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I. Sumário Executivo 

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) assume um papel central na 

organização do Sistema Judiciário, competindo-lhe, designadamente, a nomeação, 

colocação, transferência e promoção dos juízes dos tribunais judiciais e o exercício da 

ação disciplinar. 

Nos termos da atual Lei de Organização do Sistema Judiciário (Lei n.º 62/2013, de 26 

de agosto), o âmbito de intervenção do Conselho alargou-se a áreas mais complexas, como 

é o caso do acompanhamento, monitorização e tratamento de dados relativos à gestão dos 

tribunais de 1.ª instância e ao desempenho e movimento processual de 1.ª e 2.ª instância. 

Em 2017, tornando efetiva uma disposição prevista no regime de Organização e 

Funcionamento do CSM, aprovado pela Lei n.º 36/2007, de 14 de Agosto, o Conselho 

assumiu também a responsabilidade pela execução do orçamento da Magistratura Judicial 

de 1.ª Instância, anteriormente na alçada da Direção-Geral da Administração da Justiça 

(DGAJ). 

O CSM perfilha o princípio de que a transparência da atividade de qualquer órgão e 

instituição que desempenhe atividade materialmente administrativa é reforçada pela 

adoção de instrumentos de programação de atividade. 

Assim, procede-se no âmbito do presente Relatório de Atividades à apresentação dos 

principais resultados alcançados pelo CSM no decurso de 2017, tendo em conta as ações 

programadas para este período, bem como todas as competências que lhe estão atribuídas. 

A avaliação global efetuada permite aferir da evolução positiva que foi efetuada no 

âmbito da prossecução das linhas de orientação estratégica definidas, destacando-se as 

iniciativas desenvolvidas tendo em vista o aperfeiçoamento da modernização 

administrativa e procedimental e a melhoria da imagem institucional do CSM. 

De acordo com o previsto na alínea a) do n.º 2 do artigo 11.º da Lei n.º 36/2007, de 14 

de agosto, o presente Relatório de Atividades será objeto de parecer por parte do Conselho 

Administrativo do CSM, constituindo-se como uma importante e dinâmica ferramenta de 

gestão e de avaliação. 
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II. Enquadramento 

O CSM 

O CSM, tendo sido criado em 1976, é um órgão de cariz constitucional, colegial e 

autónomo, a quem estão constitucionalmente atribuídas competências de gestão e 

disciplina da Magistratura Judicial - cfr. artigo 217.º, n.º 1, da Constituição da República 

Portuguesa -, sendo, simultaneamente, um órgão de salvaguarda institucional dos juízes e 

da sua independência. 

É um órgão colegial que funciona em Plenário e em Conselho Permanente, sendo as 

deliberações tomadas à pluralidade dos votos e cabendo ao Presidente voto de qualidade.  

Para além do Presidente, que é por inerência o Presidente do Supremo Tribunal de 

Justiça (STJ), o Plenário é formado por 16 vogais, nomeados nos seguintes termos: 

 Dois são designados pelo Presidente da República; 

 Sete são eleitos pela Assembleia da República; 

 Sete são eleitos por Magistrados Judiciais.  

Dos vogais eleitos por Magistrados Judiciais, um exerce funções de Vice-Presidente, 

sendo juiz do STJ, dois são juízes dos Tribunais de Relação e quatro são juízes de Direito, 

propostos por cada Distrito Judicial.  

O CSM integra ainda um Secretário, designado de entre os Juízes de Direito, com 

competências equiparadas a Diretor-Geral relativamente à gestão das instalações, do 

equipamento e do pessoal. 

Desde 1 de janeiro de 2008, data da entrada em vigor da Lei n.º 36/2007, de 14 de 

agosto, o CSM encontra-se também dotado de autonomia administrativa e financeira, com 

o seu orçamento próprio inscrito nos Encargos Gerais do Estado no âmbito do Orçamento 

do Estado. 
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Missão e competências 

Na prossecução da sua missão enquanto órgão superior de gestão e disciplina da 

Magistratura Judicial e de harmonia com o previsto no artigo 155.º da Lei da Organização 

do Sistema Judiciário, aprovada pela Lei n.º 62/2013, de 26 de agosto, ao CSM compete:  

 

 

 

 

 

 

a) Nomear, colocar, transferir, promover, exonerar, apreciar o mérito profissional, 
exercer a ação disciplinar e, em geral, praticar todos os atos de idêntica natureza 
respeitantes a magistrados judiciais, sem prejuízo das disposições relativas ao 
provimento de cargos por via eletiva; 

b) Emitir parecer sobre diplomas legais relativos à organização judiciária e ao Estatuto 
dos Magistrados Judiciais e, em geral, sobre matérias relativas à administração da 
justiça; 

c) Estudar e propor ao membro do Governo responsável pela área da justiça 
providências legislativas com vista à eficiência e ao aperfeiçoamento das instituições 
judiciárias; 

d) Elaborar o plano anual de inspeções; 

e) Ordenar inspeções, sindicâncias e inquéritos aos serviços judiciais; 

f) Aprovar o regulamento interno e a proposta de orçamento relativos ao Conselho; 

g) Adotar as providências necessárias à organização e boa execução do processo 
eleitoral; 

h) Alterar a distribuição de processos nas secções onde exercem funções mais do que um 
juiz, a fim de assegurar a igualação e operacionalidade dos serviços, designadamente 
em articulação com os juízes presidentes das comarcas; 

i) Estabelecer prioridades no processamento de causas que se encontrem pendentes nos 
tribunais por período considerado excessivo, designadamente em articulação com os 
juízes presidentes das comarcas, sem prejuízo dos restantes processos de carácter 
urgente; 

j) Propor ao membro do Governo responsável pela área da justiça as medidas 
adequadas, por forma a não tornar excessivo o número de processos a cargo de cada 
magistrado; 

k) Fixar o número e a composição das secções do Supremo Tribunal de Justiça e dos 
tribunais da Relação; 

l) Nomear o juiz presidente dos tribunais de comarca; 

m) Acompanhar o desempenho processual dos tribunais de primeira instância nos 
termos descritos nos artigos 90.º e 91.º; 

n) Exercer as demais funções conferidas por lei”. 

Figura I – Competências do CSM 
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Organização 

No CSM existem Órgãos Colegiais Deliberativos - Conselho Plenário, Conselho 

Permanente e Conselho Administrativo -, Órgãos Colegiais de Coordenação - secção de 

acompanhamento e ligação aos tribunais judiciais e secção de acompanhamento das ações 

de formação e do recrutamento - e Órgãos de Direção - Presidente, Vice-Presidente e Juiz-

Secretário. 

Em termos de organização interna, a Secretaria do CSM compreende os serviços e as 

competências gerais que se identificam da seguinte forma: 

 

*Prossecução de atribuições previstas para o Gabinete de Comunicação, Relações Institucionais, Estudos e Planeamento 
(GCRIEP), dado que o mesmo não se encontra integralmente constituído. 

Figura II – Serviços e competências da Secretaria do CSM 
 

  

• Execução das ações inerentes à colocação, deslocação e 
permanente actualização do cadastro dos juízes dos tribunais 
judiciais. 

• Processamento dos vencimentos da Magistratura Judicial de 1ª 
Instância. 

