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REUNIÃO EM SESSÃO 

26 DE ABRIL DE 2021 

Teleconferência 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Comunicações: 

a) Pela Senhora Presidente foi dado conhecimento aos membros do Conselho 

da atividade judicial desenvolvida nos tribunais de 1ª instância desta jurisdição e 

no Supremo Tribunal Administrativo durante os períodos de suspensão dos 

prazos processuais no contexto da Covid-19 (de 9/03/2020 a 3/06/2020 e de 

22/01/2021 a 6/04/2021), reveladora de uma produtividade altamente 

satisfatória, como se pode constatar pelo número de decisões finais proferidas. 
 

Tribunais Administrativos e Fiscais 

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

dias úteis), foram proferidas 6.013 sentenças, o que equivale a uma 

atividade normal comparativamente a trimestres de anos anteriores; 

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

dias úteis), foram proferidas 5.726 sentenças. 

O que evidencia, perante a ausência de atos e diligências de natureza 

presencial, a aposta na recuperação de pendências e revela o empenho 

e o esforço dos senhores magistrados e dos senhores funcionários. 
 

Supremo Tribunal Administrativo  

 No período de 9/03/2020 a 3/06/2020 - 63 dias úteis - 346 decisões 

(acórdãos e decisões sumárias); 

 No período de 22/01/2021 a 6/04/2021 – 53 dias úteis – 410 decisões 

(acórdãos e decisões sumárias). 

O que representa uma atividade judicial perfeitamente regular e, até, 

superior à normal, com a Secção do Contencioso Tributário a salientar-

se de forma muito significativa. 
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2. Atos de gestão: 

a) Deliberado ratificar o despacho n.º 005/2021/CSTAF, de 26 de março de 2021, 

referente ao provimento a título definitivo do Senhor Juiz Conselheiro José 

Gomes Correia.  

b) Deliberado ratificar o despacho n.º 006/2021/CSTAF, de 13 de abril de 2021, 

referente aos Júris das provas orais de acesso ao 8.º curso de formação de 

juízes para os Tribunais Administrativos e Fiscais. 

c) Deliberado ratificar o despacho n.º 007/2021/CSTAF, de 15 de abril de 2021, 

referente aos Júris das provas orais de acesso ao 37.º curso de formação de 

magistrados.  

d) Deliberado deferir o pedido apresentado pelo Senhor Ministro da Administração 

Interna e autorizar a nomeação, em comissão de serviço, do Senhor Juiz de 

Direito Hélder Nuno Jesus Cruz Oliveira Pereira Pombo para o cargo de 

Inspetor da Inspeção-Geral da Administração Interna, tendo em conta que se 

trata de cargo para o qual a lei impõe a designação de magistrados. 

e) Deliberado aprovar as listas de antiguidade dos juízes da jurisdição 

administrativa e fiscal, reportadas a 31 de dezembro de 2020. 

f) Deliberado nomear:  

 a Senhora Juíza Desembargadora Maria Helena Barbosa Ferreira 

Canelas para a presidência da área geográfica Zona Centro; 

 a Senhora Juíza Desembargadora Bárbara de Aguiar Tavares Teles 

Themudo Santos para a presidência da área geográfica Zona Norte; 

 a Senhora Juíza Desembargadora Ana Celeste Catarrilhas Evans de 

Carvalho para a presidência da área geográfica Zona Lisboa e Ilhas;  

 a Senhora Juíza Desembargadora Ana Maria Marques Florido Pinhol 

para a presidência da área geográfica Zona Sul. 

 

 

Lisboa, 27 de abril de 2021 
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A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 


