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Nota Prévia

IUDEX
O sistema de Informação do CSM, IUDEX, é uma plataforma que permite tramitar de forma electrónica,
requerimentos, pedidos e procedimentos. No entanto, os menus, bem como as opções disponíveis podem
ser diferentes, consoante o utilizador e as suas funções.

Autenticação
A aplicação informática do CSM (IUDEX) está disponível no endereço https://csm.iudex.pt. O seu acesso
está restrito à rede do Ministério da Justiça. Por motivos de segurança, o acesso deve ser efectuado através
do navegador Google Chrome ou Mozilla Firefox. Evite usar o Internet Explorer, sobretudo versões
anteriores, que causam graves problemas de segurança.

Endereço
Digite csm.iudex.pt na barra de endereços e pressione a tecla ENTER. Surgirá a caixa de início de
sessão, na qual deve colocar os seus dados de acesso, nomeadamente o Nome de Utilizador e a PalavraChave.
No campo Utilizador deve colocar o NIF e na Palavra-Chave deverá colocar a senha que oportunamente
será entregue.

Ao surgir o formulário
de autenticação, digite o
seu Nome de Utilizador e
a

Palavra-Chave.

campo

utilizador

No
deve

colocar o seu NIF e na
Palavra-Chave a senha

Mensagem

de

boas

vindas ao Utilizador, com
a indicação da hora e data
do último acesso, bem
como do endereço IP.

Na eventualidade de
estarem

alertas

pendentes, recebe um
aviso, onde os pode
visualizar.

fornecida (ou a actual,
caso a tenha alterado).
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Entrada na aplicação
Alertas
Logo no topo da página podemos ainda aceder aos alertas, às notificações, bem como ao perfil (dados
pessoais do utilizador) e aos últimos acessos realizados. É possível ainda proceder à alteração da Palavra
Passe e Terminar a Sessão (Sair da aplicação).

Pressionando o botão

surge a janela de alertas na qual é possível ainda activar os filtros de forma

a facilitar as pesquisas. Para tal pressione
NOTA: sempre que encontrar este símbolo, significa que pode aplicar filtros.
Os alertas podem ser pesquisados
pela

Mensagem,

visualização

pelo

(Sim,

estado

Não),

N.º

da
de

Procedimento e pelo intervalo de data
de criação.
Para abrir o procedimento basta
clicar sobre um n.º de Procedimento.
Relativamente a cada
alerta está disponível a visualização,
edição e eliminação

Notificações
O

botão

por sua vez, dá acesso às notificações
Legenda - Notificações
1 – Marcar todas as notificações como
marcadas.
2 – Remover
todas
as
notificações
visualizadas.
3 – Aplicar filtro (Título e/ou Visualizada).
4 – Ao pressionarmos sobre a palavra Data
o conteúdo da tabela, ajusta-se,
colocando a ordem da data mais recente
para a mais antiga e vice-versa, caso
pressionemos novamente.
5 – N.º de notificações a mostrar.
6 – Permite visualizar a Notificação.
7 – Remover a notificação.
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Gestão de perfil

Através da área de perfil é possível aceder ao seu perfil (dados pessoais), verificar os últimos acessos à
aplicação, alterar a sua Palavra Passe e Terminar a sessão, saindo da aplicação.

Gestão Documental
As minhas Tarefas
Na página de entrada, logo após a autenticação, surge uma vista onde podemos verificar as tarefas por
realizar, as que se encontram pendentes por terceiros, bem como o histórico.

Legenda – As minhas Tarefas
1 – N.º de tarefas por realizar.
2 – Tarefas pendentes de realização por
terceiros.
3 – Histórico das tarefas realizadas.
4 – Filtrar. Os filtros disponíveis são:
Procedimento, Assunto Documento e
Pessoa.
5 – Aba com as tarefas por realizar.
6 – Aba com as tarefas que se encontram
pendentes por terceiros.
7 – Aba com o histórico.
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Procedimentos
Legenda - Procedimentos
1 – Adicionar novo procedimento.
2 – Filtrar por Tipo de procedimento,
Numeração,
Título,
Descritores,
Estados e Urgente.
3 – Ao Premir sobre os títulos das colunas,
o conteúdo da tabela fica ordenado por
ordem ascendente/descendente, de
acordo com essa coluna.
4 – Pressionando
sobre
o
n.º
de
procedimento ou no botão assinalado
“entramos” no mesmo.
5 – Os procedimentos que tenham sido
assinalados como urgente, ficam
destacados com uma barra de cor rosa.

