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Os tribunais sofreram toda a sorte de privações: as
impostas a todas as pessoas e empresas e aquelas que
lhes foram especificamente dirigidas.
 
Em geral, houve períodos (muito longos, mas
acredito que necessários) em que se impunha
respeitar a “distância física entre pessoas” e observar
a limitação do número de pessoas em espaços
fechados (que chegou a ser de uma pessoa por 20
metros quadrados), o que levou à impossibilidade de
utilização de muitas salas de audiências por não
terem capacidade para acolherem o número de
sujeitos e outros intervenientes processuais. As
mesmas restrições impuseram a reorganização dos
serviços das secretarias, principalmente naquelas
unidades de processos com um quadro de oficiais de
justiça que não permitia o respeito ora da distância
física entre pessoas, ora o número legalmente
admissível de pessoas em espaços fechados. 

Mas houve também medidas legislativas
especificamente dirigidas aos Tribunais: a chamada
Lei do Perdão de Penas; as leis que determinaram a
suspensão de prazos e a proibição de realização de
diligências (com ressalva dos processos urgentes), e
normas processuais que alteraram o rito das
diligências, designadamente, o recurso generalizado
à teleconferência, e muitas outras. 

1. ARTIGO DE OPINIÃO

O sistema judicial está a caminhar no bom sentido
porque os juízes sempre estiveram do lado certo. 

Já cansa falar (e principalmente, ouvir falar) da
pandemia, do vírus que a causou e da doença que
provoca. 

Mas os efeitos da pandemia nas pessoas e nas
organizações, pela sua dimensão, não consentem o
silêncio. 

Desde março de 2020 temos convivido com
inúmeros diplomas legais (alguns publicados no
diário da república escassos minutos antes da sua
entrada em vigor) com soluções inovadoras
destinadas a minimizar os contágios e a reduzir o
impacto de tais medidas na vida das pessoas e das
empresas. Essas “leis” afetaram todos os setores: da
economia e finanças à segurança social, passando
pelas polícias e, claro, pelos tribunais. 

Para além do referido, os tribunais, como quaisquer
outras organizações, sofreram os efeitos diretos do
vírus: magistrados, oficiais de justiça, advogados e
testemunhas infetados não puderam participar em
diligências, o que, não raras vezes, determinou o
adiamento ou a necessidade de continuar diligências
que poderiam terminar na data agendada. 

Foi neste cenário pandémico e a par das medidas
enunciadas que Assembleia da Republica decidiu
empreender contra a maré: fez publicar, em 13 de
agosto de 2021, a Lei nº 55/2021, que, visando
instituir mecanismos de controlo da distribuição
eletrónica dos processos judiciais, determinou a
alocação de um juiz a presidir tal ato, sob a
fiscalização atenta de um magistrado do Ministério
Público, potencialmente coadjuvado por advogado,
estabelecendo logo o modo como se iriam organizar
os serviços, nomeadamente, no que concerne à
designação do juiz que iria presidir à distribuição. A
mesma lei pretende introduzir, para os tribunais da
relação, um sistema de distribuição aleatória, não
apenas do relator, mas também dos juízes adjuntos
(!), devendo ser assegurada a não repetição
sistemática do mesmo coletivo…

Do lado certo

Juiz Presidente da Comarca de Faro, Dr. Henrique Pavão

OcusFocus/iStock
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Conseguiu-se – com recurso ao auxílio dos
municípios e outras entidades (públicas e privadas) -
angariar espaços com dimensão adequada para a
realização de audiências e outras diligências fora das
instalações dos tribunais. Ao mesmo tempo
apetrecharam-se as salas de audiências com
equipamentos proteção individual e
empreenderam-se métodos de proteção contra o
vírus.

Encerrados os anos de 2020 e 2021, verifica-se que,
não obstante tamanhas privações (e provações), as
pendências (oficiais e de secretaria) reduziram de
modo relevante; os agendamentos, na generalidade
dos casos, são feitos com uma dilação aceitável (e,
em muitos casos, desejável), fizeram-se, no global,
mais diligências do que adiamentos.

Enquanto se apregoa em muita da comunicação
social sobre a morosidade da justiça e o acumular de
processos, os factos não deixam margem para muita
imaginação: as pendências desceram efetivamente.
Há agora muito menos processos do que nos dois
anos anteriores. Paralelamente, o tempo médio de
duração dos processos (até à decisão final) não
aumentou.

O sistema judicial está a caminhar no bom sentido
porque os juízes, cientes da sua missão e devotados
ao seu múnus, sempre estiveram do lado certo. 

