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ATA N.º 432 

 

No dia 12 de outubro de 2020, pelas 14 horas e 30 minutos, reuniu, em sessão 

ordinária, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.--------------------- 

 

Tendo em consideração a situação epidemiológica a nível nacional, a sessão 

foi realizada com recurso a sistema de videoconferência. --------------------------------------- 

 Estiveram presentes na sessão, na sede do Conselho: 

A Presidente do Conselho, Juíza Conselheira Dulce Manuel da Conceição 

Neto, e,-------------------------------------------------------------------------------------- 

A Juíza Secretária do Conselho, Juíza Desembargadora Helena Telo Afonso.--- 

Participaram na sessão através do sistema de videoconferência:-------------- 

Prof. Doutor Luís Sousa Fábrica;-------------------------------------------------------------- 

Prof. Doutor Vasco Valdez;---------------------------------------------------------------------- 

Prof. Doutor Pedro Costa Gonçalves;-------------------------------------------------------- 

Profª. Doutora Ana Gouveia Martins;--------------------------------------------------------- 

Mestre João Taborda da Gama;--------------------------------------------------------------- 

Dr. Ricardo Amaral Rodrigues;----------------------------------------------------------------- 

Juiz Conselheiro Jorge Aragão Seia;------------------------------------------------------ 

Juíza Desembargadora Catarina Jarmela (para intervir em substituição da 

Juíza Desembargadora Fernanda de Fátima Esteves);---------- 

Juíza de Direito Eliana Cristina de Almeida Pinto.---------------------------------------- 

* 

Não esteve presente na sessão, nem participou através do sistema de 

videoconferência, o Senhor Vogal Juiz de Direito Jorge Manuel Monteiro da Costa, 

cuja ausência foi previamente comunicada.---------------------------------------------------------- 

*************** 

Presidiu à sessão a Senhora Juíza Conselheira Dulce Manuel da Conceição 

Neto, Presidente do Conselho.-------------------------------------------------------------------------- 
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* 

Aberta a sessão, a Senhora Presidente felicitou os membros eleitos no 

passado dia 28 de setembro de 2020, cuja lista única obteve cerca de 77 por cento 

dos votos, e enalteceu a grande participação eleitoral, a rondar os 51 por cento. -------- 

 Antes de dar inicio à apreciação dos pontos inscritos em Tabela foram, ainda, 

abordados os seguintes assuntos:---------------------------------------------------------------------- 

 

I. Informação intercalar sobre idoneidade, mérito e desempenho dos 

Juízes de Direito em regime de estágio do 5.º Curso Normal de Formação para os 

Tribunais Administrativos e Fiscais, transmitida pelo Senhor Diretor do CEJ, por 

ofício de 8 de outubro de 2020.------------------------------------------------------------------------ 

A Senhora Presidente deu conhecimento ao Conselho do teor do ofício enviado 

pelo Senhor Diretor do Centro de Estudos Judiciários, nos termos dos artigos 71.º, n.º 

3, da Lei n.º 2/2008, com a última redação introduzida pela Lei n.º 21/2020 e 61.º, n.ºs 

2 e 4, do Regulamento Interno do CEJ, a transmitir a informação intercalar relativa à 

idoneidade, mérito e desempenho dos 39 Juízes de Direito, em regime de estágio, do 

5.º Curso Normal de Formação (cf. documento anexo).------------------------------------------- 

Perante o teor dessa informação e o número de juízes, em regime de estágio, 

que, num juízo de prognose, estarão em condições de serem nomeados como juízes 

conveniente iniciarem-se as diligências necessárias com vista à realização de um 

movimento judicial para colocação daqueles magistrados.--------------------------------------- 

Pelo que, foi deliberado, por unanimidade, a realização de uma sessão 

extraordinária, com a participação dos Senhores Presidentes dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, com vista a uma análise da atual realidade, para que a 

alocação dos novos magistrados se revele a mais adequada e eficiente.-------------------- 

* 

II. Reunião com a Senhora Ministra da Justiça.--------------------------------------- 

A Senhora Presidente deu conta ao Conselho dos assuntos abordados na 

reunião havida com a Senhora Ministra da Justiça, no passado mês de setembro, a 

qual teve como principal objetivo apurar os constrangimentos e dificuldades sentidas 

pelos tribunais após as férias judiciais e o retomar da atividade normal.--------------------- 

