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Nota Inicial 

Cumprindo a regra que vem sendo seguida, o Supremo Tribunal de 

Justiça torna público o Relatório de Atividades de 2016. 

Na forma e no conteúdo, o Relatório está construído segundo uma 

metodologia semelhante à de 2015, pretendendo disponibilizar 

informação sobre a atividade da mais Alta Instância Judicial do país, de 

modo acessível para a generalidade dos cidadãos. 

As competências do STJ são exclusivamente judiciais, estando toda a 

organização ao serviço da atividade jurisdicional, e é nessa perspetiva 

que deve ser compreendido e interpretado o conteúdo do Relatório no 

que respeita à atividade dos diversos departamentos. 

A informação sobre a atividade jurisdicional consta essencialmente dos 

elementos estatísticos, completada pelas decisões de caráter geral de 

uniformização de jurisprudência. 

 

 

 

 

 

 

O Relatório disponibiliza também elementos sobre o trabalho de 

informação que o Tribunal dedicou aos cidadãos e à comunidade 

jurídica. 

São igualmente salientados a missão e os atos de representação 

institucional. 

Toda a atividade ao longo de 2016 revela que o STJ cumpriu a sua 

função, mesmo em face das limitações financeiras que lhe foram 

impostas, tendo conseguido, com o empenho e esforço de todos os seus 

servidores – magistrados, oficiais de justiça e funcionários –, exercer a 

jurisdição em nome do povo, com justiça e eficácia.  

 

   O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça 

   António Henriques Gaspar 
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1. Introdução 

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) é o órgão superior da hierarquia dos 

tribunais judiciais, exercendo uma função orientadora da jurisprudência 

e contribuindo para a uniformidade das decisões dos tribunais. 

 

As origens do Superior Tribunal de Justiça estão nos tribunais superiores 

da Corte – cuja cúpula era o próprio Tribunal da Corte – instalado 

durante séculos na residência oficial do monarca. Com a Revolução de 

1820 este tribunal foi abolido. 

A Constituição Política da Monarquia Portuguesa decretada pelas Cortes 

Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, reunidas 

em Lisboa no ano de 1821, ao proclamar a separação dos poderes e 

conferir o exercício do poder judicial exclusivamente aos juízes, abriu 

caminho à remodelação do sistema de justiça que vigorara até então. 

Com o texto constitucional pronto a 23 de setembro de 1822, Portugal 

iria ver consagrado o estabelecimento de um Supremo Tribunal de 

Justiça na cúpula da nova organização judiciária que começava a nascer. 

O grande obreiro da nova organização judiciária e, assim, do Supremo 

Tribunal de Justiça, foi Mouzinho da Silveira, que criou as condições 

indispensáveis à sua instituição.  

Contudo, as fações geradas pela Revolução Liberal acabaram por ditar 

que a sua instalação se verificasse, na prática, pela mão de José da Silva 

Carvalho, que era Ministro da Justiça e veio a ser o primeiro Presidente 

do Supremo Tribunal de Justiça, empossado a 14 de setembro de 1833. 

 

No ano de 2016, o Supremo manteve em exercício quatro secções em 

matéria cível – a 1.ª, a 2.ª, a 6.ª e a 7.ª –, duas secções em matéria penal 

– a 3.ª e a 5.ª – e uma secção em matéria social – a 4.ª –; além de uma 

secção para julgamento das ações relacionadas com deliberações do 

Conselho Superior da Magistratura – a secção de contencioso –. 

Mantiveram-se as formações cível e social com a função da verificação 

dos pressupostos em que, excecionalmente, cabe recurso de revista do 

acórdão da Relação confirmatório da decisão de 1.ª instância. 

Além das secções, e das duas formações, o Supremo funcionou ainda 

em pleno das secções especializadas e em plenário do Tribunal. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Corte_(realeza)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tribunal_da_Corte
https://pt.wikipedia.org/wiki/Monarca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1820
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_de_1820
https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa_de_1822
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cortes_Gerais_Extraordin%C3%A1rias_e_Constituintes_da_Na%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cortes_Gerais_Extraordin%C3%A1rias_e_Constituintes_da_Na%C3%A7%C3%A3o_Portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/1821
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juiz
https://pt.wikipedia.org/wiki/23_de_Setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1822
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mouzinho_da_Silveira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o_Liberal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_da_Silva_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_da_Silva_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ministro_da_Justi%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_Setembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1833
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2. Organização e Composição do Tribunal 

A organização dos serviços do STJ é definida pelo Decreto-Lei nº 

74/2002, de 26 de março. 

Nos termos desse diploma, o Supremo Tribunal de Justiça é composto 

pelos seguintes órgãos: 

 O conselho administrativo; 

 O administrador; 

 O conselho consultivo. 

No quadro do mesmo Decreto-Lei, são serviços do STJ:  

 A Secretaria Judicial; 

 A Direção de Serviços Administrativos e Financeiros; 

 A Divisão de Documentação e Informação Jurídica; 

 A Divisão de Organização e Informática; 

 O Gabinete de Apoio dos Juízes Conselheiros e dos Magistrados 

do Ministério Público; 

 O Gabinete de Imprensa. 

 

 

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça dispõe de um Gabinete de 

Apoio, que o coadjuva no exercício das suas funções, e cujo 

funcionamento é regulado pelo Decreto-Lei nº 188/2000, de 12 de 

agosto. 

O STJ dispõe de um quadro de 60 Juízes.  

Além desses, a Lei prevê ainda quatro Juízes Militares, um por cada 

ramo das Forças Armadas e um da GNR. 

