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1. Jubilação do Juiz Conselheiro António Joaquim Piçarra
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Ocorreu, no passado dia 4 de maio, a última sessão do Conselho Plenário do CSM
presidida pelo Juiz Conselheiro António Piçarra.

Nessa sessão foi aprovado um louvor ao então Presidente do STJ e, por inerência, do
CSM, sob proposta do Vice-Presidente, Juiz Conselheiro José Lameira. O Juiz António
Joaquim Piçarra passou à condição de jubilado no passado dia 18 de maio ao completar 70
anos de idade. 

Leia ou  releia o Louvor.

A par do louvor que lhe fora atribuído pelo Conselho Plenário do CSM, o Presidente da
República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou, a 16 de junho, em cerimónia que
decorreu no Palácio de Belém, o antigo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do
Conselho Superior da Magistratura com a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo.

Marcaram presença na cerimónia o Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues, o Primeiro-Ministro, António Costa, o atual Presidente do STJ,
Conselheiro Henrique Araújo, a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, a Procuradora-
Geral da República, Lucília Gago, e a Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral.

Foto Agência Lusa, disponível aqui  

António Joaquim Piçarra nasceu a 18 de maio de 1951, em Idanha-a-Nova, tendo
concluído a sua licenciatura em Direito em 1979, na Universidade de Lisboa.

Foi nomeado Juiz de Direito em 1983 e em 1994 tomou posse como juiz de Círculo
do Tribunal de Coimbra, onde exerceu funções até 1998, data em que foi
deliberado, por unanimidade, em Plenário do Conselho Superior da Magistratura,
que passasse a exercer funções de Vogal neste Órgão em tempo integral.

No decurso do seu nobre percurso profissional, exerceu ainda funções nas
jurisdições civil e criminal, nos tribunais de Oliveira de Frades, Condeixa-a-Nova,
Évora e Leiria.

Em 1999 foi destacado como juiz auxiliar, do Tribunal da Relação de Coimbra e,
em 2003, foi eleito Vice-Presidente deste Tribunal.

Em 2006 foi  eleito Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, tendo sido
reeleito em 2009. Permaneceu nesse tribunal até 2011, ano em foi nomeado Juiz
Conselheiro do STJ.

Em março de 2013 é eleito Vice-presidente do CSM e em setembro de 2018
Presidente do STJ e, por inerência, do CSM, terminando o seu mandato três anos
depois.

https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/04052021_louvor_juiz_conselheiro_antonio_joaquim_picarra.pdf
https://cutt.ly/Tmz7U83
https://cutt.ly/Tmz7U83


2. Tomada de posse do novo Presidente do STJ e do CSM
Conselheiro Henrique Araújo
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O Juiz Conselheiro Henrique Araújo foi eleito
Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, por
inerência, do Conselho Superior da Magistratura,
sucedendo ao Conselheiro António Piçarra, que se
jubilou, a 18 de maio, ao completar 70 anos.

As eleições, transmitidas em direto pela primeira vez,
foram compostas por duas voltas, com a segunda
volta a eleger o presidente com 33 votos.

No dia 7 de junho, o atual presidente tomou posse
numa cerimónia que teve lugar no Salão Nobre do
STJ, tendo contado com a presença das mais altas
figuras do Estado - o Presidente da República,
Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da Assembleia
da República, Ferro Rodrigues, e o Primeiro-
Ministro, António Costa.

Na cerimónia de tomada de posse, o Juiz Conselheiro
Henrique Araújo falou sobre os principais problemas
que a Justiça enfrenta, mas fez questão de lembrar
que a Justiça portuguesa surge"[...] bem posicionada
em rankings internacionais quanto aos aspetos da
isenção, da independência e da imparcialidade".  

O presidente do Supremo e do CSM prometeu
exercer o mandato num ambiente de proximidade e
permanente diálogo com todos os operadores do
setor na busca das melhores soluções para o bom
funcionamento do "mais alto Tribunal do país", não
deixando de apontar alguns dos problemas que
considera existirem, nomeadamente nos Tribunais
da Relação.

Henrique Luís de Brito de Araújo nasceu em
1954 em Arcos de Valdevez e concluiu a
licenciatura em Direito na Universidade de
Coimbra em 1978.
 
Ingressou no 2.º Curso Especial do CEJ em
1982 e estagiou no Tribunal Judicial de Vila
Nova de Famalicão.

Em 1984, tomou posse como Magistrado
Judicial no Tribunal de Amares, sendo mais
tarde colocado no círculo judicial de Paredes.

Foi eleito membro do Conselho Geral da
Associação Sindical dos Juízes Portugueses
para o triénio 2000 a 2003.

Para o Conselheiro Henrique Araújo, o sentimento de
descrença no aparelho de Justiça resulta da
expectativa frustrada, por parte dos cidadãos, na
resolução rápida dos chamados megaprocessos. Na
área penal, o presidente propôs a criação de novos
tipos legais de crimes ou a adequação dos existentes à
escala de valores por que a sociedade atualmente se
rege, realçando ainda a importância de "melhorar o
tempo médio das decisões".

Enquanto presidente do CSM, o Juiz Conselheiro
reafirmou o compromisso de zelar pela
independência do poder judicial, frisando: "no dia
em que for atacada a independência do poder
judicial, o Estado de Direito claudicará e com ele os
direitos fundamentais dos cidadãos e a própria
democracia".

O novo presidente dirigiu-se ainda ao seu antecessor,
o Juiz Conselheiro António Joaquim Piçarra, para
agradecer o trabalho "desenvolvido nestes últimos
anos, em particular durante este período em que a
pandemia" afetou o país e o sistema judicial.

No final da sua intervenção, deixou uma mensagem
de confiança aos magistrados judiciais, que disse
trabalharem de forma dedicada, competente e
discreta, com a preocupação exclusiva de prestar à
sociedade o serviço de justiça.

Foi destacado como juiz auxiliar da Relação do
Porto em 2002, passando a integrar a 2.ª Secção
Cível. Em 2003 foi promovido à categoria de
juiz desembargador e colocado na mesma
Relação.
 
Em 2007 foi eleito vogal do CSM pelo Tribunal
da Relação do Porto, tendo exercido essas
funções no triénio de 2007 a 2010.

