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Relatório 

Visita de trabalho de uma delegação da  
Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ao 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais 
 

Pelas 15 horas do dia 28 de Fevereiro de 2012, realizou-se na sede do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF), sito na Rua de S. Pedro de 

Alcântara, 73 a 79, n.º 10, em Lisboa, uma reunião de trabalho entre uma delegação da 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias - composta 

pelo seu presidente, Senhor Deputado Fernando Negrão (PSD), e pelas Senhoras 

Deputadas e Senhores Deputados Hugo Lopes Soares, Hugo Velosa, Andreia Neto, 

Paulo Simões Ribeiro, João Lobo e Margarida Almeida, pelo PSD; Luís Pita Ameixa, 

Pedro Delgado Alves e Jorge Lacão, pelo PS; e Cecília Honório, pelo BE – e um a 

delegação do CSTAF – composta pelo seu presidente, Juiz Conselheiro António Almeida 

Calhau, e pelos seguintes membros: Juíza Desembargadora Magda Geraldes; Juíza de 

Direito Guida Jorge, Professor Dr. Luís Fábrica e Dra. Maria Teresa Moraes Sarmento. 

A reunião, que teve lugar na Sala do Plenário do CSTAF, foi aberta pelo Senhor Juiz 

Conselheiro António Almeida Calhau – que agradeceu a visita e fez uma apresentação 

do funcionamento do Conselho, apontando também os constrangimentos - 

designadamente a ausência de estrutura, a dificuldade das inspeções, as 

consequências da reforma de 2004, a exagerada utilização da figura das providências 

cautelares, os meios humanos, juízes e apoio técnico -; referindo-se ainda aos cursos 

de formação de magistrados a decorrer; ao recurso à arbitragem; ao levantamento 

que foi efetuado para dar resposta às solicitações da troika e a pouca fiabilidade do 

SITAF. 

O presidente da Comissão, Senhor Deputado Fernando Negrão, reconheceu a 

importância das informações prestadas, enunciou os dois objetivos da visita - falar 

diretamente com o Conselho e saber quais os problemas existentes – e questionou se, 

perante a inexistência de estrutura, não seria preferível, para dar maior solidez ao 
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Conselho, haver uma fusão com o CSM e, no caso de não ser esta a opção, qual deveria 

ser o tipo de estrutura orgânica a adotar.  

O Senhor Presidente do CSTAF esclareceu que não existe uma opinião sobre este 

assunto, mas que, enquanto as jurisdições tiverem autonomia, a fusão não faria 

sentido e que a orgânica, já proposta - mais pequena que a do CSM e apenas com 

autonomia administrativa -, é indispensável, atendendo ao atual número de juízes. 

O Professor Luís Fábrica afirmou não concordar com a fusão, declarando que nunca 

ouviu argumentos convincentes nesse sentido e que quem defende a alteração terá 

que os aduzir.  

Seguidamente, intervieram os Senhores Deputado Jorge Lacão (PS), Hugo Velosa (PSD), 

Cecília Honório (BE), que agradeceram as informações prestadas e colocaram questões 

relativas às consequências da última reforma do processo, designadamente acerca da 

menor preparação do tributário para se defender de dilações e da hipotética 

necessidade de unificação de determinados procedimentos, bem com aspetos 

relacionados com o número de magistrados e de pendências.  

 O Conselheiro António Almeida Calhau confirmou a necessidade proceder a 

ajustamentos no processo tributário, que reconheceu ser mais garantístico que o 

administrativo, e defendeu que a uniformização das leis processuais contribuiria para a 

sua mais fácil aplicação, bem como a simplificação das normas do CPC, aplicáveis 

subsidiariamente. Sustentou ainda que, antes de qualquer iniciativa, se deveria apurar, 

para além do número de pendências existentes, o tipo, o valor e as datas de 

interposição dos processos. Finalmente, referiu-se à arbitragem, que, aparentemente 

não tem resolvido o problema das pendências, e aos constrangimentos existentes, 

designadamente os e o facto de os juízes jubilados não poderem ser árbitros. 

 A reunião terminou às 17 horas e 55 minutos. 

O Presidente da Comissão 

 

(Fernando Negrão) 

Nota: Relatório aprovado em 07-03-2012 


