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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

23 DE JUNHO DE 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Audiência: 

Os Senhores Presidentes dos Tribunais Administrativos e Fiscais foram 

recebidos em audiência pelo CSTAF, com vista a transmitirem notas e 

informações tidas por pertinentes em termos de preocupações e problemas mais 

prementes dos tribunais a que presidem e a formular as suas sugestões. 

2. Comunicações da Senhora Presidente ao Conselho: 

a)  Do agendamento do dia 1 de setembro de 2021 para a tomada de posse das 

novas Presidentes dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

b)  Da designação, perante o critério de antiguidade dos/as magistrados/as que 

manifestaram interesse e disponibilidade, das Senhoras Juízas 

Desembargadoras Irene Isabel Gomes das Neves e Dora Sofia Lucas Neto 

Gomes, e da Juíza de Direito Maria Isabel Ferreira da Silva, para participarem 

no fórum “Magistrados dos Tribunais de Comarca e dos Tribunais de Recurso 

dos Estados-Membros da União Europeia”, que decorrerá no Luxemburgo 

entre os dias 21 e 23 de novembro de 2021. 

3. Atos de gestão: 

a) Deliberado ratificar o despacho n.º 009/2021/CSTAF, de 31 de maio de 2021, 

referente à nomeação da Senhora Juíza de Direito Anabela Piloto Araújo para, 

em regime de acumulação, exercer funções na área de contencioso 

administrativo do Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada. 

b) Deliberado ratificar o despacho n.º 011/2021/CSTAF, de 18 de junho de 2021, 

que definiu os temas referentes às necessidades de formação a incluir no 

plano de formação contínua do CEJ. 

c) Deliberado desligar do serviço o Senhor Juiz Conselheiro Paulo José 

Rodrigues Antunes, para efeitos de aposentação/jubilação. 
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d) Deliberado desligar do serviço o Senhor Juiz Desembargador Manuel 

Escudeiro Santos, para efeitos de aposentação/jubilação. 

e) Deliberado reduzir em 30% o acervo processual que na Equipa de 

Recuperação de Pendências da Zona Sul se encontra distribuído à Senhora 

Juíza de Direito Nélia Dora da Silva Brito. 

f) Deliberado não suscitar objeção à atribuição, através dos competentes 

serviços do Ministério da Justiça, de uma arma de defesa a um Senhor Juiz de 

Direito. 

g) Deliberado indicar à Excelentíssima Senhora Ministra da Justiça o número 

previsível de juízes necessários para esta jurisdição com vista ao próximo 

concurso de ingresso no CEJ (30 juízes). 

h) Deliberado autorizar a renovação da licença especial solicitada pelo Senhor 

Juiz Conselheiro Álvaro António Mangas Abreu Dantas para o exercício de 

funções na Região Administrativa Especial de Macau. 

i) Deliberado nomear, em regime de efetividade funções, João Miguel Mestre 

Mira Soares Leite, juiz dos tribunais administrativos e ficais e colocá-lo no 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Ponta Delgada, na área mista. 

j) Deliberado indeferir a impugnação administrativa de um despacho da 

Presidente do CSTAF que determinou o arquivamento de uma exposição 

apresentada por um particular relacionado com a tramitação de um processo. 

k) Deliberado dar provimento a um requerimento apresentado por vários juízes 

desembargadores a solicitar a contagem do tempo de serviço prestado como 

Juízes auxiliares nos Tribunais Centrais Administrativos. 

l) Deliberado indeferir o recurso/impugnação administrativa de despacho de um 

Presidente de um Tribunal Administrativo e Fiscal. 

4. Classificações e notações: 

a) Aprovadas duas classificações de serviço de “Muito Bom”. 

b) Aprovada uma classificação de serviço de “Bom com Distinção”. 

5. Disciplina: 

Deliberado arquivar uma exposição/participação disciplinar. 
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Lisboa, 25 de junho de 2021 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 


