletrónica – Fig. 126. 
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Fig. 126 

Quando a certidão seja solicitada por mandatário sem procuração nos autos, o pedido de 

emissão da certidão será registado e enviado para análise pela secretaria, ficando no estado “Em 
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Análise”. Só após a aprovação do pedido é que será emitido o comprovativo do pedido com os 

dados de pagamento. 

Relativamente ao “Tipo de Certidão”: “Outro Tipo de Certidão” no formulário a preencher são 

apresentados 2 novos campos: “Adicionar ficheiro” (opcional) e “Caracterização/descrição da 

certidão pretendida” (de preenchimento obrigatório) – Fig. 127. 

Nas “Observações” o Mandatário tem de indicar efetivamente que tipo de certidão pretende e 

qual o fim a que a mesma se destina – Fig. 127. 

 

 

Fig. 127 

A informação relativa ao requerimento anexo passará a constar do formulário do pedido sendo 

passível de consulta. O estado do pedido será “Em análise” – Fig. 128. 

 

 

Fig. 128 

 

Após a aprovação do pedido pelo tribunal, o estado da certidão será atualizado para “Em 

pagamento”, sendo possível, através da secção “As minhas Certidões Eletrónicas”, no Portal do 
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Mandatário, proceder à consulta do pedido e “Descarregar comprovativo” o qual conterá as 

referências Multibanco necessárias para o pagamento do montante em divida pela emissão de 

certidão eletrónica.  

A certidão será emitida pelo tribunal, logo que seja comprovado o pagamento do montante 

devido pela sua emissão e irá conter referência a todos os elementos solicitados no pedido 

efetuado pelo Mandatário, no campo “Observações”, ou no ficheiro anexo – Fig. 129. 

 

Fig. 129 
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