Durante o ano de 2016 jubilaram-se oito Juízes Conselheiros.   
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3. Atividade Jurisdicional 

 

 Estatísticas Processuais 

Do ano de 2015, transitaram 574 processos, dos quais 348 estavam 

afetos às secções cíveis, 113 às secções criminais, 68 à secção social e 45 

à secção do contencioso.  

Em 2016, foram distribuídos no Tribunal 3.740 processos, dos quais 

2.461 às secções cíveis, 936 às secções criminais, 302 à secção social e 

41 à secção do contencioso.  

Ao mesmo tempo, findaram 3.726 processos, dos quais 2.433 nas 

secções cíveis, 924 nas secções criminais, 310 na secção social e 59 na 

secção do contencioso.  

A evolução da estatística processual permite verificar um aumento do 

número global de processos distribuídos, em 2% (74 processos), 

mantendo-se a estabilização nos processos pendentes para 2017 (mais 

14 processos do que tinham ficado pendentes para 2016). 

 

 

 

 

 

Atividade judicial no biénio 2015-2016 

Secção Central

Registo de entrada de expediente 12.071 11.295 -776 -7%

Secções Cíveis

Processos pendentes do ano anterior 358 348 -10 -3%

Processos distribuidos 2.351 2.461 110 4%

2.709 2.809 100 4%

Processos Findos 2.361 2.433 72 3%

Processos pendentes para o ano seguinte 348 376 28 7%

Secções Criminais

Processos pendentes do ano anterior 132 113 -19 -17%

Processos distribuidos 980 936 -44 -5%

1112 1049 -63 -6%

Processos Findos 999 924 -75 -8%

Processos pendentes para o ano seguinte 113 125 12 10%

Secção Social

Processos pendentes do ano anterior 59 68 9 13%

Processos distribuidos 273 302 29 10%

332 370 38 10%

Processos Findos 264 310 46 15%

Processos pendentes para o ano seguinte 68 60 -8 -13%

Secção de Contencioso

Processos pendentes do ano anterior 26 45 19 42%

Processos distribuidos 62 41 -21 -51%

88 86 -2 -2%

Processos Findos 43 59 16 27%

Processos pendentes para o ano seguinte 45 27 -18 -67%

Total geral

Processos pendentes do ano anterior 575 574 -1 0%

Processos distribuidos 3.666 3.740 74 2%

4.241 4.314 73 2%

Processos Findos 3.667 3.726 59 2%

Processos pendentes para o ano seguinte 574 588 14 2%

Total

Total

Total

Total

Total

Variação           

2015/2016
2015 2016
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O número de revistas excecionais atribuídas à formação cível foi de 663, 

e à formação social de 70.  

Nas primeiras, foi aceite a revista em 291 processos e, nas segundas, em 

apenas 12 processos.  

Foram distribuídas um total de 359 reclamações, tendo merecido 

provimento apenas 26 delas. 

 

 
 

Reclamações e Revistas excecionais 
 

Do total de 3.726 processos findos em 2016, foi proferida decisão 

sumária do Relator em 1.082 processos, não recebendo ou não 

conhecendo do recurso; e, nos demais, o recurso não mereceu 

provimento em 1.627 processos, o recurso foi provido em 750, 

alterando, anulando ou revogando a decisão recorrida, e houve parcial 

provimento em 267 processos, com a decisão recorrida alterada apenas 

em parte. 

 

 

Decisão nos processos findos 

 

Nota particular, na jurisdição criminal, merece a providência de habeas 

corpus, da competência exclusiva do Supremo Tribunal de Justiça, e 

destinada a reagir contra uma prisão ilegal (artigo 222º do Código de 

Processo Penal).  

Dos 924 processos que findaram nas secções criminais, 101 foram 

relativos a esta providência e, desses, apenas em quatro foi obtida a 

procedência. 

 

Secção

Providos
Providos em 

parte
Não providos

Cíveis 17 663 84 291 264 639 41

Social 6 70 2 12 54 68 8

Total 23 733 86 303 0 318 707 49

Pendentes 

para 2017

Antes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento

Total

Revistas excecionais

Espécie

Vindos do 

ano 

anterior

Entrados 

em 2016

Processos findos

Providos
Providos 

em parte

Não 

providos

Cíveis 905 526 118 884 2433

Criminais 95 152 133 544 924

Social 80 54 13 163 310

Contencioso 2 18 3 36 59

Total 1082 750 267 1627 3726

Total
Secção

Processos findos

Antes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento

Secção

Providos
Providos em 

parte
Não providos

Cíveis 3 166 141 8 17 166 3

Criminais 2 147 5 13 1 129 148 1

Social 8 46 18 5 1 27 51 3

Total 13 359 164 26 2 173 365 7

Reclamações

Espécie

Vindos do 

ano 

anterior

Entrados 

em 2016

Processos findos

Pendentes 

para 2017
Antes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento

Total



 

Supremo Tribunal de Justiça 
 

 

8 

 Fixação e uniformização de jurisprudência  

Uma das funções primordiais do Supremo Tribunal de Justiça é a de fixar 

e uniformizar a jurisprudência, competência que exerce em reunião do 

pleno das respetivas secções especializadas. 

O acórdão que assim seja proferido, com valor de jurisprudência 

qualificada, é publicado na Iª Série do Diário da República (DR). 

 

Na jurisdição cível, durante o ano de 2016, o pleno das secções proferiu 

acórdão uniformizador de jurisprudência em três processos. 