Henrique Pavão

Recorreu-se a sistemas adequados de teleconferência
(não apenas o Cisco Webex, fornecido pelo IGFEJ,
mas a muitos outros que permitiam, de modo
simples e acessível para os intervenientes, o contacto
audiovisual em tempo real com o tribunal). 

As secretarias adotaram sistemas de organização que
permitiram ultrapassar os constrangimentos acima
referidos, de que são exemplo o teletrabalho, o
trabalho em espelho e a jornada contínua e o
atendimento à distância. 

Foi ainda em contexto pandémico que a Assembleia
da República fez publicar uma outra lei (Lei nº
94/2021, de 21 de dezembro) que inovou largamente
sobre o regime de impedimentos, sobre o limite do
número de testemunhas em processo penal, sobre a
intervenção do presidente da secção nos tribunais de
relação…

Tudo, medidas desnecessárias, prejudiciais à
atividade dos tribunais e que têm como natural
efeito adiamentos, o retardar da conclusão dos
processos e o caos na organização dos serviços
judiciais. 

Perante um cenário negro como o descrito, como se
comportaram os tribunais?

março, 2022



2. NOTÍCIAS

Workshop de RGPD no CSM 
 

No dia 30 de novembro de 2021 decorreu, no auditório do
CSM, um Workshop subordinado ao tema «O RGPD em
ação», dirigido a todos aqueles que desempenham funções
no CSM.

Foram abordados os princípios gerais do RGPD, as
medidas técnicas e organizativas adotadas, bem como os
procedimentos aprovados para o desempenho das
atribuições do CSM no estrito cumprimento da legislação
nesta matéria.

O Workshop foi ministrado pela Juíza de Direito Sofia
Wengorovius, Encarregada de Proteção de Dados do CSM,
e contou com a participação de alguns colaboradores
presencialmente e de diversos outros através da
plataforma Teams.

Leia a notícia.
Saiba mais sobre o RGPD e o CSM - aqui 

Informação - ECLI
 

Foram aprovado, no Plenário de 23 de
março de 2021, os critérios de
publicação e de anonimização das
decisões judiciais das três instâncias dos
Tribunais Comuns, com vista à sua
disponibilização aos operadores
judiciários e ao público em geral,
acedendo e consultando a base de
dados ECLI -  identificador europeu da
jurisprudência - sob gestão do CSM.

Leia a Informação completa - aqui

Esclarecimento CSM
 

Distribuição/redistribuição
de processos no TCIC -

27.12.21

Para ler ou reler  nesta ligação

Consulte o despacho do Vice-
Presidente do CSM aqui

Notícia Lusa

 
Distribuição/redistribuição

de processos no TCIC -
28.12.21

Notícia integral e declarações
do Vice-Presidente do CSM
podem ser acedidas nesta
ligação
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2. NOTÍCIAS

Divulgação n.º 232/2021 - 
10.º Concurso curricular

de acesso aos Tribunais da
Relação

 
Despacho definitivo de

admissão e não admissão
dos concorrentes à 2.ª fase

Para ler ou reler - nesta
ligação

Consulte também a
Informação de 7 de
dezembro, com o resultado
do Sorteio
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Recrutamento de Ponto de Contacto da
Rede Judiciária Europeia (RJE) em

Matéria Penal
 

No passado dia 11 de janeiro, por
deliberação na sessão Plenária do CSM,
foi nomeado novo Ponto de Contacto da
RJE em matéria penal - Juiz de Direito
Francisco José Bordalo Lopes Henriques
- em regime de acumulação de funções.

Publicação em DR de 27.01.2022 - para
consultar nesta ligação

Abertura do procedimento - Aviso n.º 15/2021

 Esclarecimento CSM
TIC Porto

Na sequência de notícias sobre a
alegada recusa de 3 juízas do TIC do
Porto para a execução de buscas.

 
Aceda ao Esclarecimento de 10 de
janeiro

Deliberação do Plenário do CSM
TCIC

Foi disponibilizado, a 11 de janeiro,
Comunicado de Imprensa com
deliberação do CSM referente à
queixa apresentada por 5 Juízes de
Direito do TCIC.

 
Consultar Comunicado
Consultar Decisão

Encerramento Iniciativa COVID - a
conta solidária criada em 2020 pelo
CSM com o intuito de angariar verbas
para auxiliar os mais afetados pela
pandemia. 

Esta conta, face mais visível do caráter
humanista de todos os que fazem
parte do CSM e parte integrante do
esforço coletivo de combate aos
efeitos da pandemia, foi encerrada.

