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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

9 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

 

a) Colocação e nomeação de 3 juízes desembargadores na Secção de 

Contencioso Administrativo e de 2 juízes desembargadores na Secção de 

Contencioso Tributário do TCA Sul e de 2 juízes desembargadores na Secção 

de Contencioso Tributário do TCA Norte. 

b) Renovação da comissão de serviço do Senhor Juiz Conselheiro, jubilado, Dr. 

Pedro Manuel Dias Delgado, até 15 de julho de 2020, para movimentar 

processos da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo. 

c) Ratificação do despacho n.º 37/CSTAF/2019, de 26 de novembro de 2019, 

referente à nomeação em comissão de serviço, do Senhor Juiz Conselheiro, 

jubilado, Dr. Alberto Acácio de Sá Costa Reis para relatar os vinte e três 

recursos de revista excecional, que lhe estavam atribuídos na data do 

desligamento do serviço. 

d) Nomeação de um juiz conselheiro para a secção de Contencioso Tributário e 

de um juiz conselheiro para a secção de Contencioso Administrativo do 

Supremo Tribunal Administrativo. 

e) Apreciação de requerimento apresentado pela Associação dos Magistrados da 

Jurisdição Administrativa e Fiscal de Portugal e designação para participar em 

três workshops de um vogal do CSTAF e de um inspetor. 

f) Nomeação, em comissão de serviço, por três anos, renováveis, e com efeitos a 

partir de 1/1/2020, como inspetores do CSTAF (função que será exercida em 

exclusividade) dos senhores Juízes Conselheiros José da Ascensão Nunes 

Lopes, Ana Paula da Fonseca Lobo e Paulo Filipe Ferreira de Carvalho (que se 

manterá, em exclusividade de funções, como Presidente da Zona Sul até 

nomeação de novo Presidente). 
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g) Prorrogação, pelo período de um ano, dos destacamentos dos Senhores 

Magistrados que integram as Equipas de Recuperação de Pendências. 

h) Foi deliberado que a realização do movimento judicial terá efeitos a setembro 

de 2020. 

i) Apreciação do Plano de Estudos do Curso de Formação Específico para o 

exercício de Funções de Presidente do 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 Tributário 

apresentado pelo Centro de Estudos Judiciários. 

Designação do Senhor Vogal Prof. Doutor Pedro da Costa Gonçalves para 

integrar o júri de seleção a que se refere o artigo 7.º do Plano de Estudos e 

delegação na Senhora Presidente do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais dos poderes para escolher e designar os oradores 

para as sessões do Curso de Formação Específico. 

j) Foi deliberado manter o Despacho n.º 28/2019/CSTAF, de 25 de julho de 2019, 

e indeferir dois pedidos apresentados para frequentar o 1.º Curso de Formação 

Específico para Presidentes dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

k) Designação do Senhor Vogal Juiz Conselheiro Aragão Seia para coordenar e 

acompanhar o exame e análise dos dados constantes dos relatórios trimestrais 

relativos às Equipas de Recuperação de Pendências. 

 

Lisboa, 12 de dezembro de 2019. 

 

A Juíza-Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

 

 

Helena Telo Afonso 


