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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

21 DE JANEIRO DE 2019 

 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

a. Autorizada a continuação do exercício de funções docentes pela Senhora Juíza 

Desembargadora Cristina Flora, a tempo parcial, no CEJ, ainda que durante o 

período de equiparação a bolseiro, mais tendo sido deliberado que, por forma a 

acautelar situações futuras, deverá ser desencadeado procedimento de 

alteração do regulamento de formação do CSTAF, em concreto, os artigos 29.º 

a 32.º, se nada mais justificar, estabelecendo quais os termos e as condições 

que caracterizam este regime de equiparação a bolseiro quando aplicado a 

magistrados. 

 

b. Ratificado o Despacho n.º 37/CSTAF/2018, de 28 de dezembro, referente a 

alguns aspetos relacionados com a implementação e a gestão inicial das 

equipas de recuperação de pendências. 

 

c. Autorizada a renovação da comissão de serviço do Senhor Juiz de Direito Luís 

Borges Freitas, como Diretor Geral da Administração da Justiça. 

 

d. Homologado um plano individual de estágio (PIE) por referência ao período de 

seis meses de prorrogação do mesmo. 

 

e. Nomeada a Senhora Juíza de Direito Patrícia Ferreira da Costa Martins, do 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, como juíza formadora naquele 

tribunal para a área de contencioso administrativo. 

 

f. Renovada uma licença especial para o exercício de funções na RAEM. 
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g. Delegados poderes no Presidente do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais para promover as diligências necessárias e para 

decidir todos os requerimentos apresentados na sequência do pedido 

formulado pela Senhora Juíza de Direito, Maria da Luz de Jesus Cardoso, 

colocada na equipa de recuperação de pendências da Zona Norte, área 

tributária, para colocação na equipa de recuperação de pendências de Lisboa e 

Ilhas, na área tributária. 

 

h. Indeferidos dois recursos interpostos de despachos do Presidente do Conselho 

Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e arquivado o expediente aos 

mesmos associado. 

 

i. Apreciado um requerimento para fixação de remuneração decorrente do 

exercício de funções em acumulação, foi decidido aguardar pela decisão do 

processo, que se encontra pendente no Tribunal Central Administrativo Sul, 

sobre questão equivalente. 

 

j. Aprovado o plano anual de inspeções para 2019. 

 

k. O Senhor Presidente do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e 

Fiscais ficou encarregue de desenvolver as diligências necessárias à 

concretização de iniciativa legislativa para contratação de assistentes judiciais 

de apoio às equipas de recuperação de pendências criadas pelo Decreto-Lei 

n.º 81/2018, de 15 de outubro. 

 

2. Inspeções/notações 

Foi atribuída uma classificação de serviço de “Bom com Distinção”. 
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3. Disciplina 

Foram arquivadas duas participações disciplinares. 

 

 

 

 

 

Lisboa, 24 de janeiro de 2019 

 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

Dora Lucas Neto 