Direção de Serviços de 
Quadros 

 e Movimentos Judiciais 

(DSQMJ) 

• Executar as acções relativas ao desenvolvimento das 
competências administrativas e financeiras. 

• Assegurar a gestão e o processamento de vencimentos dos 
recursos humanos afetos ao CSM.  

Direcção de Serviços 
Administrativos e Financeiros 

(DSAF) 

 

• Planeamento e gestão dos sistemas de informação e de bases de 
dados existentes. 

• Gestão da biblioteca e do arquivo do CSM. 
Divisão de Documentação e 
Informação Jurídica (DDIJ) 

• Apoio ao Vice-Presidente e aos Membros do CSM. 
• Articulação com a comunicação social, cidadãos e entidades 

institucionais nacionais e estrangeiras , bem como de realização de 
estudos e pareceres relativos ao funcionamento dos tribunais*. 
 

Gabinete de Apoio ao Vice -
Presidente e aos Membros 

(GAVPM) 



 
CONSELHO SUPERIOR DA 

MAGISTRATURA 
 

Relatório de atividades 2017 – CSM   P á g i n a  | 9 

 

A estrutura e organização do CSM é, em síntese, a que se encontra plasmada no 

organograma que se segue: 

 

Figura III – Organograma do CSM 
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Os serviços de inspeção funcionam junto do CSM, nos termos dos artigos 160º a 163º 

do Estatuto dos Magistrados Judiciais, aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de julho, sendo 

constituídos por inspetores judiciais e por secretários de inspeção. 

Junto do CSM e em conformidade com o acordado com o Ministério da Justiça, 

funcionam ainda o Ponto de Contacto Português da Rede Judiciária Europeia em Matéria 

Civil e Comercial (protocolo celebrado em 24.01.2003) e o Ponto de Contacto Português da 

Rede Judiciária Europeia em Matéria Penal (constituído recentemente), cabendo a este 

Conselho garantir o apoio logístico necessário ao seu funcionamento. 

Para além dos órgãos e serviços do CSM e dos serviços de inspeção, este Conselho 

procede à escolha dos Juízes Presidentes dos Tribunais de Comarca, com quem se 

relaciona, nos termos da lei, de forma estrita. 

III. Resultados do Plano de Atividades 

Perspetiva global 

O ano de 2017 foi marcado por uma alteração significativa no que respeita ao 

âmbito de intervenção do CSM, tendo em conta a assunção da responsabilidade pela 

execução do orçamento da Magistratura Judicial de 1.ª Instância, anteriormente na alçada 

da DGAJ. 

Este facto aglomerou grande parte das iniciativas desenvolvidas no ano em apreço, 

obrigando a uma reorganização interna e a diversos ajustamentos face à respetiva 

dimensão financeira e dispersão de intervenientes. 

Não obstante, da análise efetuada ao desempenho de 2017, pode-se aferir que a 

maior parte dos objetivos e ações previstas no Plano de Atividades foram concretizadas, 

destacando-se aquelas que, de alguma forma, contribuíram para o aperfeiçoamento da 

modernização administrativa e procedimental, para a melhoria da imagem institucional e 
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para o aumento da eficiência na organização e gestão dos recursos, enquanto linhas de 

orientação estratégica definidas. 

Esta avaliação encontra-se plasmada nos pontos seguintes onde se dá conta das 

ações desenvolvidas por cada um dos serviços que integram o CSM. 

Direção de Serviços de Quadros e Movimentos Judiciais 

No âmbito dos objetivos e atividades elencadas no Plano de Atividades de 2017, 

sintetiza-se de seguida a execução alcançada pela DSQMJ:  

 Implementação das alterações no âmbito da Reforma à Lei Orgânica do 

Sistema Judiciário 

Implementaram-se as alterações informáticas e funcionais no âmbito da reforma da 

lei orgânica do Sistema Judiciário, que entrou em vigor a 1 de setembro de 2017, na sua 

totalidade. 

 Implementação do processamento remuneratório para o pagamento das 

remunerações dos Magistrados Judiciais 

Implementaram-se, com sucesso, o processamento remuneratório para o pagamento 

das remunerações dos magistrados judiciais a partir de 1 de janeiro de 2017. 

 Marcação, validação e autorização de férias dos magistrados Judiciais de 1.ª 

Instância para 2017 

Foi tramitado dentro do plano previsto a marcação, validação e autorização de 

férias dos magistrados judiciais de 1.ª instância para o ano de 2017. 

 Tramitação do 15.º Concurso Curricular de Acesso ao Supremo Tribunal de 

Justiça 

Foi tramitado dentro do plano previsto a tramitação do 15.º Concurso curricular de 

acesso do Supremo Tribunal de Justiça. 
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 Tramitação do 6.º Concurso Curricular de Acesso aos Tribunais da Relação 

Foi tramitado dentro do plano previsto o 6.º Concurso curricular de acesso aos 

tribunais da Relação. 

 Execução do Movimento Judicial Ordinário de 2017; 

Foi executado com sucesso o Movimento judicial ordinário de 2017. 

 Promover melhorias funcionais na aplicação Informática IUDEX atinentes à 

respetiva área funcional. 

Ao nível informático foram solicitadas e elaboradas análises funcionais de melhoria 

e ou adaptação a alterações legislativas ao nível da marcação de férias dos magistrados 

judiciais, ao nível da elaboração do movimento judicial e concursos curriculares, foi 

criado um módulo para registo das reduções remuneratórias e registo das funções de 

coordenação nos tribunais de 1.ª instância e foi iniciado o desenvolvimento de uma 

funcionalidade que permite a identificação das progressões remuneratórias dos 

magistrados judiciais. 

Divisão de Quadros Judiciais e de Inspeção 

 

Na Divisão em questão (DQJI) – integrada na DSQMJ - tramitou-se, de forma regular, 

o expediente remetido aos Conselhos Permanente e Plenário, bem como, ao Conselho 

Administrativo do Conselho Administrativo do Conselho Superior da Magistratura, 

assegurando-se a preparação, trabalhos e execução dos procedimentos inerentes às 

deliberações tomadas em cada uma das sessões efectuadas. 

Foram reformulados os termos de elaboração das tabelas de sessões e, bem assim, 

em termos gerais, os de elaboração das atas e respectivos projetos, tendo sido 

implementados os termos para a identificação das deliberações com referência a um 

número único. 

Para além disso, a DQJI - Serviços de Inspecção foi responsável pelos seguintes 

actos: 
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- Preparação de peças processuais no âmbito de recursos – DQJI 

- Acelerações Processuais – DQJI 

 No seio da DQJI decorreram ainda os actos inerentes à relação estabelecida entre o 

CSM e os Serviços de Inspeção, fornecendo-se a estes serviços – numa permanente 

interacção com os respectivos Inspetores Judiciais e, bem assim, com o Inspetor Judicial 

Coordenador - , por tal Divisão, os elementos e documentação pertinente para a realização 

dos actos inspectivos a desenvolver, o que decorreu em termos de normalidade. 

