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CSM NEWSLETTER
2.º trimestre de 2022



Revista de Imprensa Especial

Reveja a Revista de Imprensa dos dias

19 e 20 de abril, dedicada

especialmente à abertura solene do

Ano Judicial de 2022, com os

discursos proferidos na cerimónia que

decorreu no dia 20 de abril no Salão

Nobre do STJ.

Aceder aqui

1. Notícias
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Juiz Desembargador João Maldonado toma posse
como Inspetor Judicial

O Juiz Desembargador João Maldonado tomou posse, no

dia 26 de abril, como Inspetor Judicial do Conselho Superior

da Magistratura (CSM), numa cerimónia que teve lugar no

auditório do CSM e contou com a presença do Presidente e

do Vice-Presidente do CSM, Juízes Conselheiros Henrique

Araújo e José de Sousa Lameira, respetivamente.

No seu discurso, o novo inspetor judicial agradeceu as

palavras que lhe foram dirigidas, elogiando a dinâmica do

CSM e a atual equipa inspetiva que, "quer pela qualidade,

quer pela coesão que existe, permitem a fixação de critérios

objetivos que vão permitir uma avaliação justa de todos os

colegas", frisou.

Discurso Vice-Presidente do CSM

Regulamento das Obrigações
Declarativas
Divulgações

 

N.º 69/2022

N.º 107/2022

N.º 135/2022 | Prorrogação do

prazo para entrega da

Declaração

Movimento Judicial Ordinário
de 2022

Divulgações
 

N.º 90/2022 

N.º 114/2022 | Projeto - Tribunais

de Primeira Instância

N.º 123/2022 | 2.ª versão -

Tribunais de Primeira Instância

N.º 136/2022 | Tribunais da

Relação e de 1.ª Instância

Processo de averiguações - João
Rendeiro [Conclusões]

O Inspetor Judicial Extraordinário

nomeado para o processo de

averiguações para efeitos de

apuramento de eventual

responsabilidade disciplinar no caso

que envolve o arguido João Rendeiro

deu o mesmo por concluído, tendo

apurado as conclusões que se

divulgam no documento infra:

Consulte aqui

https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/04/Abertura-Ano-Judicial-2022-Revista-de-Imprensa_.pdf
https://www.csm.org.pt/2022/04/27/juiz-desembargador-joao-maldonado-toma-posse-como-inspetor-judicial/
https://www.csm.org.pt/2022/04/27/juiz-desembargador-joao-maldonado-toma-posse-como-inspetor-judicial/
https://www.csm.org.pt/2022/04/27/juiz-desembargador-joao-maldonado-toma-posse-como-inspetor-judicial/
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/04/div-69-2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/06/div_107_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/07/div_135_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/div_90_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/06/div_114_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/06/div_114_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/06/div_123_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/06/div_123_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/07/Divulgacao-140_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/05052022-Processo-de-averiguacoes-%E2%80%93-Joao-Rendeiro-Conclusoes.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/05052022-Processo-de-averiguacoes-%E2%80%93-Joao-Rendeiro-Conclusoes.pdf


III Jornadas do Tribunal da Concorrência, Regulação e
Supervisão

Decorreram, no passado dia 13 de maio, as III Jornadas do

Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão,

destinadas a comemorar o 10.º Aniversário da instalação

deste tribunal, cujo tema foi “O Direito das Contra-

Ordenações nos tempos atuais”.

O evento decorreu com transmissão em direto assegurada

pela Justiça TV. 

Nos dias 26, 27 e 28 de abril teve lugar, na

Cidade do México a I Reunião Preparatória da

XXI Edição da Cimeira Judicial Ibero-Americana,

na qual participou Portugal, representado pelas

suas Coordenadoras Nacionais, Juíza de Direito

Rosa Lima (CSM), Ponto de Contacto Português

da RJE Civil em Matéria Civil e Comercial, e

Juíza de Direito Sandra dos Reis Luís (STJ), as

quais apresentaram um projeto que veio a dar

origem, em parceria com a Espanha e o

Panamá, ao denominado “A Inteligência

Artificial e as suas aplicações na Perspetiva

Judicial”.

