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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

14 DE SETEMBRO DE 2020 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Foi ratificado o despacho n.º 032/2020/CSTAF, de 28 de julho de 2020, relativo 

à nomeação de três Juízes Desembargadores para a constituição dos júris das 

provas orais de acesso ao 36.º Curso de Formação de Magistrados. 

b) Foi ratificado o despacho de 29 de julho de 2020, a deferir o pedido e a 

determinar o retardamento da inspeção ao serviço prestado pela Senhora Juíza 

de Direito Maria da Luz de Jesus Cardoso para o início do ano de 2021. 

c) Foi ratificado o despacho n.º 033/2020/CSTAF, de 4 de agosto de 2020, 

relativo à autorização concedida à Senhora Juíza Conselheira Suzana Tavares 

da Silva para participar numa atividade de investigação científica de natureza 

jurídica. 

d) Foi ratificado o despacho n.º 034/2020/CSTAF, de 24 de agosto de 2020, 

relativo ao desligamento do serviço do Senhor Juiz Conselheiro José Cândido 

de Pinho. 

e) Foi ratificado o despacho n.º 036/2020/CSTAF, de 31 de agosto de 2020, 

relativo à cessação do destacamento da Senhora Juíza Diana Pinto Miranda, 

no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com efeitos a 1 de setembro de 

2020, com manutenção da redução de serviço deliberada pelo Conselho na 

sessão de 20 de janeiro de 2020. 

f) Foi ratificado o despacho n.º 037/2020/CSTAF, de 31 de agosto de 2020, 

relativo à prorrogação do prazo para a tomada de posse pela Senhora Juíza de 

Direito Leonor Beatriz Pinto do Vale. 
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g) Foi ratificado o despacho n.º 037/A/2020/CSTAF, de 31 de agosto de 2020, 

relativo à autorização de tomada de posse pela Senhora Juíza Luísa Mafalda 

Gomes da Silva Assunção de Andrade, no TAC de Lisboa. 

h) Foi ratificado o despacho n.º 038/2020/CSTAF, de 1 de setembro de 2020, 

relativo à prorrogação do prazo para a tomada de posse pela Senhora Juíza de 

Direito Ana Rita Moreira de Carvalho Maurício. 

i) Foi ratificado o despacho n.º 040/2020/CSTAF, de 1 de setembro de 2020, 

referente à acumulação de funções já autorizada à Senhora Juíza Conselheira 

Suzana Maria Calvo Loureiro Tavares da Silva. 

j) Foi ratificado o despacho n.º 041/2020/CSTAF, de 2 de setembro de 2020, 

relativo à prorrogação do prazo para a tomada de posse pela Senhora Juíza de 

Direito Liliana Patrícia Fernandes Mateus. 

k) Foi ratificado o despacho n.º 042/2020/CSTAF, de 2 de setembro de 2020, 

relativo à prorrogação do prazo para a tomada de posse pela Senhora Juíza de 

Direito Joana Dias Cardoso. 

l) Foi ratificado o despacho n.º 043/2020/CSTAF, de 2 de setembro de 2020, 

relativo à prorrogação do prazo para a tomada de posse pela Senhora Juíza de 

Direito Ilda Maria Pimenta Côco. 

m) Foi ratificado o despacho n.º 044/2020/CSTAF, de 2 de setembro de 2020, 

relativo à prorrogação do prazo para a tomada de posse pelo Senhor Juiz de 

Direito Domingos Estêvão Mesquita Albardeiro Fanha.  

n) Foi ratificado o despacho n.º 045/2020/CSTAF, de 3 de setembro de 2020, 

relativo à nomeação da Senhora Juíza Desembargadora Maria da Conceição 

de Magalhães Santos Silvestre como Coordenadora Regional da Formação 

nos Tribunais, para a Zona Norte. 

o) Deliberado arquivar uma exposição apresentada por Senhor Advogado, relativa 

à atuação de uma Senhora Juíza de direito. 

p) Deliberado dar por findo o exercício de funções em acumulação do Senhor Juiz 

de Direito João Evangelista de Jesus Almeida Fonseca no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Castelo Branco e fixar uma remuneração equivalente 
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a 2/5 do respetivo vencimento a atribuir ao Senhor Juiz de Direito João 

Evangelista de Jesus Almeida, pelo referido exercício de funções, em regime 

de acumulação, no período de 1 de janeiro de 2020 a 2 de Junho de 2020. 

q) Deliberado dar por findo o exercício de funções em acumulação do Senhor Juiz 

de Direito João Fernando Damião Caldeira no Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Castelo Branco e fixar uma remuneração equivalente a 2/5 do respetivo 

vencimento a atribuir ao Senhor Juiz de Direito João Fernando Damião 

Caldeira pelo referido exercício de funções, em regime de acumulação, no 

período de 1 de janeiro de 2020 a 30 de junho de 2020. 

r) Deliberado dar anuência à nomeação da Senhora Juíza de Direito Teresa 

Cláudia Jordão Carvalheiro de Castro Veloso Pessoa para exercer funções 

como Assessora do Gabinete dos Juízes do Tribunal Constitucional. 

s) Deliberado, por maioria, autorizar a nomeação da Senhora Juíza 

Desembargadora Marta Cação Rodrigues Cavaleira para exercer funções 

como vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República. 

t) Deliberado que o exercício das funções diretivas nas associações “ODH – 

Observatório dos Direitos Humanos, Associação Colaborativa” e “ASPAREF – 

Associação dos Parques de Estudo e Reflexão”, enquanto o Senhor Juiz Luís 

Filipe Brito da Silva Guerra mantiver a qualidade de seu membro, tem 

enquadramento na ressalva contida no n.º 2 do artigo 8.º- A, do EMJ, não 

sendo, por isso, incompatível com o exercício da magistratura nos termos do 

n.º 1 da mesma norma. 

u) Deliberado desligar do serviço, para fins de aposentação/jubilação, o Senhor 

Juiz Desembargador Benjamim Magalhães Barbosa. 

 

 

2. Classificações e notações: 

a) Foi prorrogado, até 31 de março de 2021, o período de sobrestação de uma 

inspeção. 
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Lisboa, 18 de setembro de 2020 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

Helena Telo Afonso 


