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ATA N.º 424 

 

No dia 16 de março de 2020, pelas 14 horas e 30 minutos, reuniu, em sessão 

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

 

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

progressão acelerada do COVID-19, a Senhora Presidente do Conselho Superior dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) determinou que a sessão fosse realizada 

com recurso à 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;-------------------------------------------------------- 

Prof.ª 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 esteve presente, nem participou na sessão através do sistema de 

videoconferência, o vogal Mestre João Taborda da Gama, cuja ausência foi 

previamente comunicada.--------------------------------------------------------------------------------- 

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

Presidiu à sessão a Senhora Juíza Conselheira Dulce Manuel da Conceição 

Neto, Presidente do Conselho.-------------------------------------------------------------------------- 
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A sessão iniciou-se sem a presença do Senhor Vogal Prof. Doutor Vasco 

Valdez.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 

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

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

I. Cancelamento das visitas aos Tribunais Administrativos e Fiscais.-------- 

A Senhora Presidente deu conhecimento ao Conselho de que perante a 

epidemia da doença COVID-19 estão canceladas as visitas aos Tribunais 

Administrativos e Fiscais agendadas até ao final do mês de março. Oportunamente 

serão as mesmas reagendadas.------------------------------------------------------------------------- 

II. Uniformização de procedimentos no que toca a atos processuais que 

devem ser realizados nos tribunais desta jurisdição face aos constrangimentos, 

a nível de juízes e de funcionários, que a situação de pandemia tem vindo a 

provocar no seu funcionamento. ------------------------------------------------------------------- 

Não obstante a reconhecida necessidade de uniformização de procedimentos a 

adotar por todos os tribunais desta jurisdição, importa aguardar pela comunicação ao 

País de Sua Excelência o Senhor Presidente da República e provável declaração de 

«Estado de Emergência», agendada para a próxima quarta-feira (dia 18 de março), 

antes da adoção de medidas definitivas sobre o assunto.---------------------------------------- 

* 

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

 

1 – Ponto 1 da Tabela – Leitura e aprovação da ata n.º 423 da sessão 

ordinária, de 2 de março de 2020.-------------------------------------------------------------------- 

Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior (ata n.º 423), de 2 de março de 

2020, ficando, porém, a respetiva assinatura adiada para a próxima sessão presencial. 

* 
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2 – Ponto 2 da Tabela – Comunicados sobre as «Estratégias para 

responder a um cenário de epidemia pelo novo coronavírus (COVID-19)».----------- 

a) Pelo Comunicado n.º 1/2020, de 10 de março, recomenda-se (cf. 

documento anexo):------------------------------------------------------------------------------------------ 

- «aos Senhores Juízes desta jurisdição para que, não tendo actos judiciais 

marcados, pratiquem os demais actos processuais nos respectivos domicílios 

pessoais e que não procedam à marcação de diligências não urgentes até finais do 

mês de Abril».----------------------------------------------------------------------------------------------- 

- «Os Senhores Juízes que se encontrem com sintomas de COVID-19 e/ou 

ligação epidemiológica, devem informar, de imediato, o Senhor Juiz Presidente do 

respectivo Tribunal, por via telefónica, evitando deslocar-se ao Tribunal onde exercem 

funções». --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- «Os Senhores Juízes Presidentes dos TAF`s e dos Tribunais Centrais 

Administrativos devem reportar, de imediato, ao Conselho todas as situações que 

justifiquem a adopção de medidas de prevenção com vista a evitar o contágio pelo 

COVID-19, designadamente, o adiamento das sessões de julgamento, naqueles 

Tribunais situados em Municípios especialmente afectados pelo COVID-19.--------------- 

b) Comunicado n.º 2/2020, de 12 de março reitera-se o conteúdo do 

comunicado emitido no passado dia 10 de março e recomenda-se (cf. documento 

anexo):---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- que «os Senhores Juízes pratiquem os atos processuais nos seus respectivos 

domicílios pessoais, via SITAF, e que não procedam à marcação de diligências não 

urgentes até finais do mês de Abril»------------------------------------------------------------------- 

