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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

15 DE JULHO DE 2019 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Nomeação de juízes conselheiros para a secção de contencioso tributário e 

para a secção de contencioso administrativo do Supremo Tribunal 

Administrativo, com efeitos a 1 de setembro de 2019, mais tendo sido fixado 

em 15 dias o prazo para a tomada de posse. 

b) Foi ratificado o Despacho n.º 24/CSTAF/2019, de 1 de julho, referente à 

nomeação da Senhora Juíza de Direito Luísa Mafalda Gomes da Silva 

Assunção de Andrade, a título definitivo, como juíza dos tribunais 

administrativos e fiscais, sendo colocada, em vaga de auxiliar, no Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Loulé. 

c) Foram delegados poderes para aprovação do mapa de férias no presidente do 

Tribunal central Administrativo Norte, Juiz Desembargador Pedro Nuno Pinto 

Vergueiro, no que respeita aos juízes em exercício de funções naquele tribunal, 

ratificando todos os atos entretanto praticados no apontado domínio. 

d) Foi decidido, dar por findo, a seu pedido, o regime de acumulação de funções, 

como coordenadores regionais de formação, do Senhor Juiz Desembargador 

Pedro Nuno Pinto Vergueiro e da Senhora Juíza Desembargadora Anabela 

Ferreira Alves e Russo, com efeitos a 31 de agosto de 2019; e 

e) Acolhendo a proposta do Exmo. Senhor Diretor do CEJ, nomear, nos termos e 

ao abrigo do artigo 84.º da Lei nº 2/2008, de 14 de janeiro, com efeitos a 1 de 

setembro de 2019, a Senhora Juíza Desembargadora Dora Sofia Lucas Neto 

Gomes, como Coordenadora Regional da formação nos tribunais, para a Zona 

Sul, funções que exercerá em regime de acumulação, pelo período de três 

anos, sem redução de serviço e a Senhora Juíza Desembargadora Fernanda 

de Fátima Esteves, como Coordenadora Regional da formação nos tribunais, 
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para a Zona Norte, funções que exercerá em regime de acumulação, pelo 

período de três anos, sem redução de serviço. 

f) Foi decidido, aprovar, nos termos do n.º 1 do artigo 48.º da Lei n.º 2/2008, de 

14 de janeiro, a lista proposta dos locais de formação no 2.º ciclo, do 5.º Curso 

de Formação para os Tribunais Administrativos e Fiscais e designar, nos 

termos do artigo 86.º da citada Lei n.º 2/2008, os juízes formadores nos 

tribunais. 

g) Foi renovada a acumulação de funções do Senhor Juiz de Direito Luís Ricardo 

Novais Machado Ferreira Leite no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, área de contencioso administrativo, sem prejuízo do serviço que lhe 

compete no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, nos termos e condições 

em que vinha sendo exercida, com efeitos a 18 de setembro de 2019 e pelo 

período de um ano. 

h) Foi deferido o pedido formulado pelo Senhor Juiz Desembargador António 

Paulo Esteves Aguiar de Vasconcelos, dando por finda a sua comissão 

permanente de serviço nesta jurisdição, com efeitos a partir de 31 de agosto de 

2019. 

i) Foi decido manter o Senhor Juiz Desembargador Antero Pires Salvador, até 

estar concluído o procedimento de seleção dos novos juízes presidentes dos 

tribunais administrativos e fiscais, como presidente dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais da Zona Centro, mantendo também, nos termos da 

deliberação deste Conselho Superior, de 18 de setembro de 2017, a 

presidência do Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa e do Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Funchal. 

j) Foi decido manter a Senhora Juíza Desembargadora Irene Isabel Gomes das 

Neves, até estar concluído o procedimento de seleção dos novos juízes 

presidentes dos tribunais administrativos e fiscais, como presidente dos 

Tribunais Administrativos e Fiscais da Zona Norte. 

k) Foi autorizada a nomeação da Senhora Juíza Desembargadora Ana Carla 

Duarte Palma, em comissão de serviço por um ano, como docente a tempo 

inteiro do Centro de Estudos Judiciários, com efeitos a partir de 1 de setembro 

de 2019. 
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l) Foi autorizada a nomeação do Senhor Juiz de Direito Tiago Filipe Pereira 

Brandão de Pinho, 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 2019. 

m) Foi decido prorrogar por seis meses, nos termos e ao abrigo do artigo 69.º, n.º 

6, do ETAF, o prazo de validade dos concursos para provimento de vagas nas 

secções de contencioso tributário e de contencioso administrativo dos tribunais 

centrais administrativos (Avisos n.º 10136/2017 e n.º 10137/2017, 

respetivamente, publicados no Diário da República, 2.ª Série, n.º 169, de 1 de 

setembro de 2017). 

 

2. Classificações e notações: 

a) 1.ªs inspeções: 

a. Foram sobrestados 13 processos inspetivos; 

b. Foram aprovadas 3 classificações de “Bom”; 

c. Foram aprovadas 4 classificações de “Bom com Distinção” 

b) 2.ª inspeção: 

a. Foi aprovada uma classificação de “Bom”. 

c) 3.ª e 4.ª inspeções: 

a. Foram aprovadas 2 classificações de “Muito Bom”. 

 

3. Disciplina 

a) Foi determinada a abertura de um processo de inquérito. 

 

 

Lisboa, 19 de julho de 2019. 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

Dora Lucas Neto 


