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REUNIÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA 

11 DE MARÇO DE 2019 

 

 

Súmula das deliberações tomadas 

 

1. Atos de gestão: 

a. Apreciado um pedido referente à designação como Ponto de Contacto 

Nacional no European Asylum Support Office (EASO). 

 

b. Negado provimento a um recurso interposto de deliberação do COJ em sede 

de processo de inspeção ordinária ao serviço de funcionário judicial. 

 
c. Ratificado o Despacho n.º 2/CSTAF/2019, de 22 de janeiro, referente ao 

exercício de funções em regime de acumulação no TAF de Viseu. 

 

d. Ratificado o Despacho n.º 3/CSTAF/2019, de 22 de janeiro, referente à 

suspensão da distribuição de um Senhor Juiz de Direito do TAF de Viseu. 

 

e. Ratificado o Despacho n.º 6/CSTAF/2019, de 31 de janeiro, referente à 

constituição dos júris das provas escritas de acesso ao 6.º curso de formação 

de magistrados para os tribunais administrativos e fiscais. 

 

f. Ratificado o Despacho n.º 7/CSTAF/2019, de 27 de fevereiro, referente à 

designação do Senhor Juiz Conselheiro Jorge Miguel Aragão Seia, para 

proceder a inspeções judiciais no âmbito da execução do Plano de inspeções 

para 2019. 

 

g. Ratificado o Despacho n.º 9/CSTAF/2019, de 27 de fevereiro, que fixou o 

período de tempo de serviço a abranger na execução do Plano de inspeções 

para 2019. 
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h. Foram, aprovadas as listas de antiguidade dos juízes da jurisdição 

administrativa e fiscal, reportadas a 31 de dezembro de 2018, tendo sido 

determinado ainda o seguinte: 

a. Publicitar as referidas listas no site do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais (www.cstaf.pt); 

b. Publicar em Diário da República a data da respetiva aprovação, bem 

como o local em que as listas de antiguidade se encontram 

publicitadas, para os efeitos previstos no artigo 77.º do Estatuto dos 

Magistrados Judiciais, ex vi artigo 57.º do Estatuto dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais. 

 

i. Analisada a exposição apresentada pelo Senhor Juiz Desembargador 

Presidente do Tribunal Central Administrativo Sul, foi deliberado, acolhendo a 

sua proposta e atendendo ao número de juízes em efetividade de funções na 

secção de contencioso tributário daquele tribunal e a invocada necessidade de 

assegurar o adequado funcionamento das respetivas sessões de julgamento, o 

desdobramento desta secção em duas subsecções. 

 

j. Foi apreciada a questão do pagamento de ajudas de custo a juízes 

conselheiros jubilados em exercício de funções como inspetores judiciais, em 

aditamento à deliberação deste Conselho Superior, de 20 de maio de 2009. 

 

2. Disciplina 

a) Foram declarados prescritos dois recursos interpostos de deliberações do 

Plenário do COJ em matéria disciplinar. 

b) Foi determinada a abertura de um processo de inquérito. 

 

Lisboa, 14 de março de 2019. 

 

A Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais 

Dora Lucas Neto 

http://www.cstaf.pt/