* 
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III. Solicitação de emissão de Parecer sobre o Projeto de Lei n.º 

516/XIV/2.ª (PSD) - Transfere a sede do Tribunal Constitucional, do Supremo 

Tribunal Administrativo e da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos 

para a cidade de Coimbra, procedendo à décima alteração à Lei n.º 28/82, de 15 

de novembro (Lei da organização, funcionamento e processo do Tribunal 

Constitucional), à décima terceira alteração ao Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de fevereiro, e à 

terceira alteração à Lei Orgânica n.º 2/2005, de 10 de janeiro (Lei de organização 

e funcionamento da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos). ---------------- 

A Senhora Presidente deu conhecimento ao Conselho que teve conhecimento 

do projeto de lei apresentado pelo PSD através dos meios de comunicação social e 

que, após a compilação de todos os contributos apresentados pelos senhores vogais, 

será brevemente divulgado pelos mesmos, parecer a emitir por este Conselho 

Superior, para efeitos de obtenção de concordância com a redacção final.---------------- 

* 

IV. Projeto de Regulamento sobre as obrigações declarativas dos 

magistrados em matéria de rendimentos, património, interesses, 

incompatibilidades e impedimentos e, bem assim, o seu procedimento e 

respetiva fiscalização (artigo 19.º, n.º 3, da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho e 

artigos 7.º-E e 149.º, n.º 1, alínea x) do EMJ, aplicáveis ex vi artigo 7.º do ETAF). 

A Senhora Presidente deu conhecimento ao Conselho que será divulgado junto 

dos Senhores Vogais um projeto de regulamento sobre as obrigações declarativas dos 

magistrados para que possam ser dados contributos e/ou formulados comentários ou 

sugestões tidos por convenientes.---------------------------------------------------------------------- 

* 

Passou-se à apreciação dos assuntos inscritos em Tabela:-------------------------- 

 

1 – Ponto 1 da Tabela – Leitura e aprovação da ata n.º 431 da sessão 

ordinária, de 14 de setembro de 2020.-------------------------------------------------------------- 

Foi lida e aprovada a ata da sessão de 14 de setembro de 2020 (ata n.º 431), a 

qual será oportunamente assinada por todos os membros do Conselho que nela 

intervieram e que na sessão de hoje participam através de videoconferência.------------- 
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* 

Neste momento, a Senhora Presidente saiu da sala, não participando na 

discussão e votação dos pontos seguintes da Tabela, tendo o Senhor Vogal Juiz 

Conselheiro Jorge Miguel Barroso de Aragão Seia assumido a presidência da sessão 

e assegurado a continuação dos trabalhos.--------------------------------------------------------- 

* 

2- Ponto 2 da Tabela – Ratificação do despacho n.º 047/2020/CSTAF, de 15 

de setembro de 2020, relativo ao provimento, a título definitivo, do Senhor Juiz 

Desembargador João Beato Oliveira de Sousa.------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 047/2020/CSTAF, de 15 

de setembro de 2020 (cf. documento anexo).-------------------------------------------------------- 

* 

3 – Ponto 3 da Tabela – Ratificação do despacho n.º 049/2020/CSTAF, de 

16 de setembro de 2020, relativo à fixação da data de produção de efeitos da 

licença especial concedida à Senhora Juíza de Direito Cláudia Costa Sequeira. 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 049/2020/CSTAF, de 16 

de setembro de 2020 (cf. documento anexo).-------------------------------------------------------- 

* 

 Neste momento, a Senhora Presidente regressou à sala, retomando a 

presidência da sessão.------------------------------------------------------------------------------------ 

* 

4 – Ponto 4 da Tabela – Delegação de poderes na Senhora Presidente do 

Tribunal Central Administrativo Norte para aprovação do mapa de férias.------------ 

Deliberado, por unanimidade, delegar os poderes para aprovação do mapa de 

férias na Presidente do Tribunal Central Administrativo Norte, Juíza Desembargadora 

Fernanda de Fátima Esteves, no que respeita aos juízes em exercício de funções 

naquele tribunal, ratificando todos os atos entretanto praticados no apontado domínio 

(cf. documento anexo).------------------------------------------------------------------------------------- 

