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ATA N.º 425 

 

No dia 28 de abril de 2020, pelas 15 horas 15minutos, 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;-------------------------------------------------------- 

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

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, a vogal Prof. Doutora Ana Gouveia Martins, 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, e antes de dar inicio à apreciação dos pontos em Tabela, 

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

 

I. Atividade judicial nos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal 

durante a situação de emergência de saúde pública em Portugal.----------------------- 

A Senhora Presidente deu conhecimento ao Conselho dos elementos colhidos 

junto dos tribunais de 1ª e 2ª instância e do STA, que permitem concluir o seguinte: 

 apesar da situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, 

qualificada como pandemia internacional no dia 11 de março de 2020, e do 

estado de emergência decretado em Portugal no dia 18 de março, renovado 

em 2 de abril e em 17 de abril; 

 apesar das medidas excecionais vertidas na Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 

alterada pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, que determinaram, além do mais, 

a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais nos termos 

definidos no art.º 7º, e das medidas excecionais de gestão e harmonização de 

procedimentos adotadas pelo CSTAF para vigorar durante o estado de 

emergência; 

 e apesar das insuficiências técnicas iniciais, das dificuldades e dúvidas 

inerentes à súbita necessidade de adaptação a uma nova realidade e a um 

distinto modelo de exercício da atividade judicial, dos constrangimentos do 

desempenho funcional em situação de confinamento – com diversas vivências 

e especificidades pessoais e familiares dos senhores magistrados e dos 

senhores funcionários – e da dificuldade acrescida que representa o trabalho 

realizado exclusivamente à distância, o que fazia temer a parcial paralisação 

ou redução da atividade a processos urgentes; 

 os tribunais desta jurisdição lograram manter uma atividade judicial regular em 

processos urgentes e não urgentes, tramitados e decididos através do SITAF, 

dando resposta, com um assinável esforço dos senhores magistrados e 

funcionários, a enormes cargas processuais, como se pode constatar pelo 

número de decisões finais proferidas entre a 2ª quinzena de março e o dia 26 

de abril (30 dias úteis) 
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Supremo Tribunal Administrativo 

Secções do Contencioso Administrativo e Tributário – 124. 

Tribunal Central Administrativo Norte 

Secções do Contencioso Administrativo e Tributário – 111.  

Tribunal Central Administrativo Sul 

Secções do Contencioso Administrativo e Tributário – 143.  

Tribunais Administrativos e Fiscais 

TAFs da Zona Norte e Equipa Recuperação Pendências Norte – 861.  

TAFs da Zona Centro, TAF Funchal e Equipa Recuperação Pendências Centro 

– 568. 

TAFs da Zona Sul, TAF Almada, TAF Ponta Delgada, Tribunal Tributário Lisboa 

e Equipa Recuperação Pendências Tributário Lisboa – 853. 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa e Equipa Recuperação 

Pendências Administrativo Lisboa – 514. 

* 

II. A Senhora Presidente deu conhecimento ao Conselho de que, no exercício 

dos poderes que lhe foram delegados pela deliberação de 16 de março de 2020, 

proferiu o despacho de colocação dos Senhores Juízes nos Tribunais Centrais Norte e 

Sul, Secções de Contencioso Administrativo e de Contencioso Tributário, por 

transferência e por promoção.--------------------------------------------------------------------------- 

* 

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

 

1 – Ponto 1 da Tabela – Leitura e aprovação da ata n.º 424 da sessão 

extraordinária, de 16 de março de 2020.----------------------------------------------------------- 

Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior (ata n.º 424), de 16 de março de 

2020, 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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* 

2 – Ponto 2 da Tabela – Ratificação do Despacho n.º 009/2020/CSTAF, de 

19 de março de 2020, referente à suspensão do Curso de Formação Específico 

para o exercício de Funções de Presidente de Tribunal, de Magistrado do 

Ministério Público Coordenador e de Administrador Judiciário, bem como para o 

Exercício de Funções de Presidente em Tribunais Administrativos de Círculo e 

Tributários.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 009/2020/CSTAF (cf. 

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

* 

3 – Ponto 3 da Tabela – Ratificação do Despacho n.º 011/2020/CSTAF, de 

31 de março de 2020, referente à cessação da licença especial concedida ao 

Senhor Juiz Conselheiro Cândido de Pinho.----------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 011/2020/CSTAF (cf. 

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

* 

4 – Ponto 4 da Tabela – Ratificação do Despacho n.º 013/2020/CSTAF, de 2 

de abril de 2020, referente ao diferimento dos efeitos da licença especial 

concedida à Senhora Juíza de Direito Cláudia Sequeira.------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 013/2020/CSTAF (cf. 

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

* 

 5 – Ponto 5 da Tabela – Ratificação do Despacho n.º 015/2020/CSTAF, de 9 

de abril de 2020, referente à suspensão do Processo Eleitoral para eleição dos 

vogais do CSTAF a que se reporta a alínea c) do n.º 1 do artigo 75.º do ETAF.----- 

Deliberado, por unanimidade, ratificar o despacho n.º 015/2020/CSTAF (cf. 

