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ATA N.º 439 

 

No dia 9 de março de 2021, pelas 14h30, 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,----------------------------------------------------------------------------------------- 

A Juíza Secretária do Conselho, Juíza Desembargadora Helena Telo Afonso.--- 

Participaram na sessão através do sistema de videoconferência:-------------- 

Prof. Doutor Vasco Valdez;---------------------------------------------------------------------- 

Prof. Doutor Pedro Costa Gonçalves;-------------------------------------------------------- 

Prof.ª Doutora Ana Gouveia Martins;--------------------------------------------------------- 

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

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 se encontravam presentes os Senhores Vogais Prof. Doutor Luís Sousa 

Fábrica e o Dr. Ricardo Rodrigues, cujas ausências foram previamente comunicadas--- 

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

Presidiu à sessão a Senhora Juíza Conselheira Dulce Manuel da Conceição 

Neto, Presidente do Conselho.-------------------------------------------------------------------------- 

* 

Aberta a sessão, e antes de dar inicio à apreciação dos pontos em Tabela, 

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

I. Assunto: Entrega do Relatório de Atividades na Assembleia da 

República, em cumprimento do disposto no artigo 149.º-A do EMJ.--------------------- 

A Senhora Presidente deu conhecimento aos Senhores Vogais do CSTAF que 

no dia 28 de janeiro, entregou pessoalmente ao Excelentíssimo Senhor Presidente da 

Assembleia da República o Relatório de Atividades do Conselho referente ao ano de 

2019 e no dia 22 de fevereiro, entregou pessoalmente à Excelentíssima Senhora 

Ministra da Justiça e aos Senhores Secretários de Estado da Justiça o referido 

relatório.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. Colaboração dos Senhores Vogais juízes de direito na elaboração do 

relatório de atividades do CSTAF respeitante ao ano de 2020.---------------------------- 

A Senhora Presidente comunicou aos Senhores Vogais do CSTAF que 

solicitou a colaboração dos Senhores Vogais Juiz de Direito Jorge Costa e Juíza de 

Direito Eliana Pinto na elaboração do relatório de atividades do CSTAF respeitante ao 

ano de 2020, designadamente, na parte referente às Equipas de Recuperação de 

Pendências.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

III. Procedimento para nomeação dos Presidentes dos Tribunais de 1.ª 

instância. Parecer enviado pela ASJP.------------------------------------------------------------- 

A Senhora Presidente deu conhecimento aos Senhores Vogais do CSTAF do 

teor do parecer enviado ao Conselho pela ASJP (cf. documento anexo).-------------------- 

 

 IV. Plano de Recuperação e Resiliência/Justiça.-------------------------------------

 A Senhora Presidente deu conhecimento aos Senhores Vogais do CSTAF que 

aceitou o convite da Senhora Ministra da Justiça para participar na sessão de 

apresentação do Plano de Recuperação e Resiliência para a área da Justiça, ocorrida 

no passado dia 5 de março, na qual também estiveram presentes os Senhores 

Secretários de Estado da Justiça, o Senhor Vice-Presidente do Conselho Superior da 

Magistratura, a Senhora Procuradora-Geral da República, o Senhor Bastonário da 
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Ordem dos Advogados, o Senhor Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes 

de Execução e o Senhor Bastonário da Ordem dos Notários (cf. documento anexo).---- 

* 

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

* 

1 – Ponto 1 da Tabela – Leitura e aprovação da ata n.º 438 da sessão 

extraordinária de 8 de fevereiro de 2021.---------------------------------------------------------- 

Foi lida e aprovada a ata da sessão de 8 de fevereiro de 2021 (ata n.º 438), a 

qual será oportunamente assinada por todos os membros do Conselho que nela 

intervieram e que na sessão de hoje participam através de videoconferência.------------- 

* 

2– Ponto 2 da Tabela – Requerimento apresentado pelo Senhor Juiz de 

Direito Pedro Alexandre Capelas de Almeida Moreira a solicitar que lhe seja 

fixada remuneração de harmonia com o disposto no artigo 29.º do EMJ.------------- 

