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Observações Prévias   

Plataforma Informática   

 

Conforme consta do Aviso do Movimento Judicial, os requerimentos electrónico para o 

movimento judicial são criados, editados e submetidos através da plataforma informática do 

Conselho Superior da Magistratura — IUDEX.   

A aplicação informática (IUDEX) está acessível no endereço https://juizes.iudex.pt — [sem o 

www]. O seu acesso não se restringe à rede do Ministério da Justiça, podendo efetivá-lo a partir 

de qualquer lugar com ligação internet, a partir de um computador, tablet ou telemóvel. 

 Por motivos de segurança, aconselhamos que o acesso seja realizado através do navegador 

Google Chrome ou Mozilla Firefox. Evite usar o Internet Explorer, sobretudo versões 

desatualizadas, que causam graves problemas de segurança. Será exibido o seguinte aviso ao 

ser utilizado o Internet Explorer: 

 

  

Dúvidas ou questões   

 

Para qualquer questão ou erro de natureza informática, contacte a DDIJ – Divisão de 

Informática e Informação Jurídica do CSM (informatica@csm.org.pt). A assistência técnica 

circunscreve-se aos dias úteis, durante o horário de expediente.  

Outras questões no âmbito da preparação, tratamento e processamento do movimento 

judicial, devem ser remetidas exclusivamente para o endereço de correio electrónico do CSM 

csm@csm.org.pt ou através da funcionalidade de “pedido genérico” disponibilizado na área 

reservada do IUDEX.   
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Acesso à Aplicação IUDEX   

Endereço  

 

Aceda ao endereço https://juizes.iudex.pt usando preferencialmente um dos seguintes 
“browsers” Google Chrome ou Mozilla Firefox:  

  

 Não insira no endereço “www”. O endereço correto é apenas https://juizes.iudex.pt 
 Prima Enter.  

    

Autenticação  

 

Após introduzir o endereço, é exibido o formulário de autenticação. Introduza o seu 

utilizador e a senha anteriormente configurada.  

 Utilizador: O seu NIF (número de contribuinte), sem espaços 
 Senha: A que anteriormente configurou no processo de configuração inicial  

 

 

 

Clique na palavra aqui 

para efetuar a recuperação 

da Senha. Receberá um 

atalho no endereço de 

correio eletrónico registado 

no IUDEX. 
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  Recuperação Senha 

 

Se porventura não se recorda da senha ou caso a conta fique bloqueada por excesso de 

tentativas com as credenciais erradas, prima na respetiva ligação para a recuperar. 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).  

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.   

 

Os campos obrigatórios são:    

• Morada — profissional ou pessoal (incluindo Código Postal e Localidade); Telemóvel para 

alertas (v.g., informações, confirmações, etc.).   

Os restantes campos (incluindo a foto) não são obrigatórios, podendo ser atualizados pelo 

utilizador quando o pretender.   
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Funcionalidades gerais (visualização)   

      

Estrutura: A aplicação IUDEX tem, por padrão, uma estrutura disposta na horizontal, 

exibindo menus do lado esquerdo com submenus na parte superior direita e os conteúdos do 

lado direito.   

 

   

Se porventura a janela do browser não estiver maximizada ou se a resolução do ecrã for 

inferior a 640x480, é possível que não visualize o lado esquerdo (menus) passando a visualizá-

los na parte superior:   
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Registo de impedimento (artigo 7.º, do EMJ)   

 Todos os Juízes que estejam ou sejam suscetíveis de estar em situação de impedimento 

prevista no artigo 7.º, do EMJ, devem proceder ao registo de tais situações, no respetivo item, 

integrado no Menu «Movimentos».   

 O registo dos impedimentos é essencial para o processamento do Movimento Judicial, 

passando a ser apenas nesta área que é efetivada a sua menção, em virtude de o requerimento 

para movimento judicial ter deixado de prever o campo de observações.   