Ao longo do ano 2021 e até março de
2022, foram angariados um total de
38.669,86€. 
O CSM agradece a todos quantos
contribuíram para esta causa e a
solidariedade mostrada ao longo desta
iniciativa.

Juntos somos mais fortes!

Saiba quais foram as instituições apoiadas
aqui 

Declaração conjunta 
Situação das mulheres Juízas no

Afeganistão

Foi disponibilizada a Declaração
conjunta da Rede dos Presidentes
dos Supremos Tribunais Judiciais
da União Europeia, da Rede
Europeia de Conselhos de Justiça,
da Associação Europeia de Juízes e
da Associação dos Conselhos de
Estado e Supremos Tribunais
Administrativos relativamente à
situação das mulheres Juízas no
Afeganistão, nos idiomas
português e inglês.

Pode consultar ou rever a Declaração -
aqui

Circular n.º 1/2022
CSM

 
Procedimentos para marcação de
férias dos Juízes colocados nos
Tribunais Judiciais de 1.ª Instância.
Foi  definido o regime e prazo de
marcação, para o corrente ano civil
de 2022.

Divulgação n.º 19/2022
 

Consulta pública - Projeto de
Regulamento do Gabinete de Apoio
aos Magistrados Judiciais de
Comarca.

[Decreto-Lei n.º 49/2014, de 27 de
março, e Lei n.º 2/98, de 8 de
janeiro]



Depois de, em 2020, o Conselho Superior da Magistratura ter divulgado o número
zero da publicação “CSM em Revista”, divulga-se agora o lançamento da nova
edição, a número 1, subordinada ao tema «Humanizar a Justiça em época de
pandemia».

Nesta edição poderá encontrar, entre outros, destaque para a Mensagem do
Presidente, Comunicação do Vice-Presidente, a Homenagem ao Juiz
Conselheiro António Piçarra, a Alteração da LOSJ em matéria de organização e
funcionamento do TCIC, a Entrevista à Juíza Desembargadora Paula Pott e
também página dedicada ao XV Encontro Anual, realizado em Beja.

Consulte ou reveja a Revista em suporte digital através desta ligação.
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Aviso n.º 1/2022
Recrutamento de dois Juízes

como Assessores para o
Tribunal de Recurso de Timor-

Leste
 

O prazo para apresentação da
candidatura terminou no passado
dia 28 de fevereiro.

Divulgação n.º 252/2021
Estratégia Nacional Anticorrupção 

 
 

Parecer relativo ao Projeto de Lei n.º
876/XIV/2.ª (PSD) - "38.ª Alteração ao
Código de Processo Penal, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro"

Aceda aqui ao Parecer e à Divulgação

Decreto-Lei n.º 109-E/2021 - Diário da
República n.º 237/2021, 1º Suplemento,
Série I de 2021-12-09 | Presidência do
Conselho de Ministros

Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção
e estabelece o regime geral de prevenção da
corrupção

Lista de Antiguidade Provisória
dos Magistrados Judiciais

 
31 de dezembro de 2021

 
Aceda à divulgação da referida
lista através do sítio do CSM na
internet, cujo prazo para eventuais
reclamações terminou no passado
dia 10 de março.

Esclarecimento - CSM
 

A propósito das notícias
divulgadas, em 17 de março, na
edição online do Expresso e do
Observador.

Aceda ao esclarecimento de 18 de
março.

Acórdão do STJ
Regulamento de Inspeções

 
No passado dia 24 de fevereiro,
na  Secção do Contencioso do
STJ, acordou-se julgar totalmente
improcedente a ação
administrativa de providência
cautelar, por decisão antecipada.

Consulte o acórdão

8 de março - Dia Internacional da Mulher
10 de março - Dia Internacional das Juízas [celebrado
pela 1.ª vez]

 
"Ano após ano, importa assinalar este dia para celebrar todas as
vitórias alcançadas e consciencializar para tudo o que ainda
falta concretizar. A justiça que desejamos ver no mundo começa
em cada um de nós."



Tomada de posse da Juíza Presidente do
Tribunal Judicial da Comarca de Leiria e da

Juíza Ponto de Contacto da Rede Civil

O auditório do Conselho Superior da Magistratura
acolheu, no passado dia 11 de janeiro, a tomada de
posse da Juíza de Direito Teresa Pires de Oliveira
como Presidente do Tribunal Judicial da Comarca
de Leiria, e da Juíza de Direito Rosa Lima Teixeira
como Ponto de Contacto da Rede Judiciária
Europeia em Matéria Civil e Comercial -
cerimónia presidida pelo Presidente do STJ e do
CSM, Juiz Conselheiro Henrique Araújo, que
contou também com a presença do Vice-Presidente
do CSM, Juiz Conselheiro José Sousa Lameira, de
Vogais e Membros do GAVPM.