* 
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5 – Ponto 5 da Tabela – Pedidos de inspeção judicial extraordinária 

apresentados pelo Senhor Juiz Desembargador Rui Fernando Belfo Pereira e 

pela Senhora Juíza Desembargadora Ana Maria Marques Flórido Pinhol.------------- 

Deliberado, por unanimidade, atender aos pedidos formulados e determinar 

que (cf. documento anexo):------------------------------------------------------------------------------- 

a) As inspeções ao serviço do Senhor Juiz Desembargador Rui Fernando 

Belfo Pereira e da Senhora Juíza Desembargadora Ana Maria Marques 

Flórido Pinhol serão realizadas em função da disponibilidade dos Senhores 

Inspetores;-------------------------------------------------------------------------------------- 

b) As inspeções terão por objeto o serviço prestado em segunda instância, e, 

em princípio, o serviço prestado nos últimos cinco anos, contados desde o 

início da inspeção;----------------------------------------------------------------------------  

c) Aquando da notificação do relatório final de inspeção, a coberto do disposto 

no n.º 8, do artigo 15.º, do Regulamento de Inspeções Judiciais do 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, os Senhores 

Juízes Desembargadores poderão requerer, de forma fundamentada, que o 

período inspetivo seja alargado, comportando diferente período de tempo 

de serviço prestado em segunda instância que esteja por avaliar.-------------- 

* 

6 – Ponto 6 da Tabela – Requerimento apresentado pelo Senhor 

Presidente do Conselho de Arbitragem Desportiva do Tribunal Arbitral do 

Desporto a solicitar a designação de um membro para o Conselho de Arbitragem 

Desportiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------

 Deliberado, por unanimidade, designar, para um terceiro mandato, com a 

duração de três anos, o Senhor Juiz Conselheiro, jubilado, Dr. António Bernardino 

Peixoto Madureira para integrar o Conselho de Arbitragem Desportiva do Tribunal 

Arbitral do Desporto (cf. documento anexo).--------------------------------------------------------- 

* 

7 - Ponto 7 da Tabela – Proposta de redistribuição de processos 

apresentada pela Senhora Presidente do Tribunal Central Administrativo Norte.-- 
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  A Senhora Presidente do Tribunal Central Administrativo Norte, ao abrigo dos 

artigos 36.º, n.º 1, alínea d) e 74.º, n.º 2, alínea o), ambos do Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, veio submeter à apreciação deste Conselho Superior uma 

proposta de redistribuição de processos da Secção de Contencioso Administrativo 

daquele Tribunal, que aqui se dá por integralmente reproduzida (cf. documento 

anexo).--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Após análise e discussão, ao abrigo do estabelecido nos artigos 36.º, n.º 1, 

alínea d) e 74.º, n.º 2, alínea o), ambos do Estatuto dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais, assim como, do previsto no artigo 45.º-A, n.º 1, alínea b) do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais, foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de 

redistribuição de processos apresentada.------------------------------------------------------------- 

* 

Os Vogais Senhor Prof. Doutor Luís Sousa Fábrica e a Senhora Prof.ª 

Doutora Ana Gouveia Martins ausentaram-se, não participando na discussão e 

votação do ponto seguinte da Tabela.------------------------------------------------------------ 

* 

8 - Ponto 8 da Tabela – Processo n.º………. referente à reclamação sobre a 

distribuição de processos no TAC de Lisboa – Exposição apresentada pelos 

senhores Advogados ………………………………………………………….----------------- 

Não se tendo apurado que tivesse ocorrido qualquer irregularidade nos atos de 

distribuição dos processos cautelares registados sob os n.º……………………………, 

foi deliberado, por unanimidade, (cf. documento amexo):---------------------------------------- 

- solicitar ao IGFEJ que averigue da possibilidade de efetuar alteração ao 

SITAF de modo a que aquando da distribuição eletrónica de cada processo a um juiz 

seja feita, automaticamente e em simultâneo, também, a distribuição desse processo à 

respetiva unidade orgânica a que cada juiz está afeto;-------------------------------------------- 

- o arquivamento do presente expediente, disso mesmo se informando os 

Exponentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 

 Os senhores Vogais Prof. Doutor Luís Sousa Fábrica e Prof.ª Doutora Ana 

Gouveia Martins regressaram à sala. 

