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Tribunal Administratívo e Fiscal de Coimbra 
Unidade Orgânica I 

Av.Fernão Magalhães, 2 2 7 - 3 ° - 3000-176 , Coimbra, Telefone: 239853480 Fax: 213506005 Emai l : coimbra.taf@tribunais.org.pt 
10262760-200460 

R E 0 3 3 3 0 7 7 2 6 P T 
503/16.5BECBR 004696489 
Exmo(a). Senhor(a) 
Diretor-Geral 
Direção-Geral da Política da Justiça 
Avenida D. João II, n." 1.08.01 E, Torre H, Pisos 1, 2 e 3, 
1990-097 Lisboa 

Processo: 503/16.5BECBR Ação administrativa [Del. 2186/2015] N/Referência: 004696489 
Data: 15-09-2016 

Autor: Marilene Regina Pereira de Carvalho Rodrigues 
Réu: Direção-Geral da Política da Justiça 
Contrainteressado: Amélia Luísa dos Santos Ferreira Saraiva (e Outros) 

Assunto: solicitação de publicação de anúncio. 

Com referência aos nossos autos supra indicados, junto se anexa o anúncb para citação dos 
contra-interessados a fim de V.^ Ex.̂  promover a publicação peto meio e no tocai utilizados na 
publicidade do ato impugnado. 

Solicita-se seja este Tribunal e Unidade Orgânica informado da data da sua publicação. 

Com os melhores cumprimentos 

O Oficial de Justiça, 
(Assinatura digital em anexo na página seguinte - art. °7.°, n.°2, da Portaria n.° 1417/2003, de 30/12) 

Natalina do Nascimento Lopes Malhão 



Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra 
- Folha de Assinaturas -

Natalina S f f i » 
M a l h ã n (Assinatura) 
I V I d l I l d U Date: 2016.09.15 
(Assinatura) 

repudiação 
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ANÚNCIO 
Processo: 503/16.5BECBR Ação administrativa [Del. 

2186/2015] 
N/Referência: 004696477 

Data: 15-09-2016 
Autor: Marilene Regina Pereira de Carvaiiio Rodrigues 
Réu: Direção-Geral da Política da Justiça 
Contrainteressado: Amélia Luísa dos Santos Fen-eira Saraiva (e Outros) 

FAZ-SE SABER, que nos autos de ação administrativa especial, acima identificada, que se encontram 
pendentes neste tribunal, são os contrainteressados, abaixo indicados, dFADOS, para no prazo de 
QUINZE (15) DIAS se constituírem como conb-ainteressados no processo acima indicado, nos 
termos do n.o 5 do art.° 81.° do Código de Processo nos Tribunais Administi-ativos, cujo objeto do 
pedido consiste na: 

- Anulação da entrevista profissional de selecão pelo facto dá a mesma se encontrar ferida de  
ilegalidade ffalta de fundamentação de facto é de direito; violação do principio da igualdade. 
do principio da transparência, do principio da isenção, do principio da imparcialidade, do 
principio da legalidade e do principio da iustica; violação do carácter púbfico da entrevista; 
violação da ata n."!.. da portaria do 3.° concurso de recrutamento e selecão de iuízes de paz e 
da portaria da tramitação concursal na administração pública esta última aplicada a título  
subsidiário, de acordo com o expostol de acordo com o previsto no art. 163.° do CPA oue prevê 
que Qualquer acto que tenha sido praticado com ofensa dos princípios ou normas jurídicas  
aplicáveis é anulável; 

- A Condenação do Réu a repetir o método de seleção entrevista profissional de seleção de 
acordo com o previsto na ata n.i do procedimento, de acordo com o previsto na Portaria 
que aprovou o ̂ .<» Concurso de Recrutamento e Seleção de Juízes de Paz, de acordo com a  
Portaria da Tramitação Concursal na Administração Pública íaplicada subsidariamente) e 
de acordo com o previsto no CPA (Códico de Procedimento Administratívoi. no que diz 
respeito aos métodos de valoração/classificação, à documentação que deverá ser realizada 
e que deverá constar de suporte no procedimento, à fundamentação de fato e de direito e 
ao cumprimento dos princípios que devem nortear a realização de qualauer procedimento 
concursal. designadamente os métodos de seleção e. no caso em concreto, à entrevista  
profissional de seleção; 

' A condenação do Réu a adotar os atos e operações necessárias para reconstituir a situação 
que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, designadamente a anulação da 
Lista De Classificação Definitiva da i* Fase do Concurso de Recrutamento^ 

- Subsidariamente^ caso não procedam os pedidos anteriormente formulados, a anulação 
do procedimento concursal por violação dos princípios da Igualdade, da transparência, da 
isenção, da imparcialidade, da legalidade e da justiça e, ainda, por violar livre acesso à 
documentação por parte dos candidatos nos temrios do CPA f Código de Procedimento 
Administrativo), da LAPA fLei de acesso aos documentos administrativos) e da CRP ( 
Constituição da República Portuguesa): 

Uma vez expirado o prazo, acima referido (15 dias) o contrainteressados que como tais se tenham 
constituído, consideram-se CFTADOS para contestar, no prazo de 30 DIAS, a ação acima referenciada 
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pelos fundamentos constantes da petição inicial, cujo duplicado se encontra à disposição na 
secretaria, com a advertência de que a falta de impugnação especificada não importa a confissão 
dos factos articulados pelo autor, mas o tribunal aprecia livremente essa conduta, para efeitos 
probatórios (n.o 7 do art.o 81 . ° , n.o 1 do art." 82 . ° , art.o 83 todos do CPTA). 