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

* 

6 – Ponto 6 da Tabela – Processo n.º 1707 referente à inspeção judicial ao 

serviço prestado pelo Senhor Juiz de Direito Luís Ricardo Novais Machado 
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Ferreira Leite, nos Tribunais Administrativos e Fiscais do Porto, de Braga e de 

Mirandela, no período compreendido entre 01.01.2015 e 03.10.2019.-------------------- 

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

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

* 

 7- Ponto 7 da Tabela – Processos n.ºs 1765 e 1768 referente a pedidos de 

autorização para o exercício de funções docentes.-------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, autorizar os Senhores Juízes Conselheiros 

Suzana Maria Calvo Loureiro Tavares da Silva e Cláudio Ramos Monteiro a exercerem 

as referidas funções docentes, até ao final do segundo semestre do presente ano 

letivo, autorizações concedidas a título excecional e com caráter transitório, sob a 

condição de não haver prejuízo para o serviço nem remuneração de qualquer natureza 

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

* 

 8- Ponto 8 da Tabela – Requerimento apresentado pela Senhora Juíza de 

Direito ……………….. a solicitar esclarecimento quanto à aplicação do 

impedimento previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 7.º do EMJ.------------------------- 

 Deliberado, por unanimidade, e na linha do entendimento já firmado por este 

Conselho, em deliberação de 9 de julho de 2013, considerar que o facto de a 

signatária nunca ter exercido “quaisquer funções na qualidade de Advogada” não 

afasta a verificação do impedimento previsto na alínea e), in fine, do n.º 1 do artigo 7.º 

do EMJ (cf. documento anexo).-------------------------------------------------------------------------- 

* 

 9- Ponto 9 da Tabela – Entendimento quanto à prioridade prevista no 

artigo 47.º, n.º 2, do Regulamento Geral das Infrações Tributárias.---------------------- 

 Adiado. 

* 
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 10- Ponto 10 da Tabela – Requerimento apresentado pela Senhora Juíza 

Desembargadora Esperança da Conceição Pereira Mealha – período de inspeção 

judicial extraordinária.------------------------------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, que a ação inspetiva ao serviço da Senhora 

Juíza Desembargadora Esperança da Conceição Pereira Mealha terá por objeto o 

serviço prestado em segunda instância no Tribunal Central Administrativo Norte e no 

Tribunal Central Administrativo Sul, no período de 28.07.2014 a 19.09.2016 (cf. 

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

* 

11- Ponto 11 da Tabela – Pedidos de inspeção judicial extraordinária 

apresentados pelas Senhoras Juízas Desembargadoras Sofia Ilda Moura de 

Mesquita da Cruz David, Maria de Lurdes Delfino Toscano e Ana Celeste 

Catarrilhas da Silva Evans de Carvalho.----------------------------------------------------------- 

Em conformidade com o que foi determinado na deliberação de 2 de março de 

2020, atendendo a que tal inspeção é de realização facultativa, distintamente da 

inspeção ao serviço dos juízes de direito, de natureza obrigatória, foi deliberado, por 

unanimidade, com os fundamentos contantes naquela deliberação, para melhor 

salvaguarda de todos os interesses em presença, designadamente, a eficiência dos 

meios alocados ao serviço de inspeção e a maior atualidade possível das 

circunstâncias do serviço a avaliar, atender aos pedidos formulados nos seguintes 

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

a) As inspeções serão realizadas em função da disponibilidade dos Senhores 

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

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

em princípio, abrangerão o serviço prestado desde 1 de janeiro de 2015 a 1 

de janeiro de 2020;--------------------------------------------------------------------------- 

c) Aquando da notificação do relatório final de inspeção, e 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, as Senhoras 

Juízas Desembargadoras 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.-------------- 

* 
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12- Ponto 12 Tabela – Equipas Especiais de Recuperação de Pendências – 

área administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

* 

13- Ponto 13 da Tabela – Equipas Especiais de Recuperação de 

Pendências – área tributária.--------------------------------------------------------------------------- 

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

* 

 14- Ponto 14 da Tabela – Medidas excecionais de gestão para fazer face a 

um previsível aumento de litigância na área dos contratos públicos, no atual 

contexto de pandemia ocasionada pela doença COVID-19.--------------------------------- 

Após discussão, foi deliberado, por unanimidade, solicitar aos Senhores 

Presidentes dos Tribunais Centrais Administrativos e dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais a monitorização das entradas de processos relativos à área da contratação 

pública – designadamente no que toca a atos pré-contratuais e à interpretação, 

validade e execução de contratos administrativos ou de quaisquer outros contratos 

celebrados nos termos da legislação sobre contratação pública – de modo a que, no 

caso de se verificar um aumento significativo de litigância nessa área, o Conselho 

possa equacionar e implementar medidas excecionais de gestão e/ou diligenciar pela 

adoção das medidas legislativas necessárias para potenciar a capacidade de resposta 

do aparelho judicial.----------------------------------------------------------------------------------------- 

* 

 14- Ponto 15 da Tabela – Movimento judicial / Especialização. ----------------- 

 Deliberado, por unanimidade, ouvir os Senhores Presidentes dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

anexo, ficando igualmente junta cópia da aludida tabela.----------------------------------------- 

Eram 19h00 quando foi encerrada a sessão e designado o próximo dia 8 de 

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

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

* 
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Lida e aprovada na sessão do dia 8 de maio 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.  