Deliberado, por unanimidade, fixar uma remuneração equivalente a 2/5 (dois 

quintos) do respetivo vencimento, a atribuir ao Senhor Juiz de Direito Pedro Alexandre 

Capelas de Almeida Moreira, pelo serviço prestado, em regime de acumulação, no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, de 23 de janeiro de 2020 a 15 de julho de 

2020 (cf. documento anexo).----------------------------------------------------------------------------- 

* 

3 – Ponto 3 da Tabela – Atribuição de remuneração à Senhora Juíza 

Conselheira Suzana Tavares da Silva pelo exercício de funções em regime de 

acumulação de harmonia com o disposto no artigo 29.º do EMJ.------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, fixar uma remuneração equivalente a 3/5 (três 

quintos) do respetivo vencimento, a atribuir à Senhora Juíza Conselheira Suzana 

Maria Calvo Loureiro Tavares da Silva, pelo serviço prestado, em regime de 

acumulação, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo, no período compreendido entre 25 de maio de 2020 e 28 de fevereiro 

de 2021 (cf. documento anexo).------------------------------------------------------------------------- 

* 
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4 – Ponto 4 da Tabela – Pedido de anuência para continuação do exercício 

de funções de assessor no STJ pelo Senhor Juiz de Direito Filipe Veríssimo 

Duarte.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, dar anuência à nomeação, solicitada pelo 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, do Senhor Juiz de 

Direito Filipe Alexandre Oliveira Veríssimo Duarte como assessor da área de 

contencioso administrativo do Supremo Tribunal de Justiça, a tempo parcial e em 

regime de acumulação, com efeitos desde 1 de março de 2021 até 15 de julho de 

2021 (cf. documento anexo).----------------------------------------------------------------------------- 

* 

5 – Ponto 5 da Tabela – Aprovação do Plano Anual de Inspeções ao 

serviço dos Juízes para o ano de 2021.------------------------------------------------------------ 

Deliberado, por unanimidade, aprovar o plano anual de inspeções referente ao 

ano de 2021 (cf. mapa anexo) e delegar poderes na Senhora Presidente do Conselho 

para a nomeação dos respetivos inspetores.-------------------------------------------------------- 

* 

 6- Ponto 6 da Tabela – Processo n.º 1655 referente à inspeção ao serviço 

prestado pelo Senhor Juiz de Direito João Marcelino Pereira, no Tribunal 

Administrativo de Viseu.--------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, arquivar o presente processo de inspeção, por o 

mesmo se revelar desprovido de interesse útil (cf. documento anexo).----------------------- 

* 

 7- Ponto 7 da Tabela – Processo n.º 1715 referente à inspeção ao serviço 

prestado pelo Senhor Juiz de Direito Manuel Ferreira Antunes, no Tribunal 

Administrativo de Sintra. ------------------------------------------------------------------------------- 

Deliberado, por unanimidade, arquivar o presente processo de inspeção, por o 

mesmo se revelar desprovido de interesse útil (cf. documento anexo).----------------------- 

 

* 

8- Ponto 8 da Tabela – Pedido de autorização para arbitrar jogos de 

futebol amador e de formação, por parte do Senhor Juiz de Direito………………..- 
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Deliberado, por unanimidade, indeferir o pedido de autorização apresentado 

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

* 

9- Ponto 1 da Tabela Adicional – Pedido de autorização apresentado pelo 

Senhor Secretário de Estado Adjunto e da Justiça para designação da Senhora 

Juíza de direito Maria Carolina da Silva Duarte para integrar Grupo de Trabalho 

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

Deliberado, por maioria, com 7 (sete) votos a favor e 2 (dois) votos contra, 

conceder a requerida autorização.---------------------------------------------------------------------- 

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

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

anexo, ficando igualmente juntas cópias das aludidas tabelas.--------------------------------- 

* 

Eram 16h00 quando foi declarada encerrada a sessão e designado o próximo 

dia 22 de março de 2021, pelas 14h30, para a realização de uma sessão 

extraordinária do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.--------------  

* 

Lida e aprovada na sessão extraordinária do dia 22 de março de 2021, 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.---------------------------------------------------------------------- 

 