 

A evolução dos quadros dos serviços de inspecção foi a seguinte: 

INSPETORES 2012 2013 01.01.2014 
31.08.2014 

01.09.2014 
31.08.2015 

01.09.2015 
31.08.2016 

01.01.2017 
31.12.2017 

Comissão de serviço em 
curso 

15 12 20 (3)* 19 (2)* 19 (1)*  

Cessação de funções 2 2 ---- 5 3 (1)*  
Novos Inspetores 2 3 --- 6 1  
Renovação da Comissão 
de Serviço 

3 3 2(*) 2(*) 7(1)* 4 delas 
prorrogadas 

 

Total 20 18     

* Inspetores a tempo parcial 

Quadro I – Evolução dos quadros dos serviços de inspeção 

 

Atuação inspetiva 

 No período de 1 de setembro a 31 de dezembro de 2016, foram realizadas e 

decididas pelo Conselho Superior da Magistratura 111 inspeções judiciais ordinárias e 13 

inspeções extraordinárias, totalizando 124 inspeções 

 No período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017, foram realizadas e decididas 

pelo Conselho Superior da Magistratura 308 inspeções judiciais ordinárias e 41 inspeções 

extraordinárias, totalizando 349 inspeções. 
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Atuação disciplinar 

 No âmbito da ação disciplinar o Conselho Superior da Magistratura procede à realização 

de averiguações, sindicâncias, inquéritos e processos disciplinares. A instrução de tais 

processos é realizada, como já se enunciou, pelos Inspetores Judiciais. 

O conjunto da atuação disciplinar apresentou os seguintes números e resultados nos 

períodos objeto da análise deste relatório, designadamente em comparação com os anos 

antecedentes: 

 

PROCESSOS DISCIPLINARES 

 

DISCIPLINARES 2012 2013 
01.01.2014 
31.08.2014 

01.09.2014 
31.08.2015 

01.09.2015 
31.08.2016 

01.01.2017 31.12.2017 

Pendentes anos anteriores 26 26 41 44 33 31 

Entrados no ano  40 34 25 34 27 11 (2016) +28 

Julgados no ano   40 19 22 45 29 5 (2016) +32 

Pendentes p/ ano seguinte 26 41 44 33 31 33 

 

INQUÉRITOS 

 

INQUÉRITOS 2012 2013 01.01.2014 
31.08.2014 

01.09.2014 
31.08.2015 

01.09.2015 
31.08.2016 

01.01.2017 31.12.2017 

Pendentes de anos anteriores 05 09 28 26 29 11 
Instaurados 19 41 24 29 37 23 (2016) + 57 

 Em recurso — — ---- ----- 0 1 
 Arquivados  06 06 09 04 15 9 (2016) + 25 
 Conversão em PD 09 14 15 20 34 8 (2016) + 27 
 Junta Médica  — — ---- ----- 01  
 Advertência registada      2 (2016) + 1 
 Advertência não registada — 02 01 02 01 2 (2016) 
 Inspeção Extraordinária  — — 01 --- 01  

Apenso a PD — — ----- 01 01 1(2016) 
Suspensão preventiva ---- ---- --- 01 01  
Findos  15 22 26 26 55 75 
Pendentes p/ ano seguinte 09 28 26 29 11 16 
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AVERIGUAÇÕES  

 

AVERIGUAÇÕES 2012 2013 01.01.2014 
31.08.2014 

01.09.2014 
31.08.2015 

01.09.2015 
31.08.2016 

01.01.2017 31.12.2017 

Pendentes 
anteriormente 

00 00 02 06   

Instauradas  00 07 04 10 09 5 (2016) + 10 
 Em recurso        
 Arquivadas   04   07 3 (2016) + 10 
 Conversão em PD     01 2 (2016)  
 Advertência 

registada 
      

 Advertência não 
registada 

      

 Inspeção 
Extraordinária 

      

 Inquérito 
Disciplinar 

      

 Averiguação 
p/COJ 

 01     

 Remetida à SALTJ       
Findas   05 * * 07  
Pendentes 00 02 06 * 02 0 

 * Dados não disponíveis.  

Quadro II – Evolução da ação disciplinar realizada 

 

 A DQJI assegurou ainda a tramitação procedimental dos recursos e reclamações 

interpostos para o CSM, em articulação com o GAVPM e com os respectivos Adjuntos e 

Assessores. 

 

Direção de Serviços Administrativos e Financeiros 

A atuação da DSAF no decurso de 2017 pautou-se essencialmente pelo 

desenvolvimento de mecanismos de controlo e de melhoria dos processos inerentes às 

várias áreas de intervenção desta direção de serviços. 

Em concreto e tendo em atenção os objetivos elencados no Plano de Atividades de 

2017, foram desenvolvidas as seguintes ações: 
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 Revisão e atualização do manual de procedimentos da DSAF 

Durante o ano de 2017 foram elaborados oito manuais de procedimentos 

abrangendo as seguintes áreas/temas: 

− Fundo de maneio; 

− Inventário e cadastro de bens; 

− Acidentes em serviço e doenças profissionais; 

− Processamento mensal de vencimentos; 

− Processamento dos descontos devidos à ADSE; 

− Processamento das contribuições para a CGA; 

− Processamento das contribuições para a Segurança Social; 

− Processamento da Declaração Mensal de Rendimentos 

Estes manuais de procedimentos, onde são definidas as metodologias, 

procedimentos e ferramentas de trabalho que devem ser usados em cada uma das áreas 

que abrangem, constituem instrumentos que visam garantir o cumprimento sistemático e 

uniforme das normas, condições e exigências aplicáveis, bem como o aumento da 

eficiência no tratamento dos respetivos processos. 

 Definição e implementação de regras atinentes ao inventário e controlo do 

património 

Como atrás referido, durante o ano de 2017, foi elaborado e aprovado o manual de 

procedimentos relativo ao inventário e cadastro dos bens. 

Nesse âmbito foram definidos os procedimentos gerais a observar para efeitos de 

registo e controlo dos bens, incluindo regras dirigidas à identificação, classificação e 

etiquetagem, fluxos a seguir na sequência de aquisição, abate, cedência ou transferência 

interna de bens e ainda a metodologia para controlo periódico do inventário. 
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O manual em apreço foi aprovado em outubro de 2017 e objeto de divulgação 

interna nessa data, por forma a garantir o seu cumprimento por parte de todos os 

colaboradores e responsáveis do CSM. 

Tendo em vista a melhoria do processo de gestão e controlo do inventário, foi ainda 

adquirido um software que permite à DSAF, de forma autónoma, imprimir as etiquetas 

necessárias à identificação do bem, bem como um sistema de leitura ótica que 

possibilitará agilizar as tarefas inerentes à sua verificação e atualização. 

 Simplificação de procedimentos na área do expediente, através da análise e 

eventual redefinição de metodologias utilizadas, tendo em conta o previsível 

aumento do volume de documentação tratada com a transição do orçamento 

da Magistratura Judicial de 1ª Instância para o CSM 

Neste contexto, foram efetuados os ajustamentos necessários tendo em conta a 

transição do orçamento da Magistratura Judicial de 1ª Instância para o CSM, o que passou 

fundamentalmente pela definição e clarificação dos destinatários do expediente recebido, 

face à intervenção conjunta da DSQMJ e da DSAF neste âmbito. 

 Simplificação de procedimentos e criação de automatismos no âmbito do 

SRH e nos processos relativos a pessoal 

Nesta área e em associação aos manuais que estão a ser desenvolvidos, foram 

elaborados novos formulários de gestão geral de pessoal, os quais se encontram 

digitalmente disponíveis a todos os colaboradores. 