O Juiz Conselheiro Henrique Araújo endereçou, no
seu discurso, votos de felicidades às duas
magistradas, sublinhou a importância de ambos os
cargos estando certo de que a Juíza Teresa Pires de
Oliveira “tem todas as capacidades para levar a bom
termo esta missão que agora inicia” e destacou as
“capacidades intelectuais e profissionais” da Juíza Rosa
Lima, assim como “o absoluto empenho que dedica a
tudo aquilo que faz” como garantias de sucesso no
novo papel que agora assume, tendo ainda prestado
homenagem à Desembargadora Paula Pott - que
desempenhou o cargo de Ponto de Contacto da RJE
Civil durante 7 anos - pela "brilhante diplomata
judiciária" que foi.

Nos seus discursos, as Juízas empossadas usaram da
palavra para, entre outros, agradecer a confiança
depositada. Encontre a notícia na íntegra aqui .
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Divulgação n.º 58/2022
Proteção de Crianças e Jovens não acompanhados

que requerem ou são beneficiários de proteção
internacional em território nacional 

 
A divulgação, da Rede Judiciária Europeia em
Matéria Civil e Comercial, foi disponibilizada no
site do CSM e pode ser consultada na ligação infra.

Aceda aqui

Consulte as nomeações publicadas em DR:

Deliberação (extrato) n.º 1335/2021, de 30 de
dezembro - Nomeação da Juíza de Direito Rosa
Lima como Ponto de Contacto da RJE Civil, da
Rede Judiciária da CPLP e, ainda, da IberRede.

 
Deliberação (extrato) n.º 1320/2021, de 29 de
dezembro - Nomeação da Juíza de Direito Teresa
Pires de Oliveira como Juiz Presidente do Tribunal
Judicial da Comarca de Leiria



Novo Regulamento das Obrigações
Declarativas dos Magistrados Judiciais

 
 

O novo Regulamento das Obrigações Declarativas
dos Magistrados Judiciais foi aprovado, por maioria,
através de deliberação do Conselho Superior da
Magistratura de 08 de fevereiro de 2022.

No dia 07 de abril o referido Regulamento foi
publicado em DR e entrou em vigor no dia seguinte.
O Regulamento e respetivo Manual Técnico foram
disponibilizados no sítio da internet do CSM e podem
ser consultados nesta ligação.

A declaração única, prevista no art.º 13.º da Lei n.º
52/2019, de 31 de julho, poderá ser apresentada
exclusivamente por via eletrónica, na área reservada
ao juiz na plataforma IUDEX, no prazo de 60 dias
úteis a partir da data de entrada em vigor do
Regulamento - até às 23h59 do dia 06 de julho de
2022.

Divulgação 31/2022 - Aceda aqui 

[É revogado o regulamento aprovado pela deliberação n.º
226/2021 - publicado no DR n.º 51/2021, Série II, de 15.03.21]

 
 

Consulte também a Lei n.º 4/2022, de 6 de janeiro - Procede
ao alargamento das obrigações declarativas dos titulares de
cargos políticos e de altos cargos públicos, alterando a Lei n.º
52/2019, de 31 de julho.

A 23 de março de 1977, o Conselho Superior da
Magistratura reunia pela primeira vez com nova
composição, em conformidade com o Decreto-Lei nº
926/76, de 31 de Dezembro, que dava cumprimento à
Constituição da República de 1976.

Passaram 45 anos e o espírito de missão de serviço
público mantém-se e renova-se. Sempre com o
objetivo de garantir a independência judicial, de
assegurar os meios para a sua efetivação e
responsabilização, contribuindo assim para o
exercício de uma justiça digna da confiança dos
cidadãos.

Celebramos o presente, cientes da experiência que o
passado trouxe, e renovando, para o futuro, o
compromisso de missão democrática. Parabéns ao
CSM e a todos aqueles que, diariamente e ao longo
dos últimos 45 anos, contribuíram para esta missão.
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 Abertura de procedimento concursal –Prestação de
serviços de saúde e segurança no trabalho

 
O CSM procedeu à abertura de concurso público
tendente à contratação da prestação de serviços de
saúde e segurança no trabalho do CSM e Magistrados
Judiciais da 1ª. Instância, no âmbito do qual e para
além do mais, está incluída a quantificação da
incapacidade funcional por doença, que decorre do
artigo 7.º, n.º 1 al. b), ii) e no artigo 9.º do Regulamento
n.º 269/2021, publicado no DR de 22 de março de
2021 (Regulamento das Situações de Alteração, Redução ou
Suspensão da Distribuição de Processos).

