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Observação Prévia

A aplicação IUDEX foi concebida para que, cada Magistrado Judicial possa, entre outras, aceder a
todas as comunicações a estabelecer entre si e o CSM, designadamente: notificações de decisões
proferidas na sequência de requerimentos formulados pelo Juiz; notificações para pronúncia e/ou
resposta em procedimentos pendentes; actas, avisos, circulares, deliberações, divulgações e
informações.
Visando facilitar o acesso aos diversos tipos de comunicações foram implementadas novas
funcionalidades que permitem efectuar pesquisa da documentação pretendida e/ou ordenar a
pesquisa realizada.

1. Acesso à Aplicação Iudex

1. Endereço
Copie para o endereço do browser internet (sugerimos Google Chrome ou Mozilla Firefox):
https://juizes.iudex.pt

•

Não insira no endereço www. O endereço correcto é apenas https://juizes.iudex.pt

•

Prima Enter. Se surgir erro de certificado, utilize a opção «Continuar» ou «Prosseguir» (cfr.
Manual da aplicação);

2. Autenticação
2.1 Após introduzir o endereço, é exibido o formulário de autenticação. Introduza o seu
número de utilizador e a palavra-passe anteriormente configurada.
•

Utilizador: O seu NIF (número de contribuinte), sem espaços

•

Palavra Passe: A que anteriormente configurou no processo de configuração inicial
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2.2 Não use para aceder a ligação de configuração ou recuperação de password anteriormente
enviada para o seu endereço de e-mail. Essa ligação só pode ser usada uma vez, caducando
após a sua utilização ou o envio de nova mensagem de recuperação de palavra-passe.
2.3 Se porventura não se recorda da password, prima na respectiva ligação para recuperar a
password. O sistema enviará uma mensagem para o endereço de correio electrónico que
registou, com uma ligação única para reposição da palavra-passe (cfr. instruções no
Manual da aplicação).
2.4 A tentativa sucessiva de inserção de palavras-passe erradas é susceptível de criar bloqueio
ao IP pelo qual acede à Internet. Além disso, essas tentativas são registadas, podendo a
Unidade de Informática bloquear o acesso, para evitar a utilização abusiva por terceiros de
um acesso legítimo.
2.5 Aquando do primeiro acesso à área reservada Juízes do IUDEX, o sistema não permitirá
qualquer consulta ou submissão de requerimento, sem o prévio preenchimento / confirmação
dos elementos de identificação.
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2. Comunicações

Esta funcionalidade é acedida, por defeito, assim que são validadas as credenciais de acesso,
mostrando a listagem de todas as comunicações efectuadas:

Funcionalidade “Comunicações” selecionada por defeito.

Selector de tipos de comunicação, no qual
surge sobre um fundo verde o tipo de comunicação selecionado.
Botão “Aplicar Filtro”, activo por defeito.

Botão “Aplicar Ordenação”, tem que ser selecionado para possibilitar ordenações.
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1. Tipos de Comunicações

Todas as comunicações
Actas

Avisos
Circulares
Deliberações

Divulgações
Informações

2. Identificação das Comunicações
Numa primeira observação os documentos estão identificados por tipo, ano e numero sequencial:

Contudo, colocando o cursor do rato sobre o documento é possível visualizar informação adicional,
como título, data de início e data de fim (caso exista):

|7/1

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

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

3. Pesquisar Comunicações
As pesquisas podem ser efectuadas pelos seguintes campos:
3.1. Tipo
A pesquisa por tipo pode ser accionada selecionando o tipo pretendido na caixa de selecção
associada a este campo ou selecionando o tipo na barra de tipos de comunicações:

3.2. Tipo Acta
Caso o tipo de documento selecionado tenha sido “Acta” é possível restringir esta consulta
mediante a selecção do tipo de acta a pesquisar (Plenário, Permanente, Plenário
Extraordinário ou Permanente Extraordinário):
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3.3. Numeração
A pesquisa pela numeração dos documentos pode ser feita por:
- Ano: podem ser pesquisados documentos produzidos a partir do ano de 2005, inserindo como
critério de pesquisa os quatro (4) dígitos do ano a pesquisar.

- Número: para pesquisar por número é necessário utilizar quatro (4) dígitos para evitar
conflito com o prefixo do ano, pelo que, para pesquisar o documento número “15”, deve ser
inserido o critério de pesquisa “0015”, evitando a associação com o ano “2015”.

- Ambos: para pesquisar por ambos é necessário inserir os quatro dígitos do ano e do número
separados pela barra “/” (ex.: 2015/0003):
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3.4. Título
A pesquisar por título não é case sensitive, tornando indiferente a forma como é escrita a
palavra a pesquisar:

4. Ordenar Comunicações
O resultado de uma pesquisa pode ser ordenado por tipo, numeração e data.

Para efectuar a ordenação é necessário pressionar o botão

“Aplicar Ordenação” para

expandir a área de selecção de campos:

A ordenação pode ser ascendente

ou descendente bastando

selecionar

o

botão do campo pretendido diversas vezes para alternar entre uma e outra.

Pode desactivar-se a ordenação selecionando o botão “Limpar Ordenação”
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