- «aos Senhores Juízes dos tribunais administrativos e fiscais que até ao dia 31 

de Março de 2020 realizem apenas atos e diligências processuais de natureza 

presencial em processos de natureza urgente em que estejam em causa direitos, 

liberdades e garantias, cancelando todas as demais agendadas até essa data, altura 

em que se procederá a uma reavaliação da situação»).----------------------------------------- 

O Conselho delibera manter e reiterar as Recomendações aos Senhores 

Juízes dos Tribunais Administrativos e Fiscais constantes dos referidos Comunicados, 
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sem prejuízo da adoção de novas medidas que se venham a justificar em função da 

evolução da atual situação de pandemia, designadamente face a uma eventual 

declaração de estado de emergência nacional.----------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado, para a eventualidade de serem necessárias e urgentes 

novas medidas, delegar na Senhora Presidente os poderes para as equacionar e 

emitir após simples auscultação dos Vogais do Conselho.-------------------------------------- 

* 

3 – Ponto 3 da Tabela – Provimento de vagas no Supremo Tribunal 

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

Por deliberação de 2 de março de 2020 foi determinado 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 (cf. circular n.º 8/2020).----------------------------------------------------------------- 

 Dentro do prazo fixado, solicitou transferência para a secção de contencioso 

administrativo a Senhora Juíza Conselheira Suzana Maria Calvo Loureiro Tavares da 

Silva.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Considerando que os concursos para provimento de lugares de juiz da secção 

de contencioso administrativo e contencioso tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo ainda se encontram válidos (Processos n.º 1620 e 1621), o Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais deliberou, por unanimidade:------------- 

a) transferir, ao abrigo da alínea a), do artigo 65.º e alínea b), do n.º 1, do 

artigo 67.º, ambos do ETAF, para secção de contencioso administrativo do 

Supremo Tribunal Administrativo a Senhora Juíza Conselheira Suzana 

Maria Calvo Loureiro Tavares da Silva, até aqui provida em lugar da secção 

de contencioso tributário.------------------------------------------------------------------- 

b)  nomear, ao abrigo da alínea a), do n.º 1 do artigo 66.º e da alínea b), do 

n.º 1, do artigo 67.º, e de acordo com a lista de graduação de candidatos, 

homologada por deliberação deste Conselho Superior em 18 de junho de 

2019:--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Paula Fernanda Cadilhe Ribeiro, juíza desembargadora da secção de 

contencioso tributário do Tribunal Central Administrativo Norte, juíza 

conselheira da secção de contencioso tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo;---------------------------------------------------------------------------- 

2. Pedro Nuno Pinto Vergueiro, juiz desembargador da secção de 

contencioso tributário do Tribunal Central Administrativo Norte, em 

comissão permanente de serviço, juiz conselheiro da seção de 

contencioso tributário do Supremo Tribunal Administrativo.------------------ 

* 

4 – Ponto 4 da Tabela - Provimento das vagas nos Tribunais Centrais 

Administrativos. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Foi deliberado relegar a discussão deste ponto para o final da discussão de 

todos os outros pontos inscritos em Tabela---------------------------------------------------------- 

* 

5 – Ponto 5 da Tabela - Processo n.º 1754 - Inquérito relativo à atuação do 

Senhor Juiz de Direito ………………………no Tribunal Administrativo e Fiscal 

de……………….--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, aplicar ao Senhor Juiz de Direito 

……………................a pena de advertência não registada, prevista nos artigos 85.º, 

n.º 1, alínea a), e n.º 4, e 91.º do EMJ, ex vi artigo 57.º do Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais (cf. documento anexo).--------------------------------------------------- 

* 

6 – Ponto 6 da Tabela – Requerimento apresentado pelo Senhor Juiz 

Conselheiro Alberto Augusto Andrade de Oliveira a solicitar o provimento a 

título definitivo como juiz na jurisdição administrativa e fiscal.--------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, deferir o pedido de provimento, a título definitivo, 

no lugar de juiz conselheiro da Secção de Contencioso Administrativo do Supremo 

Tribunal Administrativo, apresentado pelo Senhor Juiz Conselheiro Alberto Augusto 
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Oliveira, continuando, porém, a exercer as funções como Presidente da Comissão de 

Acesso aos Documentos Administrativos (cf. documento anexo).------------------------------ 

