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 ATA N.º 423 

 

No dia 2 de março de 2020, pelas 14 horas e 30 minutos, reuniu, em sessão 

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

 

 Estiveram presentes na sessão: 

A Presidente do Conselho, Juíza Conselheira Dulce Manuel da Conceição 

Neto, 

Prof. Doutor Luis Sousa Fábrica, 

Prof. Doutor Vasco Valdez, 

Prof. Doutor Pedro Costa Gonçalves, 

Prof.ª Doutora Ana Gouveia Martins, 

Mestre João Taborda da Gama, 

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, e 

Juíza Secretária do Conselho, Juíza Desembargadora Helena Telo Afonso. 

* 

Não se encontrava presente o Senhor Vogal Dr. Ricardo Amaral Rodrigues, 

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

 

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

 

Presidiu à sessão a Senhora Juíza Conselheira Dulce Manuel da Conceição 

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

 

Aberta a sessão, e antes de dar inicio à apreciação dos pontos em Tabela, 

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

 

I. Visitas aos Tribunais Administrativos e Fiscais------------------------------------ 
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 A Senhora Presidente deu conhecimento ao Conselho que está ultimado o 

calendário de visitas aos Tribunais Administrativos e Fiscais de 1.ª instância, visitas 

em que a presença dos Senhores Vogais, que nelas tenham interesse e 

disponibilidade em participar, será bem vinda.------------------------------------------------------ 

 

II. Organização dos dossiês de apoio à sessão a facultar aos Senhores 

Vogais – eliminação de cópia de ata da sessão anterior e despachos para 

ratificação enviados previamente por correio eletrónico.----------------------------------- 

A Senhora Presidente deu conta ao Conselho que as cópias da ata e dos 

despachos para ratificação, que foram previamente enviados aos Senhores Vogais via 

correio eletrónico, deixarão de ser colocados, em suporte de papel, no dossiê de apoio 

à sessão.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 

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

 

1 – Ponto 1 da Tabela – Leitura e aprovação da ata n.º 422 da sessão 

extraordinária, de 13 de fevereiro de 2020.-------------------------------------------------------- 

Foi efetuada a leitura da ata da sessão anterior (ata n.º 422), de 13 de fevereiro 

de 2020, tendo a mesma sido aprovada e assinada por todos os membros do 

Conselho que nela intervieram e que na sessão de hoje se encontram presentes.------- 

* 

2 – Ponto 2 da Tabela – Início do procedimento tendente à eleição de 

Vogais – Juízes eleitos pelos seus pares – para o Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais – artigo 75.º, n.º 1, alínea c) do ETAF.------------ 

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

a) proceder à realização de eleição relativamente aos vogais a que se 

reporta a alínea c) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 75.º do ETAF;----------------- 

b) designar, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, do RPE, para integrar a 

Comissão de Eleições, os Senhores Vogais Prof. Doutor Luís Sousa 

Fábrica e o Mestre João Taborda da Gama.-------------------------------------- 

* 

3 – Ponto 3 da Tabela – Inspeção Judicial ao serviço prestado pelo 

Senhor Juiz de Direito Sérgio Miguel Pereira da Silva, no TAC/TT de Lisboa, TAF 
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de Loulé e TAF de Leiria no período compreendido entre 08/04/2017 e 

15/07/2018.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, arquivar o processo de inspeção, por o mesmo 

se revelar desprovido de interesse útil (cf. documento anexo).--------------------------------- 

* 

4– Ponto 4 da Tabela – Aprovação das listas de antiguidade dos juízes 

dos tribunais administrativos e fiscais, por categoria, reportadas a 31 de 

dezembro de 2019.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

a) Aprovar as listas de antiguidade dos juízes da jurisdição administrativa e 

fiscal, reportadas a 31 de dezembro de 2019;------------------------------------------------------- 

b) Publicitar as referidas listas no site do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais (www.cstaf.pt).-------------------------------------------------------------- 

c) Publicar em Diário da República a data da respetiva aprovação, bem como o 

local em que as listas de antiguidade se encontram publicitadas, para os efeitos 

previstos no artigo 77.º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, ex vi artigo 57.º do 

Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.--------------------------------------------------- 

* 

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.--------------------------------------------------------- 

* 

5– Ponto 5 da Tabela – Ratificação do despacho a autorizar a Senhora 

Juíza de Direito Maria Isabel Ferreira da Silva, a lecionar uma aula aberta no 

âmbito do Mestrado de Ciências Jurídico-Políticas da Universidade 

Portucalense.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido despacho (cf. documento 