Os novos formulários, num total de 15, abrangem diversas temáticas recorrentes na 

área de pessoal, desde justificação de faltas a marcação e alteração de férias, e pretendem 

uniformizar os respetivos procedimentos e instrumentos de trabalho, contribuindo assim 

para a agilização do seu tratamento. 
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Em simultâneo, procurou-se clarificar os procedimentos exigíveis para efeitos de 

marcação, transição e cumulação de férias, com a divulgação de duas notas internas 

dando conta das regras gerais e dos prazos a observar. 

Encontra-se ainda em análise a implementação de um sistema de informação 

destinado à automatização do processo das ajudas de custo, com o desenvolvimento de um 

interface na aplicação IUDEX que permitirá o preenchimento pelos próprios do boletim 

itinerário e a sua posterior integração no sistema de processamento de vencimentos (SRH). 

Divisão de Documentação e Informação Jurídica 

Ao nível da DDIJ, das 16 ações previstas no plano de atividades para 2017, foram 

realizadas 11, as quais se passam a elencar: 

 Desenvolvimento de um novo site do CSM assente em tecnologia wordpress; 

 Implementação do projeto de vídeo conferencia para o Ponto de Contacto 

Português da Rede Judiciária Europeia em Matéria Civil e Comercial; 

 Desenvolvimento e implementação do projeto EcliPT; 

 Desenho, configuração e implementação de um sistema baseado em Dockers e 

alta disponibilidade para o IUDEX; 

 Migração para CakePHP 3.0 de toda a plataforma IUDEX;  

 Início do projeto de implementação na nova regulamentação de proteção de 

dados decorrente da publicação do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de Abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre 

circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 

sobre a Proteção de Dados); 

 Implementação de workflows automáticos no IUDEX; 
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 Desenvolvimento de interfaces de comunicação do IUDEX com o Centro de 

Estudos Judiciários (CEJ); 

 Implementação de novo software para gestão da biblioteca; 

 Unificação das instalações detentoras de arquivo do CSM; 

 Catalogação e atualização dos recursos bibliográficos da biblioteca do CSM. 

Não foram executadas as seguintes iniciativas previstas no plano de atividades para 

2017: 

 Desenvolvimento da aplicação para IOS do IUDEX; 

 Desenvolvimento da versão 2.0 do Portal dos Juízes; 

 Organização de uma workshop em segurança informática para Juízes; 

 Organização de 4 ações de formação em IUDEX para todos os membros e 

funcionários do CSM; 

 Implementação de um sistema de comunicações seguras de voz entre membros 

do CSM. 

Gabinete de Apoio ao Vice -Presidente e aos Membros 

Tendo em conta as linhas gerais de orientação estratégica, descrevem-se de seguida 

as ações realizadas face ao Plano de Atividades de 2017: 

 Aperfeiçoamento da modernização administrativa e procedimental: 

 Consolidar, classificar e sumariar deliberações, despachos de orientação da 

gestão dos tribunais, pareceres e peças de contencioso, relativas ao período 

de 2013 a 2016 
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Foi proposto à Unidade de Informática que desenvolvesse no âmbito do IUDEX uma 

modalidade de registo, que se encontra já a ser desenvolvida. Foi estabelecido 

procedimento de divulgação interna e de elaboração de sumários de acórdãos do 

contencioso do STJ. Continuam a classificar-se e registar-se documentos pertinentes em 

folhas de EXCEL. Foi feita uma análise de tarefas com classificação por prioridade e grau 

de execução a fim de permitir estabelecer indicadores de medida. 

 Estabelecer procedimento de elaboração, concentração e filtragem de dados 

para elaboração do relatório anual 

Foi estabelecido procedimento interno de registo de dados pertinentes os quais são 

devidamente tratados e concentrados por áreas e setores, tendo sido criada pelos serviços 

de informática uma ferramenta que permite aceder fácil e rapidamente à informação 

através de um algoritmo de pesquisa.  

 Rever, melhorar e uniformizar o plano de descritores de classificação de 

procedimentos IUDEX 

Ao longo do ano desenvolveu-se e aperfeiçoou-se a forma de registo e de pesquisa de 

informação e procedimentos existente no IUDEX, sendo atualmente uma ferramenta de 

mais fácil e ágil utilização. Não está ainda elaborada a lista de descritores nem 

implementada a sua seleção automática. Foi feita uma primeira recolha de descritores 

existentes. 

 Estabelecer procedimentos IUDEX específicos: elenco e tramitação típica 

Foram registados alguns ‘procedimentos-tipo’, nomeadamente quanto a eventos, 

receção de delegações estrangeiras e visitas institucionais. Estes procedimentos funcionam 

também como listas de verificação e fixação de tramitação específica.  

 Registo de dados constantes dos procedimentos: critérios do tratamento 

informático e desenvolvimentos IUDEX 

Foi desenvolvida a uniformização de registo de procedimentos. 
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 Estabelecer modelos quadro e procedimentos operativos: Encontro anual / 

Encontro de trabalho / Receção Entidades / Visitas ao estrangeiro 

O procedimento-tipo acima citado para os eventos inclui os encontros de trabalho e 

os encontros anuais do CSM, de forma a tornar acessível a informação a qualquer 

utilizador atual e futuro do IUDEX. 

 Grupos de trabalho/projetos: organização uniforme dos dossiers e 

procedimentos. 

Alguns projetos e matérias que estão em análise e desenvolvimento em grupos de 

trabalho já se encontram devidamente uniformizadas no IUDEX, projetando-se o crescente 

recurso a esta ferramenta até se tornar o veículo principal.  

 Otimização da resposta do CSM a solicitações relativas aos tribunais de 1.ª 

instância: 

 Monitorização, fixação de objetivos e relatórios: acompanhar com a unidade 

de informática o tratamento de dados, estabelecendo os critérios adequados 

Neste ponto deram-se significativos passos em 2017, tendo mesmo sido uma 

prioridade da Unidade de Informática e do GAVPM. Foram desenvolvidas ferramentas de 

inserção de dados estatísticos pelas Comarcas, o que tem permitido uma monitorização 

mais eficaz, de forma a serem atingidos os objetivos de acompanhamento do CSM junto 

das Comarcas, tornando também mais eficiente a atividade desenvolvida pelos grupos de 

trabalho junto destas. Foi diferenciada a monitorização dos Juízos de Execução e de 

Comércio de acordo com as suas especificidades. Os relatórios obtidos são divulgados 

junto dos Juízes cujas críticas e sugestões têm permitido a melhoria do sistema.  

 Promover o conhecimento dos procedimentos e critérios junto das comarcas 

Também nesta matéria o ano de 2017 representou um marco. Durante os últimos 12 

meses, as Comarcas passaram a ter acesso ao IUDEX e a usá-lo como instrumento principal 

e preferencial de comunicação com o CSM. Está em curso em piloto a construção de um 
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módulo de gestão documental para a presidência das comarcas em teste nas comarcas de 

Coimbra e Lisboa Norte. 

 Melhoria da imagem institucional do CSM e da sua divulgação interna e 

externa: 

 Acompanhamento dos projetos em curso: E-codex, EcliPT, Just, Quali, 

Cumbre, Acompanhar Calls da DG-Justice 

Foi concluída a execução do QUALI, está praticamente concluída a do projeto ECLIPT 

e mantém-se a execução dos demais projetos.  