 

Na jurisdição criminal, o pleno das secções proferiu acórdão a fixar 

jurisprudência em oito processos. 

 

A secção social proferiu dois acórdãos uniformizadores de 

jurisprudência.  

 

 

 

 

 

 

Uniformização de jurisprudência da Secção Cível  

 

Fixação de jurisprudência da Secção Criminal  

 

Uniformização de jurisprudência da Secção Social 

  

Nº 

Acórdão
Sumário

8/ 2016
Os imóveis construídos por empresa de construção civil, destinados a comercialização, estão excluídos da garantia do privilégio imobiliário especial 

previsto no art. 377.º, n.º 1, al. b), do Código do Trabalho de 2003.

14/ 2016

Age com abuso de direito, na vertente da tutela da confiança, a massa falida, representada pelo respectivo administrador, que invoca contra terceiro - 

adquirente de boa fé de bem imóvel nela compreendido- a ineficácia da venda por negociação particular, por nela ter outorgado auxiliar daquele 

administrador, desprovido de poderes de representação ( arts. 1211ºe 1248º do CPC, na versão vigente em 1992), num caso em que é imputável ao 

administrador a criação de uma situação de representação tolerada e aparente por aquele auxiliar, consentindo que vários negócios de venda fossem 

por aquela entidade realizados e permitindo que entrasse em circulação no comércio jurídico certidão, extraída dos autos de falência, em que o citado 

auxiliar era qualificado como encarregado de venda.

1/ 2017

Verificando-se uma dupla descrição, total ou parcial, do mesmo prédio, nenhum dos titulares registais poderá invocar a seu favor a presunção que 

resulta do artigo 7.º do Código do Registo Predial, devendo o conflito ser resolvido com a aplicação exclusiva dos princípios e das regras de direito 

substantivo, a não ser que se demonstre a fraude de quem invoca uma das presunções.

Nº 

Acórdão
Sumário

4/ 2016

Em julgamento de recurso interposto de decisão absolutória da 1.ª instância, se a relação concluir pela condenação do arguido deve proceder à 

determinação da espécie e medida da pena, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 374.º, n.º 3, alínea b), 368.º, 369.º, 371.º, 379.º, n.º 

1, alíneas a) e c), primeiro segmento, 424.º, n.º 2, e 425.º, n.º 4, todos do Código de Processo Penal.

5/ 2016

A parte dispensada do pagamento prévio da taxa de justiça devida pelo pedido de indemnização civil que, na vigência do Regulamento das Custas 

Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26.02, tenha sido deduzido no processo penal e que se encontrar pendente à data da entrada 

em vigor da Lei n.º 7/2012, de 13.02, deve, independentemente de condenação em custas, ser notificada, a final, para proceder, no prazo de dez 

dias, ao pagamento da taxa de justiça, nos termos do artigo 15.º, número 2, do referido Regulamento, na redacção dada pela citada Lei n.º 7/2012, 

de 13.02, aplicável por força do disposto no artigo 8.º, número 1, deste diploma.

7/ 2016

Em caso de condenação em pena de multa de substituição, nos termos do art. 43.º, n.º 1, do CP, pode o condenado, após o trânsito em julgado 

daquela decisão, requerer, ao abrigo do disposto no art. 48.º, do CP, o seu cumprimento em dias de trabalho, observados os requisitos dos arts. 489.º 

e 490.º do CPP.

9/ 2016
O momento temporal a ter em conta para a verificação dos pressupostos do concurso superveniente de crimes é o trânsito em julgado da primeira 

condenação por qualquer dos crimes em concurso.

11/ 2016

Em caso de arquivamento do inquérito, cabe ao juiz de instrução, nos termos do artigo 116.º, da lei do jogo (Decreto -Lei n.º 422/89, de 02.12, 

alterado pelo Decreto -Lei n.º 10/95, de 19.01, pela Lei n.º 28/2004, de 16.07, pelo Decreto -Lei n.º 40/2005, de 17.02, pela Lei n.º 64 -A/2008, de 

31.12, e pelo Decreto -Lei n.º 114/2011, de 30.11), declarar perdido a favor do Estado e mandar destruir o material e utensílios de jogo.

12/ 2016

Após a publicação da sentença proferida em 1.ª instância, que absolveu o arguido da prática de um crime semipúblico, o ofendido não pode constituir-

se assistente, para efeitos de interpor recurso dessa decisão, tendo em vista o disposto no art. 68.º, n.º 3, do CPP, na redacção vigente antes da 

entrada em vigor da Lei 130/2015, de 04-09.

13/ 2016
A condenação em pena de prisão suspensa na sua execução integra o conceito de pena não privativa da liberdade referido no n.º 1 do art. 17.º da Lei 

57/98, de 18-08, com a redacção dada pela Lei 114/2009, de 22-09.

15/ 2016
Nos termos do art. 70.º, n.º 1, do CPP, o ofendido que seja advogado e pretenda constituir-se assistente, em processo penal, tem de estar 

representado nos autos por outro advogado.

