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MOVIMENTO JUDICIAL ORDINÁRIO DE 2016 

Movimento dos 50 Juízes graduados no V CCATR 

 

1. Os 50 Juízes de Direito promovidos a Juízes Desembargadores no âmbito do V Concurso 

Curricular de Acesso aos Tribunais da Relação não carecem de formular 

requerimento ao movimento judicial, dado que aquando da apresentação da sua 

candidatura ao V CCATR já indicaram os Tribunais da Relação a que pretendiam 

concorrer e a sua ordem bem como, se aplicável, os Tribunais da Relação a que 

renunciavam, nos termos do disposto no art.º 47.º, n.º 3, do Estatuto dos Magistrados 

Judiciais. 

 

2. Por essa razão, não está disponível no módulo de movimento judicial a faculdade de 

indicação dos Tribunais da Relação a que pretendem concorrer, por tal opção já ter sido 

cumprida. No processamento do movimento judicial ter-se-á em consideração a 

indicação que cada um efectivou aquando da candidatura ao V CCATR. 

 

3. Apenas para a hipótese de pretensão de alteração da ordem dos Tribunais da 

Relação, ao abrigo do disposto no art.º 39.º, do EMJ, foi consignado no Aviso do 

Movimento Judicial (ponto 31) que «Os Juízes concorrentes ao 5.º Concurso Curricular de 

Acesso aos Tribunais da Relação que, ao abrigo do disposto no art.º 39.º, do EMJ, 

pretendam alterar o seu requerimento de movimento (designadamente quanto à 

ordem de preferência de colocação), devem formular requerimento nesse sentido, através 

do respectivo módulo pedidos genéricos do IUDEX, no mesmo prazo referido em 30).». 

 

4. Esse requerimento é realizado, não através do módulo do movimento judicial, mas por 

requerimento genérico, autónomo, conforme procedimento explicitado no Manual 

IUDEX – Movimento Judicial e que se disponibiliza infra em anexo. 
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ALTERAÇÃO DO REQUERIMENTO DA RELAÇÃO DOS TRIBUNAIS DA RELAÇÃO  

APRESENTADO PELOS CONCORRENTES GRADUADOS NO 5.º CCATR 

 Em conformidade com o ponto 31) do Aviso do Movimento Judicial Ordinário de 2016, Os 

Juízes concorrentes ao 5.º Concurso Curricular de Acesso aos Tribunais da Relação que, ao abrigo 

do disposto no art.º 39.º, do EMJ, pretendam alterar o seu requerimento de movimento 

(designadamente quanto à ordem de preferência de colocação), devem formular requerimento 

nesse sentido, através do respetivo módulo pedidos genéricos do IUDEX, no mesmo prazo da 

apresentação dos requerimentos do movimento judicial (ou seja, entre 16 a 31 de Maio de 2016). 

 O procedimento a adoptar é o seguinte: 

1) Após aceder à sua área no IUDEX, prima em «Procedimentos» (Menu lateral esquerdo) 

e, após, prima em «Novo Pedido» (botão [+] a azul) 

  

 

2) Surge um novo formulário. Escolha o destinatário: «Vice-Presidente do Conselho 

Superior da Magistratura» 
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3) No ponto 2) do Formulário do Requerimento, seleccione em Categoria de Pedidos a opção 

«Outros» e em espécie de pedido «Genérico». 

 

 

4) Seguidamente, é exibido o ponto 3) referente ao requerimento stricto sensu. Preencha o 

campo do assunto (v.g., Alteração do Requerimento de Colocação – Tribunal da 

Relação) e redija no campo de «Requerimento» a alteração pretendida, v.g., alterando a 

ordem de preferência de colocação nos Tribunais da Relação.  Pode, querendo, anexar 

igualmente algum documento, embora para este efeito não é necessário que o efective. 

 

 

5) No ponto 5, assinale «confirmo o pedido» e prima em «Submeter o pedido» 

 

6) O pedido é automaticamente processado como novo procedimento, passando a ser 

exibido, no IUDEX, na relação dos pedidos que formulou e será considerado em sede de 

processamento do movimento judicial. 
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