 Preparação e realização de eventos, nomeadamente o Encontro Anual, 

promovendo uma participação significativa de juízes 

Foi contratada uma assessora de comunicação para desenvolver a comunicação 

externa e institucional do CSM. Foi ainda organizado e promovido o XII Encontro Anual de 

Juízes em Tavira, que contou com uma das maiores participações de sempre no âmbito 

das reuniões de magistrados. Está em preparação a Assembleia Geral da Rede Europeia 

dos Conselhos de Justiça. 

 Acompanhamento das visitas às comarcas, no âmbito da monitorização e 

dos dados de tal resultantes 

Com a extensão do IUDEX às Comarcas e com a comunicação dos dados estatísticas 

destas ao CSM foi possível passar a fazer um estudo monitorizado que, aquando das visitas 

às Comarcas, permite detetar mais rapidamente eventuais entropias, o que por sua vez 

possibilita uma resolução mais rápida de problemas e, em muitos casos, até a prevenção 

de alguns. Estão em curso visitas a todas as comarcas do país. 

 

 



 
CONSELHO SUPERIOR DA 

MAGISTRATURA 
 

Relatório de atividades 2017 – CSM   P á g i n a  | 23 

 

 Aumento da eficiência na organização e gestão dos recursos: 

 Implementação de novas funcionalidades do IUDEX adaptadas às funções do 

GAVPM, que permitam uma melhor aferição do trabalho/tarefas pendentes e 

sua distribuição de acordo com os recursos disponíveis 

O CSM realiza reuniões mensais com a Secretaria, Serviço de Apoio e Secretariado 

com o objetivo de uma melhor distribuição do serviço existente, de forma a analisar as 

necessidades que surgem e afetar ao trabalho os recursos humanos necessários e os 

projetos que se impõem. 

 

IV. Resultados extraplano / atividades correntes 

Decorrendo de necessidades e lacunas identificadas já no decurso de 2017 ou 

associadas à atividade corrente de cada um dos serviços do CSM, foram ainda 

desenvolvidas as ações que se destacam nos pontos seguidas, desagregadas por unidade 

orgânica. 

Direção de Serviços de Quadros e Movimentos Judiciais 

Para além das atividades anteriormente referidas, desenvolveram-se outras que não 

estavam previstas ao nível do plano de atividades, nomeadamente ao nível do 

processamento remuneratório da Magistratura Judicial de 1.ª Instância, e que só foram 

identificadas após a transferência dessa competência, que veio a verificar-se no início do 

ano de 2017. 

Entre elas destacamos: 

− Auditoria aos pagamentos efetuados e correção de pagamentos que vinham 

sendo feitos incorretamente, nomeadamente com a verificação junto da caixa 

Geral de Aposentações; 
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− Regularização de pagamentos ao nível de ajudas de custo de magistrados do 

Quadro Complementar de Juízes que transitaram da DGAJ; 

− Implementação de novas regras e mecanismos de controlo do pagamento de 

ajudas de custo e despesas de deslocação; 

− Proposta de desenvolvimento de boletins itinerários eletrónicos; 

− Implementação de mecanismos administrativos para redução dos tempos 

procedimentais nos pedidos de reposição de quantias pagas indevidamente; 

− Correção de procedimentos tendentes a efetuar corretamente os descontos para a 

ADSE; 

− Início do projeto de transferência do pagamento do subsídio de compensação 

para os Tribunais Superiores. 

Direção de Serviços Administrativos e Financeiros 

Atentas as linhas de orientação estratégica, durante o ano de 2017, foram 

desenvolvidas e implementadas algumas ações que contribuem para a simplificação e 

automatização de procedimentos e para o aperfeiçoamento da modernização 

administrativa e procedimental em diversos setores da DSAF. Essas ações decorreram de 

necessidades e lacunas identificadas já no decurso de 2017, entre as quais se destacam: 

− Introdução de melhorias na área da gestão de contratos, designadamente, no que 

respeita à planificação das aquisições, ao acompanhamento do período de 

vigência dos contratos e ao desenvolvimento de procedimentos aquisitivos 

através de plataforma eletrónica; 

− Implementação do Regulamento Interno de Formação Profissional, considerando 

necessárias medidas e instrumentos de normalização e controlo e tendo em conta 

a importância da formação na melhoria das competências e conhecimentos dos 

colaboradores no cumprimento dos objetivos presentes e futuros do CSM; 
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− No decurso de 2017 e face à transição do orçamento da Magistratura Judicial de 

1.ª Instância, houve também a necessidade de se ajustarem procedimentos nas 

diversas áreas conexas, designadamente, para efeitos de tratamento de 

requisições de transporte, deslocações, pagamento de vencimentos e 

cumprimento das obrigações fiscais e contributivas associadas. 

Numa perspetiva mais corrente, considera-se também pertinente evidenciar as 

seguintes atividades desenvolvidas no âmbito da DSAF: 

− Elaboração e monitorização do plano geral de formação anual, verificando-se a 

concretização e finalização de 54 ações de formação de caráter externo (taxa de 

execução de 84%), que totalizaram 1.032 horas. Em média, cada colaborador do 

CSM foi contemplado com duas ações de formação, dando cumprimento ao 

preceituado na alínea c., artigo 17.º do Regulamento Interno de Formação 

Profissional, registando-se a seguinte distribuição por grupo profissional: 

Grupo profissional % 

Oficiais de justiça 55,6% 

Técnicos superiores 14,8% 

Magistrados 11,1% 

Técnicos de informática 7,4% 

Dirigentes intermédios 7,4% 

Assistentes operacionais 3,7% 

Total 100% 

Quadro III – Formação por grupo profissional 

− Preparação trimestral de relatórios de execução orçamental, com apuramento de 

indicadores de natureza orçamental e identificação dos principais fatores e 

constrangimentos detetados no decurso dessa execução; 

− Preparação trimestral de relatórios de caraterização dos recursos humanos do 

CSM, agregando igualmente informação referente à Magistratura de 1ª Instância 

no âmbito do Sistema de Informação da Organização do Estado (SIOE); 
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− Condução de procedimentos de contratação de bens e serviços e levantamento de 

necessidades decorrentes de processos em curso pela Unidade de Compras do 

Ministério da Justiça (UCMJ), dos quais resultaram a celebração, em 2017, de 13 

contratos (2 na sequência de concursos públicos conduzidos pelo CSM, 5 através 

de ajuste direto conduzido igualmente pelo CSM e 6 por via da UCMJ); 

− Garantiu-se um prazo médio de pagamentos a fornecedores inferior a 30 dias, 

verificando-se o registo e tratamento de um total de 1.685 faturas e o registo e 

classificação no sistema GeRFiP de 106 itens de imobilizado novos; 

− Desenvolvimento de 3 procedimentos de recrutamento, 2 dos quais através de 

concurso público interno e 1 através de mobilidade interna, a qual ainda não foi 

consolidada no organismo de destino; 

− Acompanhamento e promoção do processo de planeamento do ciclo avaliativo 

2017-2018 no âmbito do SIADAP e preparação dos elementos necessários ao 

processo de descongelamento das carreiras a iniciar em 2018, designadamente 

com a prestação de informação requerida no contexto da Recolha da Informação 

sobre Vencimentos e Avaliação (RIVA) no que se refere aos diversos 

colaboradores do CSM. 