Encontre  na seguinte ligação a Divulgação n.º 65/2022



3. ATIVIDADE NORMATIVA

Últimas deliberações Conselho Plenário

09.11.2021 07.12.2021

página 8

11.01.2022 08.02.2022

Reunião com os Juízes Presidentes dos Tribunais de
Comarca em Leiria

 
Realizou-se, no dia 24 de março, uma reunião com os
Juízes Presidentes dos Tribunais de Comarca, que
teve lugar no edifício onde funcionam os Juízos da
Central Cível e o do Comércio de Leiria, a qual foi
presidida pelo Vice-Presidente do CSM, Juiz
Conselheiro José de Sousa Lameira, e ocorreu em
formato híbrido - presencial e remotamente.

Os Juízes Presidentes foram auscultados acerca das
necessidades e maiores problemas existentes e, a par,
foram abordados como tópicos principais os
seguintes:

- As implicações práticas do novo artigo 40.º do CPP;

- As assessorias dos tribunais e a intenção de abertura
de novo procedimento concursal para preenchimento
das 24 vagas ainda existentes;

- Movimento Judicial de 2022 e discussão sobre a
necessidade de adotar medidas de gestão;

- Comunicação aos Juízes Presidentes da reunião
entre o CSM e o IGFEJ onde foram abordadas
questões relacionadas com o orçamento destinado às
infraestruturas dos tribunais, realçando a convicção
do CSM na necessidade de maior investimento no
edificado.

Da esquerda para a direita: Juízas de Direito Dr.ª Sofia Silva e Dr.ª
Lara Martins, Vogais do CSM; Conselheiro José Lameira, Vice-
Presidente do CSM, e Desembargador Dr. Jorge Raposo, Vogal do
CSM. 

Visita do Conselho Superior da Magistratura à
Comarca de Santarém

No passado dia 28 de março, o Conselho Superior da
Magistratura (Presidente, Juiz Conselheiro Henrique
Araújo, Vice-Presidente, Juiz Conselheiro José de
Sousa Lameira,   acompanhados pela Vogal Distrital,
Juíza de Direito, Dra. Sofia Silva), visitou a Comarca
de Santarém, retomando, assim, o plano de visitas às
23 Comarcas.
 
As reuniões de trabalho realizaram-se no Palácio da
Justiça II com os Magistrados Judiciais do Tribunal da
Concorrência, Regulação e Supervisão e do Tribunal
Judicial da Comarca de Santarém, tendo contado com
elevada adesão quer presencialmente, quer através da
plataforma Webex.

Depois do almoço de confraternização, a dita
comitiva do Conselho Superior da Magistratura
realizou, ainda, uma breve visita ao Convento de São
Francisco, onde irão decorrer, no próximo dia 13 de
Maio, as III Jornadas do Tribunal da Concorrência,
Regulação e Supervisão e, deslocou-se, por fim, ao
Palácio da Justiça de Santarém que comemorou os 68
anos da sua inauguração (28-03-1954/ 28-03-2022).

Estas visitas enquadram-se num dos objetivos do atual
mandato e têm como principal objetivo ouvir os
Magistrados sobre eventuais problemáticas existentes
nos tribunais onde exercem funções.



Decreto-Lei n.º 109-D/2021 - Diário da
República n.º 237/2021, 1º Suplemento, Série I
de 2021-12-09

Presidência do Conselho de Ministros

Cria um regime de registo online de
representações permanentes de sociedades
com sede no estrangeiro e altera vários
diplomas, transpondo parcialmente a Diretiva
(UE) 2019/1151

Decreto-Lei n.º 23-A/2022 - Diário da
República n.º 35/2022, 2.º Suplemento, Série I
de 2022-02-18

Presidência do Conselho de Ministros

Altera as medidas aplicáveis no âmbito da
pandemia da doença COVID-19

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022
- Declara a situação de alerta no âmbito da pandemia
da doença COVID-19)

4. DESTAQUES DR

Despacho n.º 3360/2022 - Diário da
República n.º 57/2022, Série II de 2022-03-22 

Provedoria de Justiça

Nomeação da juíza de direito Estrela Aramita
Dias Chambel Capelo de Sousa Chaby Rosa
como provedora-adjunta