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

* 

6– Ponto 6 da Tabela – Ratificação do despacho a autorizar a Senhora 

Juíza de direito Mariana Brandão de Pinho Noites, a participar como oradora nas 

Jornadas de Jurisprudência Fiscal 2020.---------------------------------------------------------- 

http://www.cstaf.pt/
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Deliberado, por unanimidade, ratificar o referido despacho (cf. documento 

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

* 

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

presidência da sessão. A Senhora Vogal Juíza Desembargadora Fernanda de Fátima 

Esteves ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação do ponto 

seguinte da Tabela------------------------------------------------------------------------------------------ 

* 

7– Ponto 7 da Tabela – Protocolo entre a Associação Fiscal Portuguesa e 

o Tribunal Central Administrativo Norte.----------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, solicitar a todos os tribunais da jurisdição 

administrativa e fiscal que comuniquem ao Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais se celebraram qualquer Protocolo com entidades públicas ou 

privadas, devendo em caso afirmativo enviar cópia dos mesmos a este Conselho, a 

fim de se proceder a uma análise global sobre esta questão.----------------------------------- 

* 

A Senhora Vogal Juíza Desembargadora Fernanda de Fátima Esteves 

regressou à sala.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 

8– Ponto 8 da Tabela – Requerimento a solicitar autorização para o 

exercício do cargo de Presidente do Conselho dos Julgados de Paz.------------------ 

Considerando que os Julgados de Paz constituem uma entidade pública, 

assentando numa parceria entre o Estado e as autarquias locais, tendo por base um 

modelo agilizado de justiça mais próxima dos cidadãos;----------------------------------------- 

Considerando que o Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro Vítor Manuel 

Gonçalves Gomes se encontra na situação de jubilado, o que afasta qualquer 

consideração sobre o hipotético prejuízo para o serviço, e que a atividade em causa 

não é remunerada;------------------------------------------------------------------------------------------ 

E considerando que a independência, a dignidade e o prestígio da função 

judicial não se encontram minimamente em causa, atenta a natureza do órgão, as 

suas competências, e a Entidade que designa o respetivo Presidente,----------------------- 
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Deliberado, por unanimidade, autorizar o Senhor Juiz Conselheiro Vítor Manuel 

Gonçalves Gomes a exercer funções como Presidente do Conselho dos Julgados de 

Paz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 

9– Ponto 9 da Tabela – Participação dos Senhores Juízes de Direito, 

Juízes Desembargadores e Juízes Conselheiros em colóquios, seminários, 

congressos, conferências e outros eventos idênticos – uniformização de 

procedimentos para obtenção de autorização e a dispensa de serviço prevista 

no nº 1 do art.º 10º-A do EMJ.-------------------------------------------------------------------------- 

De forma a uniformizar o procedimento a adotar por parte dos senhores juízes 

da jurisdição administrativa e fiscal relativamente a pedidos de autorização e dispensa 

de serviço para participar como orador, moderador ou assistente, em colóquios, 

seminários, congressos, conferências, simpósios, cursos breves e outros idênticos 

eventos conexos com a sua atividade profissional, a decorrer no País ou no 

estrangeiro, em conformidade com o disposto no n.º 1 do art.º 10º-A do EMJ, o 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais delibera o seguinte:--------- 
 

a. O requerimento a solicitar ao Conselho a autorização e dispensa de serviço 

deve obrigatoriamente conter o tipo de evento, a entidade que o realiza, o 

tema ou conteúdo pedagógico, o dia, local, horário e tipo de participação, 

sem prejuízo de outros elementos que o requerente repute com interesse 

para a apreciação do mesmo.------------------------------------------------------------- 
 

b. Os Senhores Juízes de Direito devem instruir o requerimento com 

informação prestada pelo Senhor Juiz Presidente do Tribunal onde exercem 

funções sobre a conveniência ou inconveniência para o serviço.---------------- 
 

c. Os Senhores Juízes Desembargadores devem instruir o requerimento 

com idêntica informação nos casos em que o evento coincida com dia de 

sessão de julgamento da Secção do Tribunal a que pertencem, bastando-

lhes, nos restantes casos, alegar a inexistência de inconveniência para o 

serviço.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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d. Os Senhores Juízes Conselheiros apresentarão o seu pedido junto da 

Senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo e, por inerência, 

Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos.---------------- 

Mais foi deliberado delegar na Senhora Presidente do Conselho a competência 

para autorizar os pedidos formulados dentro dos parâmetros ora definidos.---------------- 

* 

10 – Ponto 10 da Tabela – Requerimentos de inspeção extraordinária de 

Juízes Desembargadores.------------------------------------------------------------------------------- 

