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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

25 DE OUTUBRO DE 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Deliberado ratificar o despacho n.º 022/2021/CSTAF, de 1 de outubro de 2021, 

referente à autorização para a nomeação de duas Senhoras Juízas 

Conselheiras como Presidentes dos Júris das provas escritas de acesso ao 9.º 

Curso de Formação de Juízes para os Tribunais Administrativos e Fiscais. 

b) Deliberado ratificar o despacho n.º 023/2021/CSTAF, de 1 de outubro de 2021, 

referente à nomeação dos Júris das provas escritas de acesso ao 9.º Curso de 

Formação de Juízes para os Tribunais Administrativos e Fiscais. 

c) Deliberado dar por findo o exercício de funções em regime de acumulação pela 

Senhora Juíza de direito Anabela Piloto Araújo no Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Ponta Delgada e fixar uma remuneração pelo exercício daquelas 

funções, a atribuir à Senhora Juíza de direito, de harmonia com o disposto no 

artigo 29.º do EMJ. 

d) Deliberado fixar uma remuneração, a atribuir ao Senhor Juiz Desembargador 

Luís Ricardo Ferreira Leite, pelo serviço prestado, em regime de acumulação, 

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, de 1 de janeiro de 2020 a 31 

de agosto de 2020, de harmonia com o disposto no artigo 29.º do EMJ. 

e) Deliberado designar para, em articulação com este Conselho Superior, definir e 

implementar o modelo de formação relativo ao Magistratus e ministrar a 

respetiva formação, o Senhor Juiz Conselheiro Paulo Filipe Ferreira Carvalho, 

o Senhor Juiz de direito Nuno Miguel Santos Rocha e o Senhor Juiz de direito 

Carlos Martins Valentim e reduzir o serviço em 30%, aos Senhores Juízes de 

direito designados. 
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f) Deliberado determinar que a inspeção ao serviço da Senhora Juíza 

Desembargadora Ana Celeste Catarrilhas da Silva Evans de Carvalho terá por 

objeto o serviço prestado em segunda instância, nos cinco anos anteriores à 

data de início da inspeção, excluindo o período de 6 meses em que esteve 

ausente ao serviço, ao abrigo do regime de equiparação a bolseiro. 

a) Deliberado arquivar um processo de inspeção, por o mesmo se revelar, 

supervenientemente, desprovido de interesse útil. 

 

 

Lisboa, 29 de outubro de 2021 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 