O projeto foi aprovado por unanimidade e

conta, agora, com a participação de 15 países,

que o desenvolverão no espaço de 17 meses,

com vista à apresentação de um Código de Ética

para a utilização da inteligência artificial no

processo judicial e ao desenvolvimento de duas

ferramentas tecnológicas para uso judicial. As

Coordenadoras Nacionais participaram, ainda,

como convidadas, no “Primeiro Diálogo entre

Mulheres Líderes da Cimeira Judicial Ibero-

Americana”.

I Reunião Preparatória da XXI Edição da
Cimeira Judicial Ibero-Americana

Aceda à notícia no site da Rede Civil

Aceda à notícia no site do CSM

Encontre nota, elaborada pelo Juiz Presidente da Comarca de

Santarém, com breve balanço do evento nesta ligação
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https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/04/div-69-2022.pdf
https://www.csm.org.pt/2022/05/11/iii-jornadas-do-tribunal-da-concorrencia-regulacao-e-supervisao-justica-tv-assegura-transmissao-em-direto/
https://www.redecivil.csm.org.pt/cimeira-judicial-ibero-americana/%20https:/www.csm.org.pt/2022/04/25/primeira-reuniao-preparatoria-da-xxi-edicao-da-cimeira-judicial-ibero-americana/
https://www.redecivil.csm.org.pt/cimeira-judicial-ibero-americana/%20https:/www.csm.org.pt/2022/04/25/primeira-reuniao-preparatoria-da-xxi-edicao-da-cimeira-judicial-ibero-americana/
https://www.redecivil.csm.org.pt/cimeira-judicial-ibero-americana/%20https:/www.csm.org.pt/2022/04/25/primeira-reuniao-preparatoria-da-xxi-edicao-da-cimeira-judicial-ibero-americana/
https://www.csm.org.pt/2022/05/13/cimeira-judicial-ibero-americana-i-reuniao-preparatoria-da-xxi-edicao-primeiro-dialogo-entre-mulheres-lideres/
https://www.csm.org.pt/2022/05/13/cimeira-judicial-ibero-americana-i-reuniao-preparatoria-da-xxi-edicao-primeiro-dialogo-entre-mulheres-lideres/
https://www.csm.org.pt/2022/05/13/cimeira-judicial-ibero-americana-i-reuniao-preparatoria-da-xxi-edicao-primeiro-dialogo-entre-mulheres-lideres/
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/23052022-jornadas-santarem-balanco.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/23052022-jornadas-santarem-balanco.pdf


Uma delegação do CSM, presidida pelo Presidente Juiz Conselheiro

Henrique Araújo, entregou, dia 25 de maio, na Assembleia da República (AR),

o Relatório Anual relativo a 2021. 

A comitiva foi recebida pelo Presidente da AR, Augusto Santos Silva, a quem

foi entregue o relatório que contém todas as atividades desenvolvidas pelo

CSM ao longo do último ano. 

Para além do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e, por inerência,

do CSM, integraram a delegação o Vice-Presidente, Juiz Conselheiro José

Lameira, a Vogal Juíza Conselheira Graça Amaral e a Vogal Professora

Doutora Inês Ferreira Leite.

CSM entrega Relatório Anual na Assembleia da República

Consulte este e outros Relatórios Anuais aqui

Copyright: ©Arquivo Fotográfico da AR |

Fotógrafa: Margarida Basto

Abertura de procedimento
para seleção e designação de

magistrados judiciais ao
cargo de Procurador Europeu

 

 
Reveja o Aviso 

Divulgação -n. 140/2022
Atualização do montante do

subsídio de compensação dos
Magistrados Judiciais

 

 

 
Aceda à Divulgação e ao Parecer

do GAVPM

A apresentação formal dos dados que constam do Relatório

Anual decorreu no dia 22 de junho, na sede do CSM, através de

um briefing com órgãos de comunicação social, presidido pelo

Presidente do CSM, Conselheiro Henrique Araújo, e o Vice-

Presidente, Conselheiro José de Sousa Lameira.

Neste encontro, foi mostrada uma pequena apresentação,

subordinada aos temas TCIC, Pendências, Monitorização e

Relatório Anual 2021, tendo o Vice-Presidente feito uma breve

interpretação dos dados.

