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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

8 DE MAIO DE 2020 

Teleconferência 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Divulgação da versão final do documento “Medidas para Reduzir o Risco de 

Transmissão do Vírus nos Tribunais”, elaborado em resultado da articulação 

estabelecida entre este Conselho Superior, o Conselho Superior da 

Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e a Direção Geral da 

Administração da Justiça e validado pela Direção Geral da Saúde. 

b) Deliberado encarregar os Senhores Vogais Juíza Desembargadora Fernanda 

de Fátima Esteves, Juiz de Direito Jorge Manuel Monteiro da Costa e Juíza de 

Direito Eliana Cristina de Almeida Pinto de apresentarem uma proposta sobre 

os temas a incluir no plano de formação do CEJ para o ano académico 

2020/2021. 

c) Deliberado esclarecer a orientação genérica, adotada por este Conselho na 

deliberação de 3 de março de 2015 e renovada por deliberação de 5 de 

fevereiro de 2018, sobre a gestão de processos tributários de natureza 

prioritária, no sentido de que as providências a adotar para que seja alcançada 

uma decisão o mais célere possível se reportam a todos os processos em que 

tenha sido comunicada pelos serviços do Ministério Público a suspensão do 

processo penal tributário – independentemente da fase em que este se 

encontre, e que inclui a fase de inquérito. 

d) Deliberado não suscitar qualquer objeção à atribuição, através dos 

competentes serviços do Ministério da Justiça, de uma arma de defesa a um 

Senhor Juiz de Direito. 

e) Deliberado reforçar em um juiz a Equipa de Recuperação de Pendências da 

Zona de Lisboa e Ilhas e em um juiz a Equipa de Recuperação de Pendências 
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da Zona Centro, área administrativa e fixar, para preenchimento a breve prazo 

duas vagas na Equipa de Recuperação de Pendências da Zona Centro, área 

Administrativa e uma vaga na Equipa de Recuperação de Pendências da Zona 

de Lisboa e Ilhas, área Administrativa. 

f) Deliberado reforçar em um juiz a Equipa de Recuperação de Pendências da 

Zona Centro, área tributária e fixar, para preenchimento a breve prazo, duas 

vagas na Equipa de Recuperação de Pendências da Zona Centro, área 

Tributária, quatro vagas na Equipa de Recuperação de Pendências da Zona de 

Lisboa e Ilhas, área Tributária e duas vagas na Equipa de Recuperação de 

Pendências da Zona Sul, área Tributária. 

g) Deliberado aprovar os termos da realização do movimento judicial do ano de 

2020, fixando os lugares a preencher nos juízos de competência especializada, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 174/2019, de 13 de dezembro e nos Tribunais 

não abrangidos pela especialização. 

h) Deliberado aprovar, nos termos do n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 2/2008, de 14 

de janeiro, a lista proposta pelo CEJ dos locais de formação na fase de estágio 

de ingresso respeitante aos 39 auditores de justiça do 5.º Curso de Formação 

para os Tribunais Administrativos e Fiscais. 

i) Deliberado designar como formadores nos tribunais os Senhores Magistrados 

indicados na lista apresentada pelo CEJ, com efeitos a partir de 1 de junho de 

2020, e pelo prazo de 3 anos, e renovar a designação como formadores nos 

tribunais dos Senhores Magistrados indicados na lista para esse efeito 

apresentada, pelo período de três anos, a contar do termo da anterior 

nomeação. 

j) Foram homologados os planos individuais de estágio respeitantes aos 39 

auditores oriundos do 5.º Curso de Formação de Magistrados para os Tribunais 

Administrativos e Fiscais. 

k) Deliberado, em resposta a exposição apresentada pela Associação das Juízas 

Portuguesas, comunicar a esta Associação que o Conselho está ciente de 

todas as dificuldades e constrangimentos que se colocam a todas as juízas e 

juízes com filhos confinados em casa enquanto permanecerem encerradas 
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escolas e serviços de apoio e se verifique a impossibilidade de os confiar a 

outrem e que dará a devida atenção a essa realidade, adotando as medidas 

gestionárias que se mostrem adequadas, articulando com os Senhores 

Presidentes dos Tribunais Administrativos e Fiscais a resposta, 

necessariamente casuística, para casos de comprovada impossibilidade de 

realização de determinado ato judicial perante as especificidades pessoais e 

familiares invocadas. 

 

 

 

Lisboa, 12 de maio de 2020 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 

 

 

 


