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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

24 DE MAIO DE 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Comunicações: 

Pela Senhora Presidente foi dado conhecimento aos membros do Conselho da 

atividade judicial desenvolvida nos Tribunais Centrais Administrativos Norte e Sul 

durante os dois períodos de suspensão de prazos processuais (9/03/2020 a 3/06/2020 

e 22/01/2021 a 6/04/2021), que evidencia apenas uma ligeira quebra quando 

comparada com a de trimestres de anos anteriores, como se pode constatar pelo 

número de decisões finais proferidas. 

Tribunal Central Administrativo Norte---------------------------------------------------- 

 No período de 9/03/2020 a 3/06/2020, que corresponde a 87 dias (63 dias 

úteis), foram proferidas 395 decisões (acórdãos e decisões sumárias), das 

quais 252 pela secção de contencioso administrativo e 143 pela secção de 

contencioso tributário.----------------------------------------------------------------------- 

 No período de 22/01/2021 a 6/04/2021, que corresponde a 75 dias (53 dias 

úteis), foram proferidas 550 decisões (acórdãos e decisões sumárias), das 

quais 284 pela secção de contencioso administrativo e 266 pela secção de 

contencioso tributário.----------------------------------------------------------------------- 

Tribunal Central Administrativo Sul-------------------------------------------------------- 

 No período de 9/03/2020 a 3/06/2020, que corresponde a 87 dias (63 dias 

úteis), foram proferidas 436 decisões (acórdãos e decisões sumárias), das 

quais 267 pela secção de contencioso administrativo e 169 pela secção de 

contencioso tributário.----------------------------------------------------------------------- 

 No período de 22/01/2021 a 6/04/2021, que corresponde a 75 dias (53 dias 

úteis), foram proferidas 547 decisões (acórdãos e decisões sumárias), das 

quais 242 pela secção de contencioso administrativo e 305 pela secção de 

contencioso tributário.---------------------------------------------------------------------- 
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2. Atos de gestão: 

a) Deliberado ratificar o despacho n.º 008/2021/CSTAF, de 12 de maio de 2021, 

referente à autorização para a nomeação do Senhor Juiz Desembargador 

Paulo Heliodoro Pereira Gouveia como Juiz Conselheiro do Tribunal de 

Contas. 

b) Deliberado autorizar o exercício das funções de Presidente do Conselho de 

Justiça da Federação Portuguesa de Taekwondo por parte do Senhor Juiz 

Conselheiro, jubilado, Américo Joaquim Pires Esteves. 

c) Deliberado arquivar uma exposição apresentada por um particular a manifestar 

a sua discordância e insatisfação contra uma sentença proferida por um juiz da 

jurisdição administrativa e fiscal. 

d) Deliberado reduzir em 50% a distribuição de serviço que à Senhora Juíza de 

Direito Nélia Dora da Silva Brito venha a ocorrer. 

e) Deliberado aprovar o protocolo celebrado em 11 de fevereiro de 2020 entre a 

Associação Fiscal Portuguesa e o Tribunal Central Administrativo Norte. E 

comunicar aos Presidentes dos Tribunais Administrativos e Fiscais e aos 

Presidentes dos Tribunais Centrais Administrativos o dever de submeterem a 

prévia aprovação deste Conselho qualquer protocolo que pretendam celebrar 

com entidades públicas ou privadas. 

 

 

3. Classificações e notações: 

a) Foram aprovadas três classificações de serviço de “Muito Bom”. 

b) Foram aprovadas onze classificações de serviço de “Bom”. 

 

 

4. Disciplina: 

a)  Foi deliberado arquivar uma exposição/participação disciplinar contra um juiz 

da jurisdição administrativa e fiscal 
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Lisboa, 25 de maio de 2021 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 