Em maio de 2015, foi eleito Presidente do
Tribunal da Relação do Porto e nomeado para o
STJ a 31 de agosto de 2017, tornando-se agora,
em 2021, na quarta figura do Estado. 

https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/STJ_HENRIQUEARAUJO_DISCURSO_7JUNHO2021.pdf


3. Opinião

O ESTADO DA ARTE
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nosso edifício judiciário é caracterizado por uma
multiplicidade de órgãos superiormente responsáveis
pela organização e gestão de todos aqueles que, em
funções públicas, asseguram nos tribunais
portugueses, a administração de Justiça.

Com efeito, não cuidando aqui do Tribunal
Constitucional e do Tribunal de Contas (com
autogovernos muito próprios que se entenderam
necessários para o exercício das específicas
competências que lhes são confiadas), a referida
gestão é repartida por três Conselhos Superiores de
Magistrados (CSM, CSTAF e CSMP) e uma Direção
Geral, à qual cabe a distribuição dos Oficiais de
Justiça pelos diversos Tribunais e
procuradorias/departamentos do Ministério Público.

Por sua vez, as instalações, equipamentos e materiais
necessários para o regular funcionamento dos
Tribunais (a sua disponibilização e fornecimento)
estão a cargo de uma direção geral e de um instituto
público, nem sempre sendo clara a repartição desta
competência entre si.

Não se descortina, a curto ou médio prazo, a
possibilidade de criação de um único Conselho-
representativo de Juízes (da jurisdição comum e da
jurisdição administrativa e fiscal), Magistrados do
Ministério Público e de Oficiais de Justiça, dotado de
autonomia administrativa e financeira, com
competências da gestão de todos os recursos,
humanos e materiais, de que carecem os Tribunais e
procuradorias/departamentos do Ministério Público,
solução que se mostra sedutora - 

O

Depois, porque não têm, isoladamente, a capacidade
de se fazerem ouvir e transmitir informação
essencial, da sua área de atuação, aos demais (que
tendencialmente encararão com alguma
desconfiança) e à comunidade.

O resultado será (tem sido), não obstante os isolados
esforços de todos, a progressiva desumanização e
funcionalização do sistema de justiça, que conduzem
à frustração dos verdadeiros objetivos da sua
administração.

adequando-se à dimensão do país, à exigência de
uma visão conjunta e global do sistema nas suas
diversas vertentes e à maior racionalidade na
apreciação das necessidades e na distribuição de
meios, mas que certamente encontraria grande
resistência dada a longa sedimentação da solução
vigente.

Sucede que esta, assente na dispersão institucional de
competências na gestão dos diferentes recursos, não
tem, a meu ver, provado bem, desde logo porque
cada um dos órgãos gestores tem, naturalmente,
como principal preocupação o seu campo de atuação,
procurando que prevaleçam as medidas que
aparentemente melhor sirvam os seus propósitos ou
possibilidades, nem sempre considerando o impacto
que tenham para os demais e para o sistema
judiciário no seu conjunto. 
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Juiz Presidente da Comarca de Lisboa, Dr. Artur Cordeiro

https://www.saraivaeassociados.com/


"Não se descortina [...] a possibilidade
de criação de um único Conselho-
representativo de Juízes [...],
Magistrados do Ministério Público e de
Oficiais de Justiça, dotado de
autonomia administrativa e financeira
[...], solução que se mostra sedutora"
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Um exemplo claro desta situação, é a desvalorização
da nobre e importantíssima função dos Oficiais de
Justiça, que se pretende consagrada em letra de Lei,
com a aprovação do anunciado projeto de Estatuto, e
que, ao invés de finalmente repor a dignidade e
respeito que merecem, quase os remete à condição
de assalariados indiferenciados (ainda que
licenciados). O Estatuto proposto parece, igualmente,
favorecer um maior distanciamento entre Oficiais de
Justiça, nas suas diversas categorias, e entre estes e os
Magistrados que coadjuvam.

Como foi sublinhado pela Rede Europeia de
Conselhos do Poder Judiciário, em relatório
produzido há uma década atrás, "[...] Para serem
eficazes, os juízes devem receber todo o apoio necessário.
Devem poder contar com o seu pessoal, o que requer pessoal
altamente qualificado. [...]".

Tudo indica que não é esta uma das ideias que
subjazem ao modelo agora proposto que, a vingar,
cavará mais o ambiente de desmotivação que se vive
entre estes profissionais especializados, esquecidos
por mais de duas décadas, sem progressão e sem
renovação, e cada vez em menor número, agravando
a situação de grave carência que se regista já.

Estou convencido que a maioria dos magistrados,
porventura todos, partilha esta preocupação.

Pudéssemos nós ser ouvidos com atenção e as nossas
palavras assumir um peso diverso nestas e em outras
questões.

Artu r  C o r d e i r o
Imagem Público disponível aqui

https://cutt.ly/QmmGt0K


4. Notícias
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Foi publicada em Diário da República a Lei n.º 13-B/2021, de 05/04,
que cessou o regime de suspensão de prazos processuais e
procedimentais adotado no âmbito da pandemia da doença Covid-
19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de 19/03.

Cessação da suspensão de prazos judiciais

Comunicado 07/04 / Comunicado 14/04 /
Comunicado 19/04

Comunicados de Imprensa - "Processo
Meco"

Encontram-se disponíveis no site do CSM os
comunicados divulgados pelo Tribunal
Judicial da Comarca de Setúbal referentes ao
"Processo Meco", na sequência da designação da
1.ª sessão da audiência de julgamento, efetuada
no dia 13 de abril, designando também a
ordem dos trabalhos para as seguintes sessões
do julgamento. 

Parte Decisória 

Comunicado - Parte Decisória do Processo
"Operação Marquês"

No passado dia 9 de abril foi proferida a decisão
instrutória no processo n.º 122/13.8TELSB,
conhecido por "Operação Marquês", podendo a
mesma ser consultada no documento que se
segue:

 

Foto de  Mário Cruz/Getty Images disponível aqui

Nota à Imprensa 15/04

Notas à Imprensa - Processo "Homicídio da
menor Valentina"

A solicitação do Juiz Presidente do Tribunal Judicial
da Comarca de Leiria, o CSM informou das sessões de
julgamento, nas Notas à Imprensa infra.
A leitura de acórdão concretizou-se no pretérito dia 21
de abril, no Auditório Municipal da Batalha. 