 Deliberado, por unanimidade, atender aos pedidos formulados, nos seguintes 

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

a) As inspeções ao serviço dos Senhores Juízes Desembargadores Frederico 

Manuel de Frias Macedo Branco, Jorge Alexandre Trindade Cardoso 

Cortês, Irene Isabel Gomes das Neves, Ana Cristina Gomes Marques 

Goinhas Patrocínio, Maria da Conceição de Magalhães Santos Silvestre, 

Pedro José Marchão Marques e Catarina Alexandra Amaral Azevedo 

Almeida e Sousa abrangem, em princípio, o serviço prestado desde 1 de 

janeiro de 2015 a 1 de janeiro de 2020;------------------------------------------------- 

b) 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;-------------- 

c) Considerando o entendimento plasmado na deliberação de 11 de fevereiro 

de 2014, que se proceda à notificação da Senhora Juíza Desembargadora 

Esperança da Conceição Pereira Mealha, atualmente em licença sem 

remuneração para exercício de funções em organismo internacional, para, 

no prazo de 10 dias, informar qual o serviço que pretende que seja 

inspecionado.---------------------------------------------------------------------------------- 

* 
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11 – Ponto 11 da Tabela – Provimento de vagas no Supremo Tribunal 

Administrativo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Foram apresentados, em alternativa, dois pareceres, um no sentido da 

aplicação da lei nova – redação do ETAF, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

114/2019, de 12 de setembro - ao provimento de lugares no Supremo Tribunal 

Administrativo que venham a surgir após a respetiva entrada em vigor (11 de 

novembro de 2019), parecer/entendimento apresentado pelo Senhor Vogal Juiz 

Conselheiro Jorge Aragão Seia e, outro, da autoria da Senhora Vogal Prof. Doutora 

Ana Gouveia Martins, no sentido de afastar a aplicação da lei nova (cf. pareceres em 

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

 Após apresentação e discussão de ambos os pareceres, foram os mesmos 

objeto de votação, por escrutínio secreto, tendo resultado o seguinte:----------------------- 

- 4 (quatro) votos a favor do parecer apresentado pelo Senhor Vogal Juiz 

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

- 5 (cinco) votos a favor do parecer apresentado pela Senhora Vogal Prof.ª 

Doutora Ana Gouveia Martins;--------------------------------------------------------------------------- 

- 1 (um) voto em branco.------------------------------------------------------------------------- 

O Conselho deliberou, assim, com os fundamentos constantes do parecer 

apresentado pela Senhora Vogal Prof. Doutora Ana Gouveia Martins:----------------------- 

a) nomear, em comissão permanente de serviço, juíza conselheira da Secção 

de Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo, de 

acordo com a lista de graduação dos candidatos, homologada por 

deliberação deste Conselho Superior em 18 de junho de 2019, ao abrigo da 

alínea b) do n.º 1 do artigo 66.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º, ambos 

do ETAF, na redação anterior às alterações introduzidas pela Lei n.º 

114/2019, de 12 de setembro, a candidata Juíza Desembargadora Maria 

Cristina Gallego dos Santos;------------------------------------------------------------ 

b) nomear, em comissão permanente de serviço, juíza conselheira da Secção 

de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de acordo 

com a lista de graduação dos candidatos, homologada por deliberação 

deste Conselho Superior em 18 de junho de 2019, ao abrigo da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 66.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º, ambos do ETAF, 

na redação anterior às alterações introduzidas pela Lei n.º 114/2019, de 12 



S.  R. 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais  

 

 8 

de setembro,  a candidata Juíza Desembargadora Maria Isabel de São 

Pedro Soeiro;--------------------------------------------------------------------------------- 

c) levar ao conhecimento dos interessados, por circular, a existência de duas 

vagas no Supremo Tribunal Administrativo, uma na Secção de Contencioso 

Administrativo e outra na Secção de Contencioso Tributário, para eventuais 

pedidos de transferência.------------------------------------------------------------------- 

* 

12– Ponto 12 da Tabela – Pedido de autorização formulado pela Senhora 

Juíza Desembargadora Tânia Meireles da Cunha para participar como oradora 

nas “IV Jornadas de la EU sobre Fiscalidad Transfronteriza”.---------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, autorizar a Senhora Juíza Desembargadora 

Tânia Meireles da Cunha a participar, como oradora, nas “IV Jornadas de la EU sobre 

Fiscalidad Transfronteriza”.------------------------------------------------------------------------------- 

* 

13– Ponto 13 da Tabela – Pedido de autorização formulado pelo Senhor 

Juiz Desembargador Pedro Marchão Marques para participar como orador na 

conferência “As Recentes Alterações ao CPTA – Perspectivas 

Multidisciplinares”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, autorizar o Senhor Juiz Desembargador Pedro 

Marchão Marques a participar, como orador, na conferência “As Recentes Alterações 

ao CPTA – Perspectivas Multidisciplinares”.--------------------------------------------------------- 