* 

 7- Ponto 7 da Tabela - Requerimento apresentado pela Senhora Juíza 

Cláudia Patrícia Fernandes da Costa Sequeira a solicitar a concessão de licença 

especial para o exercício de funções de assessora jurídica do Secretário para a 

Segurança do Governo da Região Administrativa Especial de Macau.----------------- 

Considerando que nos termos do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 89-G/98, 

de 13 de abril, “A licença especial para exercício de funções transitórias em Macau 

pode ser concedida aos funcionários e agentes da administração central, local e 

regional autónoma que a requeiram, por períodos de duração não superior a dois 

anos, renováveis.”;------------------------------------------------------------------------------------------ 

E considerando que não pode deixar de reconhecer-se o interesse no exercício 

de funções de assessoria jurídica do Secretário para a Segurança do Governo da 

Região Administrativa Especial de Macau por parte de magistrados portugueses, 

portadores dos valores do sistema jurídico e judiciário de matriz portuguesa e 

ocidental;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

O Conselho deliberou, por unanimidade, conceder, com efeitos a partir de 4 de 

maio de 2020, e pelo período de dois anos, a licença especial à Senhora Juíza de 

Direito Cláudia Patrícia Fernandes da Costa Sequeira para o exercício de funções 

públicas de assessora jurídica do Secretário para a Segurança do Governo da Região 

Administrativa Especial de Macau.---------------------------------------------------------------------- 

* 

Neste momento, o Vogal Prof. Doutor Vasco Valdez passou a participar na 

sessão --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* 

8- Ponto 4 da Tabela – Provimento de vagas nos Tribunais Centrais 

Administrativos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Deliberado por maioria, com voto de vencido expresso pelo Senhor Prof. 

Doutor Pedro Costa Gonçalves e votos de vencido exarados em declarações anexas 

pelo Senhor Juiz de Direito Jorge Manuel Monteiro da Costa e pela Senhora Juíza de 

Direito Eliana Cristina de Almeida Pinto, e com votos favoráveis de todos os demais 

Vogais presentes, aprovar o projeto de deliberação relativo ao provimento de vagas e 

lugares a preencher em cada uma das seções dos Tribunais Centrais Administrativos 

(cfr. documento anexo), por imprescindível ao seu adequado funcionamento, e, em 

consequência:----------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Preencher o lugar vago da Secção de Contencioso Administrativo do TCA 

Sul, resultante da nomeação para o STA da Senhora Juíza 

Desembargadora Maria Cristina Gallego dos Santos, com efeitos a 1 de 

Setembro de 2020;--------------------------------------------------------------------------- 

2. Preencher mais sete lugares dos quadros normativamente fixados para os 

Tribunais Centrais Administrativos, nos seguintes termos e com efeitos a 1 

de Setembro de 2020: ---------------------------------------------------------------------- 

- Secção de Contencioso Tributário do TCA Sul – 3.--------------------- 

- Secção de Contencioso Administrativo do TCA Sul – 2.--------------- 

- Secção de Contencioso Tributário do TCA Norte – 1.------------------ 

- Secção de Contencioso Administrativo do TCA Norte – 1.------------ 

3. Levar ao conhecimento dos interessados, por circular e para efeitos de 

apresentação de pedidos de transferência para provimento dos lugares 

referidos em 2. e, bem assim, dos que vierem a surgir por força do 

provimento daqueles.----------------------------------------------------------------------- 

Fixar em cinco dias, o prazo para apresentação de eventuais pedidos de 

transferência e de colocação. --------------------------------------------------------------------------- 

Mais foi deliberado delegar na Senhora Presidente do Conselho os poderes 

necessários para proceder às nomeações referidas em 1 e 2.---------------------------------- 

*************** 
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Eram 17h30 quando foi encerrada a sessão e designado o próximo dia 28 de 

abril de 2020, pelas 14h30m, para a realização de uma sessão ordinária do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.--------------------------------------------------- 

* 

A presente ata, lida e aprovada na sessão ordinária realizada no dia 28 de abril 

de 2020, vai ser assinada pelos membros que, tendo intervindo na sessão de 16 de 

março de 2020, se encontram presentes.--------------------------------------------------------- 

 