Nº 

Acórdão
Sumário

6/ 2016

«Interposto recurso com efeito suspensivo para o Tribunal da Relação da decisão proferida em providência cautelar que tenha decretado a suspensão 

do despedimento, não são devidas ao trabalhador retribuições entre a data do despedimento e o trânsito em julgado do acórdão do Tribunal da 

Relação que confirme a suspensão do despedimento, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 40.º do Código de Processo do Trabalho, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de novembro»

10/ 2016

«As alterações introduzidas pela Lei n.º 23/2012 de 25 de Junho ao Código do Trabalho, que determinaram a redução do valor do trabalho 

suplementar e suspenderam pelo período de 2 anos a vigência da cláusula 40.ª do CCTV do setor dos transportes rodoviários de mercadorias, 

publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 9 de 8/03/1980, com as sucessivas alterações, não se repercutem no valor mensal atribuído à 

retribuição prevista na Cláusula 74.ª n.º 7 do mesmo CCTV, não determinando a sua redução em função do valor atribuído ao trabalho suplementar».
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 Gabinete dos Juízes Assessores 

O STJ dispõe de um Gabinete de Juízes Assessores, com a função de 

coadjuvar os Juízes Conselheiros no exercício das suas funções. 

À semelhança do ano de 2015, durante o ano de 2016, integraram esse 

Gabinete cinco Juízes de Direito em apoio às secções cíveis, três Juízes 

de Direito em apoio às secções criminais, e dois Juízes de Direito em 

apoio à secção social. 

O Gabinete de Assessoria deu também apoio à secção do contencioso, e 

desempenhou funções de representação do STJ no âmbito do Projeto 

ASIA – Avaliação Suprainstitucional da Informação Arquivística e ao nível 

da Coordenação Nacional da Cumbre Judicial Ibero-americana. 

No desenvolvimento do seu trabalho de auxílio ao exercício da função 

jurisdicional do STJ, o Gabinete de Assessoria realizou exames 

preliminares aos processos, desenvolveu pesquisas sobre as temáticas 

convocadas na lei, na doutrina e na jurisprudência, elaborou projetos de 

decisões e realizou a tarefa de sumarização das decisões proferidas 

pelas secções. 

 

 

Os quadros anexos espelham o volume de trabalho desenvolvido pelo 

Gabinete dos Juízes Assessores. 
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Número 

Projetos de 

decisões/Informações 

desenvolvidas

Processos Cíveis 55

Pesquisas Jurisprudência, doutrina e legislação 111

Pedidos avulsos Jurisprudência, doutrina e legislação 59

Sumários Revistas 

Excecionais
Elaboração, recolha e tratamento de acórdãos 80

Sumários Revistas 

Normais
Elaboração, recolha e tratamento de acórdãos 1.235

Atividades desenvolvidas pela Assessoria Cível

Número 

Projetos de 

decisões/Informações 

desenvolvidas

Processos-Crime 23

Pesquisas Jurisprudência, doutrina e legislação 246

Sumários Elaboração, recolha e tratamento de acórdãos 735

Atividades desenvolvidas pela Assessoria Criminal

Número 

Projetos de 

decisões/Informações 

desenvolvidas

Processos Laborais 50

Pesquisas

Jurisprudência, doutrina, legislação e 

instrumentos de regulamentação colectiva 

do trabalho

188

Sumários
Elaboração, recolha e tratamento de 

acórdãos
125

Exames preliminares

Apreciação dos pressupostos de 

admissibilidade do recurso, delimitação do 

respectivo objeto, com enunciação das 

questões a conhecer e selecção da 

jurisprudência similar ao caso concreto

180

Atividades desenvolvidas pela Assessoria Social

Número 

Projetos de 

decisões/Informações 

desenvolvidas

Processos de Contencioso 15

Pesquisas Jurisprudência, doutrina e legislação 12

Sumários
Elaboração, recolha e tratamento de 

acórdãos
60

Atividades desenvolvidadas de Apoio à Formação de Contencioso 
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4. Atividade do Ministério Público 

A representação do Ministério Público junto do STJ foi assegurada por 

oito Procuradores-Gerais Adjuntos, um dos quais com a função de 

Coordenação. 

Apoiou o trabalho dos Magistrados do Ministério Público, durante 2016, 

um Gabinete de Assessoria constituído por duas Procuradoras da 

República. 

O Relatório Anual da Procuradoria-Geral da República refletirá a 

atividade e a intervenção do Ministério Público junto do Supremo 

Tribunal de Justiça. 
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5. Atividades da Presidência 

São múltiplas as áreas de atuação nas quais o Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça intervém. No seu exercício é, por isso, coadjuvado 

por dois Vice-Presidentes.  

O Gabinete do Presidente presta o apoio técnico e administrativo que se 

mostra necessário. Os dois Vice-Presidentes dispõem de apoio 

administrativo. 

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça durante o ano de 2016 

recebeu, em audiência, entre outras entidades, o Presidente do Tribunal 

Constitucional, a Ministra da Justiça, o Chefe de Estado Maior da Força 

Aérea, a Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses e o 

Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça.  

Igualmente, acolheu a visita de cortesia de Embaixadores de vários 

países que durante o ano apresentaram as credenciais em Portugal.  

 

Do estrangeiro, o Presidente do Supremo recebeu a visita do Presidente 

do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH), dos Presidentes 

dos Supremos Tribunais de Justiça de Angola, de S. Tomé e Príncipe e da 

Indonésia, do Vice-Presidente do Tribunal Supremo do Povo da 

República Popular da China e da Diretora de Centro de Formação 

Jurídica e Judiciária de Moçambique, entre outros. 

 

 

 

 

Visita oficial do Presidente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem (TEDH) 
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Visita oficial do Vice-Presidente do Tribunal Supremo do Povo da República Popular da 

China 

 

Ao longo do ano o Presidente do Supremo marcou presença em diversas 

cerimónias e eventos, em Portugal, destacando-se as Tomadas de Posse 

do Presidente da República Portuguesa, dos novos Conselheiros de 

Estado, dos Representantes da República para as Regiões Autónomas, 

do Presidente do Tribunal Constitucional, do Presidente do Supremo 

Tribunal Administrativo e do Presidente do Tribunal de Contas. 