Decreto-Lei n.º 126/2021 - Diário da
República n.º 252/2021, Série I de 2021-12-30

Presidência do Conselho de Ministros

Estabelece o regime jurídico temporário
aplicável à realização, através de
videoconferência, de atos autênticos, termos de
autenticação de documentos particulares e
reconhecimentos

Despacho n.º 314/2022 - Diário da República
n.º 6/2022, Série II de 2022-01-10

Conselho Superior da Magistratura

Subdelegação de poderes do vice-presidente
do Conselho Superior da Magistratura nos
presidentes dos tribunais de comarca

Deliberação (extrato) n.º 1336/2021 - Diário da
República n.º 252/2021, Série II de 2021-12-30

Conselho Superior da Magistratura

Renovação da comissão de serviço do juiz
desembargador do Tribunal da Relação do
Porto, Dr. Rui Manuel Ataíde de Araújo, como
inspetor judicial no Conselho Superior da
Magistratura

Im
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Deliberação (extrato) n.º 349/2022 - Diário da
República n.º 56/2022, Série II de 2022-03-21

Conselho Superior da Magistratura

Nomeação de juízes conselheiros para o
Supremo Tribunal de Justiça

Decreto-Lei n.º 26/2022 - Diário da República
n.º 55/2022, Série I de 2022-03-18

Presidência do Conselho de Ministros

Altera o Regulamento da Nacionalidade
Portuguesa



5. LEGISLAÇÃO

Lei n.º 1/2022 - Diário da República n.º
1/2022, Série I de 2022-01-03

Assembleia da República

Alarga o período de faltas justificadas em
caso de falecimento de descendente ou afim
no 1.º grau da linha reta, alterando o Código
do Trabalho

Lei n.º 99/2021 - Diário da República n.º
253/2021, Série I de 2021-12-31

Assembleia da República

Contribuições especiais e valor das custas
processuais para 2022

Lei n.º 94/2021 - Diário da República n.º
245/2021, Série I de 2021-12-21

Assembleia da República

Aprova medidas previstas na Estratégia
Nacional Anticorrupção, alterando o Código
Penal, o Código de Processo Penal e leis
conexas
(Consulte também o Decreto-Lei n.º 109-E/2021, de
09.12.21 | Cria o Mecanismo Nacional Anticorrupção e
estabelece o regime geral de prevenção da corrupção)

Lei n.º 93/2021 - Diário da República n.º
244/2021, Série I de 2021-12-20

Assembleia da República

Estabelece o regime geral de proteção de
denunciantes de infrações, transpondo a
Diretiva (UE) 2019/1937 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de
2019, relativa à proteção das pessoas que
denunciam violações do direito da União

Lei n.º 83/2021 - Diário da República n.º
235/2021, Série I de 2021-12-06

Assembleia da República

Modifica o regime de teletrabalho, alterando
o Código do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de
4 de setembro, que regulamenta o regime de
reparação de acidentes de trabalho e de
doenças profissionais

Decreto-Lei n.º 115/2021 - Diário da
República n.º 241/2021, Série I de 2021-12-15

Presidência do Conselho de Ministros

Altera a duração do período de formação
inicial e de estágio de determinados cursos
de formação para magistrados

Lei n.º 86/2021 - Diário da República n.º
241/2021, Série I de 2021-12-15

Assembleia da República

Cessação de vigência do regime excecional
de flexibilização da execução das penas e das
medidas de graça, no âmbito da pandemia
COVID-19, aprovado pela Lei n.º 9/2020, de
10 de abril

Decreto-Lei n.º 109-G/2021 - Diário da
República n.º 238/2021, 1º Suplemento,
Série I de 2021-12-10

Presidência do Conselho de Ministros

Transpõe parcialmente a Diretiva (UE)
2019/2161, relativa à defesa dos
consumidores
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6. JURISPRUDÊNCIA
Nacional

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 1/2022 -
Diário da República n.º 1/2022, Série I de 2022-01-03

 

A preclusão do direito de requerer a dispensa do
pagamento do remanescente da taxa de justiça, a que
se reporta o n.º 7 do artigo 6.º do Regulamento das
Custas Processuais, tem lugar com o trânsito em
julgado da decisão final do processo

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 6/2021 -
Diário da República n.º 251/2021, Série I de 2021-12-
29

