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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

2 de fevereiro de 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Audiências: 

O Senhor Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Juiz 

Desembargador Manuel Henrique Ramos Soares, foi recebido em audiência pelo 

CSTAF, tendo apresentado e justificado as propostas constantes do documento 

denominado “Reforço da Transparência e Integridade na Justiça - Propostas 

2020”, que constituem preocupação da atual Direção. Na audição fez-se 

acompanhar pela Senhora Dra. Nélia Brito, juíza desta jurisdição. 

 

2. Atos de gestão: 

a)  A Senhora Presidente informou ter respondido à solicitação do Senhor 

Primeiro-Ministro e indicado a ordem de priorização da vacinação de acordo 

com os critérios aprovados por maioria após audição de todos os membros do 

Conselho. 

b) Deliberado ratificar o despacho n.º 002/2021/CSTAF, de 27 de janeiro de 2021, 

referente à nomeação do júri das provas escritas de acesso ao 8.º Curso de 

formação de juízes para os Tribunais Administrativos e Fiscais. 

c) Deliberado negar provimento a um recurso interposto por oficial de justiça 

relativo a deliberação do Conselho dos Oficiais de Justiça em sede de 

processo de inspeção ordinária.  

d) Deliberado renovar, pelo período de dois anos, com efeitos a partir de 1 de 

julho de 2021, a licença especial concedida à Senhora Juíza de Direito Beatriz 

Alexandra Gomes da Cruz para o exercício de funções de assessora do 

Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, na Região 

Administrativa Especial de Macau. 
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e) Deliberado aprovar o projeto de “Regulamento sobre obrigações declarativas” 

para os juízes da jurisdição administrativa e fiscal, seu procedimento e 

fiscalização, e submeter este projeto a consulta pública para participação dos 

respetivos interessados. 

f) Deliberado proceder à audição dos juízes que exercem funções nos tribunais 

de cada uma das quatro zonas geográficas, para que no prazo de dez dias 

possam, querendo, pronunciar-se sobre os Senhores Juízes Desembargadores 

que apresentaram candidatura a cada uma das zonas geográficas. Foi, ainda, 

deliberado delegar poderes na Presidente deste Conselho para regulamentar e 

executar esse procedimento de audição. 

g) Deliberado diferir a abertura do procedimento para a nomeação dos 

administradores judiciários para os tribunais administrativos e fiscais para 

momento posterior à tomada de posse dos futuros Presidentes das zonas 

geográficas dos tribunais administrativos e fiscais. 

h) Deliberado autorizar a nomeação dos Presidentes dos Júris das provas de 

acesso ao 8.º Curso de Formação de juízes para os Tribunais Administrativos e 

Fiscais. 

 

 

Lisboa, 5 de fevereiro de 2021 

 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 