− Elaboração dos diversos documentos previsionais e de prestação de contas 

exigidos, incluindo, designadamente, o orçamento e mapa de pessoal, o plano de 

atividades, o relatório de gestão e o balanço social, sempre que necessário com os 

contributos das restantes unidades orgânicas do CSM. 

Divisão de Documentação e Informação Jurídica 

Relativamente ao ano de 2017, a DDIJ considera evidenciar a realização das 

seguintes ações não previstas no respetivo plano de atividades: 

− Implementação de defesas para ataques de DDOS das plataformas do CSM; 
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− Participação no OpenSource Lisbon 2017; 

− Participação no evento ISELTech'17; 

− Integração de micro serviços no IUDEX; 

− Migração das estações de trabalho da DDIJ para Debian 9; 

− Início do desenvolvimento do ECLI 2.0. 

Gabinete de Apoio ao Vice -Presidente e aos Membros 

Relativamente ao ano de 2017, o GAVPM considera evidenciar a realização das seguintes 

atividades não previstas:  

− Em 2017, foi proposto à Unidade de Informática que desenvolvesse no âmbito do 

IUDEX uma modalidade de registo para consolidar, classificar e sumariar 

deliberações, despachos de orientação, pareceres e peças de contencioso relativas 

ao período de 2013 a 2016, que se encontra já a ser desenvolvida. Foi estabelecido 

procedimento de divulgação interna e de elaboração de sumários de acórdãos do 

contencioso do STJ. Continuam a classificar-se e registar-se documentos 

pertinentes em folhas de EXCEL. 

− Neste momento, existe já um conjunto de dados que está devidamente tratados e 

concentrados por áreas e setores, tendo sido criada uma ferramenta que permite 

aceder fácil e rapidamente à informação através de um algoritmo de pesquisa. O 

que facilitou a elaboração do relatório anual a apresentar à Assembleia da 

República. 

− Ao longo do último ano, desenvolveu-se e aperfeiçoou-se a forma de registo e de 

pesquisa de informação e procedimentos existente no IUDEX, sendo atualmente 

uma ferramenta de mais fácil e ágil utilização. 
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− Foram registados alguns ‘procedimentos-tipo’, nomeadamente quanto a eventos, 

receção de delegações estrangeiras e visitas institucionais. Este procedimento-

tipo inclui também os encontros de trabalho e os encontros anuais do CSM, de 

forma a tornar acessível a informação a qualquer utilizador atual e futuro do 

IUDEX. 

− Alguns projetos e matérias que estão em análise e desenvolvimento em grupos de 

trabalho já se encontram devidamente uniformizadas no IUDEX, projetando-se o 

crescente recurso a esta ferramenta até se tornar o veículo principal.  

− No que toca à monitorização, fixação de objetivos e relatórios, deram-se 

significativos passos em 2017, tendo mesmo sido esta área uma prioridade da 

Unidade de Informática e do GAVPM. Foram desenvolvidas ferramentas de 

inserção de dados estatísticos pelas Comarcas, o que tem permitido uma 

monitorização mais eficaz, de forma a serem atingidos os objetivos de 

acompanhamento do CSM junto das Comarcas, tornando também mais eficiente a 

atividade desenvolvida pelos grupos de trabalho junto destas. 

− Quanto à promoção do conhecimento dos procedimentos e critérios junto das 

Comarcas, o ano de 2017 representou um grande marco. Durante os últimos 12 

meses, as Comarcas passaram a ter acesso ao IUDEX e a usá-lo como instrumento 

principal e preferencial de comunicação com o CSM. 

− No que respeita à melhoria da imagem institucional e comunicação do CSM, Foi 

contratada uma assessora de comunicação para desenvolver a comunicação 

externa e institucional e foi ainda organizado e promovido o XII Encontro Anual 

de Juízes, em Tavira, que contou com uma das maiores participações de sempre 

no âmbito das reuniões de magistrados. 

− Para uma melhor aferição do trabalho/tarefas pendentes e sua distribuição, o 

CSM realiza reuniões mensais com a Secretaria, Serviço de Apoio e Secretariado 
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para analisar as necessidades que surgem e afetar ao trabalho os recursos 

humanos necessários e os projetos que se impõem. 

− Com a extensão do IUDEX às Comarcas e com a comunicação dos dados 

estatísticas destas ao CSM foi possível passar a fazer um estudo monitorizado 

que, aquando das visitas às Comarcas, permite detetar mais rapidamente 

eventuais entropias, o que por sua vez possibilita uma resolução mais rápida de 

problemas e, em muitos casos, até a prevenção de alguns. 

 

V. Recursos 

Recursos humanos 

Nos termos da Lei, o mapa de pessoal do CSM, a vigorar para 2017, foi aprovado em 

conjunto com o respetivo orçamento anual, prevendo um total de 2 550 postos de trabalho, 

dos quais 2 437 integram a Magistratura Judicial de 1ª Instância e 113 estão afetos ao 

funcionamento do CSM. 

Ao nível dos recursos afetos ao funcionamento do CSM, em 31.12.2017, os postos de 

trabalho efetivamente ocupados, ascendiam a um total de 1101, refletindo um aumento de 

9% relativamente ao período homólogo. 

O referido acréscimo ocorreu, essencialmente, devido à transição do orçamento da 

Magistratura Judicial de 1ª Instância da DGAJ para este Conselho, com efeitos a 01 de 

janeiro de 2017. O inerente reforço de meios humanos teve início no último semestre de 

2016 e intensificou-se no primeiro semestre de 2017, designadamente, com a entrada de 

dois técnicos superiores, quatro oficiais de justiça e um técnico de informática. 

                                                 
1 Incluindo dois vogais designados pelo Presidente da República e sete vogais eleitos pela Assembleia da República, que não exercem funções em regime 
de tempo integral. Incluindo também quatro magistrados judiciais que prestam funções de adjunto no Gabinete de Apoio ao Vice-Presidente e aos 
Membros (GAVPM) em acumulação de funções. 
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A distribuição dos colaboradores afetos ao CSM, por grupos profissionais e 

considerando apenas o exercício de funções em regime de tempo integral, é a que se 

encontra refletida no quadro seguinte, juntamente com a sua evolução face ao mesmo 

período de 2016: 

 
 

Figura IV – Colaboradores afetos ao CSM por grupo profissional 

 

Considerando os diversos serviços que integram o CSM, verifica-se a seguinte 

repartição dos colaboradores em exercício de funções: 

 

Quadro IV – Colaboradores afetos ao CSM por unidade orgânica 

 

31/dez/16 31/dez/17

Magistrado 30 30

Dirigente Intermédio 4 4

Técnico Superior 2 5

Assistente técnico 1 1

Assistente operacional 6 6

Oficial de justiça 46 50

Técnico de Informática 0 1

TOTAL 89 97

GRUPO DE PESSOAL
Lugares ocupados

31%

4%

5%

1%

6%

52%

1%

Magistrado

Dirigente Intermédio

Técnico Superior

Assistente técnico

Assistente operacional

Oficial de justiça

Técnico de Informática

Magistrados
Dirigente 

Superior

Chefe de 

Gabinete

Adjuntos de 

Gabinete

Dirigente 

Intermédio

Técnico 

Superior

Assistente 

Técnico

Assistente 

Operacional

Oficial de 

Justiça

Técnico de 

Informática

Órgãos Colegiais 7 7

Direção superior 1 1

Serviços de Inspeção 20 20 40

GAVPM 1 4 2 1 2 6 16

DSQMJ 1 1 10 12

DSAF 2 2 3 7 14

DDIJ 1 3 1 5

GCRIEP 1 1

TOTAL 27 1 1 4 4 4 1 6 47 1 96

TotalUnidades orgânicas

Cargos e carreiras
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Em termos de caracterização da força de trabalho por género, regista-se uma ligeira 

predominância do género masculino, que representa 56% do total. 