 

   

Para inserir um impedimento clique no botão e proceda em conformidade com o 

solicitado para o impedimento em causa:   
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Comunicação de situações ao abrigo do disposto no art.º 45.º, n.º 1, do EMJ   

 Todas as situações passíveis de enquadramento nos termos do n.º 1 in fine, do art.º 44.º, do 

EMJ, devem ser expressamente invocadas em requerimento autónomo, por carta, fax ou correio 

electrónico (csm@csm.org.pt), impreterivelmente até ao termo do prazo de apresentação do 

requerimento para o movimento judicial, sem prejuízo de justo impedimento.   

 Pode também ser utilizada a funcionalidade de “requerimento genérico” na área reservada do 

IUDEX.   

 Não é possível a inserção de quaisquer observações no formulário do requerimento do 

movimento judicial.    
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Descrição geral das funções da aplicação   

 

Botão Função 

 Reverter versão – Permite reverter para uma das versões entretanto criadas. Esta opção apenas fica 

disponível caso sejam criadas várias versões do requerimento. 

 Criar nova versão – Possibilita a criação de um novo requerimento. 

 Guardar requerimento em nova versão – Dá a possibilidade de, após serem efetuadas alterações a um 

requerimento (atual), guardar essas alterações num novo requerimento/versão. 

 Guardar requerimento – Guarda o requerimento atual 

 Submeter requerimento – Submete o requerimento ativo. 

 Ver PDF submetido – Visualização do último requerimento submetido. Esta opção só fica disponível 

após submissão do requerimento, pelo menos, uma vez. 

 Mover lugares selecionado (s) – Mover um ou vários lugares de posição no requerimento. 

 Adicionar lugar(es) selecionado(s) – Adiciona os lugares escolhidos ao requerimento. 
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Num painel informativo vai sendo atualizada a informação relativamente ao n.º de 

lugares escolhidos, qual a versão ativa, data da última gravação e data da última 

submissão, bem como o n.º de submissões. 

 

No painel Árvore de Colocações estão disponíveis apenas os lugares a que o 

requerente pode concorrer. Para expandir, possibilitando a escolha prima a seta a 

esquerda de cada nível, para mostrar os subníveis. 

 

O(s) lugar(es) escolhido está(ão) identificados por uma barra de seleção azul. É 

possível escolher todos os lugares de um nível, ou escolher lugar a lugar 

individualmente. Em qualquer dos casos, para efetivar a seleção prima o botão, 

para adicionar a seleção ao requerimento. 
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Os lugares selecionados passam a constar no painel Requerimento: 

  

Para eliminar lugares do requerimento, basta clicar sobre  à direta de cada lugar. 

A reordenação pode ser efetuada selecionando o(s) lugar(es) a mover, clicando sobre 

à esquerda de cada lugar e, posteriormente, em  e indicando a posição, 

conforme imagem infra: 

 

Para submeter o requerimento prima o botão . Após a submissão com sucesso do 

requerimento, a aplicação remete automaticamente para o endereço de correio 

electrónico registado no IUDEX uma mensagem de confirmação que inclui, em anexo, o 

comprovativo do requerimento submetido.  

SMS – Se tiver configurado no IUDEX o seu número de telemóvel, a aplicação remeterá para 

esse número uma mensagem SMS com a confirmação da submissão do requerimento (e 

respectiva versão de submissão) e com indicação que o comprovativo foi igualmente remetido 

para o endereço de correio electrónico registado no IUDEX.  

Alteração do requerimento. Até ao fim do prazo para apresentação do requerimento, o Juiz 

pode alterar o seu requerimento, procedendo às operações supra referidas. Qualquer alteração 

(v.g. reordenação, novos lugares), só se considera validamente submetida se for premido o botão 

«Submeter requerimento», caso em que o requerimento anteriormente submetido é substituído 

pelo novo. A versão final (ou a última validamente submetida) é apenas a que consta do ficheiro 

PDF que se obtém como comprovativo.   
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Desistência. Até ao termo fixado no Aviso, o Juiz pode desistir da totalidade do requerimento 

ou de alguns lugares do requerimento. Porém, na fase posterior ao termo da apresentação dos 

requerimentos, já não lhe é possível reordenar os lugares anteriormente indicados.   
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