A intervenção final do Presidente do CSM marcou o

encerramento do briefing, que contou ainda com um espaço

para perguntas.

Aceda à notícia integral 

Apresentação do Relatório Anual  - Briefing
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https://www.csm.org.pt/relatorios-anuais/
https://www.csm.org.pt/2022/05/13/cimeira-judicial-ibero-americana-i-reuniao-preparatoria-da-xxi-edicao-primeiro-dialogo-entre-mulheres-lideres/
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/20052022-Aviso-Procurador-Europeu.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/20052022-Aviso-Procurador-Europeu.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/20052022-Aviso-Procurador-Europeu.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/07/Divulgacao-140_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/07/Divulgacao-140_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/07/Divulgacao-140_2022.pdf
https://www.csm.org.pt/2022/06/23/apresentacao-do-relatorio-anual-2021/
https://www.csm.org.pt/2022/06/23/apresentacao-do-relatorio-anual-2021/


03.05.2022

Deliberações Conselho
Plenário | abril e maio

05.04.2022

O grupo teve ainda oportunidade de visitar o Supremo Tribunal de

Justiça, o Centro de Estudos Judiciários e o Tribunal Judicial da

Comarca de Lisboa Palácio da Justiça) - nos dias 23 e 25,

respetivamente.

Visita de delegação do CSM da Albânia

No passado dia 24 de maio, o Conselho Superior da Magistratura

acolheu uma visita do Conselho Superior da Magistratura da Albânia,

subordinada ao tema "Reforçar a eficiência e a qualidade do sistema

judicial na Albânia".

Esta delegação foi acolhida pelo presidente do Conselho Superior da

Magistratura, Juiz Conselheiro Henrique Araújo, pelo Vice-Presidente,

Juiz Conselheiro José Sousa Lameira, e pela Vogal Juíza de Direito Sofia

Silva.

A visita foi promovida pelo Conselho da Europa e pela Comissão

Europeia para a Eficácia da Justiça (CEPEJ).
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2. Relações Internacionais/Institucionais 

O CSM recebeu, no dia 28 de junho, uma delegação de 32

futuros juízes do Oberlandesgericht (Tribunal Superior /

de Relação) de Linz, Áustria. A comitiva foi recebida pelo

Vogal do CSM Dr. José Correia.

O grupo esteve em Portugal até ao passado dia 1 de

julho, tendo a visita ao CSM feito parte da agenda que

tem por objetivo conhecer o sistema judicial português

je a formação de magistrados no país.

Durante a visita foi feita uma apresentação

sobre as competências do CSM e a

digitalização processual, designadamente as

aplicações de gestão Citius e Magistratus.

Houve também espaço para questões e troca

de experiências, tendo sido abordados os

desafios da judicatura.

Todos os anos uma delegação de futuros

magistrados visita um país diferente com o

mesmo objetivo. De 2020 ao presente, estas

visitas estiveram suspensas devido à situação

pandémica da Covid-19, tendo sido agora

retomadas.

A visita foi promovida pela Embaixada da

Áustria em Portugal.

Visita de delegação de futuros juízes da Áustria

https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/06/DELIBERACOES-TOMADAS-NO-PLENARIO-DE-03-05-2022.pdf
https://www.csm.org.pt/wp-content/uploads/2022/05/DELIBERACOES-TOMADAS-NO-PLENARIO-DE-05-04-2022.pdf
https://www.facebook.com/conselhosuperiordamagistratura?__cft__%5b0%5d=AZVaWeX3mvlsMRiCmjndTjzgY-aQvYEVkIi8os2YADeikiq7VTfA14-6tXtNKE_YnWfi2LP_Suy3qrQ3eE-O5aSSJ2kZAkPRxiUH_5DFiUIgwOYS6ZYHNgufmxee2JsMqbQngFNBToJ6f3pipIKImOvsJu3frRqDRANgZsz684o5tQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/conselhosuperiordamagistratura/?ref=page_internal
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Realizou-se, nos dias 11 e 12 de maio, em Casablanca

(Marrocos), uma Conferência Regional para a criação

de uma rede Sul-Mediterrânea de serviços de inspeção

judicial, organizada pela CEPEJ em colaboração com a

RESIJ e  a Inspeção-Geral de Assuntos Judiciários do

CSM do Reino de Marrocos.