Legenda - Procedimento
1 – Informações sobre o procedimento.

10- Assinar o documento.

2 – Permite editar os descritores, os quais, por sua vez

11- Escrever parecer.

facilitam as pesquisas.
3 – Edição do título do procedimento.

12-Iniciar Tarefa.

4 – Alterar os intervenientes num procedimento.

13-Colocação de um novo documento.

5- Alterar o estado do procedimento para urgente.

14-Redigir um documento no IUDEX.

6- Mudar o estado para findo.

15-Juntar todos os documentos do procedimento
num só.

7- Activa as notificações por correio electrónico.

16-Folhear o procedimento.

8 – Possibilita a colocação de um alerta.

17-Enviar mensagem de correio electrónico

9- Remove o documento acima.

18-Copiar documento para outro procedimento.
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1 - Informação sobre o procedimento
São exibidas as seguintes informações sobre o procedimento:


N.º de procedimento;



Tipo;



Título;



Descritores;



Urgente (Sim, Não);



Notificação por correio electrónico (Sim, Não).

2 - Editar os descritores
Os descritores são palavras relacionadas com o procedimento, que podem usadas para facilitar
pesquisas. Abaixo está a janela onde podem ser introduzidos. Para as alterações terem efeito deve ser
pressionado o botão <<alterar>>.

3 - Editar o Título
Permite a edição do Título do procedimento.
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4 - Alterar os intervenientes num procedimento
Para a adição de intervenientes basta selecionar o(s) interveniente(s) da coluna da direita para a coluna
da esquerda. Para remover intervenientes arrastamos da coluna da esquerda para a direita. Finalmente
premimos o botão <<guardar intervenientes>>. Para encontrar os intervenientes de forma mais fácil
estão disponíveis vários filtros, nomeadamente, Todos, CSM, Comarca, Relação e Área.

5 - Mudar para urgente
Tal como o nome indica, o procedimento será assinalado como urgente. Ser-lhe-á solicitada uma
confirmação.

6- Mudar o estado para findo
Quando o procedimento se encontra concluído, devemos passar o seu estado para findo. Também aqui
será solicitada uma confirmação.

7- Activa as notificações por correio electrónico
Será enviada uma mensagem de correio eletrónico quando ocorrerem alterações ao procedimento.
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8 – Criar Alerta
Os alertas são uteis na medida que actuam como um lembrete na data e hora que selecionarmos.

9 – Remover um documento
A quem colocou ou criou um documento é possível apaga-lo, bastando, para tal, premir o respectivo
botão imediatamente abaixo da imagem. Será solicitada confirmação desta acção.

10 – Assinar um documento
Um documento produzido na aplicação, quando terminado, pode ser assinado, impedindo a sua
posterior alteração. Para obtermos a assinatura pressionamos no botão <<assinar documento>> e
premimos o botão esquerdo do rato, de forma a selecionar o local da assinatura. Se tentarmos assinar fora
do documento será exibido o seguinte erro.

Para finalizar, a assinatura terá de ser validada, usando o botão <<validar assinatura>>

11 – Escrever parecer
Para colocar um parecer sobre um documento de um procedimento, pressionamos no botão
<<escrever parecer>>. O ecrã ficará dividido em duas áreas. À esquerda o documento sobre o qual será
emitido o parecer e á direita o modelo de documento para emitir o parecer. O campo assunto é preenchido
de forma automática, bem como o número e a data. O texto deverá ser digitado na área assinalada para o
efeito. Ao premir o documento fica disponível uma barra com funcionalidades idênticas às de um
processador de texto.

À direita do parecer estão ainda disponíveis as seguintes funcionalidades:


Pré-visualizar documento;



Guardar esboço (guarda um rascunho, para posterior edição);



Assinar e anexar o documento a um procedimento (já não pode editar);



Anexar documento ao procedimento
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12 – Iniciar Tarefa
Esta funcionalidade destina-se a criar um “workflow”do documento, i.é, podemos enviar um documento
para assinar, despachar, divulgar, enviar e tomar conhecimento.
As opções divulgar e tomar conhecimento permitem que sejam selecionados vários intervenientes em
simultâneo, no entanto devem ser usadas antes das restantes.
Arrastar o(s) intervenientes como descrito no ponto 4.