 

 

 

Figura V – Colaboradores afetos ao CSM por escolaridade e por género 
 

Já no que respeita às habilitações literárias, como visível no gráfico anterior, há uma 

predominância dos níveis superiores, com a licenciatura a representar 49%. 

Recursos financeiros e patrimoniais 

a) Execução orçamental da despesa  

Como referido anteriormente, o CSM assumiu, com efeitos a 1 de janeiro de 2017, a 

responsabilidade pela execução do orçamento da Magistratura Judicial de 1.ª Instância, 

dando cumprimento ao estabelecido na Lei n.º 36/2007, de 14 de agosto. 

A dotação orçamental atribuída ao CSM no âmbito do Orçamento de Estado para 

2017, que ascendeu a € 149.483.108, foi assim exponencialmente superior à de 2016, que 

era de apenas € 6.551.668, verificando-se um aumento de mais de 95 pontos percentuais. 

Sobre o montante acima indicado, incidiram cativos no valor total de € 4.814.567, na 

sequência da publicação da Lei do Orçamento de Estado para 2017. 

4 anos de 
escolaridade 

2% 

9.º ano ou 
equivalente 

5% 

11.º ano 
5% 

12.º ano ou 
equivalente 

32% 

Bacharelato 
1% 

Licenciatura 
49% 

Mestrado 
6% 

Feminino 
44% 

Masculino 
56% 



 
CONSELHO SUPERIOR DA 

MAGISTRATURA 
 

Relatório de atividades 2017 – CSM   P á g i n a  | 32 

 

Dada a insuficiência das verbas disponíveis, foi solicitada e autorizada por despacho 

de S. Exa o Secretário de Estado do Orçamento a descativação de um total de € 4.384.423, 

dos quais 85% para reforço do agrupamento “Despesas com o pessoal”. 

A dotação corrigida apresenta um valor global de € 149.637.301, sendo superior à 

dotação inicial em € 154.193, diferencial que resulta da abertura dos seguintes créditos 

especiais: 

 € 88.697,00 na FF 510, em virtude da receita cobrada ter excedido a previsão 

inicial; 

 € 65.495,83 na FF 488, associados a saldos de fundos europeus que transitaram 

do ano anterior. 

A dotação disponível, que consiste na dotação corrigida líquida de cativos, apresenta 

o valor global de € 149.207.157,00, correspondendo o montante de € 430.144,00 ao total 

que permaneceu cativo.  

 

Quadro V Execução orçamental por agrupamento de despesa  – 

O valor total executado ascendeu a € 147.150.607,66, correspondendo a uma taxa de 

execução próxima dos 99%, tendo por referência a dotação disponível. 

Com a transição do orçamento da Magistratura Judicial para o CSM, o agrupamento 

económico “Despesas com o pessoal” passou a assumir ainda maior relevância, 

representando mais de 98% do total do valor executado em 2017. Os montantes 

Despesa por atividade 

e agrupamento

Dotações 

corrigidas
Cativos

Dotações 

disponíveis

Pagamentos 

líquidos

Taxa 

execução

Despesas com pessoal 141 304 248 0 141 304 248 139 886 312 99%

Aquisição de bens e serviços 665 054 208 336 456 718 427 421 94%

Total Atividade 256 (Magistratura Judicial) 141 969 302 208 336 141 760 966 140 313 733 99%

Despesas com pessoal 5 746 681 0 5 746 681 5 452 020 95%

Aquisição de bens e serviços 1 516 968 209 083 1 307 885 1 097 210 84%

Juros e outros encargos 100 0 100 0 0%

Transferências correntes 4 625 0 4 625 4 625 100%

Outras despesas correntes 32 125 12 725 19 400 13 122 68%

Aquisição de bens de capital 367 500 0 367 500 269 898 73%

Total Atividade 263 (funcionamento CSM) 7 667 999 221 808 7 446 191 6 836 875 92%

TOTAL 149 637 301 430 144 149 207 157 147 150 608 99%
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despendidos neste agrupamento totalizaram os € 145.338.331,94, tendo sido totalmente 

suportados por Receitas Gerais (FF 311). 

 

Quadro VI – Execução orçamental – Despesas com o pessoal 

As receitas próprias foram utilizadas maioritariamente no pagamento de despesas 

relativas à aquisição de bens e serviços correntes, tendo ascendido a € 91.383 (6% do total 

executado neste agregado). 

 

Quadro VII Execução orçamental da despesa por fonte de financiamento –  

As despesas registadas nas rubricas de “Transportes” e “Deslocações e estadas” são 

aquelas em que as receitas próprias mais se evidenciaram. 

b) Execução orçamental da receita  

A dotação global aprovada para o orçamento de 2017 do CSM foi de € 149.483.108, 

correspondendo € 149.376.908 à Fonte de Financiamento 311 – Receitas Gerais não afetas a 

projetos cofinanciados (FF 311), € 56.200 à Fonte de Financiamento 482 – Outros e Saldos 

de FE – Outros (FF 482) e € 50.000 à Fonte de Financiamento 510 – Receita Própria do ano 

(FF 510). 

Despesas com pessoal
Dotações 

disponíveis

Pagamentos 

líquidos

Peso

Pagam.

Taxa 

execução

Remunerações certas e permanentes 97 690 665 97 284 410 67% 99,6%

Abonos variáveis ou eventuais 20 325 535 19 992 127 14% 98,4%

Segurança Social 23 288 048 22 609 774 16% 97,1%

Total Atividade 256 (Magistratura Judicial) 141 304 248 139 886 312 96,2% 99,0%

Remunerações certas e permanentes 4 364 917 4 245 137 3% 97,3%

Abonos variáveis ou eventuais 337 592 216 494 0% 64,1%

Segurança Social 1 044 172 990 389 1% 94,8%

Total Atividade 263 (funcionamento CSM) 5 746 681 5 452 020 3,8% 94,9%

TOTAL 147 050 929 145 338 332 100,0% 98,8%

Despesas por 

Fonte de Financiamento

Dotações 

corrigidas
Cativos

Dotações 

disponíveis

Pagamentos 

líquidos

Taxa 

execução

Receitas gerais 149 376 908 428 894 148 948 014 147 056 956 98,7%

Fundos Comunitários - outros 121 696 0 121 696 2 268 1,9%

Receita própria 138 697 1 250 137 447 91 383 66,5%

TOTAL 149 637 301 430 144 149 207 157 147 150 608 98,6%
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O orçamento de receita foi reforçado por via da cobrança de receita superior ao 

valor orçamentado - quer ao nível da receita própria, quer no que respeita aos fundos 

comunitários – e também pela integração dos saldos de gerência transitados. 

