
CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA

ASSUNTO: Audições - Concorrentes ao cargo de Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria

Proc: 2021/DSQMJ/3302 27-10-2021

DIVULGAÇÃO N.º 211/2021 

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

Informa-se V. Ex.ª que se encontra a decorrer entre 28 de outubro de 2021 e 11 de 

novembro de 2021, prazo para os juízes de direito a exercerem funções na Comarca de Leiria se 

pronunciarem sobre os candidatos ao cargo de Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca 

de Leiria, nos termos do artigo 2.º e artigo 3.º do Aviso de abertura do procedimento concursal.

Para tal deverão os senhores juízes de direito a exercer funções na referida comarca 

aceder à plataforma informática IUDEX, em https://juizes.iudex.pt, e na área de "Audições" 

encontrarão os campos para o preenchimento e pronúncia.  

Mais se informa V. Ex.ª que a conceção da funcionalidade das audições foram 

implementadas técnicas "Differential Privacy by Design" e técnicas de encriptação com chave 

simétrica acrescido com Hash e ainda chave de entropia (salt) secreta que forçam que não seja 

possível interpretar, alterar ou manipular e apenas fique registada a escolha e comentários 

realizados por parte do magistrado sem nunca ser possível associar ambos.

Alertam-se os Senhores Juízes que, sempre que pretendam tecer considerações 

qualitativas sobre os candidatos deverão fazê-lo mencionando o nome do candidato a que se 

referem, para que seja possível associar a informação ao mesmo.

A pronúncia de qualquer magistrado judicial será assim transmitida ao Conselho Superior 

da Magistratura de forma encriptada, garantindo-se o anonimato, a confidencialidade e a 

integridade dos dados recolhidos que serão exclusivamente tratados para efeitos de transmissão 

quantitativa e qualitativa ao Plenário do Conselho Superior da Magistratura, aquando da 

deliberação de nomeação do Juiz Presidente de Comarca.

Após o tratamento desses dados e a finalização do processo decisório que está subjacente 

os mesmos serão destruídos com caracter permanente e definitivo.
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Caso V. Ex.ª não consiga aceder a este menu específico das "Audições" solicitamos que 

entre em contacto com o Conselho Superior da Magistratura.

Candidatos a Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca de Leiria:

Juíza de Direito Dra. Maria do Rosário Monteiro Casimiro Louro Patrício, em 

exercício de funções na Comarca Lisboa - Juízo de comércio de Lisboa - Juiz 6, com a antiguidade 

na magistratura, na presente data, de 25 anos, 01 mês e 20 dias e última classificação de serviço 

de "Bom com Distinção";

Juíza de Direito Dra. Teresa Margarida Pires de Oliveira, em exercício de funções na 

Comarca Leiria - Juízo central cível de Leiria - Juiz 4, com a antiguidade na magistratura, na 

presente data, de 27 anos, 01 mês e 20 dias e última classificação de serviço de "Muito Bom";

Juíza de Direito Dra. Maria Clara Lourenço dos Santos, em exercício de funções na 

Comarca Leiria - Juízo central criminal de Leiria - Juiz 2, com a antiguidade na magistratura, na 

presente data, de 26 anos, 01 mês e 16 dias e última classificação de serviço de "Muito Bom".

A Juiz Secretária do Conselho Superior da Magistratura,

[Ana Cristina Dias Chambel Matias]
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