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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

21 DE JULHO DE 2020 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Deliberado indicar à Direção Geral da Administração da Justiça os Senhores 

Juízes com cinco anos de exercício de funções que obtiveram, na apreciação 

do seu desempenho, a classificação mínima de Bom, aos quais na 

interpretação que este Conselho faz das normas jurídicas aplicáveis, deverá 

ser aplicado o índice remuneratório 175, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 

2020, salvo se, nesse dia, por força das normas aplicáveis relativas ao 

congelamento do tempo de serviço para efeitos de progressão remuneratória, 

ainda não se tiverem completado os 5 anos. 

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

Teles 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 2020. 

c) Foi ratificado o Despacho n.º 022/2020/CSTAF, de 17 de junho, relativo à 

renovação da nomeação do Senhor Juiz Conselheiro Alberto Acácio de Sá 

Costa Reis. 

d) Foi ratificado o Despacho n.º 024/2020/CSTAF de 23 de junho de 2020, 

relativo ao reinício de funções no STA pelo Senhor Juiz Conselheiro José 

Cândido de Pinho – contagem do prazo. 

e) Foi ratificado o Despacho n.º 025/2020/CSTAF, de 2 de julho de 2020, relativo 

à indicação à Senhora Ministra da Justiça do número previsível de magistrados 

necessários nesta jurisdição. 
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f) Foi ratificado o Despacho n.º 026/2020/CSTAF, de 3 de julho de 2020, relativo 

à aprovação da lista dos locais de formação no 2.º ciclo, respeitante aos 25 

auditores de justiça do 6.º Curso de formação para os Tribunais Administrativos 

e Fiscais. 

g) Foi ratificado o Despacho n.º 028/2020/CSTAF, de 9 de julho de 2020, relativo 

à autorização da nomeação do Senhor Juiz de Direito Filipe Gonçalo Duarte 

Carvalho Esteves das Neves, em comissão de serviço por três anos, como 

docente a tempo inteiro do CEJ, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2020. 

h) Deliberado dar por findo o destacamento da Senhora Juíza de Direito Cristina 

Isabel Monteiro de Freixo, na Equipa de Recuperação de Pendências da Zona 

Sul, com efeitos a 1 de setembro de 2020. 

i) Deliberado dar por findo o destacamento da Senhora Juíza de Direito Eliana 

Cristina de Almeida Pinto na Equipa de Recuperação de Pendências da Zona 

Lisboa e Ilhas, área de contencioso administrativo, com efeitos a partir do dia 1 

de setembro de 2020. 

j) Deliberado dar por findo o destacamento da Senhora Juíza de Direito Mariana 

Brandão de Pinho Noites na Equipa de Recuperação de Pendências da Zona 

Centro, área de contencioso tributário, com efeitos a partir do dia 1 de 

setembro de 2020. 

k) Deliberado dar por findo o destacamento da Senhora Juíza de Direito Sónia 

Catarina Branco Pinto na Equipa de Recuperação de Pendências da Zona 

Norte, com efeitos a partir do dia 1 de setembro de 2020. 

l) Deliberado, no que respeita aos Tribunais Administrativos e Tributários onde 

serão implementados os juízos de competência especializada, que: 

i) A partir do segundo trimestre do ano de 2020, os dados estatísticos serão 

tratados e enviados a este Conselho em dois períodos, um que deverá 

agregar os meses de julho e agosto de 2020 e o outro os meses de 

setembro a dezembro de 2020; 

ii) A partir de 1 de janeiro de 2021 os dados estatísticos devem continuar a 

ser tratados e enviados ao Conselho com uma periodicidade trimestral; 
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iii) Aprovar os mapas estatísticos por juiz, para vigorarem a partir de 1 de 

setembro de 2020. 

m) Deliberado autorizar o exercício de funções de vogal do Conselho Deontológico 

do CAAD por parte do Senhor Juiz Conselheiro António Bento São Pedro. 

n) Deliberado desatender a pretensão formulada pelo Senhor Juiz de Direito 

Jorge Guerreiro de Morais, sobre o projeto do movimento judicial ordinário de 

2020, no qual está integrado o movimento judicial para instalação dos juízos de 

competência especializada. 

o) Deliberado proceder à correção do projeto de movimento, colocando o Senhor 

Juiz Pedro Martins Salgueiro na vaga efetiva do Juízo de Execução Fiscal e 

Recursos Contraordenacionais do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, e 

a Senhora Juíza Sandra Maria Soares Santos na vaga de auxiliar na área 

tributária do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. 

p) Deliberado desatender a pretensão formulada pela Senhora Juíza de Direito 

Mariana dos Santos Freitas Magalhães de Oliveira, sobre o projeto do 

movimento judicial ordinário de 2020, no qual está integrado o movimento 

judicial para instalação dos juízos de competência especializada. 

 

q) Deliberado: 

i. Movimentar, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2020, os 

juízes dos tribunais administrativos e fiscais de 1.ª instância; 

ii. Determinar a publicação em Diário da República do presente 

movimento judicial e bem assim a sua divulgação na plataforma 

informática de suporte ao movimento judicial e no site do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (www.cstaf.pt). 

r) Foram designados, com efeitos a partir de 1 de setembro de 2020, e pelo prazo 

de 3 anos, como formadores nos tribunais, os Senhores Juízes Rui António dos 

Santos Ferreira, Rui Manuel Leite Martins dos Santos, Teresa Alexandra 

Pimenta Azevedo, Maria Isabel Ferreira da Silva, João Pedro Teixeira 

Lourenço Oliveira Lindo, Eliana de Almeida Pinto, Andreia Soares Moreira, 
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Raquel Cristina Geraldo Pires Tavares dos Reis, Luís Fernando Borges Freitas, 

Maria Carolina da Silva Duarte, Cristina Alexandra Paulo Coelho da Silva. 

 

2. Classificações e notações: 

a. Foi aprovada uma classificação de serviço de “Muito Bom”. 

 

 

 

Lisboa, 22 de julho de 2020 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 


