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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA JUDICIAL
ADMINISTRATIVA
NOTA DE IMPRENSA

Teve lugar, no dia 20 de Março de 2019, na Cidade de Maputo, a 1.ª Sessão
Ordinária do Plenário do Conselho Superior da Magistratura Judicial
Administrativa (CSMJA), sob a direcção do respectivo Presidente, Prof. doutor
Machatine Paulo Marrengane Munguambe.
Antes do debate dos temas que constituíram a agenda dos trabalhos da Sessão, foi
observado 1 (um) minuto de silêncio em memória das vítimas do Ciclone IDAI,
fenómeno natural que fustigou gravemente a Cidade da Beira e se estendeu pelas
Províncias de Sofala e Manica.
Dos temas agendados e tratados, e para além de diversas deliberações atinentes à
gestão dos magistrados e oficiais de justiça do sector, destaque vai para os
seguintes pontos:
 Balanço das actividades realizadas ao longo do ano de 2018;
 Acompanhamento e apoio aos Tribunais da Jurisdição Administrativa, tendo
sido o plano de visitas aos tribunais pelos membros do CSMJA, para o ano
de 2019;
 O Conselho apreciou e aprovou o relatório do Concurso Documental para o
ingresso na carreira de Juízes de Direito, destinado aos então vogais dos
tribunais fiscais, assim como se debruçou sobre o Concurso Público de
ingresso nos Tribunais Aduaneiros;
 Foi analisada a composição e funcionamento das Secções do Tribunal
Administrativo da Cidade de Maputo, bem como a pertinência da criação de
secções em outros tribunais, visando corresponder à crescente demanda em
termos de processos judiciais;
 O Conselho apreciou, ainda, o informe sobre a matéria relativa à designação
da comissão eleitoral, para efeitos de eleição de membros do Órgão em
representação dos tribunais fiscais, tendo em conta a aproximação do fim do
mandato dos actualmente em exercício de funções.

Num singelo gesto de solidariedade para com as vítimas do Ciclone IDAI, os
membros deste Órgão contribuíram com um montante correspondente à
respectiva senha de presença, a ser canalizado através do Instituto Nacional de
Gestão das Calamidades (INGC).

