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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

14 DE JULHO DE 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

 

1. Atos de gestão: 

a) Deliberado ratificar o despacho n.º 013/2021/CSTAF, de 29 de junho de 2021, 

referente à alteração do local da tomada de posse, como juiz de direito, em 

efetividade de funções, do Dr. João Miguel Mestre Mira Soares Leite. 

b) Deliberado ratificar o despacho n.º 014/2021/CSTAF, de 29 de junho de 2021, 

que aprovou a lista elaborada e apresentada pelo Senhor Diretor do Centro de 

Estudos Judiciários, dos locais de formação para a fase de estágio para os 25 

auditores de justiça do 6.º Curso de Formação para os Tribunais 

Administrativos e Fiscais, bem como a solicitada nomeação do Senhor Juiz de 

Direito Nuno Miguel dos Santos Rocha como formador. 

c) Deliberado ratificar o despacho n.º 015/2021/CSTAF, de 29 de junho de 2021, 

que aprovou a lista elaborada e apresentada pelo Senhor Diretor do Centro de 

Estudos Judiciários, dos locais de formação para o 2.º ciclo de formação dos 

30 auditores de justiça do 7.º Curso de Formação para os Tribunais 

Administrativos e Fiscais.  

d) Deliberado desligar do serviço o Senhor Juiz Conselheiro Jorge Artur Madeira 

dos Santos, para fins de aposentação/jubilação. 

e) Deliberado autorizar a renovação da nomeação da Senhora Juíza 

Desembargadora Ana Carla Teles Duarte Palma, em comissão de serviço, por 

três anos, como docente a tempo inteiro do Centro de Estudos Judiciários, com 

efeitos a partir de 1 de setembro de 2021. 

f) Deliberado autorizar a nomeação do Senhor Juiz de Direito Filipe Alexandre 

Oliveira Veríssimo Duarte para continuação do exercício de funções como 

assessor da Secção de Contencioso, do Supremo Tribunal de Justiça, a tempo 
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parcial e em regime de acumulação, por um ano, e com efeitos a partir do dia 

16 de julho de 2021. 

g) Deliberado indeferir a impugnação administrativa de um despacho da 

Presidente do CSTAF que determinou o arquivamento de uma exposição 

apresentada por um particular relacionada com a tramitação de um processo. 

h) Deliberado indeferir o pedido apresentado pelos Senhores Presidentes dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais de concessão do prazo de um mês para 

readaptação às funções judiciais que irão exercer, e conceder-lhes o prazo de 

sete dias (1 a 7 de setembro) para reiniciarem o exercício efetivo de funções no 

lugar de origem, para o que se determina a suspensão, durante esse período, 

de distribuição de processos e de intervenção processual aos Senhores Juízes 

Desembargadores Requerentes, e de distribuição ou atribuição de processos 

de inspeções ao Senhor Juiz Conselheiro Requerente. 

i) Deliberado, ao abrigo da alínea g), in fine, do n.º 2 do artigo 74.º do ETAF, 

determinar que, por comprovados motivos de saúde, não sejam distribuídos ou 

atribuídos processos de natureza urgente, prioritária ou que imponham decisão 

preferencial, até ao final do corrente ano, a uma Senhora Juíza 

Desembargadora da Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central 

Administrativo Norte. 

j) Deliberado nomear os 25 auditores de justiça, provenientes do 6.º Curso de 

Formação para os Tribunais Administrativos e Fiscais, como juízes de direito, 

em regime de estágio, com efeitos a partir de 16 de julho de 2021, inclusive, e 

colocá-los nos tribunais administrativos e fiscais. 

k) Deliberado homologar os planos individuais de estágio respeitantes aos 25 

auditores de justiça, oriundos do 6.º Curso de Formação de Magistrados para 

os Tribunais Administrativos e Fiscais, ora nomeados juízes de direito, em 

regime de estágio. 

l) Deliberado que em situações de baixa médica, em que não seja possível a 

substituição do juiz, a distribuição de processos seja feita da seguinte forma: 

a) Imediata suspensão da distribuição da totalidade de processos ao juiz que 

se encontre de baixa médica; 
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b) Redistribuição dos processos urgentes sem decisão que lhe estejam 

distribuídos, a compensar aquando do regresso ao serviço; 

c) Redistribuição de todos os restantes processos afetos ao juiz impedido nos 

termos da alínea b) da deliberação de 11/11/2014; 

d) Ficar ressalvado o dever de os senhores juízes darem andamento aos 

processos que lhes forem redistribuídos com respeito pelas regras sobre a 

prioridade nas decisões;  

e) Em qualquer das situações descritas, os processos findos serão sempre 

reconhecidos e contabilizados em sede estatística e pendência do Mmo. juiz 

que tenha proferido a decisão final;  

f) Após findar a baixa médica, os processos redistribuídos nos termos das 

alíneas b) e c) que ainda se encontrem em curso retornarão ao primeiro titular, 

ponderando o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, 

perante o circunstancialismo concreto e mediante proposta do juiz presidente 

do respetivo tribunal, a necessidade de se proceder ao reforço na distribuição 

com vista à equiparação com a média processual de pendências dos demais 

juízes.  

m) Deliberado ratificar os atos da Senhora Presidente do Tribunal Central 

Administrativo Norte que determinaram a suspensão da distribuição de 

processos a três Juízes Desembargadores, durante o período de baixa médica. 

  

 

Lisboa, 16 de julho de 2021 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 