Participou na Cerimónia Comemorativa dos 30 anos da integração de 

Portugal nas Comunidades Europeias, nas Comemorações dos 40 anos 

da Constituição Portuguesa, nas Cerimónias oficiais do 25 de Abril, do 10 

de Junho e do 5 de Outubro, na Sessão Comemorativa do 90.º 

Aniversário da Ordem dos Advogados, na Sessão Solene Comemorativa 

do 106.º Aniversário da Implantação da República e na Cerimónia 

Comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos.  

Assistiu a diversos colóquios e conferências e esteve presente em 

algumas receções e cerimónias de homenagem.  

No exercício das suas competências, o Presidente conferiu posse a 

novos Juízes Conselheiros e ao Administrador do STJ e, em cada um dos 

respetivos Tribunais, aos Presidentes das Relações de Guimarães e de 

Lisboa. 

No estrangeiro, o Supremo Tribunal de Justiça manteve e aprofundou 

laços de cooperação, tendo o Presidente sido convidado, e participado, 

em diversos eventos e cerimónias, salientando-se as de maior destaque: 

 a Sessão Solene de Abertura do Ano Judicial do Tribunal Europeu dos 

Direitos do Homem, em Estrasburgo, acompanhada pelo Seminário 

sobre o tema “International and national courts confronting large-

scale violations of human rights”; 
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 o Primeiro Encontro Anual Luso-Hispânico dos Presidentes dos 

Supremos Tribunais de Justiça, em Madrid, em que foram temas de 

sessões de trabalho “Presente Y futuro del recurso de casación en los 

Tribunales Supremos de Portugal y España” e “Relaciones de los 

Tribunales Supremos de Portugal y España com los respetivos 

Tribunales Constitucionales, y com los Tribunais Europeos”;  

 

Assinatura do Livro de Honra no Tribunal Supremo de Espanha 

 

 a XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, em Assunção, no 

Paraguai, em que foi tema principal “Hacia la Consolidación de la 

Seguridad Jurídica, la Cultura de la Paz y el Desarrollo Social”; 

 

Assinatura do Ato Final da Cumbre Judicial Iberoamericana 

 

 Colóquio e Assembleia-geral da Rede de Presidentes dos 

Supremos Tribunais de Justiça da União Europeia, realizado em 

Madrid, sob o tema “To which extent may or must a Supreme 

Court contribute to the development of the law”;  

 Visita institucional à China, a convite do Presidente do Supremo 

Tribunal do Povo da República Popular da China, chefiando uma 

delegação do Supremo, com assinatura de um Protocolo de 

Cooperação e a realização em Pequim de uma Exposição alusiva 

à Justiça Portuguesa, seguida de visita institucional ao Tribunal 

de Última Instância de Macau, a convite do seu Presidente.  
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Exposição alusiva à Justiça Portuguesa em Pequim 

Durante o ano de 2016, os Vice-Presidentes representaram o Presidente 

do Supremo, entre outras cerimónias e eventos, no na Tomada de Posse 

da Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, na 

Cerimónia de Assinatura do Protocolo de Cooperação entre o Ministério 

da Justiça do Governo de Portugal e Ministério da Justiça do Governo da 

República Democrática de Timor-Leste. 

Para além disso, os Vice-Presidentes estiveram presentes no Concerto 

de Ano Novo no Teatro Nacional de S. Carlos (pela Banda da GNR), em 

Cerimónias de Homenagem a José Azeredo Perdigão (na Fundação 

Calouste Gulbenkian) e comemorativa do 71.º Aniversário da Polícia 

Judiciária, no Jobshop 2016 “Futuro das Profissões Forenses” (na 

Faculdade de Direito da Universidade Católica de Lisboa), e em diversas 

receções junto de Embaixadas creditadas em Portugal. 

 

 Exposições dos cidadãos 

No decorrer do ano de 2016, o Supremo Tribunal de Justiça recebeu 

cerca de 80 exposições de cidadãos, correntemente dirigidas ao seu 

Presidente, expondo assuntos diversos, relacionados ora com situações 

litigiosas dos próprios, às vezes dando nota de alguma interação com o 

sistema de justiça e, outras vezes, meros comentários ou desabafos. 

À esmagadora maioria foi dada uma resposta pelo Gabinete do 

Presidente e, sempre que possível, recomendada uma hipótese de 

solução para o caso, ou apontado um encaminhamento ao cidadão, que 

na grande maioria das situações, passou pelo recurso a um adequado 

apoio e orientação técnico-jurídica. 

Sem resposta ficou tão-somente a correspondência anónima e alguma 

outra desprovida de nexo, ou reveladora de alguma inconsistência, que 

não permitia a prestação de qualquer esclarecimento. 
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O quadro anexo evidencia, no geral, o seguimento dado às exposições 

dirigidas ao Supremo Tribunal de Justiça e ao seu Presidente: 

 

SEGUIMENTO DADO ÀS EXPOSIÇÕES DIRIGIDAS AO PRESIDENTE  

Prestação da informação solicitada 2 

Enviadas ao Conselho Superior da Magistratura 6 

Enviadas a outras entidades competentes 4 

Esclarecida a impossibilidade de intervenção por parte do STJ 13 

Esclarecida a impossibilidade de intervenção por parte do STJ com sugestão de ação alternativa 34 

Sem seguimento 20 

Outras (anónimas) 1 

 80 

  



 

Relatório de Atividades | 2016 
 

17 

6. Outras atividades do Supremo Tribunal de Justiça 

 

 Colóquios e outros eventos 

Em 2016, o STJ organizou e recebeu cerimónias e eventos diversos que 

no decurso do ano marcaram a atualidade jurídica em Portugal, bem 

como realizou colóquios sobre temas de interesse para a atividade 

judicial. 

