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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

12 DE OUTUBRO DE 2020 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Foi ratificado o despacho n.º 047/2020/CSTAF, de 15 de setembro de 2020, 

relativo ao provimento, a título definitivo, do Senhor Juiz Desembargador João 

Beato Oliveira de Sousa.  

b) Foi ratificado o despacho n.º 049/2020/CSTAF, de 16 de setembro de 2020, 

relativo à fixação da data de produção de efeitos da licença especial concedida 

à Senhora Juíza de Direito Cláudia Costa Sequeira. 

c) Deliberado delegar poderes na Senhora Presidente do Tribunal Central 

Administrativo Norte para aprovação do mapa de férias. 

d) Deliberado atender a dois pedidos de realização de inspeção extraordinária 

formulados por Senhores Juízes Desembargadores. 

e) Deliberado designar o Senhor Juiz Conselheiro, jubilado, Dr. António 

Bernardino Peixoto Madureira para integrar o Conselho de Arbitragem 

Desportiva do Tribunal Arbitral do Desporto. 

f) Deliberado aprovar uma proposta de redistribuição de processos apresentada 

pela Senhora Presidente do Tribunal Central Administrativo Norte. 

g) Deliberado arquivar uma reclamação sobre a distribuição de processos no TAC 

de Lisboa e, ainda, solicitar ao IGFEJ que averigue da possibilidade de efetuar 

alteração ao SITAF de modo a que aquando da distribuição eletrónica de cada 

processo a um juiz seja feita, automaticamente e em simultâneo, também, a 

distribuição desse processo à respetiva unidade orgânica a que cada juiz está 

afeto. 

h) Deliberado ordenar a emissão de uma ordem de pagamento nos termos do 

artigo 172.º do CPTA. 
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i) Deliberado prorrogar o prazo de decisão de uma impugnação administrativa. 

j) Deliberado o arquivamento de uma queixa sobre a atuação de um magistrado. 

 

2. Classificações e notações: 

Foram aprovadas duas classificações de “Muito Bom”. 

 

 

 

Lisboa, 14 de outubro de 2020 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 

 


