Teoria e prática de Contencioso Administrativo módulo isolado

Programa

Apresentação e objetivos

As recentes estatísticas publicadas pelo Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais confirmam a tendência de
crescimento constante da litigância na jurisdição administrativa e fiscal, tendência também acompanhada pelo crescimento do
número de profissionais e especialistas dedicados ao Direito Administrativo e ao Direito Tributário.
As recentes intervenções legislativas nos domínios do Direito Administrativo e do Direito Tributário evidenciam, por sua vez,
alterações de relevo nos diplomas fundadores de cada um desses ordenamentos: entre outras, a recente aprovação e entrada em
vigor de um novo CPA (2015), a reforma do ETAF e do CPTA (2015), a anunciada revisão do CCP (2017) ou as reformas do IRC
e do IRS (2014) são prova viva disso mesmo.
Este conjunto de circunstâncias dá o mote para que o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas o Instituto de Direito Económico,
Financeiro e Fiscal da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa voltem a organizar, em cooperação, um Curso sobre a
matéria, colhendo os frutos da muito positiva experiência do Curso Intensivo que teve lugar em 2016. O Curso de Pós-Graduação
em Teoria e Prática de Contencioso Administrativo e Tributário, que terá lugar entre os meses de março e junho de 2017, em
horário pós-laboral, surge desta feita renovado e alargado, ainda que prossiga os mesmos objetivos.
Destinado a Advogados, Juízes, Estudantes, trabalhadores do setor da Administração Pública ou da Justiça com interesse particular
nas áreas do Direito Administrativo e do Direito Tributário, o Curso de Pós-Graduação estrutura-se sob dois eixos fundamentais:
(i) por um lado, o objetivo de estabelecer a ponte entre os conceitos e institutos fundamentais de Direito Administrativo e Direito
Tributário substantivo com as técnicas e instrumentos dos correspetivos ramos de Direito Processual; (ii) por outro lado, a ambição
de aproximar os conhecimentos teóricos de Direito Administrativo, Direito Tributário e Teoria do Processo com os aspetos práticos
de organização, funcionamento e prática processual nos Tribunais Administrativos e Fiscais.
Procurará proporcionar-se uma visão atual e dinâmica em torno da atividade administrativa e tributária e da jurisdição
administrativa e fiscal, calibrada com uma visão dos meios processuais adequados ao exercício e proteção dos direitos e interesses
legalmente protegidos dos cidadãos, o que se afigura indispensável para uma perceção adequada e equilibrada sobre a atividade dos
serviços da justiça e da sua relevância numa sociedade dominada pelo conhecimento.
Para o efeito, tendo em vista o debate sobre temas da maior atualidade na prática da Administração Pública e da Administração
Tributária, o Curso integrará, em cada um dos Módulos, (i) não só uma particular atenção à análise crítica da jurisprudência dos
Tribunais Administrativos e Fiscais, mas também (ii) a preocupação em habilitar os alunos à preparação de peças processuais,
numa lógica de law in action.

Módulo [CA]: Contencioso Administrativo

Dia 14/3
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[CA1] 18h30 – 20h20
Apresentação; Introdução ao Contencioso Administrativo e à reforma da reforma de 2015 - VASCO PEREIRA DA SILVA
[CA2] 20h30 – 22h20
Jurisdição, competência e funcionamento dos Tribunais Administrativos - ANA FERNANDA NEVES
Dia 21/03
[CA3] 18h30 – 20h20
Pressupostos processuais gerais no Contencioso Administrativo (legitimidade processual e patrocínio judiciário em especial)
- LOURENÇO VILHENA DE FREITAS
[CA4] 20h30 – 22h20
Ação popular e ação pública no Contencioso Administrativo - CARLA AMADO GOMES
Dia 28/03
[CA5] 18h30 – 20h20
Relações jurídicas multipolares e Contencioso Administrativo - FRANCISCO PAES MARQUES
[CA6] 20h30 – 22h20
Invalidade e inexistência dos atos administrativos e ações de impugnação - MARCO CALDEIRA
Dia 04/04
[CA7] 18h30 – 20h20
Silêncio e omissões da Administração – meios de reação administrativos e contenciosos
PINHEIRO

ALEXANDRE SOUSA

[CA8] 20h30 – 22h20
Ações inibitórias e ações de simples apreciação - RUI LANCEIRO
Dia 11/04
[CA9] 18h30 – 20h20
Introdução à responsabilidade civil da Administração e ações de responsabilidade - TIAGO SERRÃO
[CA10] 20h30 – 22h20
Introdução ao regime substantivo dos regulamentos administrativos e contencioso regulamentar - PEDRO MONIZ LOPES
Dia 26/04
[CA11] 18h30 – 20h20
Introdução ao regime substantivo dos contratos da Administração e ações sobre contratos - MIGUEL ASSIS RAIMUNDO
[CA12] 20h30 – 22h20
A tramitação da ação administrativa - JOSÉ DUARTE COIMBRA
Dia 02/05
[CA13] 18h30 – 20h20
Modificações objetivas da instância e antecipação da tutela executiva nos processos declarativos - CECÍLIA ANACORETA
CORREIA
[CA14] 20h30 – 22h20