Por ocasião dos cinquenta anos do Código Civil, teve lugar no Salão 

Nobre do Supremo a Sessão Solene de Abertura Oficial das 

Comemorações do Cinquentenário. 

À Cerimónia presidiu o Presidente da República, nela tomando presença 

o Presidente da Assembleia da República e a Ministra da Justiça. 

A cerimónia contou com a atuação do Coro dos Antigos Orfeonistas da 

Universidade de Coimbra. 

 

 

Sessão Solene de Abertura das Comemorações do 
Cinquentenário do Código Civil 

 

 

Atuação do Coro dos  
Antigos Orfeonistas da Universidade de Coimbra 
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Decorridos aproximadamente dois anos sobre a entrada em vigor do 

Código de Processo Civil, aprovado pela Lei nº 41/2013, de 26 de junho, 

o Supremo Tribunal de Justiça, no cumprimento da sua missão de 

contribuir para o melhor conhecimento e aplicação do direito, organizou 

um colóquio sobre “O Novo Código de Processo Civil – Balanço da 

Aplicação Prática da Reforma”, com o objetivo de sinalizar os principais 

dilemas e questões que o exercício quotidiano da sua aplicação permite 

detetar e, ao mesmo tempo, refletir sobre as melhores orientações para 

a sua superação. 

 

 

A abertura do ano judicial é assinalada pela realização de uma sessão 

solene no Supremo Tribunal de Justiça – artigo 27º, nº 2, da Lei da 

Organização do Sistema Judiciário. 

Em 2016, a Sessão Solene de Abertura do Ano Judicial realizou-se no dia 

1 de setembro. 

 

 

Sessão Solene de Abertura do Ano Judicial 

 

Decorreu a VIII edição do Colóquio sobre Direito do Trabalho, este ano 

tendo como principais temas o “Direito Laboral da União Europeia”, a 

“Liberdade contratual e qualificação do contrato de trabalho” e a 

“Privacidade e Tecnologias de Informação em Contexto Laboral”.  

Como hábito, acompanhou este colóquio uma Mostra do Livro Jurídico 

com a presença de várias editoras. 

Organizada pelo Conselho Superior da Magistratura, realizou-se no 

Salão Nobre do Supremo a Cerimónia Solene de Abertura da Reunião 

dos Conselhos Superiores de Justiça da CPLP. 
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 Visitas ao Tribunal 

Em 2016, manteve-se um número significativo de pedidos de visita ao 

Supremo Tribunal de Justiça, quer por parte de grupos de estudantes 

quer de profissionais forenses, nacionais e estrangeiros, bem como de 

outros grupos da sociedade civil.  

Mantendo o propósito de abertura à comunidade, o Tribunal recebeu, 

entre outros, dois grupos de visitantes, no âmbito do programa das 

Visitas Comentadas da Câmara Municipal de Lisboa, um Grupo da 

Academia de Cultura de Vila Franca de Xira e outro da Universidade 

Sénior de Ferreira do Zêzere e do Clube Phoenix – Cultura & Lazer da 

Assembleia República. 

Visitaram ainda o Supremo Tribunal grupos vários de estudantes de 

Direito, nomeadamente das Faculdades de Direito da Universidade do 

Porto, da Universidade Autónoma de Lisboa, da Universidade de Lisboa, 

da Universidade Católica e da Universidade Lusófona.  

Foram recebidos também grupos de estrangeiros, em especial grupos de 

estudantes, de advogados e magistrados da Europa, destacando o 

número de visitantes da Alemanha, da Holanda e de França.  

Visitaram igualmente o STJ grupos de Juízes Brasileiros, Colombianos, 

Argentinos e Cabo-Verdianos. 

O STJ recebeu durante o ano de 2016 cerca de mil visitantes, havendo, 

em termos gerais, uma avaliação bastante positiva das visitas realizadas. 
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Grupo de alunos da disciplina de “Cidadania” da Universidade Sénior, de Ferreira do 
Zêzere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo de Juízes de várias nacionalidades, que se deslocou a Portugal no âmbito de 
uma ação de formação internacional 
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7. Apoio à missão do Supremo Tribunal de Justiça 

 

 Administrador 

O Administrador é um órgão do STJ, nomeado pelo seu Presidente, 

depois de ouvido o Conselho Consultivo, e escolhido de entre pessoas 

devidamente habilitadas para o exercício dessas funções. 

Compete ao Administrador coordenar, sob a superintendência do 

Presidente, o funcionamento dos respetivos serviços em matéria de 

gestão de recursos humanos, de gestão orçamental e de gestão das 

instalações e equipamento. 

 

 Secretaria Judicial  

A Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça é composta por uma 

unidade central, por quatro unidades de processo e pela unidade de 

apoio aos Serviços do Ministério Público, de momento, enquadrada por 

28 oficiais de justiça e coordenada por um Secretário de Tribunal 

Superior. As unidades de processos, no decurso das suas funções, 

produziram um total de 62.603 atos processuais através da aplicação 

informática Citius, entre os quais, se releva a realização de 19.749 

notificações por via postal, a execução de 4.756 comunicações 

eletrónicas entre serviços judiciários, a abertura de 9.945 conclusões e 

vistas e, ainda, a digitalização com conversão em programa de texto das 

peças processuais relacionadas com os recursos apresentados, por via 

da não aplicação da tramitação eletrónica aos tribunais superiores. 