O evento reuniu representantes  das Inspeções-Gerais

de Justiça dos países do sul do Mediterrâneo e de

alguns países europeus membros da RESIJ - cuja

representação portuguesa foi assegurada pelas Vogais

do CSM, Dr.ª Susana Cabral e Dr.ª Sofia Silva e, ainda,

do Inspetor Judicial do CSM, Dr. Rui Araújo.

«Conférence régionale pour les services

d'inspection de la justice des Etats du Sud de la

Mediterranée»

Este evento é organizado no âmbito do programa

conjunto intitulado "Apoio regional à consolidação dos

direitos humanos, do Estado de direito e da democracia

no sul do Mediterrâneo" (Programa Sul IV), co-

financiado pela União Europeia e pelo Conselho da

Europa e implementado por este último.

Consulte a notícia integral (disponível em FR e EN) 

“Independência e Responsabilidade” - RECJ |

Barcelona, 3 a 8 de abril;

Executive Board - RECJ | Haia, 21 de abril;

Seminário Digital Justice - RECJ | Amsterdão, 22

de abril;

Assembleia-Geral da RECJ | Atenas, 1 a 3 de junho

Reuniões | Participação e Representação
Vogal do Distrito Judicial do Porto

Juiz de Direito José Correia

 

A campanha, lançada em julho, integra o Projeto FEM-

UnitED, um projeto internacional financiado pela União

Europeia, com a participação de 5 países: Portugal,

Espanha, Alemanha, Malta e Chipre. 

CSM associa-se à campanha "O femicídio pode ser

prevenido: Liga os pontos"

Foram realizadas reuniões de especialistas, nas quais o

CSM integrou, para reflexão e definição de estratégias

para a prevenção do femicídio.

Leia a notícia completa e assista ao vídeo de sensibilização

Documento (só disponível

em EN)eficiência;

qualidade; e

independência

O Painel de Avaliação da

Justiça da UE foi publicado

no passado dia 19 de maio e

reúne, entre outros, o

panorama anual de

indicadores centrados nos

parâmetros essenciais de

sistema de justiça eficazes,

através dos seguintes

tópicos:

UE Painel de Avaliação da Justiça 2022

Foi publicado o relatório sobre o

Questionário da Independência

Judicial de 2022 da RECJ (ENCJ),

o qual contou com a participação

de 15.821 juízes de 27 países.

Esta é a 4.ª sondagem entre juízes

sobre a sua independência.
Consulte o documento em

EN e em PT

RECJ - Questionário Independência Judicial 2022 

https://www.coe.int/fr/web/cepej/home/-/asset_publisher/CO8SnxIjXPeD/content/regional-conference-for-the-justice-inspection-services-of-south-mediterranean-states?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ffr%2Fweb%2Fcepej%2Fhome%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_CO8SnxIjXPeD%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D9
https://www.csm.org.pt/2022/06/23/apresentacao-do-relatorio-anual-2021/
https://www.csm.org.pt/2022/07/21/csm-associa-se-a-campanha-%F0%9D%90%8E-%F0%9D%90%9F%F0%9D%90%9E%F0%9D%90%A6%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%9Ci%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%A2%F0%9D%90%A8-%F0%9D%90%A9%F0%9D%90%A8%F0%9D%90%9D%F0%9D%90%9E-%F0%9D%90%AC/
https://www.youtube.com/watch?v=nSaZFW2GxnM
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eu_justice_scoreboard_2022.pdf
https://pgwrk-websitemedia.s3.eu-west-1.amazonaws.com/production/pwk-web-encj2017-p/GA%2022/Report%20ENCJ%20Survey%202022.pdf
https://www.csm.org.pt/2022/08/12/recj-questionario-independencia-judicial-2022/


3. Reunião de Fim de Ano em Viseu | 2022

O Hotel Montebelo, na cidade de Viseu, acolheu,

no dia 14 de julho, o tradicional encontro de fim

de ano entre o Conselho Superior da

Magistratura, os Inspetores Judiciais e os Juízes

Presidentes de Comarca, este ano dedicado do

tema "A Presidência das Comarcas e as

Inspeções nos Tempos Atuais".