Contencioso pré-contratual urgente - MARIA JOÃO ESTORNINHO
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Dia 09/05
[CA15] 18h30 – 20h20
Processos de massas, contencioso urgente dos procedimentos de massas e outros mecanismos de agilização processual no
Contencioso Administrativo - JOÃO TIAGO SILVEIRA
[CA16] 20h30 – 22h20
Introdução ao Direito à Informação Administrativa e Intimações para a prestação de informações, consulta de processos ou
passagem de certidõe - PEDRO DELGADO ALVES
Dia 16/05
[CA17] 18h30 – 20h20
Providências Cautelares (I): regime geral e critérios de decretamento - FAUSTO DE QUADROS
[CA18] 20h30 – 22h20
Providências Cautelares (II): tramitação, delimitação perante a intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias e
antecipação da decisão da causa principal - ANA GOUVEIA MARTINS
Dia 23/05
[CA19] 18h30 – 20h20
Providências Cautelares (III): regime especial – suspensão da eficácia de atos e normas, providências relativas à formação
de contratos e regulação provisória de quantias - JORGE PAÇÃO
[CA20] 20h30 – 22h20
Recursos Jurisdicionais no Contencioso Administrativo - JOÃO MIRANDA
Dia 30/05
[CA21] 18h30 – 20h20
Execução do Ato Administrativo e Processos Executivos - RUI GUERRA DA FONSECA
[CA22] 20h30 – 22h20
Arbitragem e Direito Administrativo - DOMINGOS SOARES FARINHO
Dia 06/06
[CA23] 18h30 – 20h20
Tendências recentes da jurisprudência administrativa (estudo de casos) - JOSÉ DUARTE COIMBRA
Dia 08/06
Final 17h30 – 20h00
Mesa Redonda: a jurisdição administrativa e fiscal em debate (oradores a confirmar)
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Informações

Estrutura do curso:
O Curso terá a duração de 92h e será composto por dois módulos: Contencioso Administrativo [CA] e Contencioso
Tributário [CT], podendo os alunos optar por duas modalidades de inscrição e frequência:
(23 sessões: 46h) Módulo de Contencioso Administrativo [3.as]: € 600
(23 sessões: 46h) Módulo de Contencioso Tributário [5.as]: € 600
(46 sessões: 92h) Dois módulos [3.as e 5.as]: € 1000
O Curso encerrará com uma sessão final conjunta, consistindo numa Mesa Redonda de debate que contará com intervenções de
Magistrados, Professores e Advogados com experiência relevante na jurisdição administrativa e fiscal.

Horários:
3.as-feiras: 1.ª sessão: 18h30 – 20h20; 2.ª sessão: 20h30 – 22h20
5.as-feiras: 1.ª sessão: 18h30 – 20h20; 2.ª sessão: 20h30 – 22h20

Certificados e Avaliação:
Será emitido um Certificado de Frequência do Curso aos alunos que tenham estado presentes em, no mínimo, três quartos das
sessões correspondentes ao módulo (CA ou CT) ou módulos (CA e CAT) em que estejam inscritos.
A emissão de um Certificado de Conclusão do Curso depende da entrega de um trabalho escrito, a elaborar e a avaliar nos termos
do Regulamento que acompanha este Programa. Aos alunos que frequentem os dois módulos e elaborarem com aproveitamento o
trabalho escrito será atribuído um Certificado em Teoria e Prática de Contencioso Administrativo e Tributário; aos alunos que
frequentem apenas um dos módulos e elaborem com aproveitamento o trabalho escrito será atribuído, respetivamente, um
Certificado em Teoria e Prática de Contencioso Administrativo ou Teoria e Prática de Contencioso Tributário.

Inscrições e pagamentos:
1. Inscrição neste módulo - 600€ - acima no botão "inscrições", no menú do curso (vermelho)
2. Inscrição no curso completo - [CA] + [CT] - fazer a inscrição através deste hiperlink

Notas sobre as inscrições:
Para as modalidades de propina reduzida (desconto para alunos), no acto da inscrição (passo 2), deverá selecionar a opção
"desconto previsto no curso", antes de selecionar o valor a pagar.
As entidades públicas que necessitem de emissão prévia de factura, deverão contactar o secretariado do ICJP, antes de
efectuarem a inscrição online.
As inscrições ficam confirmadas com a regularização do respetivo pagamento.
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As entidades públicas que façam um pagamento de múltiplas inscrições numa única transferência bancária, após a
efetivação do mesmo, devem remeter por e-mail ao secretariado do ICJP, uma lista com os nomes dos inscritos, o valor da
inscrição a cada um deles associada e o número do pagamento constante no e-mail de confirmação, enviado pelo website
após a inscrição online.

Contactos:
Dra. Telma Oliveira, de 2.ª a 6.ª, 11h00-13h30 e 14h30-19h00.
Telefone: 217820265 – Telemóvel: 933469330 – e-mail: icjp@fd.ulisboa.pt
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Ficha Técnica

Coordenadores:
Prof. Doutor Vasco Pereira da Silva
Prof.ª Doutora Clotilde Celorico Palma
Prof. Doutor João Miranda
Assessor Científico:
Dr. José Duarte Coimbra

Organização:
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