
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Publicitação da lista de candidatos ao V CCATR

17-12-2015

Exmo. Senhor Presidente do Júri

5.º Concurso Curricular de Acesso aos Tribunais Relação

Juiz Desembargador Dr. Jorge Manuel Ortins Simões Raposo

O signatário tem sido contactado por vários Exmos. Senhores Magistrados Judiciais 

candidatos ao V CCATR, suscitando a questão da publicitação da lista de admissão, para efeitos 

de assistência ao sorteio cuja data já foi superiormente fixada por V.ª Ex.ª.

O signatário tem esclarecido que, à semelhança dos concursos anteriores, a lista de 

admissão só pode ser publicada após deliberação do Júri, por ser deste a competência para 

apreciar e decidir sobre a referida admissão, sendo o sorteio um acto público ao qual pode 

assistir qualquer interessado, tenha ou não sido candidato ao concurso curricular.

Todavia, atento o princípio da transparência, suscita-se perante V.ª Ex.ª da pertinência e 

adequação da possibilidade de publicitação no sítio Internet do CSM da relação dos Exmos. 

Senhores Magistrados Judiciais que apresentaram a sua candidatura ao V CCATR com a 

ordenação melhor tida por conveniente, na medida em que tal acto não é susceptível de atingir 

qualquer direito ou expectativa relevante, sugerindo-se igualmente a possibilidade de ser 

assinalado que o acto do sorteio é público, ao mesmo podendo assistir quem assim o pretenda, 

tenha ou não sido candidato ao concurso curricular e/ou qualquer outra informação que V.ª Ex.ª 

considere adequada.

Submete-se a presente à superior decisão de V.ª Ex.ª
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CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Assunto

2015/DSP/2015 17-12-2015

Tendo em atenção as informações e os fundamentos expostos pelo Ex.mo Sr. Juiz 

Secretário, à luz dos princípios da transparência e colaboração com os particulares que devem 

presidir aos procedimentos administrativos, determino a publicitação no site Internet do CSM  

da relação dos Exmos. Senhores Magistrados Judiciais que apresentaram a sua candidatura ao V 

CCATR por ordem alfabética e, bem assim, a informação de que o acto do sorteio é público, ao 

mesmo podendo assistir quem o pretenda, tenha ou não sido candidato ao concurso curricular.
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