As previsões corrigidas totalizavam assim, a 31 de dezembro de 2017, o montante de 

€ 149.981.592, dos quais € 409.787 relativos a saldos de gerência transitados. 

A execução orçamental da receita no ano 2017 foi de 98,6%, tendo atingido os 

€ 147.825.127. 

 

Quadro VIII Execução orçamental da receita por fonte de financiamento –  

Na receita própria arrecadada destacaram-se os montantes registados nas rubricas 

“Outras receitas correntes” e “Reposições não abatidas aos pagamentos - RNAP”, em ambos 

os casos ultrapassando o valor orçamentado. Esta circunstância ficou a dever-se, 

essencialmente, à transição do orçamento da Magistratura Judicial de 1.ª instância para o 

CSM, integrando: 

 Nas RNAP, reposições por parte dos senhores magistrados judiciais relativas a 

montantes auferidos em anos anteriores; 

 Em outras receitas correntes, o recebimento do subsídio social de mobilidade2, 

no âmbito dos serviços aéreos entre o Continente e as Regiões Autónomas dos 

                                                 
2 Regulamentado pelo Decreto n.º 41/2015, de 24 de Março, pela Portaria n.º 95-A/2015, de 27 de Março, e pelo Decreto-Lei n.º 
134/2015, de 24 de Junho. 

Receita por fonte de 

financiamento

Previsões 

iniciais

Previsões 

corrigidas

Receita cobrada 

líquida

Taxa 

execução

Receitas gerais 149 376 908 149 376 908 147 197 213 98,5%

Fundos comunitários 56 200 56 200 62 000 110,3%

Receita própria 50 000 138 697 156 127 112,6%

Saldo da GA 0 409 787 409 787 100,0%

Saldos RP afetas a projetos 0 46 648,00 46 648,00 100,0%

Saldos de Fundos Europeus 0 65 496,00 65 495,83 100,0%

Saldos de RP 0 297 643,00 297 642,93 100,0%

TOTAL 149 483 108 149 981 592 147 825 127 98,6%
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Açores e da Madeira efetuados pelo senhores magistrados judiciais residentes 

ou a desempenharem funções nas citadas Regiões Autónomas. 

Ao nível da receita própria de salientar, ainda, a execução registada na rubrica 

04.02.99.99.01, onde são refletidas as multas aplicadas a magistrados judiciais decorrentes 

de processos disciplinares internos, que ultrapassou igualmente o montante inscrito no 

orçamento inicial.  

Na FF 482 – Fundos Comunitários – Outros foi arrecadado um montante total de 

€ 62.000, os quais dizem respeito: 

 € 41.290,00, ao Grant Agreement under the Connecting Europe Facility (CEF) – 

Telecommunications Sector (INEA/CEF/ICT/A2016/1292822), para 

financiamento da ação intitulada “ECLI.PT: Sharing portuguese case law in e-

justice portal”; 

 € 19.260,00, relacionados com o Grant Agreement under the Connecting Europe 

Facility (CEF) – Telecommunications Sector (INEA/CEF/ICT/A2016/1295773), 

para desenvolvimento do projeto intitulado “e-CODEX-PLUS”; 

 € 1.932.45, na sequência do Grant Agreement of the "Court Quality Framework 

Design” (CQFD) - projeto JUST/2OISIJACC/AG/QUAV8524, assinado entre a 

Comissão Europeia e o Ministério da Justiça de França, participando o CSM 

como cobeneficiário.  

Gestão do património 

Durante o ano de 2017, o CSM investiu € 235.226,38 em bens de capital, refletindo um 

decréscimo bastante acentuado face ao período homólogo, atendendo a que 2016 foi 

especialmente marcado pela necessidade de serem efetuados investimentos em software e 

hardware essenciais à assunção do orçamento da Magistratura Judicial de 1.ª Instância a 

partir de janeiro de 2017. 
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As aquisições realizadas em 2017 centraram-se essencialmente em equipamento 

básico e em imobilizações em curso, conforme abaixo discriminado: 

 

 
 

Classificação CIBE: 101 - Equip. informático; 102 - Equip. telecomunicações; 103 - Equip. e material de escritório e de reprografia; 

107 - Equip. conforto, higiene e utilização comum 

Figura VI – Investimentos em bens de capital 
 

VI. Conclusões e desafios 

O ano de 2017 foi marcado por uma evolução muito positiva no desenvolvimento das 

competências previstas para o CSM, desde logo, pela assunção – e execução com 

assinalável êxito - da responsabilidade pela execução do orçamento da Magistratura 

Judicial de 1.ª Instância, tarefa anteriormente executada pela DGAJ, tornando efetiva as 

disposições normativas estabelecidas no regime jurídico atinente à Organização e 

Funcionamento do CSM. 

Essa evolução positiva abrangeu também as principais linhas de orientação 

estratégica definidas, destacando-se, neste caso, as iniciativas que visaram o 

aperfeiçoamento da modernização e simplificação administrativa e a melhoria da imagem 

institucional do CSM. 

Ao nível do aperfeiçoamento da modernização e simplificação administrativa, com 

destaque para a melhoria e constante adaptação do sistema IUDEX no tratamento de 

Aquisições de capital 2016 2017
Δ 

2017/16

423 - Equip. básico 243 889 77 930 -68%

426 - Equip. administrativo 7 948 36 412 358%

44 - Imobilizaçoes em curso 121 039 120 884 0%

TOTAL 372 876 235 226 -37%
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processos críticos relacionados com a gestão da Magistratura, nomeadamente em matéria 

de férias, processamento de vencimentos, concursos curriculares e movimento judicial.  

No que respeita à melhoria da imagem institucional do CSM, com a reorganização do 

site institucional – reformando-se integralmente os respectivos conteúdos e apresentação -

, encontrando-se o novo modelo totalmente concluído e operacional desde o segundo 

trimestre de 2017, potenciando o reforço da aposta na divulgação a todos os stakeholders 

internos e externos de uma maior amplitude de conteúdos relevantes e relativos às 

diversas áreas de intervenção deste Conselho. 

De evidenciar também, pelo seu carácter inovador e percursor, a participação do CSM 

em projetos cofinanciados – como, por exemplo, os projectos QUALI e ECLI - , 

designadamente, orientados para o tratamento e partilha de conhecimentos no contexto 

do Sistema Judiciário, bem como as tarefas desenvolvidas com vista ao aumento da 

eficiência na organização e gestão dos recursos afetos a este Conselho. 

Para o ano de 2018 e sempre numa perspetiva de melhor administração de todos os 

recursos, em prol da prossecução do interesse público e da proteção dos direitos e 

interesses dos cidadãos e, bem assim, da boa administração, continuarão a ser seguidas as 

linhas de orientação estratégica já definidas, ainda que sujeitas a eventuais contingências 

resultantes do meio envolvente e dos recursos afetos ao CSM. 

Conselho Superior da Magistratura, em 17 de Abril de 2018, 

Pelo Conselho Administrativo, 

O Vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura 

 

______________________________________ 

(Juiz Conselheiro Mário Belo Morgado) 
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