Nota à Imprensa 12/04
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Leia a notícia na íntegra e aceda ao discurso do Vice-
Presidente do CSM e da Inspetora Judicial.

Juíza Margarida Sousa tomou posse como
Inspetora Judicial 

A Juíza Desembargadora Margarida Paula Ferreira
Leitão e Sousa tomou posse como Inspetora
Judicial no dia 13 de abril, compondo o corpo
inspetivo da 6.ª área, que abrange a Comarca de
Aveiro, numa cerimónia solene que teve lugar no
auditório do CSM, a qual foi igualmente transmitida
através da plataforma Microsoft Teams.

https://dre.pt/application/file/a/160893469
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/07042021_comunicado_MECO.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/14042021_comunicado_imprensa_meco.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/19042021_COMUNICADO-IMPRENSA_3_processo_Meco.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/09042021_operacao_marques_sumario_conclusao.pdf
https://cutt.ly/DmqUkub
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/15042021_Comunicado-homicido-valentina.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/12042021_Nota_Imprensa-Processo-_Valentina_14_Abril.pdf
https://cutt.ly/ImqAoGh
https://cutt.ly/ImqAoGh
https://www.csm.org.pt/2021/04/13/juiza-margarida-paula-ferreira-toma-posse-como-inspetora-judicial/
https://www.csm.org.pt/2021/04/13/juiza-margarida-paula-ferreira-toma-posse-como-inspetora-judicial/
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/Discurso-Vice-Presidente-Inspetora-Margarida-Paula-Ferreira-Leitao-e-Sousa.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/Discurso_Inspetora-Margarida-Leitao-e-Sousa.pdf
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Na sessão de Conselho Plenário, 
 decorrida a 20 de abril, foram
debatidas questões relacionadas com o
Tribunal Central de Instrução Criminal,
estando o comunicado disponível para
consulta nesta ligação. 

Nota à Imprensa – Comunicado
sobre reunião do Plenário do CSM

de 20 de abril

Consulte a Divulgação n.º 96/2021.

Divulgação n.º 96/2021 –
Regulamento dos Critérios de
Reafetação de juízes, afetação
de processos e acumulação de

funções 

O referido diploma foi aprovado,
por unanimidade, no Plenário de
dia 23 de março e divulgado a 23 de
abril.

 

Comunicado de Imprensa – Início do
julgamento do processo dos incêndios de

Pedrógão Grande

Foi divulgada, no dia 21 de maio, Nota à Imprensa
respeitante ao início do julgamento do processo n.º
272/17.1JACBR, conhecido como o processo "dos
incêndios de Pedrógão Grande", que se realizou no
dia 24 de maio nas instalações do Palácio da Justiça
de Leiria.

Pode consultar a respetiva divulgação, com esclarecimento sobre a
desconformidade entre o valor na Declaração Individual de Rendimentos
Anual e o valor pré-preenchido no Portal das Finanças, nesta ligação.

Divulgação n.º 103/2021 – Desconformidade entre valor na
Declaração Individual de Rendimentos Anual de 2020 e valor pré-

preenchido no Portal das Finanças  

JN: Foto de Maria João Gala/Global Imagens disponível aqui 

Nota à Imprensa – Comunicado
sobre reunião do Plenário do CSM

de 4 de maio

Mais apreciou e aprovou o inquérito
realizado pelo Sr. Inspetor com vista a
aferir da existência de irregularidades
na distribuição de processos do TCIC,
não se tendo ali apurado quaisquer
factos novos que levassem a rever ou a
modificar a deliberação do CSM de 5 de
fevereiro de 2019, que concluiu pela
inexistência de qualquer infração
disciplinar.

O CSM reuniu-se em Plenário e
procedeu à audiência pública dos
Senhores Desembargadores Orlando
Nascimento e Luís Vaz das Neves, no
âmbito dos respetivos processos
disciplinares. 

https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/20042021_Nota-a-Imprensa-Plenario-CSM.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/20042021_Nota-a-Imprensa-Plenario-CSM.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/23042021-Divulgacao-96-2021-Regulamento-dos-Criterios-de-Reafetacao-de-juizes-afetacao-de-processos-e-acumulacao-de-funcoes.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/21052021-NOTA-A-IMPRENSA-incendios-de-Pedrogao-Grande.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/04052021_divulgacao_103.pdf
https://cutt.ly/HmqHr5K
https://cutt.ly/HmqHr5K
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/Nota-a-Imprensa-Plenario-de-4-de-maio-de-2021.pdf


Veja a intervenção Juíza Adjunta do GAVPM
do CSM (a partir de 1:10:35), e todas as outras,
na ARTV, disponível nesta ligação; Ou leia
aqui.

Intervenção do CSM em colóquio
sobre violência doméstica no

Parlamento

No dia 7 de maio a Juíza de Direito e Adjunta
do GAVPM do Conselho Superior da
Magistratura, Dra. Sofia Wengorovius,
participou no 3.º debate do ciclo de debates "O
impacto da Covid-19 e as Desigualdades", no qual
esteve em destaque a violência contra as
mulheres e a violência doméstica.

Para consultar a Nota integral, aceda aqui.

Nota à Imprensa - Conselhos Superiores
de Justiça da CPLP aprovam Estatuto do

Fórum

Estiveram reunidos no dia 12 de maio em
Cimeira, no CSM, e aprovaram o novo Estatuto
do Fórum dos Conselhos Superiores de Justiça
da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa.
Neste Estatuto ficou definido, como um dos
objetivos, a defesa da independência do poder
judicial.
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Consultar documento.

Disponibilizou-se o documento referente à
Lista de Antiguidade dos Magistrados
Judiciais, reportada a 31 de dezembro de
2020 e homologada a 30 de abril de 2021
por despacho do Vice-Presidente do CSM.Consulte a Divulgação

Divulgação n.º 106/2021 -
Atualização dos critérios de

processamento do movimento
judicial

Documento foi aprovado no Plenário do
CSM de 20 de abril, o qual atualiza os
Critérios de execução e processamento
do Movimento Judicial - Tribunais da
Relação e Tribunais da 1.ª Instância. 