Destaca-se também, no âmbito da aplicação do Sistema de Custas 

Judiciais, o tratamento e análise de 264 pedidos de honorários 

pendentes relacionados com o apoio judiciário. Através da unidade 

central, assinala-se a emissão de 75 certidões dos 150 atos avulsos 

registados. 

Seguindo o objetivo de atualizar tecnicamente os oficiais de justiça, 

promoveu-se a realização, nas instalações do Supremo Tribunal de 

Justiça, de ações de formação ministradas através do Centro de 

Formação da Direção-Geral da Administração da Justiça, sobre as 

temáticas das Custas Processuais e da tramitação processual relacionada 

com contencioso administrativo. 
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 Direção dos Serviços Administrativos e Financeiros (DSAF) 

À DSAF, dirigida e coordenada por um Diretor de Serviços, compete, 

entre outras funções, elaborar a proposta dos orçamentos de 

funcionamento e de investimento; acompanhar a execução orçamental 

e propor as alterações necessárias; assegurar o processamento das 

remunerações e outros abonos, bem como proceder à liquidação dos 

respetivos descontos; recolher, organizar e manter atualizada a 

informação relativa aos recursos humanos do Supremo Tribunal; 

promover o aperfeiçoamento profissional do pessoal; assegurar a 

vigilância, segurança, conservação, limpeza e arrumação das instalações, 

equipamentos e viaturas; promover o armazenamento, conservação e 

distribuição de bens e consumos correntes e assegurar a gestão de 

estoques. 

De acordo com o previsto no Plano de Atividades de 2016, a DSAF 

orientou a sua ação no sentido de substituir ou renovar os 

equipamentos do Tribunal (v.g. material informático). 

 

 

 Recursos humanos 

Em 31 de dezembro de 2016, o total de efetivos em exercício de 

funções no STJ era de 143 trabalhadores. Deste universo, 84 são 

Magistrados (inclui 4 Juízes Conselheiros Jubilados, nomeados pelo 

Conselho Superior da Magistratura para apoio às atividades do STJ, 3 

Juízes Militares, 10 Magistrados do Ministério Público e 10 Juízes 

Assessores) e 29 Oficiais de Justiça. 

No universo total dos recursos humanos constata-se que: 

o A maioria, pertence ao género masculino, com uma taxa 

de 57%; 

o Relativamente à representatividade de idades, 25,9% (37 

efetivos) tem entre 65 e 69 anos; 

o Dos 143 efetivos, 43 dos efetivos tem 40 anos ou mais de 

antiguidade na Administração Pública e destes, 42 são 

magistrados; 

o Mais de metade (68%) dos efetivos possui como 

habilitação a licenciatura; 
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o Durante o ano de 2016, saíram 22 efetivos, sendo que 12 

das saídas se efetivaram por aposentação/jubilação e 

foram admitidos 24. 

No gráfico seguinte está patente a evolução dos efetivos em exercício de 

funções no STJ, notando-se uma estabilização do seu número, nos 

últimos anos. 

 

Evolução dos efetivos do STJ (2009-2016) 

 

O quadro seguinte evidencia a distribuição dos efetivos por relação 

jurídica de emprego. 

 

 

Contagem dos efetivos por grupo/cargo/carreira, segundo a modalidade de vinculação 

e género 

 

 Recursos financeiros  

O STJ continua a estar sujeito aos constrangimentos provocados pela 

disciplina orçamental com que o país se vem confrontando nos 

últimos anos com vista à redução do deficit das contas públicas.  

De salientar, neste âmbito, que foi solicitado um pedido de descativo 

ao Ministério das Finanças, tendo o mesmo sido autorizado apenas 

para as despesas com o pessoal, o que provocou, no final do ano, 

fortes constrangimentos em matéria orçamental na parte das 

aquisições de serviços do STJ. 

Cargo/carreira/ 

modalidade de vinculação

Nomeação 

Definitiva

Comissão 

de serviço - 

LVCR

Mobilidade 

interna
CTFPTI TOTAL TOTAL

M F M F M F M F M F

Magistrado 62 22 62 22 84

Dirigente Superior 1 1 1

Dirigente Intermédio 1 0 1 1

Assistente Técnico 1 1 6 1 7 8

Assistente Operacional 8 3 8 3 11

Informático 1 1 0 1

Oficial de Justiça 7 22 7 22 29

Pessoal do Gabinete 6 1 1 6 7

Técnico Superior 1 1 1

Agente Principal 0

TOTAL 62 22 2 7 0 1 18 31 82 61 143

PESO (%) 43,4 15,4 1,4 4,9 0 0,7 12,6 21,7 57,3 42,7 100,0
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No quadro seguinte está patente a evolução dos recursos financeiros 

afetos ao STJ no período 2014-2016. 

Unidade: euros 

 

 

E

v

o

Evolução dos recursos financeiros afetos ao STJ no período 2014-2016 

 

Em 2016, verificou-se que um aumento da despesa, de apenas 2,6%, em 

razão, fundamentalmente, das reversões salariais ocorridas naquele 

ano. 

 

 Divisão de Documentação e Informação Jurídica (DDIJ) 

À DDIJ, dirigida e coordenada por uma Chefe de Divisão, compete 

essencialmente organizar e assegurar os serviços da biblioteca do 

Supremo, manter atualizadas as bases de dados, promover as 

publicações em Diário da República, realizar pesquisas jurídicas e 

acompanhar a organização e conservação do arquivo histórico do STJ. 