* 
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9 - Ponto 9 da Tabela – Processo n.º 1739 referente à ordem de pagamento 

de quantia certa no âmbito do processo de execução de sentença n.º 852/06.0 

BESNT-A, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra nos termos do previsto 

no artigo 172.º, n.º 4, do Código de Processo nos Tribunais Administrativos e 

Fiscais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberado, por unanimidade, (cf. documento anexo):----------------------------------- 

a) ordenar seja emitida a ordem de pagamento a favor da exequente OTIS 

ELEVADORES, LDA., melhor identificada a fl. 55 do p.a., no montante de € 85,29 

(oitenta e cinco euros e vinte e nove cêntimos);----------------------------------------------------- 

b) remeter cópia da presente deliberação, e de todo o expediente supra 

referido, ao Exmo. Senhor Juiz de Direito titular do processo n.º 852/06.0BESNT-A, 

para os devidos efeitos;------------------------------------------------------------------------------------ 

c) remeter cópia da presente deliberação e do referido expediente ao Exmo. 

Procurador da República junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, para os 

efeitos do previsto no artigo 159.º do CPTA.--------------------------------------------------------- 

* 

10 – Ponto 10 da Tabela – Processo n.º 1822 referente à Impugnação 

administrativa apresentada pelo Senhor Juiz Desembargador …………………..…, 

a requerer a anulação da deliberação do CSTAF de 16 de março de 2020 que 

transferiu a Senhora Juíza ……………………………………….. da Secção de 

Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo para a Secção de 

Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo – prorrogação 

do prazo de decisão.------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, prorrogar o prazo de decisão da impugnação 

administrativa apresentada pelo Senhor Juiz Desembargador ……………………….por 

30 dias úteis, ou seja, até dia 9 de dezembro de 2020. (cf. documento anexo).------------ 

* 

 11 – Ponto 11 da Tabela – Queixa apresentada pelo Exmo. Senhor 

…………sobre a atuação do Senhor Juiz Desembargador titular do processo n.º 

…………………., que correu termos no Tribunal Central Administrativo Norte.----- 
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Deliberado, por unanimidade, proceder ao arquivamento da queixa (cf. 

documento anexo).------------------------------------------------------------------------------------------ 

* 

 12 – Ponto 12 da Tabela – Processo n.º 1771 referente à inspeção 

extraordinária ao serviço prestado pela Senhora Juíza Desembargadora Irene 

Isabel Gomes das Neves, como Presidente dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais da Zona Norte, no período compreendido entre 01.01.2015 e 01.01.2020.-- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir a classificação de Muito Bom (cf. 

documento anexo).------------------------------------------------------------------------------------------ 

* 

 13 – Ponto 13 da Tabela – Processo n.º 1733 referente à inspeção judicial 

ao serviço prestado pelo Senhor Juiz de Direito Serafim José da Silva Fernandes 

Carneiro, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel (área tributária), no 

período compreendido entre 01.01.2015 e 30.09.2019.---------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir a classificação de Muito Bom (cf. 

documento anexo).------------------------------------------------------------------------------------------ 

* 

14 – Ponto 14 da Tabela – Processo n.º…… referente à inspeção judicial ao 

serviço prestado pela Senhora Juíza de Direito ………………………….., no 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (área tributária), no período 

compreendido entre 01.01.2015 e 30.09.2019.---------------------------------------------------- 

 Adiado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

*************** 

 As deliberações tomadas constam da ata e, também, de documentos em 

anexo, ficando igualmente junta cópia das aludidas tabelas.------------------------------------ 

* 

Eram 17h00 quando foi declarada encerrada a sessão e designado o próximo 

dia 20 de outubro de 2020, pelas 15h00m, para a realização de uma sessão 

extraordinária do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.-------------- 
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* 

Lida e aprovada na sessão do dia 20 de outubro de 2020, foi assinada pela 

Senhora Presidente, que determinou que os serviços providenciassem de imediato 

pela recolha, junto do domicílio, da assinatura dos membros que participaram por 

videoconferência, com exceção do Senhor Dr. Ricardo Rodrigues, que, por residir nos 

Açores, aceita que a sua assinatura seja substituída por declaração da sua aprovação 

aposta pela Senhora Presidente.  

 

 