A Divulgação e o Aviso podem ser
consultados neste documento

Divulgação n.º 107-A/2021 - Aviso
de abertura do movimento judicial

ordinário de 2021 (retificado)

O documento foi aprovado por
deliberação do Plenário do CSM de 4 de
maio e publicado em DR em 14 de maio,
tendo-se iniciado o prazo de candidatura
no dia 15 de maio. 

Aceda à Divulgação aqui

Divulgação n.º 114/2021 -
Retificação ao Aviso de abertura do
Movimento Judicial Ordinário de

2021, publicado em DR a 25 de
maio

O documento foi aprovado por
deliberação do Plenário do CSM de 4 de
maio e publicado em DR em 14 de maio,
tendo-se iniciado o prazo de candidatura
no dia 15 de maio. 

Divulgação 145/2021

Divulgação n.º 145/2021 –
Movimento Judicial Ordinário de

2021

Esta divulgação contém a versão
consolidada do Movimento Ordinário -
2021 para os Tribunais da Relação e para
os Tribunais de 1.ª Instância, a qual foi
submetida a apreciação do Plenário
Ordinário do CSM de 6 de julho.

Divulgação n.º 139/2021 - Projeto
do Movimento Judicial Ordinário

de 2021 dos Tribunais de 1.ª
Instância

https://canal.parlamento.pt/?cid=5424&title=conferencia-impacto-da-covid-19-na-vida-das-mulheres-as-violencias
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/07052021_Posicao_CSM_face_aos_crimes_e_proc_judic_viol_domestica.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/Cimeira-CPLP-Nota-a-Imprensa_.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/Lista-de-antiguidade-2020-definitiva_.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/Lista-de-antiguidade-2020-definitiva_.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/div_106_2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/div_107_A_2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/Divulgacao114_2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/div_145_2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/divulgacao_139_2021.pdf


Consulte este e outros relatórios e veja as restantes fotos.

CSM entrega relatório anual na Assembleia da República

Uma delegação do CSM, presidida pelo então presidente Juiz
Conselheiro António Joaquim Piçarra, entregou, no dia 10 de maio,
na Assembleia da República, o Relatório Anual relativo a 2020.
 
A comitiva foi recebida pelo presidente da AR, Eduardo Ferro
Rodrigues, a quem foi entregue o relatório que contém todas as
atividades desenvolvidas pelo CSM ao longo do último ano. 
Para além do Presidente do STJ e, por inerência, do CSM, integrou
a delegação o Vice-Presidente, Juiz Conselheiro José Lameira, a
vogal Juíza Conselheira Graça Amaral e a vogal eleita pela AR,
Professora Doutora Inês Ferreira Leite.

Consulte os dados estatísticos

"Estudo sobre avaliação dos efeitos
da Pandemia no Sistema Judiciário"
- Divulgação de dados (CSM e DGPJ)
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Leia todo o comunicado nesta ligação

Comunicado de Imprensa -
Audiência de julgamento do

processo dos incêndios em Pedrógão
Grande

 
Divulgou-se comunicado, por solicitação do
Juiz Presidente da Comarca de Leiria,
referente ao processo dos incêndios em
Pedrógão Grande, tendo feito
esclarecimentos quanto às regras de acesso
da comunicação social ao julgamento do
referido processo, tendo em conta a
exposição feita pelo Sindicato dos
Jornalistas.

Leia a decisão resumida aqui 

Comunicado de Imprensa - Súmula
"Ajuste Secreto"

 
O CSM divulgou, por solicitação da Juíza
titular do processo e do Juiz Presidente da
Comarca de Aveiro, súmula da decisão
instrutória do processo n.º 448/16.9T9VFR,
conhecido por "Ajuste Secreto".

Aceda à Divulgação com o cartaz

Divulgação n.º 115/2021 - Seminário sobre a resposta
imediata à violência e as ordens de restrição de

emergência
 

No âmbito do projeto de investigação "Estudo de Impacto das
Medidas Aplicadas a Pessoas Agressoras (IMAPA)", através do
Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra, e em parceria com o CSM,
a PGR, a PSP e a DGRSP, promoveu-se a realização deste
Seminário, que ocorreu no dia 1 de junho.

https://www.csm.org.pt/relatorios-anuais/
https://www.csm.org.pt/2021/05/20/conselho-superior-da-magistratura-entrega-relatorio-anual-na-assembleia-da-republica/
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/21052021-Crimes-de-VD-Desobediencia-e-CiberCrime.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/23052021-NOTA-A-IMPRENSA-Pedrogao-Grande.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/28052021_sumula_ajuste_secreto.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/28052021_sumula_ajuste_secreto.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/Div-115_2021.pdf
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Para ler toda a notícia aceda aqui.

Portugal e São Tomé e Príncipe reforçam
cooperação na área judicial

O CSM e o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais
de São Tomé e Príncipe assinaram, no passado dia 27 de
maio, um protocolo com o objetivo de reforçar a
cooperação na área judicial. O protocolo foi assinado
pelo Vice-Presidente do CSM, Juiz Conselheiro José
Lameira, e pelo Presidente do Supremo Tribunal de
Justiça e do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais
de São Tomé e Príncipe, Juiz Conselheiro Manuel Cravid,
numa cerimónia que decorreu na sede do Conselho, em
Lisboa.

Os dois Conselhos pretendem promover a consolidação
dos serviços de inspeção, a formação de juízes e
funcionários judiciais, e a organização e funcionamento
das secretarias judiciais de São Tomé e Príncipe, prevendo
ainda o desenvolvimento de uma página online para
publicação de jurisprudência nos tribunais de São Tomé.

Aceder ao programa provisório e outras
informações aqui. 

