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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

3 DE MARÇO DE 2022 

Súmula das deliberações tomadas 

 

a) Deliberado ratificar o Despacho n.º 002/2022/CSTAF, de 25 de fevereiro de 

2022, relativo à substituição de membro do júri para o concurso curricular 

aberto para o provimento das vagas de Juiz Conselheiro da Secção de 

Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo face à 

indisponibilidade de membro anteriormente designado. 

b) Deliberado autorizar a permuta entre as Senhoras Juízas de direito Ana Rita 

Reis da Silva, colocada como auxiliar no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Aveiro, juízo tributário comum, e Raquel Firmino Leal, colocada como auxiliar 

no Tribunal Tributário de Lisboa, com efeitos ao 1.º dia útil subsequente ao 

terminus das férias judiciais da Páscoa. 

c) Deliberado, relativamente ao pedido formulado pela Senhora Juíza 

Desembargadora Ana Celeste Catarrilhas da Silva Evans de Carvalho atribuir-

lhe uma remuneração equivalente a 1/5 (um quinto) do respetivo vencimento, 

pelo serviço prestado, em regime de substituição legal, nos períodos 

compreendidos entre 25 de setembro de 2020 e 13 de novembro 2020 e 8 de 

fevereiro de 2021 e 30 de maio de 2021. 

d) Deliberado eleger, por voto secreto, Professor Universitário de Direito para 

integrar o júri do concurso para provimento de vagas de Juiz Desembargador 

da Seção de Contencioso Tributário dos Tribunais Centrais Administrativos 

Norte e Sul, face à indisponibilidade de Professor anteriormente eleito. 

e) Deliberado, na sequência da deliberação de 14 de fevereiro de 2022, aprovar a 

minuta de Protocolo a celebrar entre o Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais e o Instituto de Gestão e Administração Pública. 

f) Deliberado designar os Senhores Vogais do CSTAF, Juízes de Direito Jorge 

Manuel Monteiro da Costa e Eliana Almeida Pinto, para procederem à 

elaboração de um parecer de suporte à elaboração do Projeto de Regulamento 

do Quadro Complementar de Juízes. 
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g) Deliberado aprovar o plano anual de inspeções referente ao ano de 2022. 

h) Aprovadas duas classificações de serviço de “Bom com Distinção”. 

 

 

Lisboa, 4 de março de 2022 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 


