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ASSUNTO Cartões de Identificação dos Magistrados Judiciais  DATA: 16-07-2014 
 

 

 

Circular n.º 9/2014 

 

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) Conselheiro(a) 

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) Desembargador(a) 

Exmo(a) Senhor(a) Juiz(a) de Direito 

 

Na sequência da deliberação do Plenário do Conselho Superior da Magistratura, de 03 de 

Dezembro de 2013, e da respectiva publicação no Diário da República, II série, n.º 32, de 14 de 

Fevereiro de 2014, que aprovou o novo Regulamento para a concessão de cartões de 

identificação dos Magistrados Judiciais e da Divulgação do Conselho Superior da Magistratura n.º 

35/2014, de 20 de Fevereiro de 2014, iniciaram-se os procedimentos para a substituição dos 

cartões de identificação emitidos ao abrigo do anterior Regulamento, entretanto revogado, a 

todos os Exmos(as) Senhores(as) Juízes(as) no activo e Jubilados(as). 

Tal procedimento visou o desenvolvimento e implementação de uma plataforma 

informática que permite aos Exmos. Magistrados Judiciais, através da sua área pessoal no 

IUDEX, solicitar, via electrónica, a emissão de novo cartão de identificação. 

Neste momento esse procedimento já se encontra concluído, com a plataforma informática 

em condições de satisfazer os respectivos pedidos, devendo para tal entrar no menu de 

pedidos/pedido de cartão de identificação, da respectiva área pessoal, preencher a morada para 

recepção do cartão, anexar uma fotografia com 200 dpi e submeter o respectivo pedido ao 

Conselho Superior da Magistratura, para validação e posterior emissão do cartão. 

Quem não tiver acesso ao IUDEX, nomeadamente os Exmos. Juízes Jubilados ou tiver 

dificuldade justificada nesse mesmo acesso, bem como nos casos em que não lhe seja possível 

digitalizar uma fotografia com os requisitos mínimos referenciados (200 dpi), poderá remeter 
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por correio postal o pedido de emissão de cartão para o Conselho Superior da Magistratura, 

preenchendo o modelo anexo e juntando fotografia tipo passe. 

O pedido para a substituição do cartão de identificação deverá ser efectuado, 

preferencialmente, até 30 de Setembro de 2014.  

 

Lisboa, 16 de Julho de 2014. 

O Juiz Secretário do Conselho Superior da Magistratura 

 

 

 

(Joel Timóteo Ramos Pereira) 
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INSTRUÇÕES 

 

I. PEDIDO DE CARTÃO PELA ÁREA RESERVADA DO IUDEX 

 

 1.º — Digitalização de fotografia 

 Digitalize uma fotografia tipo passe (com fundo padronizado para sobressair o rosto), usando 

nas opções do scanner a digitalização com resolução mínima de 200 dpi. 

 Grave o ficheiro no formato png ou jpg. Não grave noutro formato (pdf, img, bmp, etc.), pois 

não será reconhecido pela aplicação e não poderá ser processado. 

 

 2.º — Aceda à área reservada do IUDEX 

 A partir de browser internet  (recomenda-se uso de Google Chrome ou Mozilla Firefox), aceda 

ao endereço https://juizes.iudex.pt. 

 Ignore o alerta de que «o certificado de segurança do site não é fidedigno» e prima em 

«Prosseguir». 

 Insira no respectivo quadro de autenticação o login de utilizador (NIF) e a palavra-passe que 

configurou anteriormente. Se porventura não se recorda da password, use a opção de recuperar 

password (a ligação para configuração da nova password será remetida para o endereço de e-

mail que tenha anteriormente registado na aplicação). 

 

 3.º — Funcionalidade de Pedido de Cartão 

Na faixa de menu à esquerda, prima em «Pedidos» e dentro dentre em «Pedido de Cartão» 
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 4.º — Preenchimento e submissão dos dados 

 

 Morada para recepção do cartão: Indique o endereço no qual pretende receber o 

cartão. O cartão é emitido pela Imprensa Nacional Casa da Moeda, após remessa a 

esta dos dados validados pelo CSM. Na medida em que o cartão pode ser emitido e 

enviado pela INCM mesmo em período de férias judiciais, sugere-se que indique 

um endereço no qual, com certeza, possa recepcionar o cartão, sem risco de 

extravio. 

 Foto: Prima em «escolher ficheiro» e seleccione o ficheiro da foto digitalizada. Se 

porventura a foto tiver menos de 200 dpi ou com formato diverso de png ou jpg, a 

aplicação não permite a submissão do pedido.  A aplicação também não permite a 

submissão do pedido se não for transferido qualquer ficheiro com fotografia. 
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 Observações: Digite neste campo qualquer observação relevante. No caso dos 

Juízes Jubilados que pretendam que fique a constar expressamente essa sua 

qualidade, devem indicar neste campo solicitação nesse sentido. 

 Enviar. Prima no botão «Enviar» para submeter o pedido de emissão de cartão de 

identificação. 

 

 5.º — Comprovativo da submissão 

Após submeter o formulário, passará a constar da listagem de pedidos a menção à 

solicitação da emissão do cartão, com comprovativo pdf, que pode ser consultado. 

 

 
 

 
 



 
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA 

 

 
 

 
   6 / 7
    Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10 ● 1269-273  Lisboa 

Telefone:  213 220 020 ● Fax: 213 47 4918
http://www.csm.org.pt ● csm@csm.org.pt

 

II. PEDIDO DE CARTÃO POR CORREIO POSTAL 

 

 1.º — Fotografia 

 Obtenha uma fotografia tipo passe (com fundo padronizado para sobressair o rosto) original. 

Não use fotografias impressas em papel de impressora, ainda que destinado à impressão com 

fonte digital. 

  

 2.º — Preenchimento de formulário 

 Imprima e preencha o formulário, segundo modelo em anexo, preferencialmente em letra de 

imprensa, legível, com tinta de cor preta. 

 Junte em anexo a fotografia tipo passe. Não use agrafos nem cola. 

 

 3.º — Envio para o CSM 

 Remeta o formulário preenchido, com a fotografia, por correio postal, para o Conselho 

Superior da Magistratura (Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10, 1269-273 Lisboa). 

 O pedido formulado por esta via implica o processamento manual por parte do CSM, com 

digitalização da fotografia, pelo que a emissão do cartão de identificação será mais demorada. 
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PEDIDO DE EMISSÃO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE MAGISTRADO JUDICIAL 

Regulamento para a concessão de cartões de identificação dos Magistrados Judiciais 

(Diário da República, II série, n.º 32, de 14 de Fevereiro de 2014) 

 

 

Nome:   
 

   

 

Categoria:   Juiz Conselheiro         Juiz Desembargador               Juiz de Direito 

 

Tribunal:   

 

Contribuinte   N.º Cartão Antigo  

 

Telemóvel:   E-mail:  

 

Morada:   
 

(envio cartão)   
 

Código Postal   Localidade  

 

Observações:   
 

   

 

Se é Jubilado(a) e pretende essa menção no cartão de identificação assinale………… Menção de Jubilado(a)  

 

 

Assinatura:   

 

 

Imprima este formulário; preencha-o com esferográfica de tinta preta. Junte fotografia tipo passe original e remeta 
por correio postal para Conselho Superior da Magistratura, Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10 ● 1269-273  Lisboa. 
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