Aviso n.º 5/2021 - Recrutamento para
participação no Fórum dos magistrados
dos tribunais de comarca e dos tribunais

de recurso dos EM da UE

Publicitou-se a abertura de procedimento de
recrutamento de 3 magistrados para
representarem Portugal neste Fórum,
organizado pelo Tribunal de Justiça da União
Europeia (TJUE), que decorrerá no
Luxemburgo, entre os dias 21 e 23 de
novembro de 2021.

O prazo para apresentação de candidatura
terminou dia 9 de junho.

Consultar programa de visitas de estudo.

Divulgação n.º 126/2021 - Formação
Internacional - REFJ/EJTN: Programa

de Intercâmbios 2021

Foram abertas as candidaturas para as Visitas
de Estudo da REFJ/EJTN, no âmbito do
Programa de Intercâmbios para 2021, que
terão lugar durante o 2.º semestre do ano
(entre os meses de setembro e dezembro).

No dia 25 de junho houve uma
manutenção na plataforma tendo a

mesma migrado para a
infraestrutura tecnológica do CSM,
deixando de estar alojada no IGFEJ,
já se encontrando a funcionar em

pleno.

Divulgação n.º 127/2021 -
Servidor ECLI

 
O certificado do site

jurisprudencia.csm.org.pt expirou,
tendo ficado inacessível.

 

O procedimento para recrutamento de
Inspetor Judicial para a 12.ª área de inspeção,
abrangendo a Comarca de Lisboa Norte, foi
aberto, podendo ser consultado neste
documento.

Aviso n.º4/2021 - Procedimento para
recrutamento de Inspetor Judicial para a

12.ª área de inspeção

Reveja também  a Divulgação n.º 136/2021
(Suspensão do prazo para entrega).

O CSM foi notificado da decisão do
STJ nos autos da ação administrativa
n.º 15/21.5YFLSB-A, a qual foi julgada
parcialmente procedente.

Aceda à Divulgação e ao Acórdão.
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Divulgação n.º 162/2021 – Regulamento das
Obrigações Declarativas – Esclarecimento

https://www.csm.org.pt/2021/06/08/portugal-e-sao-tome-e-principe-reforcam-cooperacao-na-area-judicial/
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/Aviso5_2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/Divulgacao-126_2021-Visitas-de-Estudo-2-semestre.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/Aviso_4_2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/DIV-_136_2021-Suspensao-Prazo-Regulamento-Obrigacoes-Declarativas.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/07/Regulamento-das-Obrigacoes-Declarativas-Esclarecimento.pdf
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/militares-acusados-de-perdoar-multas-podem-regressar-ao-servico
https://www.cmjornal.pt/cm-ao-minuto/detalhe/militares-acusados-de-perdoar-multas-podem-regressar-ao-servico
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Conheça ou reveja a página.

Conselho Superior da Magistratura cria
página no Facebook

 
Desde o pretérito dia 15 de junho que o Conselho
Superior da Magistratura passou a dispor de uma
página no Facebook. A entrada nesta rede social - a
2.ª mais utilizada em Portugal - representa a
vontade de divulgar de forma mais célere, mais
transparente e de modo a que chegue a mais
pessoas, informação relativa ao CSM e ao trabalho
aqui desenvolvido. 

A divulgação da entrevista do Exmo. Sr. Vice-
Presidente do CSM, Conselheiro José de Sousa
Lameira, à Lusa, ocorrida no passado dia 8 de
junho, marca o início da página.

Siga a página e mantenha-se atualizado
diariamente.

Estiveram presentes o vogal Professor Doutor Cardoso
da Costa, indicado pelo Presidente da República, a vogal
Professora Doutora Inês Ferreira Leite, eleita pela
Assembleia da República, e a vogal Juíza de Direito Sofia
Silva, em representação dos Juízes.

Conselho Superior da Magistratura promove
encontro informal com jornalistas

O Vice-presidente do CSM, Juiz Conselheiro José
Lameira, e três vogais do Plenário realizaram, no dia 16
de junho, um encontro informal com jornalistas de
diversos órgãos de comunicação social para promover
novas plataformas de comunicação.

Aceda à Divulgação com o cartaz.

Divulgação n.º 134/2021 – Workshop sobre as
medidas aplicadas a pessoas agressoras no contexto da
violência doméstica ou violência contra mulheres e o

seu impacto
 

No âmbito do projeto de investigação "Estudo de Impacto
das Medidas Aplicadas a Pessoas Agressoras (IMAPA)", através
do Observatório Permanente da Justiça do Centro de Estudos
Sociais da Universidade de Coimbra, e em parceria com o
CSM, a PGR, a PSP e a DGRSP, promoveu-se a realização
deste Seminário, que ocorreu no dia 23 de junho.

Comunicado de Imprensa – “Processo
Meco”

Por solicitação do Exmo. Sr. Juiz Presidente da
Comarca de Setúbal, divulgou-se comunicado
sobre a continuação do julgamento do processo
n.º 35744/15.3T8LSB, conhecido como “Processo
do Meco”, cujas sessões decorreram nos dias 30
de junho, 14 de julho e 15 de julho, data em que
ocorreram as alegações orais.

O Comunicado pode ser lido nesta ligação.

A 1.ª sessão do julgamento está agendada para o
dia 16 de novembro de 2021. Para o mesmo mês,
foram agendadas também sessões para os dias 17,
18 e 24.

Comunicado de imprensa – Julgamento de
Rui Moreira

Foi divulgado Comunicado, em solicitação da
Senhora Juíza Presidente da Comarca do Porto,
sobre o início do julgamento no qual é arguido o
presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui
Moreira.

https://www.facebook.com/conselhosuperiordamagistratura
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/DIV_134_2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/COMUNICADO-IMPRENSA-4-2021-MECO.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/23062021_comunicado_comarca_porto_RM.pdf
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Consulte toda a Nota. 

Nota à Imprensa – Processo Joe Berardo

O Juiz de Instrução titular do processo em fase de
inquérito que envolve, entre outros, o arguido Joe
Berardo solicitou a divulgação da informação
quanto à detenção e apresentação de dois dos
arguidos, Joe Berardo e André Luiz Gomes, no
TCIC para interrogatório judicial no dia 30 de
junho.

Leia a notícia integralmente aqui .