* 

14– Ponto 14 da Tabela – Inspeção ao serviço prestado pelos senhores 

Juízes de Direito do IV Curso Normal TAF - período efetivo de funções que irá 

ser objeto de inspeção - análise do impacto das alterações introduzidas ao 

Estatuto dos Magistrados Judiciais, pela Lei n.º 67/2019, de 27 de agosto.----------- 

Deliberado, por unanimidade, que às primeiras avaliações a realizar ao longo 

do presente ano de 2020, ao serviço prestado pelos senhores Juízes de Direito do IV 

Curso Normal TAF, e que têm por objeto o desempenho do serviço efetivamente 

prestado pelos magistrados desta jurisdição em período anterior ao da vigência das 

alterações ao Estatuto dos Magistrados Judiciais resultantes da revisão operada pela 

Lei n.º 67/2019, de 27 de agosto, serão aplicáveis os critérios de avaliação vigentes no 
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momento em que o serviço foi prestado, não lhe sendo aplicáveis as alterações 

introduzidas pela revisão do Estatuto (cf documento anexo).------------------------------------ 

* 

15– Ponto 15 da Tabela – Movimento de juízes de direito no ano de 2020.-- 

 Deliberado, por unanimidade, que se inicie, desde já, o procedimento relativo 

ao movimento dos juízes de direito preparatório da instalação dos juízos de 

competência especializada, sem aguardar a publicação da Portaria de instalação dos 

juízos de competência especializada prevista no artigo 10.º do citado DL n.º 174/2019, 

de 13 de dezembro, dado que esta se limitará, em princípio, a declarar a data da 

instalação e entrada em funcionamento dos mesmos, tendo em conta que em 

conformidade com o previsto no artigo 74.º, n.º 2, alínea k), do ETAF compete a este 

Conselho fixar o número e o tipo de vagas, que podem ser mistas, nos juízos de 

competência especializada, dentro do quadro de cada tribunal, já definido pela Portaria 

n.º 211/2017, de 17 de julho.----------------------------------------------------------------------------- 

* 

Neste momento, o Senhor Vogal Juiz Conselheiro Jorge Aragão Seia 

ausentou-se da sala, não participando na discussão e votação dos pontos seguintes 

da Tabela------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* 

16– Ponto 16 da Tabela – Processo n.º 1718 referente à Inspeção judicial 

ao serviço prestado pela Senhora Juíza de Direito Alexandra Sofia Miranda Leite 

da Silva, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, no período compreendido 

entre 01.01.2015 e 18.11.2019.------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir a classificação de “Bom com Distinção” 

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

* 

17– Ponto 17 da Tabela – Processo n.º 1723 referente à inspeção judicial 

ao serviço prestado pelo Senhor Juiz de Direito Victor Adelino Pires Domingues, 

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, no período compreendido entre 

01.01.2015 e 02.05.2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, atribuir a classificação de “Bom com Distinção” 

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

* 
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O Senhor Vogal Juiz Conselheiro Jorge Aragão Seia regressou à sala.------------ 

* 

18– Ponto 18 da Tabela – Processo n.º 1729 referente à inspeção judicial 

ao serviço prestado pela Senhora Juíza de Direito Graça Maria Valga Martins, no 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, no período compreendido entre 

01.01.2015 e 30.09.2019.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

* 

19– Ponto 19 da Tabela – Processo n.º 1730 referente à inspeção judicial 

ao serviço prestado pela Senhora Juíza de Direito Isabel Cristina Ramalho dos 

Santos, nos Tribunais Administrativos e Fiscais de Braga e do Porto, no período 

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

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

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

* 

20– Ponto 20 da Tabela – Processo n.º 1736 referente à inspeção judicial 

ao serviço prestado pelo Senhor Juiz de Direito José António Oliveira Coelho, no 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, no período compreendido entre 

01.01.2015 e 22.10.2018.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

* 

21– Ponto 1 da Tabela Adicional – Pedido de autorização formulado pela 

Senhora Juíza Desembargadora Dora Lucas Neto para participar como 

moderadora na conferência “As Recentes Alterações ao CPTA – Perspectivas 

Multidisciplinares”.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, autorizar a Senhora Juíza Desembargadora Dora 

Lucas Neto a participar, como moderadora, na conferência “As Recentes Alterações 

ao CPTA – Perspectivas Multidisciplinares”.--------------------------------------------------------- 

 

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

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

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

dia 16 de março de 2020, pelas 16h00m, para a realização de uma sessão 

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

* 

A presente ata, lida e aprovada na sessão extraordinária realizada no dia 16 de 

de março de 2020, vai ser assinada pelos membros que, tendo intervindo na sessão 

de 2 de março de 2020, se encontram presentes. 

 

 

 

 