O Vice-Presidente do CSM, Juiz Conselheiro José

Sousa Lameira, e o Vice-Presidente da Câmara

Municipal de Viseu, João Paulo Gouveia, falaram

na abertura do evento, momento em que

trocaram lembranças e agradecimentos quanto à

escolha da cidade para acolher o encontro.

No seu discurso, o autarca lamentou os entraves

ao desenvolvimento da cidade, sobretudo a falta

de uma ligação ferroviária. O Juiz Conselheiro

José Sousa Lameira disse ser um "um fervoroso

adepto da descentralização e regionalização",

entendendo que estas se devem estender à área

da Justiça.

em dois grupos. Os Vogais do CSM Inês Ferreira

Leite, Susana Cabral, Lara Martins e Leonel

Serôdio acompanharam a sessão dos Inspetores

Judiciais, tendo os Vogais Sofia Silva, António

Barradas Leitão, António Vieira da Cura e José

Manuel Correia acompanhado a reunião dos

Juízes Presidentes dos Tribunais Judiciais de

Comarca. O Vice-Presidente do CSM e a Juiz

Secretária, Juiz de Direito Ana Chambel,

acompanharam parte das duas reuniões.

Na véspera do encontro, aproveitando a estadia

em Viseu, o Juiz Conselheiro José Sousa Lameira,

juntamente com os Vogais do CSM anteriormente

mencionados e o Vogal Jorge Raposo,

deslocaram-se ao Tribunal Judicial da Comarca

para prestar cumprimentos aos Juízes que ali se

encontram colocados. 

O CSM endereça um especial agradecimento à

Juiz Presidente do Tribunal Judicial da Comarca

de Viseu, Juiz de Direito Rute Sobral, pela

colaboração prestada na organização do evento.
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Depois dos discursos, os presentes dividiram-se



Resolução da Assembleia da República n.º
17/2022 - Diário da República n.º 92/2022, Série I
de 2022-05-12

Eleição para o Conselho Superior da Magistratura

A Assembleia da República resolve, nos termos da
alínea h) do artigo 163.º, do n.º 5 do artigo 166.º e da
alínea b) do n.º 1 do artigo 218.º da Constituição e
do artigo 137.º do Estatuto dos Magistrados
Judiciais, aprovado pela Lei n.º 21/85, de 30 de
julho, eleger como vogais do Conselho Superior da
Magistratura

4. Destaques DR

Deliberação (extrato) n.º 548/2022, de 29 de abril
- Diário da República n.º 83/2022, Série II de 2022-
04-29

Conselho Superior da Magistratura
Exercício de funções da juíza desembargadora Dr.ª
Maria José de Almeida Costeira como juíza no
Tribunal Geral da União Europeia 

+ 
Declaração de Retificação n.º 441/2022 - Diário da
República n.º 94/2022, Série II de 2022-05-16
Ato da Série II

Conselho Superior da Magistratura
Retifica a Deliberação (extrato) n.º 548/2022, de 29
de abril

Aviso (extrato) n.º 9703/2022 - Diário da
República n.º 93/2022, Série II de 2022-05-13
Ato da Série II

Conselho Superior da Magistratura

Abertura do movimento judicial ordinário de 2022

Despacho n.º 4768/2022 - Diário da República n.º
79/2022, Série II de 2022-04-22
Ato da Série II

Justiça - Centro de Estudos Judiciários

Designação da juíza de direito Dr.ª Estrela Aramita
Dias Chambel Capelo de Sousa Chaby Rosa como
docente do Centro de Estudos Judiciários, a tempo
parcial e em regime de acumulação

Resolução do Conselho de Ministros n.º 56/2022,
de 5 de julho - Diário da República n.º 128/2022,
Série I de 2022-07-05

Presidência do Conselho de Ministros

Nomeia o presidente do Mecanismo Nacional
Anticorrupção

Regulamento n.º 529/2022 - Diário da República
n.º 106/2022, Série II de 2022-06-01
Ato da Série II