CSM e ELSA Portugal promovem
cooperação entre tribunais e comunidade

escolar

Foi assinado, a 24 de junho na sede do CSM, um
protocolo de cooperação, entre o Conselho
Superior da Magistratura e a The European Law
Students Association - Portugal (ELSA Portugal),
que visa promover a abertura dos tribunais à
comunidade escolar.

Um desafio que abre as portas dos tribunais à
comunidade e que permitirá que os alunos de
direito tenham um primeiro contacto com a vida
judiciária e o sistema judicial português.

Nesta ligação encontrará toda a notícia.

Três vogais não Juízes estão em exclusividade e
a tempo inteiro no CSM

Pela primeira vez na sua história, o CSM tem três
Vogais não Juízes que optaram por estar em
exclusividade no CSM e a tempo inteiro.

Os três Vogais não Juízes eleitos pela AR, Professora
Doutora Inês Ferreira Leite, Dr. António Barradas
Leitão e o Professor Doutor António Vieira da Cura,
decidiram assumir a sua função como membros do
Plenário, órgão máximo do CSM, em exclusividade.

Para consultar a Nota integral aceda aqui.

Nota à Imprensa – Julgamento “Casas de
Pedrógão”

 
Divulgou-se, por solicitação do Juiz Presidente da
Comarca de Leiria, nota sobre o respetivo
julgamento onde se deu conhecimento dos
agendamentos das sessões para os meses de
julho, setembro, outubro e novembro, que terão
lugar no Auditório da Exposalão, na Batalha.

Divulgação da Entrevista

Entrevista do Vice-Presidente do Conselho
Superior da Magistratura à Agência Lusa

Foi divulgada no dia 13 de junho a entrevista ao Juiz
Conselheiro José de Sousa Lameira, concedida à Agência
Lusa, para assinalar o segundo ano do mandato.

O Vice-Presidente do CSM defende a "disseminação das
competências do Tribunal Central de Instrução
Criminal (TCIC) - também conhecido por "Ticão" -
pelos diversos tribunais de instrução criminal existentes
no país".

A entrevista teve eco na generalidade dos órgãos de
comunicação social nacionais, podendo ser lida através
dos artigos publicados ou assistida através de vídeo.

Para ver ou rever a entrevista aceda às ligações infra:

Revista de Imprensa Especial - CSM

https://www.csm.org.pt/2021/06/30/nota-a-imprensa-processo-que-envolve-joe-berardo/
https://www.csm.org.pt/2021/06/24/csm-e-elsa-portugal-promovem-cooperacao-entre-tribunais-e-comunidade-escolar/
https://www.csm.org.pt/2021/06/25/tres-vogais-nao-juizes-estao-em-exclusividade-e-a-tempo-inteiro-no-csm/
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/NOTA-A-IMPRENSA-4-2021.pdf
https://www.csm.org.pt/2021/06/13/entrevista-do-vice-presidente-do-csm-a-lusa/
https://www.csm.org.pt/2021/06/13/revista-de-imprensa-especial-entrevista-do-vice-presidente-do-csm/
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6. Atividade normativa

Deliberações Conselho Plenário

6.1 Destaques Diário da República

Deliberação (extrato) n.º 349/2021 161014563

Conselho Superior da Magistratura
Nomeação, em comissão de serviço, como
inspetora judicial do Conselho Superior da
Magistratura.

Deliberação (extrato) n.º 372/2021 161433221

Conselho Superior da Magistratura
Delegação de poderes do plenário do Conselho
Superior da Magistratura nos presidentes dos
Tribunais da Relação.

Portaria n.º 87/2021161587771

Justiça
Determina a entrada em funcionamento do Juízo
de Jamília e Menores da Maia.

·Regulamento (extrato) n.º 371/2021 162540869

Conselho Superior da Magistratura
Regulamento dos Critérios de Reafetação de Juízes,
Afetação de Processos e Acumulação de Funções.

·Resolução do Conselho de Ministros n.º
39/2021161386477

Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza o Instituto de Gestão Financeira e
Equipamentos da Justiça, I.P., a realizar a despesa
com vista à construção de um novo edifício do
Tribunal de Beja.

·Resolução do Conselho de Ministros n.º
37/2021160893669

Presidência do Conselho de Ministros
Aprova a Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-
2024.

20.04.2021 04.05.2021 01.06.2021

https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/05/plenario_21_abril_2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/06/DELIBERACOES-PLENARIO-04-05-2021.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/07/DELIBERACOES-PLENARIO-DE-01-06-2021.pdf
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7. Pareceres GAVPM

No exercício das suas competências (art.º 149.º, n.º 1, al. i), do EMJ) o CSM pronunciou-se sobre diversos
diplomas legais relativos à organização judiciária e, em geral, à administração da justiça, emitindo
pareceres sobre as mais variadas matérias, merecendo destaque, a título de mero exemplo, os seguintes:

Projeto de Lei n.º 814/XIV/2.ª 

Revoga a alínea f) do artigo 202.º do Código de
Processo Penal, quanto à possibilidade de
aplicação da medida de coação de prisão
preventiva de indivíduos que tiverem penetrado
ou permaneçam irregularmente em território
nacional ou contra a qual estiver em curso
processo de extradição ou expulsão.

Leia o Parecer na íntegra nesta ligação.
Aceda ao Projeto aqui.

Projeto de Lei n.º 720/XIV/2.ª  

Medidas de Proteção das Vítimas de Violência
Doméstica no âmbito dos Direitos Laborais, da
Segurança Social e da Habitação, procedendo à
9.ª alteração ao regime jurídico aplicável à
prevenção da violência, à proteção e à assistência
das suas vítimas de crimes violentos e de
violência doméstica, aprovado pela Lei n.º
104/2009, de 14 setembro.

Pretende-se, igualmente, alargar as possibilidades
de indemnização às vítimas de crimes violentos.

Vide Parecer aqui.
Aceda ao Projeto aqui.

Projeto de Decreto-Lei n.º 790/XXII/2021

Aprova o estatuto dos oficiais de justiça e
estabelece o regime da nova carreira especial de
oficial de justiça, procedendo à transição dos
atuais oficiais de justiça para a nova carreira
especial.

