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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

18 DE JUNHO DE 2019 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Foi homologada a graduação final do concurso curricular para o provimento de 

vagas de juiz conselheiro na secção de contencioso administrativo do Supremo 

Tribunal Administrativo, aberto pelo Aviso n.º 373/2018, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2018. 

b) Foi homologada a graduação final do concurso curricular para o provimento de 

vagas de juiz conselheiro na secção de contencioso tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo, aberto pelo Aviso n.º 374/2018, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 5, de 8 de janeiro de 2018. 

c) Foi concedido provimento a dois recursos interpostos de deliberações do 

Conselho dos Oficiais de Justiça em sede de processos de inspeção ordinária 

ao serviço. 

d) Foi ratificado o Despacho n.º 19/CSTAF/2019, de 24 de maio, referente à 

suspensão da distribuição à Senhora Juíza de Direito, Deolinda Maria Manilha 

Oliveira. 

e) Foi ratificado o Despacho n.º 20/CSTAF/2019, de 30 de maio, referente ao 

exercício de funções no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, em 

acumulação, por parte do Senhor Juiz de Direito João Evangelista de Jesus 

Almeida, colocado no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro. 

f) Foi ratificado o Despacho n.º 21/CSTAF/2019, de 5 de junho, referente à 

emissão de uma ordem de pagamento ao abrigo do artigo 172.º, n.º 4, do 

CPTA. 

g) Foi decidido, nos termos e para os efeitos do artigo 7.º da Lei n.º 2/2008, de 14 

de janeiro, comunicar a Sua Excelência a Ministra da Justiça que é de 45 o 
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número mínimo de vagas que deverá comportar o 7.º curso de formação para 

magistrados da jurisdição administrativa e fiscal. 

h) Foi concedida licença especial ao Senhor Juiz Desembargador Álvaro Dantas, 

para o exercício de funções de magistrado do Ministério Público na RAEM, 

pelo período de dois anos. 

i) Foi decidido fazer cessar a suspensão temporária da condição de jubilado do 

Senhor Juiz Conselheiro José Norberto Baeta de Queiroz, com efeitos a partir 

de 30 de junho de 2019, conforme requerido. 

j) Foi decidido insistir com resposta sobre a situação decorrente do atraso na 

prolação de decisão no processo n.º 11291/14 (processo n.º 

1117/09.1BESNT), pendente no TCA Sul. 

 

2. Classificações e notações: 

a) 1.ªs inspeções: 

a. Foi deliberado notificar os interessados em 13 processos de inspeção, 

para se pronunciarem sobre uma eventual decisão de sobrestar o 

processo inspetivo; 

b. Foram aprovadas 19 classificações de “Bom”. 

 

 

Lisboa, 19 de junho de 2019. 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

Dora Lucas Neto 