13 – Colocar um novo documento
Possibilita a colocação de um documento existente no computador no procedimento. O documento deve
estar num dos seguintes formatos: pdf, doc, docx ou odt.

14 - Criar um novo documento
Permite a criação de um documento no IUDEX. Estão disponíveis alguns modelos, nomeadamente:

15 – Juntar todos os documentos
Cria um ficheiro em formato PDF, cujo conteúdo é a totalidade dos documentos do procedimento.

16 – Folhear procedimento
Permite visualizar o procedimento como se estivéssemos a folhear um livro. Para avançar de página
premir o canto inferior direito da página e para retroceder premir o canto inferior esquerdo.
Premir o botão

para terminar a visualização.
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17 – Enviar correio electrónico
Possibilita o envio de uma mensagem de correio electrónico para um ou vários destinatários. É possível
anexar documentos constantes no procedimento pressionando o botão
Os documentos selecionados ficam destacados com uma linha azul.
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18 – Copiar documentos para outro procedimento
Ao seleccionar esta opção surgem as miniaturas dos documentos do procedimento. Para efectuarmos a
selecção, pressionamos o botão
O procedimento de destino pode ser um já existente ou, em alternativa, pode ser criado um novo . Para
concluir esta acção deve ser pressionado o botão

Adicionar Procedimento
Em primeiro lugar indique o tipo de procedimento. Irão sendo criados novos tipos de procedimento. De
seguida proceda à classificação do mesmo, indicando os níveis e respectivos subníveis. Digite o título do
procedimento, bem como os descritores e grave. Ficará disponível um novo procedimento em Gestão
Documental -> Procedimentos -> Os Meus Procedimentos.
NOTA: A utilização de descritores facilita posteriormente a pesquisa.

Página 13 de 20

Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10
Telefone: 213 220 020
http://www.csm.org.pt

● 1269-273 Lisboa
● Fax: 213 47 4918
● csm@csm.org.pt

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
Criação de um procedimento de Inspecção

Legenda – Procedimentos Inspecção
1 – Adicionar novo procedimento de
Inspecção.
2 – Inspecção e Contencioso por omissão.
3 – Nível 2 – Escolha Livre entre:
Auditorias; Inspecções; Inquéritos,
Sindicâncias e Acompanhamentos;
4 – Nível 3 – Escolha Livre entre:
Inspecções Ordinárias e Inspecções
Extraordinárias.
5 – Comece a digitar o nome a pesquisar e
selecione.
6 – Escreva palavras separadas por
espaços que auxiliem a pesquisa –
descritores.

Adicionar Intervenientes ao procedimento
Legenda – Adicionar Intervenientes
1 – Intervenientes no Procedimento;
2 – Intervenientes disponíveis para incluir
no procedimento.
3 – Guardar Intervenientes para tornar
efetiva a escolha.

Legenda – Procedimento
Procedimento criado à semelhança
de

um

procedimento

genérico

descrito acima.
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Gestão de Férias

Estados dos requerimentos de férias:

Estado
Não Marcado

Requerimento de férias não submetido

Marcado

Após Submissão do requerimento de férias

Parecer Favorável OU
Parecer Não Favorável

Validação efectuada pelo Juiz Presidente Trib. de Comarca

Organizado

Após verificação pela DSQMJ (CSM)

Aprovado

Homologação pelo Vice-Presidente (CSM)

Avisos
Aviso

Significado
Nos requerimentos com este aviso as férias foram marcadas dentro das
férias judiciais.
Nos requerimentos com este aviso foram marcadas férias fora do
período de férias judiciais.
Foram marcados mais dias de férias, para além dos indicados.
Foi feito um acerto de dias negativo.
Existe um procedimento.

Pesquisas e Filtros
De forma a facilitar as pesquisas, podem ser aplicados filtros. Para tal pressionamos o seguinte botão:
Surgirão as seguintes opções de pesquisa:

Para limpar a pesquisa activa, devemos pressionar o seguinte botão:
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Dar parecer sobre as férias pelo Presidente Trib. de Comarca
Os Srs. Juízes Presidentes Trib. de Comarca dão o parecer sobre os requerimentos de férias submetidos
pelos Srs. Juízes, usando para o efeito o endereço csm.iudex.pt.
Nota Importante: O endereço supra apenas funciona na rede da justiça.