Estabelece ainda o regime jurídico aplicável aos
trabalhadores em funções públicas integrados em
carreiras do regime geral dos mapas de pessoal
dos tribunais.

Consulte o Parecer.

Parecer - Situações de falecimento de
cônjuge, parente ou afim

Contagem dos dias de faltas justificadas por
motivo de falecimento do cônjuge, parente ou
afim: dias consecutivos de calendário ou de faltas
ao trabalho.

Interpretação da norma do artigo 251.º, do
Código de Trabalho.

Consulte o Parecer.

https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/07/Projeto-Lei-814-XIV-2.a-Ninsc._Dra.-Graca.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/07/Projeto-Lei-814-XIV-2.a-Ninsc._Dra.-Graca.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/07/Projeto-Lei-814-XIV-2.a-Ninsc._Dra.-Graca.pdf
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259533969595759324f57597a5a4330334d7a63784c5452694d3251744f57557a4f4330794e6a4d334e6d5930596a51324e474d755a47396a65413d3d&fich=baf69f3d-7371-4b3d-9e38-26376f4b464c.docx&Inline=true
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/2021-GAVPM-0990-Projeto-de-Lei-n.o-720-XIV-2.a-BE.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/2021-GAVPM-0990-Projeto-de-Lei-n.o-720-XIV-2.a-BE.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/04/2021-GAVPM-0990-Projeto-de-Lei-n.o-720-XIV-2.a-BE.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110442
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/07/Parecer-Projecto-do-Decreto-Lei-n.o-790-XXII-2021-que-procede-a-revisao-do-Estatuto-dos-Funcionarios-de-Justica.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/07/Parecer-Projecto-do-Decreto-Lei-n.o-790-XXII-2021-que-procede-a-revisao-do-Estatuto-dos-Funcionarios-de-Justica.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/07/contagem-dos-dias-de-faltas-justificadas-por-motivo-de-falecimento_Dra.-Rosa.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2021/08/Parecer-Licenca-contagem-faltas.pdf
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8. Legislação Covid-19

Lei n.º 13-B/2021 - Diário da República n.º
65/2021, 2.º Suplemento, Série I de 2021-04-05

Cessa o regime de suspensão de prazos processuais e
procedimentais adotado no âmbito da pandemia da
doença COVID-19, alterando a Lei n.º 1-A/2020, de
19 de março.

Despacho n.º 3838-B/2021 - Diário da
República n.º 73/2021, 1.º Suplemento, Série II
de 2021-04-15

Determina os pontos de passagem autorizados na
fronteira terrestre.

Despacho n.º 3838-A/2021 - Diário da
República n.º 73/2021, 1.º Suplemento, Série II
de 2021-04-15

Define as medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com
destino e a partir de Portugal continental.

Despacho n.º 3906/2021 - Diário da  República
n.º 75/2021, Série II de 2021-04-19

Altera o Despacho n.º 11737/2020, de 26 de
novembro, que determina a constituição de uma task
force para a elaboração do «Plano de vacinação
contra a COVID-19 em Portugal».

https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://data.dre.pt/eli/lei/1-A/2020/03/19/p/dre
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
https://dre.pt/pesquisa/-/search/155732595/details/maximized
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9. Jurisprudência

Nacional

Europeia

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º
123/2021 - Diário da República n.º 70/2021,
Série I de 2021-04-12

Pronuncia-se pela inconstitucionalidade da
norma constante do art.º 2.º, n.º 1, do Decreto n.º
109/XIV da AR, publicado no Diário da AR, Série
II-A, n.º 76, de 12/04/21 (Regula as condições em
que a morte medicamente assistida não é punível
e altera o Código Penal) e, em consequência, pela
inconstitucionalidade das normas constantes dos
arts.º 4.º, 5.º, 7.º e 27.º do mesmo Decreto.

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
n.º 1/2021 - Diário da República n.º
112/2021, Série I de 2021-06-11

Os atos inseridos na tramitação dos processos
qualificados como urgentes, cujos prazos
terminem em férias judiciais, são praticados no
dia do termo do prazo, não se transferindo a sua
prática para o primeiro dia útil subsequente ao
termo das férias judiciais.

Acórdão do Tribunal de Justiça da União
Europeia no processo C-624/19
(Watford Employment Tribunal - Reino
Unido)

O princípio da igualdade de remuneração entre
trabalhadores masculinos e trabalhadores
femininos, consagrado pelo direito da União, é
diretamente invocável, tanto para um «trabalho
igual» como para um «trabalho de valor igual»,
nos litígios entre particulares.

Acórdão do Tribunal de Justiça da União
Europeia no processo C-645/19

Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(RGPD): o Tribunal de Justiça precisa as
condições de exercício dos poderes das
autoridades nacionais de controlo para efetuarem
o tratamento transfronteiriço de dados. 

Em certas condições, uma autoridade nacional de
controlo pode exercer o seu poder de intentar
uma ação relativa a pretensas violações do RGPD
nos órgãos jurisdicionais de um Estado-Membro,
ainda que não seja a autoridade de controlo
principal responsável por esse tratamento. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/161220092/details/normal?sort=whenSearchable&search=Pesquisar&sortOrder=DESC&emissor=Tribunal+Constitucional&types=JURISPRUDENCIA
https://dre.pt/home/-/dre/164955309/details/maximized
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210095pt.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-06/cp210103pt.pdf
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10. Formações e Eventos

Abril, maio e junho

Web Conferência - Delinquência Juvenil e
Lei Tutelar Educativa (16 de abril)

Teve como objetivo refletir sobre as situações dos
jovens em conflito com a lei na fronteira entre a
imputabilidade e inimputabilidade penal.

Colóquio Maus-tratos a crianças e jovens:
Prevenção e Proteção (29 de abril)

Iniciativa promovida pelo Município da Batalha e
do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria, a qual
se insere num ciclo de debates denominado
"Encontros com a Justiça na Comarca de Leiria",
com transmissão através do Youtube.
Teve como oradores, entre outros, o Juiz
Desembargador Paulo Guerra e a Procuradora
Helena Gonçalves.

