
 

28 de maio      18H00 – 21H00 

As principais alterações ao Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

Carlos Carvalho (Juiz Conselheiro do STA) 

- Âmbito da jurisdição administrativa 

- Competência e funcionamento dos tribunais administrativos 

  

29 de maio      18H00 – 21H00 

A Parte Geral do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

Jorge Costa (Juiz de Direito – TAF Braga) 

- Princípios processuais 

- Cumulação de pedidos 

- Pressupostos processuais 

- Atos processuais 

- A aplicação supletiva do Código de Processo Civil ao processo  

administrativo 

 

30 de maio      18h00 – 21H00 

A Ação Administrativa – Tramitação 

Ana Cristina Patrocínio (Juíza Desembargadora – TCA Norte) 

- A consagração de um modelo unitário de tramitação dos processos não  

urgentes 

- O objeto da nova ação administrativa 

- Em especial, a impugnação do ato administrativo e do regulamento 

 

1 de junho     18H00 – 21H00 

Processos Urgentes Principais 

Eliana de Almeida Pinto (Juíza de Direito – TAF Aveiro) 

- A reconfiguração do contencioso pré-contratual 

- O novo contencioso dos procedimentos de massa 

- As intimações: em especial, a intimação para proteção de direitos,  

liberdades e garantias 

 

4 de junho       18H00 – 21H00 

A Tutela Cautelar 

Pedro Vergueiro (Juiz Desembargador – TCA Norte) 

- Critérios de decretamento de providências cautelares 

- Regimes especiais 

- A suspensão automática da eficácia dos atos administrativos e o  

decretamento provisório de providências cautelares 

  

5 de junho       18H00 – 21H00 

Recursos Jurisdicionais 

Maria da Conceição Silvestre (Juíza Desembargadora – TCA Sul) 

- Disposições gerais 

- Recursos ordinários 

- Recursos extraordinários 

 

6 de junho       18H00 – 21H00 

O ETAF e o CPTA no Processo Tributário 

Sara Soares (Advogada) 

- A hierarquia das fontes das normas jurídico-tributárias 

- Princípios gerais 

- Contencioso tributário: meios procedimentais e processuais 

 

7 de junho      18H00 – 21H00 

 Processos Executivos 

Joana Costa e Nora (Juíza de Direito – TAF Porto) 

- As formas de processo executivo 

- Os aspetos comuns e os regimes especiais de execução para prestação de 

factos e de coisas, para pagamento de quantia certa e de anulação de atos 

administrativos 

 

 

CURSO BREVE 

   II ª EDIÇÃO 

 

FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DO PORTO - MAIO / JUNHO DE 2018 

A NOVA JUSTIÇA   

ADMINISTRATIVA 

Organização: 

Faculdade de Direito da Universidade do Porto 

Centro de Investigação Jurídico-Económica (CIJE)  

da Faculdade de Direito da Universidade do Porto 

PARCERIA:  

AMJAFP—Associação dos Magistrados da  

Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal 

Duração:  24 horas de formaça o presencial  

Local: Faculdade de Direito da Universidade do Porto 

Destinatários: todos os que lidam com questo es de Contencioso Administrativo 
 

Vagas: 60 vagas. As inscriço es sa o processadas por ordem de chegada. O nu mero mí nimo de vagas para o funcionamento do curso e  de 20 
Atribuição de Certificado de Frequência: depende exclusivamente da freque ncia de, pelo menos, 75% da parte letiva 

 
Propina: 80 euros – pu blico em geral / 60 euros – antigos estudantes da FDUP / 35 euros –  estudantes dos cursos de  licenciatura, mestrado ou doutoramento da FDUP  

(pu blico em geral e antigos alunos da FDUP acresce o seguro escolar de 2 euros) 
 

Inscrições: de 10 a 24 de maio através do preenchimento do formulário disponível em www.fdup.up.pt  
A inscriça o depende do envio da respetiva ficha, ate  a s 12h00 do dia 24 de maio de 2018, para posgrad@direito.up.pt  

As inscriço es sa o processadas por ordem de chegada ate  ao preenchimento do nu mero ma ximo de vagas fixado 
Apo s validaça o do formula rio  inscriça o sera o enviadas por email as instruço es de pagamento com um prazo fixado para regularizaça o, sob pena de perda de vaga 

Mais informações: 
Faculdade de Direito da Universidade do Porto, 

Rua dos Bragas, n.º 223, 4050 -123 Porto  
- Gabinete de Formação Contínua, Pós-Graduação, 

Mestrados e Doutoramentos  
Atendimento telefónico: 2ºe 4ª das 10:00 às 12:00 

Atendimento presencial: 3ª e 5ª das 16:00 às 18:00. 

(+) 351 22 204 16 00  ou  posgrad@direito.up.pt 

 

http://www.fdup.up.pt
mailto:posgrad@direito.up.pt