 
A existência de uma declaração sub-rogatória pelo
credor, de acordo com o artigo 589.º do Código Civil,
no confiador solidariamente responsável que satisfez o
crédito, não afasta a aplicação do regime da sub-
rogação legal e do direito ao reembolso pelos outros
confiadores, na medida das suas quotas, resultante da
conjugação dos artigos 650.º, n.º 1, e 524.º do Código
Civil

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 2/2022 -
Diário da República n.º 18/2022, Série I de 2022-01-
26

O dano da perda de chance processual, fundamento da
obrigação de indemnizar, tem de ser consistente e
sério, cabendo ao lesado o ónus da prova de tal
consistência e seriedade

Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 5/2021 -
Diário da República n.º 229/2021, Série I de 2021-11-
25

 

O acórdão da Relação que, incidindo sobre a decisão
de 1.ª instância proferida ao abrigo do n.º 3 do artigo
942.º do CPC, aprecia a existência ou inexistência da
obrigação de prestar contas, admite recurso de revista,
nos termos gerais
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6. JURISPRUDÊNCIA
Europeia
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Acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia
no processo C-451/19 e C-532/19

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Espanha 

«Reenvio prejudicial – Artigo 20.° TFUE – Cidadania da União
Europeia – Cidadão da União que nunca exerceu a sua liberdade
de circulação – Pedido de cartão de residência de um membro da
sua família, nacional de um país terceiro – Indeferimento –
Obrigação de o cidadão da União dispor de recursos suficientes –
Obrigação dos cônjuges de viverem juntos – Filho menor, cidadão
da União – Legislação e práticas nacionais – Gozo efetivo do
essencial dos direitos conferidos aos cidadãos da União –
Privação»

1) O artigo 20.° TFUE deve ser interpretado no sentido de
que se opõe a que um Estado‑Membro recuse o direito de
residência de um nacional de um país terceiro que é
membro da família de um cidadão adulto da União,
nacional desse Estado‑Membro e que nunca exerceu a sua
liberdade de circulação, pelo simples facto de esse cidadão
da União não dispor, para os membros da unidade familiar,
de recursos económicos suficientes para não se tornarem
um encargo para o sistema nacional de assistência social,
quando existe, no seio da família, uma relação de
dependência de um cidadão da União e, em particular de
um menor, de tal natureza que, em caso de recusa de
concessão do direito de residência ao nacional do país
terceiro, o cidadão dependente da União seria obrigado a
abandonar o território da União Europeia considerado no
seu todo e ficaria, assim, privado do gozo efetivo do
essencial dos direitos conferidos por esse estatuto.

2) O artigo 20.° TFUE deve ser interpretado no sentido de
que não existe uma relação de dependência suscetível de
justificar a concessão de um direito de residência derivado
ao abrigo desta disposição pelo simples facto de o nacional
de um Estado‑Membro, maior e que nunca exerceu a sua
liberdade de circulação, e o seu cônjuge, maior e nacional de
um país terceiro, terem de viver juntos, por força das
obrigações decorrentes do casamento, segundo o direito do
Estado‑Membro de que o cidadão da União Europeia é
nacional.



6. JURISPRUDÊNCIA
Europeia
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Acórdão do Tribunal de Justiça da União
Europeia no processo C-420/20

Sofiyski Rayonen sad (Tribunal Regional de Sófia, Bulgária)

«Reenvio prejudicial – Cooperação judiciária em matéria penal
– Diretiva (UE) 2016/343 – Artigo 8.°, n.° 1 – Direito de
comparecer em julgamento – Artigo 8.°, n.° 2 – Renúncia ao
direito de comparecer em julgamento – Execução de uma
decisão de regresso acompanhada de uma proibição de entrada
e de permanência contra um nacional de um país terceiro,
arguido num processo penal – Compatibilidade»

1) O artigo 8.°, n.° 1, Diretiva 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, deve ser interpretado no sentido de que se opõe a
uma prática nacional por força da qual se procede à
execução de uma medida de afastamento acompanhada
de uma proibição de entrada e de permanência de um
nacional de país terceiro, quando essa pessoa é objeto de
procedimento criminal em razão da prática de uma
infração grave, sem que as autoridades nacionais
competentes adotem as medidas especiais que se
impõem para permitir a esse nacional comparecer no
seu julgamento.