Com estas atribuições funcionais, a DDIJ manteve a atualização da base 

de dados bibliográficos, e incorporou no respetivo acervo um total de 

174 monografias e publicações periódicas. As incorporações foram 

provenientes de compras, de ofertas e de algumas permutas. 

Na divulgação de jurisprudência do Supremo, foram publicados 1.122 

acórdãos (base de dados www.dgsi.pt), previamente preparados, para o 

efeito, pela equipa da Divisão.  

Segundo dados do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da 

Justiça (IGFEJ), a jurisprudência contida no website do STJ foi consultada 

9.585.934 vezes. 

Foram atendidas e respondidas as solicitações de utilizadores internos e 

externos, presencialmente, por correio eletrónico e por telefone. 

Procurando satisfazer os pedidos que foram dirigidas à Divisão, 

recorreu-se ao empréstimo interbibliotecas, tendo sido solicitados 276 

revistas e livros, sendo, por outro lado, facultados 372 empréstimos a 

outras bibliotecas e instituições.  

Assegurou-se, além disso, a política de permuta interbibliotecas com 

serviços documentais congéneres, tendo-se oferecido o CD-Rom dos 

V alor P eso (%) V alor P eso (%) V alor P eso (%) V alor %

Orçamento do Estado (OE) 8.982.455,00 91,0 8.818.272,00 91,6 8.301.381,00 89,7 164.183,00 1,9

Tranferências do MJ + RP 890.438,00 9,0 806.514,00 8,4 956.618,00 10,3 83.924,00 10,4

TOTAL 9.872.893,00 100,0 9.624.786,00 100,0 9.257.999,00 100,0 248.107,00 2,6

2015 2014
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Variação 2016-20152016

http://www.dgsi.pt/
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sumários da Jurisprudência e recebendo a Biblioteca documentação de 

outros Tribunais Superiores nacionais, dos Tribunais Superiores dos 

Países Lusófonos, das Faculdades de Direito, da Procuradoria-Geral da 

República, do Centro de Estudos Judiciários e da Ordem dos Advogados, 

entre outros. 

Foi prosseguida a incorporação e a organização do núcleo de arquivo 

histórico e arquivo intermédio do Tribunal. 

Sempre que solicitada, a Divisão colaborou na preparação de 

jurisprudência em vista à sua divulgação junto da comunicação social. 

No VIII Colóquio de Direito do Trabalho e no Colóquio sobre o Código 

Civil, a DDIJ coordenou a participação dos editores e livreiros na Mostra 

do Livro Jurídico que, em simultâneo com ele, ali teve lugar, e auxiliou 

nos períodos de debate.  

Em finais de 2016, deu-se início ao inventário das obras, que se traduz 

no levantamento do acervo bibliotecário existente no STJ. 

 

 

 Divisão de Organização e Informática (DOI) 

A exemplo dos anos anteriores, a atividade dos serviços de informática 

assentou em duas vertentes; por um lado garantir o funcionamento e a 

operacionalidade dos equipamentos afetos quer ao Tribunal, quer aos 

seus utilizadores, garantindo, quando possível, a substituição dos 

equipamentos em fim de vida útil (em 2016 foram adquiridos 20 

Computadores Pessoais, 20 Portáteis e 20 Monitores); por outro lado, e 

com particular incidência, assumir o suporte e o apoio à utilização das 

aplicações informáticas e utilizadas pelos diversos departamentos do STJ 

ou o apoio à sua utilização. 

Durante 2016, foi desenvolvida uma aplicação informática de apoio à 

atividade do Supremo Tribunal de Justiça, designada por “GesCon”, 

instrumento gestor de informação integrada (contatos pessoais e 

institucionais) de todos os que exercem a sua atividade profissional no 

STJ. 
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 Gabinete de Imprensa 

O Gabinete de Imprensa não tem a expressão prática que, nos termos 

legais, lhe é atribuída. 

Desta forma, em matéria de comunicação, a assessoria do Supremo foi 

assegurada pelo Gabinete da Presidência, através de um dos seus 

Adjuntos, particularmente especializado e vocacionado para o contacto 

com os media. 

No decurso do ano de 2016, procedeu-se, diariamente, à seleção e 

divulgação interna de notícias consideradas relevantes para a atividade 

do Supremo Tribunal de Justiça. Com igual regularidade, recolheram-se, 

analisaram-se e discutiram-se todas as informações vindas a público 

relacionadas com a ação do Supremo, em particular, e com o Sistema de 

Justiça, em geral. Esse trabalho foi feito com recurso aos meios de 

comunicação convencionais, mas também através da monitorização das 

redes sociais. 

Pontualmente, fez-se a divulgação, junto da comunicação social, de 

acórdãos e decisões com interesse público, quer por solicitação dos 

jornalistas, quer por iniciativa do Adjunto do Gabinete para os assuntos 

de imprensa. 

O site do Supremo Tribunal de Justiça revelou-se, uma vez mais, um 

importante instrumento de comunicação com jornalistas e cidadãos, 

funcionando como plataforma de divulgação de decisões dos Juízes 

Conselheiros, de intervenções do Presidente (em Portugal e no 

estrangeiro) e de iniciativas promovidas pela Instituição.  
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Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 

Procuradores do Supremo Tribunal de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juízes Assessores do Supremo Tribunal de Justiça 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionários do Supremo Tribunal de Justiça
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Organograma do Supremo Tribunal de Justiça
 