Autenticação
Após introduzir o endereço, é exibido o formulário de autenticação. Introduza o seu utilizador e a
senha.

O seu NIF (número de
contribuinte), sem espaços

A senha fornecida.

Após a autenticação surgirá um menu à esquerda (cfr. Fig. 1), no qual deverá escolher Gestão de
férias -> Listagem das férias.

Fica disponível a página onde poderá fazer a gestão dos
requerimentos de férias submetidos pelos Srs. Magistrados
Figura 1 - Gestão de Férias

da comarca
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Limpeza dos filtros que tenham sido aplicados:

(Des)seleciona todos os
registos da listagem.

Pressione



N.º Mecanográfico;



Nome;



Estado;



Lugar.

este

botão

para

Visualizar

o

requerimento de férias submetido. Também poderá
dar o parecer (favorável ou não favorável), bem

Seleccionar requerimento.

como alterar o requerimento de férias.

NOTA: É possível selecionar um,
vários ou todos os requerimentos.

Usando o botão
janela “Dar Parecer”.

ou selecionando um ou vários requerimentos da listagem fica disponível a

NOTA: Podem ser selecionados vários requerimentos cujos Parecer, Observações e Documentos sejam
iguais.
Clicar nos botões “Favorável” ou “Não
Favorável” para activar o estado.

Carregar documentos, em formato PDF,
anexando-os ao requerimento de férias:

Após escolher o tipo de Parecer (Favorável ou Não Favorável,
colocando observações e ficheiros se os houver, resta
pressionar o botão “Dar parecer”.
Nota: O estado do pedido de marcação de férias passa a
apresentar: Parecer Favorável ou Parecer Não Favorável.
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Alteração do requerimento de férias
O botão

permite o acesso ao mapa de férias, onde é possível alterar o requerimento.

Função
Dias de férias disponíveis para marcação
Nº de dias de turno selecionados.
N.º de dias suplência selecionados
N.º de dias de antiguidade
Possibilita o acerto de dias. + ou -.
Visualização do requerimento de férias.
Retrocede para o requerimento de férias anterior
Avança para o próximo requerimento de férias

Página 18 de 20

Rua Mouzinho da Silveira, n.º 10
Telefone: 213 220 020
http://www.csm.org.pt

● 1269-273 Lisboa
● Fax: 213 47 4918
● csm@csm.org.pt

CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

Organização Pela DSQMJ
As pesquisas e filtros, os avisos, bem como a visualização funcionam de forma idêntica ao que supra
explanado.
Efectuar a autenticação na aplicação e selecionar no menu Gestão de Juízes -> Férias.
Carregar documentos, em formato PDF, anexando-os
ao requerimento de férias:

Tendo colocado observações e ficheiros se os
houver, pressionar o botão “Organizar Férias”.
Nota: O estado do pedido de marcação de férias
passa a apresentar: Organizado.

NOTA: Poderá ser criado um procedimento na Gestão documental, caso seja necessário solicitar
qualquer informação complementar aos Srs. Juízes relativamente aos seus requerimentos de férias. Para
tal deve ser usado o botão
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Homologação pelo Ex.mo Sr. Vice-Presidente do CSM
As pesquisas e filtros, os avisos, bem como a visualização funcionam de forma idêntica ao que supra
explanado.
Efectuar a autenticação na aplicação e selecionar no menu Gestão de Juízes -> Férias.

Para rejeitar o requerimento
pressione o botão Rejeitado:

Para aprovar o requerimento
pressione o botão Aprovado:

Carregar documentos, em formato PDF, anexando-os
ao requerimento de férias:

Tendo escolhido Aprovado ou Rejeitado, podem
ser

inseridas

opcionalmente

observações

e

ficheiros. Pressionar o Botão “Submeter Acção”
aprova definitivamente o requerimento de férias.
Nota: O estado do pedido de marcação de férias
passa a apresentar Aprovado ou Rejeitado.

Os requerimentos rejeitados ficam novamente disponíveis para a DSQMJ, proceder à organização dos
mesmos.
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