
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTo: Critérios de preferência - MovimentoJudicial Ordinário de 2017 28-04-2017

DMLGAçÃO N.o L2612017

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

PeIa presente divulga-se o extrato da deliberação proferida na Sessão Plenária Ordinária do

Conselho Superior da Magistratura, que se realizou no passado dia 04 de abril de 2017, relativa à

interpretação dos critérios de preferência do artigo 11.o do Decreto-Lei n.' 86i2016, de 27 de

dezembro, para o movimento judicial ordinário de 2017.

O Juiz Secretário do Conselho Superior da Magistratura,

Assinadoderormadisitarporcar'"':,x'j::"",T:l:: Carlos Castelo
DN: givenName=Carlos, sn=Castelo Branco, title=Juiz de

Direito, c=pT, o=MJ, ou=CSM, ou=Tribunais, cn=CarJos B fa n CO,,,.::$"1;il:ffiJi:[l51ffi ,, ^ :.' -VersáodoAdoo"*,.",iiláil ((Autenticação

[Carlos Castelo Branco]
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Na Sessão Plenária

pelas 11H00m com a

CONSELHO SUPERIOR DA
P LE NARIO

R,

MAGISTRATURA

ExTRACTo DE DELTBEnaçÃo

Ordinária do Conselho Superior da Magistratura, realizada em 04.04.2077,

presença dos Excelentíssimos Senhores:

PRESToENTE lurz Conselheiro Dr. António Silva Henriques Gaspar

VTcE-PRESIDENTE ]uiz Conselheiro Dr. Mário Belo Morgado
Vocel INDICADO PELO

PnTsIoENTE DA REPUBLICA

Dr. José Alexandre de Sousa Machado;
Prof. Doutor ]osé Manuel Cardoso da Costa;

VoceTS ELEITOS PELA

ASSEvTBLEIA DA REPUBLICA:

Doutor ]oão Eduardo Vaz Resende Rodrigues;
Prof. Doutor Serafim Pedro Madeira Froufe;
Profl. Doutora Maria Eduarda de Almeida Azevedo;
Dr. Victor Manuel Pereira de Faria

Vocels ELEIToS PELoS

MacrsrRADo s ]uorcrArs :

]uiz Desembargador Dr. José Eusébio dos Santos Soeiro de Almeida;

lurz de Direito Dr. Narciso Magalhães Rodrigues;

]uiz de Direito Dr. Armando Manuel da Luz Cordeiro;

]uiz de Direito Dr. Rodolfo Santos de Serpa;

luíza de Direito Dra. Ana Rita Varela Loja;

lvtz SrcnErARIo: ]uiz de Direito Dr. Carlos Gabriel Donoso Castelo Branco.

FuttctoNARIos ]ulio Alberto Serras da Silva;

José António Carvalho Martins.

Não se encontram presentes os Exmos. Srr]
Susana de Meneses Brasil de Brito, Prof. Doutor.
e Dr. ]orge Salvador Picão Gonçalves.

Conselheiros, Dr. José Maria Sousa Pinto, Dra.

Jorge André de Carvalho Barreira Alves Correia

Foi tomada a deliberação do seguinte teor:

" 3.2.L2 Proc. 2017/GAVPM/1676 - Critérios de Preferências - Movimento Judicial Ordinário

de 2017

Foi deliberado por unanimidade, çoncordar com a proposta relativa aos Critérios de Preferências

referentes ao Movimento Judicial Ordinário de 2077, bem como, na divulgação do seu teor aos

Exmos, Magistrados JudicÍaÍs, proposta que é do seguinte teor:-----------

«O Conselho Superi.or da. Magistratura" no exercícío das suas competências de gestão e com vrsta à

adequada preparaçã.o do Movimento Judicial Ordinário a efetuar, na primeira instâncio" em 20L7, e

após discussão e deliberação em Plenário, aprovou os seguintes regras interpretativas do exercicio

dapreferência concedidano artigo LL." do decreto-lein' 86/2016 de 27/L2:

-Os juízes colocados como efetivos em lugares extintos das instâncias centrais de família e menores

que detenham os requisitos legalmente exigidos no artigo 783.e, n-o 1 da LOSJ, têmi------
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-Preferência

muntcípios

(1.o nível) nos juízos de família e menores que

abrangrdos pela competênciq terrítortal dos

detenham c omp etência territorial nos

juízos onde ocorrerqm extinções de

lugares;

-Preferência (2.' nível) em qualquer instãncia central das comarcas da área de competência

territoríal do ffibunal da Relação onde ocorreu a correspondente extinção de lugares;-

-a preferência de segundo nível exercer-se-á igualmente relativamente às vagas de efetivo, sem

lugar, das instdncias centrais, que venham a ser críadas acima do mínimo legal previsto para cada

comarcano mapalll anexo ao regulamento da LOSJ.

-Os juízes colocados como efetivos em lugares extintos das instâncias locais e que detenham os

requisitos legalmente exigidos no artigo 183.o, no 2, da LOSJ, têm:------

-Preferêncía (7.' nível) nos juízos locais, com idêntica competência material" que detenham

competência tenitorial nos municípios abrangidos pela competência territorial dos juízos onde

ocorreram extinções de lugares;

-Preferêncía (2.o nível) nos juízos locai.s das comarcas da drea de

tribunal da Relação onde ocorreu A correspondente extinçã,o de lugares;

competência territorial do

A preferência de segundo nível exercer-se-á igualmente relativamente às vagas de efetivo, sem

lugar, nas instôncias locais, que venham a ser criadas acima do mínimo legal previsto para cada

comarcano mapalll anexo ao regulamento da LOSJ.------

A não apresentaçAo de requerimento para movimento com o exercício da preferência de primeiro

grau, prevista nas n.os 7e 3 do artigo 1.7" o Decreto-lei n.o 86/2016 de 27/L2, preclude o direito ao

exercício da preferência de segundo {au;-

Só pode ser exercida a preferência de segundo grau, prevista nos n.'s 2 e 4 do artigo 11,.", Decreto-

lein" 86/2016 de 27/12, não se obtendo colocação após o exercício dapreferênciaprevista nos nos .1

e 3 do mesmo preceito.---*

Apenas podem exercer a preferência os juízes

consequência da altera"ção a,o mapa.-----

coloca.dos nos lugares de jub que são extintos em

As preferências de provimento apenas o"brangem os juízes que,

e à data que venhq" a, ser considerada pelo Plenario do CSM,

no primeiro provimento de lugares

detenhnm os requisiros legalmente

exigidos e previstos no artigo 183,o da LOSJ.



CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
P L E NARIO

A data para aferição dos requisitos necessdrios ao exercício da preferência é fixada no aviso de

abertura do movimento judicíaL-

No caso de dois ou maís juízes se encontrarem em situação de igualdade na preferência, operam os

critérios consígnados no no 9 do artigo L75," e no no 3 do artigo L83.o da LOSJ, funcionando como

fatores atendíveis na colocaçdo, por ordem decrescente de preferêncig a (melhor) classificação de

sertiço e a (maior) antiguidade, sendo esta última aferída de acordo com o estabelecido na última

lista de antiguidade publicitada (cfr. artigos 75.o e 76.o do EMI»."--

Lisboa, 26 de Abril de 2077.

A Técnica Superior,

(Sandra Henriques)
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