Tribunal Judicial da Comarca do Porto

Regulamento Geral do Tribunal Judicial da Comarca
do Porto

Deliberação (extrato) n.º 632/2022 - Diário da
República n.º 102/2022, Série II de 2022-05-26
Ato da Série II

Conselho Superior da Magistratura

Renovação da comissão de serviço do inspetor
judicial juiz desembargador José Pedro Gonçalves
Mano da Silva Paixão
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https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-assembleia-republica/17-2022-183314058
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-d-2021-175659839
https://dre.pt/dre/detalhe/decreto-lei/109-d-2021-175659839
https://dre.pt/dre/detalhe/deliberacao-extrato/548-2022-182712579
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/441-2022-183476406
https://dre.pt/dre/detalhe/declaracao-retificacao/441-2022-183476406
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/despacho/4768-2022-182431685
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/resolucao-conselho-ministros/56-2022-185669164
https://dre.pt/dre/detalhe/deliberacao-extrato/498-2022-182310087
https://dre.pt/dre/detalhe/deliberacao-extrato/498-2022-182310087
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/529-2022-184240175
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/529-2022-184240175
https://dre.pt/dre/detalhe/deliberacao-extrato/632-2022-184002220
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/529-2022-184240175
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/529-2022-184240175
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/529-2022-184240175
https://dre.pt/dre/detalhe/regulamento/529-2022-184240175


5. Jurisprudência Nacional

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2022 -
Diário da República n.º 118/2022, Série I de 2022-06-21

Supremo Tribunal de Justiça

Compete à jurisdição administrativa a apreciação dos
litígios emergentes de contrato de mandato forense
celebrado entre um advogado e um contraente público

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 4/2022 -
Diário da República n.º 90/2022, Série I de 2022-05-10

Supremo Tribunal de Justiça

No regime da propriedade horizontal, a indicação no título
constitutivo, de que certa fracção se destina a habitação,
deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a
realização de alojamento local

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 268/2022 - Diário
da República n.º 108/2022, Série I de 2022-06-03

Tribunal Constitucional

Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral,
da norma constante do artigo 4.º da Lei n.º 32/2008, de 17 de
julho, conjugada com o artigo 6.º da mesma lei; declara a
inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da
norma do artigo 9.º da Lei n.º 32/2008, de 17 de julho,
relativa à transmissão de dados armazenados às
autoridades competentes para investigação, deteção e
repressão de crimes graves, na parte em que não prevê uma
notificação ao visado de que os dados conservados foram
acedidos pelas autoridades de investigação criminal, a
partir do momento em que tal comunicação não seja
suscetível de comprometer as investigações nem a vida ou
integridade física de terceiros

Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 278/2022 -
Processo n.º 793/2021, 1.ª Secção, de 2022-06-26

Tribunal Constitucional

(...)  julgar inconstitucional a norma contida nos artigos 8.º,
8.º-A, 8.º-B e Anexo da Lei n.º 34/2004, de 29 de julho, e 12.º e
Anexo IV da Portaria n.º 1085-A/2004, de 31 de agosto,
interpretados no sentido segundo o qual a insuficiência
económica demonstrada pelo requerente do benefício do
apoio judiciário não lhe permite obter o benefício da
dispensa de pagamento da taxa de justiça e demais
encargos com o processo, mas apenas o respetivo
pagamento faseado, quando o rendimento mensal
disponível é substancialmente equivalente ao valor da taxa
de justiça inicial a suportar no processo e o valor da
prestação mensal a suportar na modalidade de pagamento
faseado tem como consequência uma diminuição do
rendimento mensal líquido do beneficiário para um valor
inferior ao da remuneração mínima mensal garantida (...)

