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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

2 DE MARÇO DE 2020 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Foi deliberado proceder à realização de eleição relativamente aos vogais a que 

se reporta a alínea c) do n.º 1 e o n.º 4 do artigo 75.º do ETAF – Juízes eleitos 

pelos seus pares - e deliberado designar os Senhores Vogais Prof. Doutor Luís 

Sousa Fábrica e o Mestre João Taborda da Gama, para integrar a Comissão 

de Eleições, nos termos do artigo 2.º, n.º 1, do RPE.  

b) Foram aprovadas as listas de antiguidade dos juízes da jurisdição 

administrativa e fiscal, por categoria, reportadas a 31 de dezembro de 2019. 

c) Foi ratificado o despacho a autorizar a Senhora Juíza de Direito Maria Isabel 

Ferreira da Silva, a lecionar uma aula aberta no âmbito do Mestrado de 

Ciências Jurídico-Políticas da Universidade Portucalense. 

d) Foi ratificado o despacho a autorizar a Senhora Juíza de Direito Mariana 

Brandão de Pinho Noites, a participar como oradora nas Jornadas de 

Jurisprudência Fiscal 2020. 

e) Foi deliberado solicitar a todos os tribunais da jurisdição administrativa e fiscal 

que comuniquem ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais 

se celebraram qualquer Protocolo com entidades públicas ou privadas, 

devendo em caso afirmativo enviar cópia dos mesmos a este Conselho, a fim 

de se proceder a uma análise global sobre essa questão. 

f) Foi deliberado autorizar o Senhor Juiz Conselheiro Vítor Manuel Gonçalves 

Gomes a exercer funções como Presidente do Conselho dos Julgados de Paz.  

g) Foi deliberado uniformizar o procedimento a adotar por parte dos senhores 

juízes da jurisdição administrativa e fiscal relativamente a pedidos de 

autorização e dispensa de serviço previstas no artigo 10.º-A, n.º 1 do EMJ, 

para participar como orador, moderador ou assistente, em colóquios, 

seminários, congressos, conferências, simpósios, cursos breves e outros 
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idênticos eventos conexos com a sua atividade profissional, a decorrer no País 

ou no estrangeiro e delegar na Senhora Presidente do Conselho a 

competência para autorizar os pedidos formulados dentro dos parâmetros ora 

definidos. 

h) Foram atendidos sete pedidos de inspeção extraordinária formulados por 

Senhores Juízes Desembargadores. 

i) Foram nomeadas Juízas Conselheiras do Supremo Tribunal Administrativo, a 

Senhora Juíza Desembargadora Maria Cristina Gallego dos Santos para a 

Secção de Contencioso Administrativo e a Senhora Juíza Desembargadora 

Maria Isabel de São Pedro Soeiro para a Secção de Contencioso Tributário. 

j) Foi deliberado circular a existência de duas vagas no Supremo Tribunal 

Administrativo, uma na Secção de Contencioso Administrativo e outra na 

Secção de Contencioso Tributário, para eventuais pedidos de transferência. 

k) Foi deliberado autorizar a Senhora Juíza Desembargadora Tânia Meireles da 

Cunha a participar, como oradora, nas “IV Jornadas de la EU sobre Fiscalidad 

Transfronteriza”. 

l) Foi deliberado autorizar o Senhor Juiz Desembargador Pedro Marchão 

Marques a participar, como orador, na conferência “As Recentes Alterações ao 

CPTA – Perspectivas Multidisciplinares”.  

m)  Foi deliberado, relativamente aos magistrados oriundos do IV Curso Normal 

para ingresso nos Tribunais Administrativos e Fiscais, que às primeiras 

avaliações a realizar ao longo do presente ano de 2020, e que têm por objeto o 

desempenho do serviço efetivamente prestado pelos magistrados desta 

jurisdição em período anterior ao da vigência das alterações ao Estatuto dos 

Magistrados Judiciais resultantes da revisão operada pela Lei n.º 67/2019, de 

27 de agosto, serão aplicáveis os critérios de avaliação vigentes no momento 

em que o serviço foi prestado, não lhe sendo aplicáveis as alterações 

introduzidas pela revisão do Estatuto. 

n) Foi deliberado dar início ao procedimento relativo ao movimento dos juízes de 

direito preparatório da instalação dos juízos de competência especializada, 

sem aguardar a publicação da Portaria de instalação dos juízos de 

competência especializada prevista no artigo 10.º do citado DL n.º 174/2019, 

de 13 de dezembro. 



S.  R. 

Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais  

 

 3 

o) Foi autorizada a Senhora Juíza Desembargadora Dora Lucas Neto a participar, 

como moderadora, na conferência “As Recentes Alterações ao CPTA – 

Perspectivas Multidisciplinares”. 

 

 

 

2. Classificações e notações: 

a. Foram aprovadas duas classificações de “Bom com Distinção” e três 

classificações de “Muito Bom”. 

b. Foi deliberado arquivar um processo de inspeção. 

 

 

 

Lisboa, 17 de março de 2020 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 

 

 

 