2) O artigo 8.°, n.° 2, da Diretiva 2016/343 deve ser
interpretado no sentido de que não se opõe a que um
Estado‑Membro julgue um nacional de país terceiro que
é objeto de uma decisão de regresso acompanhada de
uma proibição de entrada e de permanência no
território nacional na sua ausência, na condição de que,
não só essa pessoa tenha sido informada
atempadamente da realização do julgamento e das
consequências da não comparência, mas igualmente de
que foram colocadas à sua disposição medidas especiais
para lhe permitir comparecer a esse julgamento, e que
renunciou livremente e de forma inequívoca a
comparecer, ou de que essa pessoa, tendo sido
informada da realização do referido julgamento, seja
representada, de forma adequada, por um advogado
por ela mandatado ou nomeado oficiosamente.

3) O artigo 8.°, n.° 2, da Diretiva 2016/343 deve ser
interpretado no sentido de que se opõe a que um
Estado‑Membro possa considerar que a pessoa
renunciou livremente a comparecer no seu julgamento
sempre que esta, ainda que tenha sido informada das
consequências da não comparência, tenha expressado
essa vontade no decurso do inquérito, numa fase em
que a data do julgamento não estava fixada.

4) O artigo 8.°, n.° 1, da Diretiva 2016/343, por força do
qual os Estados‑Membros asseguram que os arguidos
tenham o direito de comparecer no seu julgamento,
deve ser interpretado no sentido de que se opõe a uma
legislação nacional que prevê que o arguido tem a
obrigação de comparecer no seu julgamento.

Nestas circunstâncias, a adoção de uma decisão de
regresso acompanhada de uma proibição de entrada e de
permanência exige que se verifique, caso a caso, se a
execução imediata dessa decisão é compatível com os
direitos de defesa do arguido e, se for caso disso, se não
há que adiar o afastamento ou revogar ou suspender a
proibição de entrada e de permanência, em
conformidade com o artigo 9.° e com o artigo 11.°, n.° 2,
dessa diretiva.
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«Julgar» 

Associação Sindical dos Juízes
Portugueses 

Quadrimestral - N.º 45, setembro-
dezembro 2021

«Revista da Faculdade de Direito
da Universidade de Lisboa»

Dir. M. Januário da Costa Gomes

1.º Semestre 2021 + 2.º Semestre
2021 - Número temático:
Vulnerabilidade(s) e Direito

«Mulheres MAI(S)» 

(2011-2021) Coord. Gabinete do
Ministro da Administração
Interna

Lisboa: Secretaria-Geral do
Ministério da Administração
Interna, 2021

«Prevenir e combater a
radicalização e o extremismo
online: guia prático - parte 1» 

APAV - Associação Portuguesa de
Apoio à Vítima, Paulo Teixeira

Lisboa: APAV, 2021 - Projeto
Counteract - Prevenção e Combate
à Radicalização Online

«De legibus: revista de Direito»

Faculdade de Direito da
Universidade Lusófona

Lisboa: CEAD - Centro de
Estudos Avançados em Direito -
N.º 0, dezembro 2020

«Subsidiariedade como instituição
na Europa: dos pequenos passos ao
futuro comum»

Marta Rosado da Fonseca

Cascais: Princípia, 2020
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REFJ/EJTN

Novas atividades incluídas no Catálogo de
Atividades 2022

 
Novas atividades incluídas no Catálogo de Atividades
de 2022 da Rede Europeia de Formação Judiciária
(REFJ). 

Divulgação e Aditamento

REFJ/EJTN: Programa de Intercâmbios 2022 –
Candidaturas para Visitas de Estudo

À distância | 1.º semestre do ano - entre os meses de
março e julho 

I - Tribunal Europeu dos Direitos Humanos  
II – Tribunal de Justiça de União Europeia  
III - Instituições da UE em Bruxelas  
IV – Agência dos Direitos Fundamentais da União
Europeia-FRA  
V - Instituto Max Planck de Antropologia Social-MPI (Halle,
Alemanha)

Mais informações e Programa

III Jornadas do Tribunal da Concorrência,
Regulação e Supervisão

Convento de São Francisco, Santarém | 13 de maio,
às 09h

10.º Aniversário do Tribunal da Concorrência,
Regulação e Supervisão

«O Direito das contra-ordenações nos tempos actuais»

UNIFOJ - Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra

«Direitos Humanos, características sexuais, identidade e
expressão de género»

À distância | 30 de maio a 25 de junho, 48h

Programa

CEJ - Centro de Estudos Judiciários 

Seminário sobre Cooperação Judiciária em matéria
penal

Lisboa - CEJ | 8 de abril e 6 de maio

Mais informações e Programa

CEJ - Ação de formação contínua 

«Humor, Direito e Liberdade de Expressão»

Lisboa - CEJ | 8 de abril 

Mais informações e Programa

«A INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIAL»
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