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 277/2022 -
Processo n.º 666/2021, 1.ª Secção, de 2022-04-26

Tribunal Constitucional

(...) a) julgar inconstitucional a norma contida no artigo
277.º, alínea e), do Código de Processo Civil, aplicável ex vi
do artigo 4.º do Código de Processo Penal, quando
interpretados no sentido de considerar supervenientemente
inútil o recurso de decisão que aplicou medidas de coação
não privativas de liberdade, por força da sua extinção
temporal ou revogação na pendência do recurso, por
violação do disposto no artigo 32.º, n.º 1, da Constituição da
República Portuguesa; e, consequentemente,
b) julgar procedente o presente recurso, determinando-se a
remessa dos autos ao Tribunal da Relação de Lisboa, para
reforma da decisão recorrida em conformidade com o
presente juízo de inconstitucionalidade.
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https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/aviso-extrato/9703-2022-183428231
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/4-2022-183230519
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
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https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-tribunal-constitucional/268-2022-184356510
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https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/4-2022-183230519
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/4-2022-183230519
https://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20220278.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20220277.html
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/5-2022-184965300


6. Jurisprudência Europeia
Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia
(Quarta Secção) no processo C-569/20

Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunal Criminal
Especial, Bulgária)

«Reenvio prejudicial — Cooperação judiciária em matéria
penal — Diretiva (UE) 2016/343 — Artigo 8.° — Direito de
comparecer em julgamento — Informação sobre a realização
do julgamento — Impossibilidade de localizar o arguido não
obstante os esforços razoáveis envidados pelas autoridades
competentes — Possibilidade de um julgamento e de uma
condenação à revelia — Artigo 9.° — Direito a um novo
julgamento ou a uma outra via de recurso que permita uma
nova apreciação do mérito da causa»

Os artigos 8.° e 9.° da Diretiva (UE) 2016/343 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, relativa ao
reforço de certos aspetos da presunção de inocência e do
direito de comparecer em julgamento em processo penal,
devem ser interpretados no sentido de que um arguido que
as autoridades nacionais competentes, apesar dos esforços
razoáveis que desenvolvem, não conseguem localizar e ao
qual essas autoridades não conseguiram, por esse facto,
entregar as informações relativas ao julgamento contra ele
realizado pode ser objeto de um julgamento e, se for caso
disso, de uma condenação proferida à revelia, mas deve
nesse caso, em princípio, ter a possibilidade de, depois da
comunicação dessa condenação, invocar diretamente o
direito, conferido por essa diretiva, de obter a reabertura do
processo ou o acesso a uma via de recurso equivalente que
conduza a um novo exame, na sua presença, do mérito da
causa. Esse direito pode, todavia, ser recusado à referida
pessoa se resultar de indícios precisos e objetivos que esta
recebeu informações suficientes para saber que um
julgamento iria ser realizado contra ela e que, através de
atos deliberados e com a intenção de se subtrair à ação da
justiça, impediu as autoridades de a informarem
oficialmente da realização desse julgamento.

Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia
(Quarta Secção) no processo C-644/20

Sąd Okręgowy w Poznaniu (Tribunal Regional de Poznań,
Polónia)

«Reenvio prejudicial – Cooperação judiciária em matéria civil
– Competência, lei aplicável, reconhecimento e execução das
decisões em matéria de obrigações alimentares –
Determinação da lei aplicável – Protocolo de Haia sobre a lei
aplicável às obrigações alimentares – Artigo 3.° – Residência
habitual do credor – Momento em que deve ser determinada
a residência habitual – Retenção ilícita de menor»

O artigo 3.° do Protocolo de Haia, de 23 de novembro de
2007, sobre a lei aplicável às obrigações alimentares,
aprovado, em nome da Comunidade Europeia, pela Decisão
2009/941/CE do Conselho, de 30 de novembro de 2009, deve
ser interpretado no sentido de que, para efeitos da
determinação da lei aplicável ao crédito alimentar de um
filho menor deslocado por um dos progenitores para o
território de um Estado‑Membro, a circunstância de um
órgão jurisdicional desse Estado‑Membro ter ordenado, no
âmbito de um processo distinto, o regresso desse menor ao
Estado onde residia habitualmente com os progenitores
imediatamente antes da sua deslocação não basta para
impedir que o referido menor possa adquirir residência
habitual no território desse Estado‑Membro.

Acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem -
ECHR 180/2022 | Portugal [disponível nos idiomas EN e FR]

«Violation of freedom of expression of a local politician
convicted for publishing political satire cartoons on his
blog»

O Tribunal considerou que a constatação de uma violação
constituía em si mesma uma satisfação justa suficiente em
relação aos danos não-pecuniários sofridos pelo requerente. 
Considerou igualmente que Portugal devia pagar ao
requerente 3.466€ a título de danos patrimoniais e 1.806€ a
título de custos e despesas.
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https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-05/cp220089pt.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/4-2022-183230519
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-05/cp220083pt.pdf
https://dre.pt/dre/detalhe/acordao-supremo-tribunal-justica/4-2022-183230519
https://drive.google.com/file/d/1HTBPaJIL56DD-P52GCAOs1MFA69Jnls5/view?usp=sharing


7. Biblioteca CSM

Últimas aquisições
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Julgar 

Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Quadrimestral - N.º 46, Janeiro-Abril 2022 + N.º
47, Maio-Agosto 2022

De Legibus: Revista de Direito = Law
journal

dir. José de Faria Costa 

Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade
Lusófona. CEAD - Centro de Estudos Avançados
em Direito - N.º 2, Dezembro 2021

Revista do Centro de Estudos
Judiciários

dir. João Manuel da Silva Miguel 

Centro de Estudos Judiciários - N.º 1, 1.º
Semestre 2021 + N.º 2, 2.º Semestre 2021

Prontuário de Direito do Trabalho

dir. João Manuel da Silva Miguel 

Centro de Estudos Judiciários - N.º 1, 1.º
Semestre 2021 + N.º 2, 2.º Semestre 2021

O Princípio da Proporcionalidade: XIII
Encontro de Professores de Direito
Público

com. org. Dulce Lopes, Francisco Pereira
Coutinho, Catarina Santos Botelho 

Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra. Instituto Jurídico, 2021

Guia de Boas Práticas nas PME -
Sociedades por Quotas

Jorge M. Coutinho de Abreu, [et al.]

Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra. Instituto Jurídico, 2021

(R)evolução da Legislação de Saúde
Mental à Luz da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência 

Eduardo António da Silva Figueiredo; orient.
e superv. Maria João S. B. Madeira Antunes
e Paula Sofia C. A. Távora Vítor

Coimbra: Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra. Instituto Jurídico, 2021
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8. Formações e Eventos

UNIFOJ - Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra

Fiscalidade Internacional: aspetos essenciais
(2.ª edição)

Ciclo de formação avançada - Justiça Tributária |
2021/2022

À distância | 19 e 20 de julho,  10h-13h

Inscrições e Programa.

UNIFOJ - Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra

Desafios do procedimento e do processo de
expropriação por utilidade pública - uma
visão prática

À distância | 14 de setembro,  14:30h-18:30h

Inscrições e Programa

UNIFOJ - Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra

As providências cautelares e a proteção
jurisdicional de direitos

À distância | 19 e 20 de setembro,  14:30h-17:30h

Inscrições e Programa

UNIFOJ - Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra

Partilha mortis causa.
Partilha em vida

Ciclo de Formação Avançada - Registos e Notariado |
2022

À distância | 22 e 23 de setembro,  14:30h-17:30h

Inscrições e Programa
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Tomada de posse de Juízes de Direito em
regime de estágio | 36.º Curso de Formação
de Magistrados

Instalações CSM | 05 de setembro,  10:00h

Tomada de posse de Juízes de Direito em
regime de efetividade | 35.º Curso de
Formação de Magistrados

Instalações STJ | 05 de setembro,  14:30h
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https://opj.ces.uc.pt/unifoj/index.php?id=19434&id_lingua=1&pag=39363
https://opj.ces.uc.pt/unifoj/index.php?id=19434&id_lingua=1&pag=39504
https://opj.ces.uc.pt/unifoj/index.php?id=19434&id_lingua=1&pag=39504
https://opj.ces.uc.pt/unifoj/index.php?id=19434&id_lingua=1&pag=38521
https://opj.ces.uc.pt/unifoj/index.php?id=19434&id_lingua=1&pag=39504
https://opj.ces.uc.pt/unifoj/index.php?id=19434&id_lingua=1&pag=39500
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