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REUNIÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

22 DE MARÇO DE 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Comunicações: 

a) Foi agendado o dia 13 de abril de 2021, com início às 10h30m, para se 

proceder à audição dos Senhores Juízes Desembargadores que apresentaram 

candidatura ao procedimento para nomeação dos Juízes Presidentes das zonas 

geográficas dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

b) Foi dado conhecimento aos membros do Conselho que foi publicado o 

Despacho n.º 3019/2021, de 16 de março, do Gabinete do Secretário de Estado 

Adjunto e da Justiça (Diário da República, n.º 55, de 19 de março de 2021), que 

determinou a “constituição de um grupo de trabalho com o objetivo de avaliar o 

impacto das reformas até agora introduzidas e de analisar o atual modelo de 

funcionamento dos tribunais administrativos e fiscais, propondo as soluções 

procedimentais e organizacionais tidas por adequadas para otimizar o seu 

desempenho, numa abordagem orientada para a modernização, a simplificação 

e a racionalização e para o aprofundamento do processo de transformação 

digital.”. 

 

2. Atos de gestão: 

a) Deliberado autorizar a nomeação do Senhor Juiz Desembargador Fernando 

Augusto Martins Duarte, em comissão de serviço, como docente a tempo 

inteiro do Centro de Estudos Judiciários. 

b) Deliberado, em resposta a pedido efetuado, informar a Ordem dos Advogados 

que os senhores advogados membros do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, não exercem funções em regime de tempo integral e 

que têm direito a senhas de presença nas sessões do Conselho em que 

participem, “no valor correspondente a três quartos da Unidade de Conta (UC) 

e, se domiciliados fora da área metropolitana de Lisboa, a ajudas de custo e 
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despesas de transporte, nos termos da lei”, em conformidade com o previsto 

no n.º 5 do artigo 143.º do EMJ. 

 

3. Classificações e notações: 

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

classificação de serviço de “Bom com Distinção”. 

  

 

Lisboa, 23 de março de 2021 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 


