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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

22 DE NOVEMBRO DE 2021 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Comunicações: 

a) A Senhora Presidente deu conhecimento aos membros do Conselho que o 

Relatório Anual do Conselho, referente à atividade desenvolvida no ano judicial 

de 2020, já foi entregue a Sua Excelência o Presidente da Assembleia da 

República, em cumprimento do disposto no artigo 156.º da Lei n.º 62/2013, de 26 

de agosto, aplicável por força do artigo 7.º do ETAF, e que irá ser entregue no 

próximo dia 23 de novembro a Sua Excelência a Ministra da Justiça. 

b) A Senhora Presidente deu conhecimento aos membros do Conselho que as 

Senhoras Presidentes das quatro Zonas Geográficas dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais já nomearam e deram posse aos Senhores 

Administradores Judiciários das respetivas Zonas Geográficas.  

 

2. Atos de gestão: 

a) Deliberado delegar os poderes para aprovação do mapa de férias no 

Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, Juiz Desembargador Pedro 

José Marchão Marques, no que respeita aos juízes em exercício de funções 

naquele Tribunal, ratificando todos os atos entretanto praticados no apontado 

domínio. 

b) Deliberado iniciar o procedimento prévio e necessário à abertura de concursos 

para o provimento de vagas da Secção de Contencioso Tributário e da Secção 

de Contencioso Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo e, de modo 

a possibilitar ao CSTAF a constituição dos júris no momento da abertura dos 

respetivos concursos, nos termos do artigo 66.º, n.º 3, do ETAF, solicitar: 

- Ao Conselho Superior do Ministério Público: a indicação de dois membros do 

Conselho Superior do Ministério Público (artigo 66.º, n.º 3, alínea b), subalínea 

iii), do ETAF); 
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- A cada uma das universidades, institutos universitários e outras escolas 

universitárias, públicos e privados, que ministrem o curso de Direito: a 

indicação, no prazo de vinte dias úteis, do nome de dois professores de Direito, 

com a categoria de professor catedrático, de preferência, um na área de Direito 

Administrativo e outro na área de Direito Fiscal, para posterior escolha, por 

votação secreta, pelo CSTAF (artigo 66.º, n.º 3, alínea b), subalínea iv), e n.º 6, 

do ETAF); 

- À Ordem dos Advogados: a indicação de dois advogados com funções no 

Conselho Superior da Ordem dos Advogados. 

c) Deliberado iniciar o procedimento prévio e necessário à abertura de concursos 

para o provimento de vagas da Secção de Contencioso Tributário e da Secção 

de Contencioso Administrativo dos Tribunais Centrais Administrativos, Norte e 

Sul, e solicitar nos termos do artigo 69.º, n.º 3, alínea b), subalínea iii) e n.º 5, 

do ETAF, a cada uma das universidades, institutos universitários e outras 

escolas universitárias, públicos e privados, que ministrem o curso de Direito, a 

indicação, no prazo de vinte dias úteis, de dois professores universitários de 

Direito, com a categoria não inferior à de professor associado, de preferência, 

um na área de Direito Administrativo e outro na área de Direito Fiscal, de modo 

a possibilitar ao CSTAF a constituição dos júris no momento da abertura dos 

respetivos concursos. 

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

formulados por Senhores Juízes Desembargadores. 

e) Deliberado desatender a pedido de realização de inspeção extraordinária 

formulado por um Senhor Juiz Desembargador. 

f) Deliberado arquivar quatro queixas apresentadas contra vários Senhores 

Magistrados. 

g) Deliberado acolher a proposta apresentada pelo Ministério da Justiça de 

instituição/criação de um ponto de contacto em cada tribunal de 1.ª instância, 

com a função de estabelecer comunicações diretas com o Instituto Nacional de 

Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) de forma a agilizar a realização 

de perícias médicas. 
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h) Deliberado oficiar ao Senhor Presidente da Assembleia da República e ao 

Senhor Primeiro Ministro para que promovam a abertura de créditos 

extraordinários, ao abrigo do artigo 172.º, n.º 5 do CPTA. 

i) Deliberado proceder à audição dos Senhores Juízes de direito que integram 

todas as Equipas de Recuperação de Pendências para efeitos de informarem 

se mantêm a vontade de continuar a exercer funções nas respetivas equipas, 

para efeitos de previsível renovação dos respetivos destacamentos. 

 

 

Lisboa, 23 de novembro de 2021 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

 

Helena Telo Afonso 


