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ATA N.º 433 

 

No dia 20 de outubro de 2020, pelas 15 horas, reuniu, em sessão 

extraordinária, 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 Vasco Valdez;---------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

Juiz de Direito Jorge Manuel Monteiro da Costa;------------------------------------------ 

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

* 

Não estiveram presentes na sessão, nem participaram através do sistema de 

videoconferência, os Senhores Vogais Prof. Doutor Luís Sousa Fábrica e o Mestre 

João Taborda da Gama, cujas ausências foram previamente comunicadas.---------------- 

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

Presidiu à sessão a Senhora Juíza Conselheira Dulce Manuel da Conceição 

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

* 
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Aberta a sessão, foi efetuada a verificação de poderes dos membros do 

Conselho eleitos pelos juízes da jurisdição administrativa e fiscal, como efetivos, Juiz 

Conselheiro Jorge Miguel Barroso de Aragão Seia, Juíza Desembargadora 

Fernanda de Fátima Esteves, Juiz de Direito Jorge Manuel Monteiro da Costa e 

Juíza de Direito Eliana Cristina de Almeida Pinto e, como suplentes, Juíza 

Conselheira Maria do Céu Dias Rosa das Neves, Juíza Desembargadora Catarina 

de Moura Ferreira Ribeiro Gonçalves Jarmela, Juíza de Direito Ana Sofia 

Mendonça Santos Alves e Juiz de Direito Fábio da Silva Ribeiro (cf. Diário da 

República, 2.ª série, n.º 157, de 16 de outubro de 2020).----------------------------------------- 

A todos, a Senhora Presidente dirigiu uma especial saudação de boas-vindas, 

na certeza de que irão continuar a contribuir para uma melhor e mais eficiente 

administração da justiça, na área do contencioso administrativo e fiscal.-------------------- 

* 

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

 

1 – Ponto 1 da Tabela – Leitura e aprovação da ata n.º 432 da sessão 

ordinária, de 12 de outubro de 2020.-------------------------------------------------------------- 

Foi lida e aprovada a ata da sessão de 12 de outubro de 2020 (ata n.º 432), a 

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

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

* 

 Neste momento, entraram na sessão os Senhores Presidentes dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, Senhor Juiz Conselheiro Paulo Carvalho, Senhor Juiz 

Desembargador Antero Salvador e a Senhora Juíza Desembargadora Irene Neves, 

tendo, de imediato, a Senhora Presidente saudado a presença dos mesmos, e 

agradecido a disponibilidade manifestada para estarem presentes na presente sessão, 

através do sistema de videoconferência.-------------------------------------------------------------- 

  

2- Ponto 2 da Tabela – Preparação do movimento judicial para colocação 

nos Tribunais dos senhores Juízes de direito oriundos do 5.º curso TAF – 

Audição dos Senhores Presidentes dos Tribunais Administrativos e Fiscais.------- 
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Foi dada a palavra a cada um dos Senhores Presidentes dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, os quais, sucessivamente, fizeram uma análise 

pormenorizada e detalhada da atual realidade de cada um dos Tribunais, a que 

presidem, designadamente, identificando as necessidades mais prementes de 

colocação de juízes em cada um dos Tribunais.---------------------------------------------------- 

Terminada a apresentação, e após a resposta às várias questões colocadas 

por parte dos membros do Conselho, os Senhores Presidentes dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais saíram da sessão.--------------------------------------------------------- 

 Ficou determinado proceder-se a uma análise de todos os dados e elementos 

transmitidos pelos Senhores Presidentes dos Tribunais Administrativos e Fiscais para 

se desencadear o mo vimento judicial para colocação dos senhores Juízes de Direito, 

em regime de estágio, provenientes do 5.º Curso Normal de Formação.--------------------- 

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

 As deliberações tomadas constam da ata, à qual fica junta cópia da aludida 

tabela.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 

Eram 17h30 quando foi declarada encerrada a sessão e designado o próximo 

dia 10 de novembro de 2020, pelas 14h30m, para a realização da próxima sessão 

ordinária do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.--------------------  

* 

Lida e aprovada na sessão do dia 10 de novembro 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. 

 

 