Conferência Internacional sobre a Pena de
Morte (4 de maio)

O evento pretendeu contribuir para a
manutenção da questão da Pena de Morte nas
agendas nacionais e multilaterais e promover as
prioridades estratégicas e as iniciativas da UE, das
OSCE/Office for Democratic Institutions and Human
Rights e do Conselho da Europa.

Cimeira dos Conselhos Superiores de
Justiça da CPLP (12 de maio)

Esta Cimeira, acolhida pelo Presidente do CSM
de Portugal, à data, decorreu no auditório desse
CSM e foi, igualmente, transmitida via Teams.

Conferência de Alto Nível "O Estado de
Direito na Europa" (17 e 18 de maio)

Coorganizada pela Presidência Portuguesa do
Conselho da UE e pela CE, esta conferência teve o
objetivo de avaliar os esforços que a UE tem
empreendido para promover e manter o Estado
de Direito. Decorreu em Coimbra, em formato
híbrido. Foram debatidas as formas através das
quais a UE pode levar ainda mais longe a
promoção de uma cultura baseada no Estado de
Direito.

IV Jornadas de Direito da Família e das
Crianças (24 de maio a 2 de junho)

Uma parceria entre o CEJ e a OA - Conselho
Regional de Lisboa, subordinada ao subtítulo «O
feliz cruzamento do Direito da Família com
outros ramos do Direito Civil» e que contou com
a participação, entre outros, de vários
Magistrados, nomeadamente o Juiz Conselheiro
João da Silva Miguel e a Juíza de Direito Chandra
Gracias que compõem a organização do evento.



11. Biblioteca
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«Temas de História da Justiça»

Na sequência da Coletânea de textos históricos e da Coleção de
sentenças destinadas a servir de apoio ao programa de História da
Justiça, apresenta-se um volume de estudos onde são tratados
diversos aspetos da história judiciária portuguesa.

Na segunda parte é trasladado e publicado, pela primeira vez, o
relatório elaborado, em 31 de maio de 1853, pelo Procurador-Geral
da Coroa, José Cupertino de Aguiar Ottolini, que apreciou a
polémica sindicância feita aos desembargadores da Relação do Porto
acusados de corrupção, peita e suspeição.
Acompanham este último volume documentos complementares
custodiados também pelo Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

Temas abordados: A ditadura e a Justiça; O segredo de justiça;
Breves considerações de história do direito processual: o incidente
da suspeição de juiz; Breve lance sobre a justiça militar; Jerónimo da
Silva Araújo e a leitura d'O advogado perfeito; E documentos anexos
(ex. Sindicância ao Tribunal da Relação do Porto).

Livro do Mês

11.1 Biblioteca adquirida pelo CSM

«Direito dos contratos II: mandato»

Rui Paulo Ataíde
Lisboa: Associação Académica da
Faculdade de Direito de Lisboa,
2020

«Convenção de Viena sobre
Relações Diplomáticas: comentada»

Coord. Patrícia Galvão Teles
Lisboa: Ministério dos Negócios
Estrangeiros. Instituto Diplomático,
2020

«Relatório Provítimas: o papel do
Ministério Público na Promoção dos
Direitos das Vítimas»

Catarina Alves, Sónia Reis; João
Gouveia de Caires
Lisboa: APAV; PGR; FDUL, 2021

«Julgar»

Associação Sindical dos Juízes
Portugueses - Quadrimestral - n.º 44
Maio-Agosto 2021

«Revista do CEJ»

Centro de Estudos Judiciários -
Semestral
2.º Semestre 2020

«Fórum de Proteção de Dados»

Comissão Nacional de Proteção de
Dados - Semestral - n.º 7
Dezembro 2020: Em foco - o
Encarregado de Proteção de Dados

https://www.almedina.net/temas-de-hist-ria-da-justi-a-1622027401.html


página 18

12. O CSM e Media
Abril, maio e junho

https://eco.sapo.pt/2021/06/13/oficiais-de-justica-passam-a-desempenhar-algumas-funcoes-de-juiz/
https://drive.google.com/file/d/1YBYCmoZRMus4p9gYAMHdpc4hxXf_GX7N/view
https://www.dinheirovivo.pt/geral/portugal-fez-pequenos-progressos-na-prevencao-da-corrupcao-de-deputados-juizes-e-magistrados--13560971.html
https://www.dn.pt/sociedade/novo-presidente-do-supremo-tribunal-critica-justica-burocratica-e-garantistica-13811325.html
https://expresso.pt/sociedade/2021-04-13-Juizes-avancam-com-proposta-para-detetar-ocultacao-de-riqueza-de-politicos-e-magistrados-15f4f4c3
https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-6h-560/
https://observador.pt/2021/04/09/operacao-marques-conselho-da-magistratura-garante-transparencia-na-atribuicao-de-processos/
https://observador.pt/2021/05/21/escutas-telefonicas-a-titulares-de-orgaos-de-soberania-com-novas-regras/
https://www.rtp.pt/noticias/pais/vice-presidente-do-csm-contra-manutencao-do-ticao-com-dois-ou-mais-juizes_n1327318
https://www.sabado.pt/ultima-hora/detalhe/presidente-do-supremo-tribunal-defende-extincao-do-tribunal-central-de-instrucao-criminal
https://24.sapo.pt/atualidade/artigos/marcelo-condecora-ex-presidente-do-supremo-tribunal-com-gra-cruz-da-ordem-militar-de-cristo
https://www.publico.pt/2021/05/18/sociedade/noticia/henrique-araujo-novo-presidente-supremo-tribunal-justica-1963031
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13. Efemérides

Abril, maio e junho

Dia Mundial da Propriedade Intelectual 

26 de abril 

Dia Mundial da Língua Portuguesa e
da Cultura na CPLP 

5 de maio

Dia Internacional das Crianças
Inocentes Vítimas de Agressão 

4 de junho

Dia Mundial Contra o Trabalho
Infantil

12 de junho

Dia Mundial da Consciencialização da
Violência contra a Pessoa Idosa 

15 de junho

Dia Internacional para a Eliminação da
Violência Sexual em Conflito 

19 de junho

Dia Internacional de Apoio às Vítimas
de Tortura 

26 de junho

Dia Internacional da Luta Contra o Uso
e Tráfico Ilícito de Drogas 

26 de junho
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