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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

20 DE SETEMBRO DE 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

 

 

1.  Comunicações da Senhora Presidente ao Conselho: 

 

a)  - Relatório Anual sobre o Estado de Direito elaborado pela Comissão 

Europeia e remetido a este Conselho. 

A Senhora Presidente deu conhecimento da receção do “Relatório Anual sobre o 

Estado de Direito”, elaborado e divulgado pela Comissão Europeia em 20 de julho 

de 2021. O Relatório sintetiza o estado geral da União Europeia e procede a uma 

avaliação específica da situação dos 27 Estados Membros em torno de quatro 

eixos relevantes para a aferição da efetividade do Estado de Direito, entre os 

quais o sistema de justiça. No que se refere a Portugal, o Relatório sinaliza 

medidas em curso para responder aos desafios associados à eficiência do 

sistema judicial da jurisdição administrativa e fiscal, em particular no que se 

refere aos recursos humanos e aos esforços que estão a ser feitos em matéria de 

digitalização. 

 

b) - Estudo dos efeitos da pandemia COVID 19 sobre a atividade judiciária. 

A Senhora Presidente deu conhecimento do Estudo elaborado pelo Ministério da 

Justiça no passado mês de julho e agora remetido ao Conselho, intitulado 

“Caracterização dos efeitos da pandemia na atividade judiciária”, que analisa, por 

um lado, os efeitos provocados pela pandemia, procurando medir a sua 

repercussão no sistema de justiça, e que, por outro, prospetiva desafios e 

soluções que contribuam para a sua superação. O Estudo inclui um capítulo 

sobre a jurisdição administrativa e fiscal e onde se reconhece que durante o 

período da pandemia a atividade judiciária nestes tribunais foi muito satisfatória. 
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2. Atos de gestão: 

 

a) Deliberado ratificar o despacho n.º 016/2021/CSTAF, de 28 de julho de 2021, 

referente ao desligamento do serviço do Senhor Juiz Desembargador António 

Augusto Cabral Ziegler Patkoczy, para fins de aposentação. 

b) Deliberado ratificar o despacho n.º 017/2021/CSTAF, de 1 de setembro de 

2021, referente à nomeação da Senhora Juíza Conselheira Suzana Maria 

Calvo Loureiro Tavares da Silva para, em regime de acumulação, exercer 

funções na secção de contencioso tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo. 

c) Deliberado conceder a solicitada autorização para a nomeação da Senhora 

Juíza Desembargadora Sofia Ilda Moura de Mesquita da Cruz David como 

Juíza Conselheira do Tribunal de Contas. 

d) Deliberado desligar do serviço o Senhor Juiz Desembargador Mário Manuel 

Feliciano Rebelo, para efeitos de aposentação/jubilação. 

e) Deliberado deferir o pedido da Senhora Juíza de Direito Eliana Cristina de 

Almeida Pinto, mantendo o seu destacamento na Equipa de Recuperação de 

Pendências da Zona Centro - área administrativa, com a já deliberada redução 

de serviço de 30% nesta Equipa -, e autorizar o reinício de funções no lugar de 

origem, TAF de Coimbra – área administrativa, com redução de serviço em 

30%; e, manter o destacamento da Senhora Juíza de Direito Joana Alexandra 

Dias Cardoso no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, no contencioso 

administrativo e tributário. 

f) Deliberado desatender requerimento apresentado por vários Senhores Juízes 

de direito, oriundos do 1.º Curso de formação para os Tribunais Administrativos 

e Fiscais, a solicitar o adiamento do início das suas inspeções constantes do 

Plano de Inspeções para o ano de 2021. 

g) Deliberado fixar uma remuneração pelo exercício de funções em regime de 

acumulação a atribuir a uma Senhora Juíza Conselheira, de harmonia com o 

disposto no artigo 29.º do EMJ. 
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h) Deliberado atender a três pedidos de realização de inspeção extraordinária ao 

serviço, formulados por Senhoras Juízas Desembargadoras. 

 

 

 

 

Lisboa, 27 de setembro de 2021 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 