Na contestação, deduzida por forma articulada devem: 

a) Individualizar a ação; 
b) Expor as razões de facto e de direito por que se opõem à pretensão do autor; 
c) Expor os factos essenciais em que se baseiam as exceções deduzidas, especificando-as 

separadamente. 

No final da contestação devem apresentar o rol de testemunhas, juntar documentos e requerer outros 
meios de prova e deduzir toda a defesa (n.o 1, 2 e 3 do artigo 8 3 . ° do CPTA). 

Caso não lhe seja facultado, em tempo útil, a consulta ao processo administrativo e disso der 
conhecimento ao juiz do processo, permite-se que a contestação seja apresentada no prazo de 15 
dias contado desde o momento em que venha a ser notificado de que o processo adminisb-ativo foi 
junto aos autos (n.o 3 do art.o 82.o do CPTA). 

De que é obrigatória a constituição de advogado, nos termos dos n.os 1 e 2 do art.o 11.o do CPTA. 

Os prazos acima indicados são continues, suspendendo-se no entanto, durante as férias judiciais. 
Terminados em dia que os b-ibunais estejam encerrados, ti-ansfere-se o seu termo para o primeiro dia 
útil seguinte. 

A apresentação de contestação, implica o pagamento de taxa de justiça autoliquidada. 

Sendo requerido nos Serviços de Segurança Social benefício de apoio judiciário na modalidade de 
nomeação de pabono, deverá o citando, juntar aos presentes autos, no prazo da contestação, 
documento comprovativo da apresentação do referido requerimento, para que o prazo em curso se 
interrompa até notificação da decisão do apoio judiciário. 

As férias judiciais decorrem de 22 de Dezembro a 3 de Janeiro; de domingo de Ramos à segunda-feira 
de Páscoa e de 16 de Julho a 31 de Agosto. 

A CITAR: 

Contrainteressado: Amélia Luísa dos Santos Ferreira Saraiva 
Contrainteressado: Ana Sofia Magalhães Rodrigues de Lemos Triunfante 
Contrainteressado: Artur Ricardo Crespo Seguro Pereira 
Contrainteressado: Berenice Fernandes Costa Pinto Ribeiro 
Contrainteressado: Caria Manuela Alves Teixeira 
Contrainteressado: Carlos Manuel Encarnação Ferreira 
Contrainteressado: Catarina Esteves Garcia Ferreira de Matos Rijo 
Contrainteressado: Catarina Maria SenBS Marinho Gomes 
Contrainteressado: Celina Maria Pereira Alveno 
Contrainteressado: Cristina Isabel Moreira Eusébio 
Contrainteressado: Cristina Maria da Costa Rodrigues Poceiro 
Contrainteressado: Daniela Cláudia Barbosa Afonso Cerqueira 
Contrainteressado: Helena Alexandra Alão Soares 



Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra 
Unidade Orgânica 1 

Av.Fernão Magalhães, 2 2 7 - 3 ° - 3000-176 , Coimbra, Telefone: 239853480 Fax: 213506005 Emai l : coimbra.taf@tribunais.org.pt 

Contrainteressado: Isabel Cristina Cabrita Alves da Silya 
Contrainteressado: Janete Rodrigues Femandés 
Contrainteressado: Joana Rita Oliveira Sampaio 
Contrainteressado: Liliana Patrícia Sousa Teixeira 
Contrainteressado: Luísa Maria Almeida Soares 
Contrainteressado: Maria da Conceição Gomes Pires 
Contrainteressado: Maria Elena Borgoa .Y Arenales Macedo Dias 
Contrainteressado: Maria Isabel de Sousa Correia Belém 
Contrainteressado: Marta Isabel da Silva Santos 
Contrainteressado: Marta Machado Gomes 
Contrainteressado: Nélia Vilares Valente 
Contrainteressado: Patrícia Manuel da Costa Oliveira 
Contrainteressado: Rute Isabel Esteyes_Fen-eira Couto Fernandes 
Contrainteressado: Sónia Isabel dos Santos Pinheiro 
Contrainteressado: Susana Cristina Sarmento Gouveia de Assunção 
Contrainteressado: Teresa Mendes Viana Jorge 
Contrainteressado: Tiago Szabo Rio Neiva Vieira 

*** 

Coimbra, 15 de Setembro de 2016 

o Juiz de Direito, 
{Assinatura dgita/ em anexo na página seguinte-art.°7.°, n.°l, da Portaria n.° 1417/2003, de30/12) 

João Evangelista de Jesus Almeida Fonseca 

O Oficial de Justiça, 
(Assinatura digital em anexo na página seguinte-art. ° 7.° n.°2, da Portaria n.° 1417/2003, de30/12) 

Natalina do Nascimento Lopes Mallião 



Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra 
- Folha de Assinaturas -

Natalina 
Malhão 
(Assinatura) 

repudiação 

Digitally signed by 
Natalina Malhão 
(Assinatura) 
Date: 2016.09.15 

João 
Tonseca 

Digitally signed by 
João Fonseca 
(Autenticação) 

, , . _ - Date: 2016.09.15 
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• A . * Reason: Não 
O) repudiação 


