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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

16 DE JUNHO DE 2020 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Foi desligado do serviço, para fins de aposentação/jubilação, o Senhor Juiz de 

Direito Manuel Ferreira Antunes. 

b) Foi designado o Senhor Juiz Conselheiro, jubilado, Dr. António Bernardino 

Peixoto Madureira, nos termos do n.º 7 do artigo 82.º do ETAF, para proceder a 

uma inspeção extraordinária de uma Senhora Juíza Desembargadora. 

c) Foi deliberado nomear a Senhora juíza Desembargadora Anabela Ferreira 

Alves e Russo, Juíza Conselheira da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo. 

d) Foi deliberado informar o Senhor Juiz Conselheiro, jubilado, Américo Joaquim 

Pires Esteves de que a continuidade do exercício das funções de Presidente 

do Conselho Jurisdicional da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, iniciadas 

antes da entrada em vigor da Lei n.º 67/2019, não está, de acordo com as 

regras de aplicação da lei no tempo, sujeita à autorização prevista no artigo 8.º 

-A, n.º 5, alínea b), do EMJ. 

e) Foi deliberado informar o Senhor Juiz Conselheiro, jubilado, António Bento São 

Pedro de que no que concerne ao exercício do cargo de vogal do Conselho 

Deontológico do CAAD, nada há a acrescentar ao entendimento plasmado na 

deliberação de 6 de julho de 2011, estando o mesmo autorizado e que a 

continuidade do exercício das funções de vogal do Conselho de Justiça da 

Federação Portuguesa de Futebol, iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 

n.º 67/2019, não está, de acordo com as regras de aplicação da lei no tempo, 

sujeita à autorização prevista no artigo 8.º-A, n.º 5, alínea b), do EMJ.  

f) Foram sugeridos os temas a incluir no plano de formação contínua dos 

magistrados da jurisdição administrativa e fiscal no decurso do ano 2020/2021.  
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g) Foi deliberado que a Senhora Juíza Conselheira Paula Fernanda Cadilhe 

Ribeiro se mantenha no exercício de funções de inspetora até estarem 

concluídas as inspeções ao serviço prestado pelos Senhores Juízes de Direito 

Serafim José da Silva Fernandes Carneiro e Sara Isabel Diegas Loureiro/por 

dois Senhores Juízes de direito. 

h) Foram nomeados os magistrados para integrarem os Júris das provas orais de 

acesso ao 7.º curso de formação de juízes para os Tribunais Administrativos e 

Fiscais. 

 

 

Lisboa, 19 de junho de 2020 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 


