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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

Teleconferência  

28 DE ABRIL DE 2020 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Foi ratificado o despacho referente à suspensão do Curso de Formação 

Específico para o exercício de Funções de Presidente de Tribunal, de 

Magistrado do Ministério Público Coordenador e de Administrador Judiciário, 

bem como, para o Exercício de Funções de Presidente em Tribunais 

Administrativos de Círculo e Tributários. 

b) Foi ratificado o despacho referente à cessação da licença especial concedida 

ao Senhor Juiz Conselheiro Cândido de Pinho. 

c) Foi ratificado o despacho que diferiu o início da produção de efeitos da licença 

especial concedida à Senhora Juíza de Direito Cláudia Sequeira. 

d) Foi ratificado o despacho de suspensão do Processo Eleitoral para eleição dos 

vogais do CSTAF a que se reporta a alínea c) do n.º 1 do artigo 75.º do ETAF. 

e) Deliberado manter o entendimento, já firmado por este Conselho na 

deliberação de 9 de julho de 2013, de que a falta de exercício de “quaisquer 

funções na qualidade de Advogada” não afasta a verificação do impedimento 

previsto na alínea e), in fine, do n.º 1 do artigo 7.º do EMJ.   

f) Deliberado autorizar os Senhores Juízes Conselheiros Suzana Maria Calvo 

Loureiro Tavares da Silva e Cláudio Ramos Monteiro a exercerem funções 

docentes, a título excecional e com caráter transitório, até ao final do segundo 

semestre do presente ano letivo. 

g) Deliberado deferir três pedidos de realização de inspeção extraordinária 

formulados por Senhoras Juízas Desembargadoras. 

h) Deliberado solicitar aos Senhores Presidentes dos Tribunais Centrais 

Administrativos e dos Tribunais Administrativos e Fiscais a monitorização das 

entradas de processos relativos à área da contratação pública, 
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designadamente, respeitantes a actos pré-contratuais e à interpretação, 

validade e execução de contratos administrativos ou de quaisquer outros 

contratos celebrados nos termos da legislação sobre contratação pública. 

i) Deliberado ouvir os Senhores Presidentes dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais sobre o movimento judicial/Especialização. 

 

 

2. Classificações e notações: 

a. Foi aprovada uma classificação de “Muito Bom”. 

 

 

 

Lisboa, 29 de abril de 2020 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 

 

 

 

 


