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:

Supremo Tribunal de Justiça

Nota Inicial
Cumprindo a regra que vem sendo seguida, o Supremo Tribunal de
Justiça torna público o Relatório de Atividades de 2017.
Na forma e no conteúdo, o Relatório está construído segundo uma
metodologia semelhante à de 2016, 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 2017 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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Supremo Tribunal de Justiça

1. Introdução

Contudo, as fações geradas pela Revolução Liberal acabaram por ditar
que a sua instalação se verificasse, na prática, pela mão de José da Silva

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

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

tribunais judiciais, exercendo uma função orientadora da jurisprudência e

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

contribuindo para a uniformidade das decisões dos tribunais.
No ano de 2017, o Supremo manteve em exercício quatro secções em
As origens do Superior Tribunal de Justiça estão nos tribunais superiores

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

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

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

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

secção para julgamento das ações relacionadas com deliberações do

1820 este tribunal foi abolido.

Conselho Superior da Magistratura – a secção de contencioso –.

A Constituição Política da Monarquia Portuguesa decretada pelas Cortes

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

Gerais Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, reunidas em

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

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

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

o exercício do poder judicial exclusivamente aos juízes, abriu caminho à

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

remodelação do sistema de justiça que vigorara até então. Com o texto

pleno das secções especializadas e em plenário do Tribunal.

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.
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2. Organização e Composição do Tribunal

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça dispõe de um Gabinete de
Apoio, que o coadjuva no exercício das suas funções, e cujo

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

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

74/2002, de 26 de março.

agosto.

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

O STJ dispõe de um quadro de 60 Juízes.

pelos seguintes órgãos:


O conselho administrativo;



O administrador;



O conselho consultivo.

Além desses, a Lei prevê ainda quatro Juízes Militares, um por cada ramo
das Forças Armadas e um da GNR.
Durante o ano de 2017 jubilaram-se doze Juízes Conselheiros.

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.

5

Supremo Tribunal de Justiça

3. Atividade Jurisdicional
 Estatísticas Processuais

2015

Secção Central
Registo de entrada de ecpediente

2016

Variação
2015/2017

2017

12.071

11.295

12.337

266

2%

358
2.351
2.709
2.361
348

348
2.461
2.809
2.433
376

376
2.388
2.764
2.474
290

18
37
55
113
-58

5%
2%
2%
5%
-20%

132
980
1112
999
113

113
936
1049
923
126

126
1042
1168
1039
129

-6
62
56
40
16
56

-5%
6%
5%
4%
12%

59
273
332
264
68

68
302
370
310
60

60
244
304
264
40

1
-29
-28
0
-28

2%
-12%
-9%
0%
-70%

26
62
88
43
45

45
41
86
59
27

27
55
82
46
36

1
-7
-6
3
-9

4%
-13%
-7%
7%
-25%

575
3.666
4.241
3.667
574

574
3.740
4.314
3.725
589

589
3.729
4.318
3.823
495

14
63
77
156
-94

2%
2%
2%
4%
-19%

Secções Cíveis

Do ano de 2015 para 2016, 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.

Processos pendentes do ano anterior

Processos distribuidos
Total
Processos Findos
Processos pendentes para o ano seguinte

Secções Criminais
Processos pendentes do ano anterior

Processos distribuidos
Total
Processos Findos

Por seu turno, de 2016 para 2017 transitaram 589 processos, dos quais

Processos pendentes para o ano seguinte

376 estavam afetos às secções cíveis, 126 às secções criminais, 60 à

Secção Social
Processos pendentes do ano anterior

secção social e 27 à secção do contencioso.

Processos distribuidos

Ao mesmo tempo, findaram 3823 processos, dos quais 2474 nas secções

Processos Findos

cíveis, 1039 nas secções criminais, 264 na secção social e 46 na secção
do contencioso.

Total
Processos pendentes para o ano seguinte

Secção de Contencioso
Processos pendentes do ano anterior

No triénio entre 2015 a 2017, a evolução da estatística processual permite

Processos distribuidos

verificar um aumento do número global de processos distribuídos, em 2%

Processos Findos

Total
Processos pendentes para o ano seguinte

(mais 63 processos), mantendo-se o decréscimo dos processos pendentes
para 2018 (menos 94 processos do que tinham ficado pendentes para

Total geral
Processos pendentes do ano anterior

Processos distribuídos

2017).

Total
Processos Findos
Processos pendentes para o ano seguinte
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Reclamações e Revistas excecionais

Atividade judicial no triénio 2015-2017

O número de revistas excecionais atribuídas à formação cível foi de 606,

Do total de 3.823 processos findos em 2017, foi proferida decisão
sumária do Relator em 854 processos, não recebendo ou não conhecendo

e à formação social de 63.
Nas primeiras, foi aceite a revista em 289 processos e, nas segundas, em

do recurso; e, nos demais, o recurso não mereceu provimento em 1.969
processos, o recurso foi provido em 729, alterando, anulando ou

apenas 9 processos.
Foram distribuídas um total de 416 reclamações, tendo merecido

revogando a decisão recorrida, e houve parcial provimento em 271
processos, com a decisão recorrida alterada apenas em parte.

provimento apenas 49 delas.

Processos findos

Processos findos
Espécie

Reclamações

Vindos do
Entrados
ano
em 2017
anterior

Secção

Cíveis

3

213

Criminais

1

185

Social
Total

A ntes da
fase de
julgamento

4

Pelo julgamento
Providos

Providos
em parte

Não
providos

P endentes
para 2018

Total

34

174

212

4

14

169

183

3

21

24

364

419

3

21

2

1

7

419

6

49

0

A nt e s da
f a s e de
julga m e nt o

Secção

Revistas
excecionais

Entrados
em 2017

A nt e s da
f a s e de
julga m e nt o

Providos

Providos
em parte

Não
providos

1130

2474

0

Criminais

116

123

150

650

1039

7

Social

51

47

13

153

264

1

9

36

46

854

729

1969

3823

271

P e nde nt e s
pa ra 2 0 18

Total

41

606

38

289

312

639

Social

8

63

6

9

53

68

3

49

669

44

298

365

707

11

0

Total

108

Cíveis

Total

Não
providos

550

Total

Pelo julgam ento

Providos
em parte

686

Processos findos
Vindos do
ano
anterior

Secção

Providos

Cíveis

Contencioso

Espécie

Pelo julgam ento
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Decisão nos processos findos

Nota particular, na jurisdição criminal, merece a providência de habeas
corpus, da competência exclusiva do Supremo Tribunal de Justiça, e
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destinada a reagir contra uma prisão ilegal (artigo 222.º do Código de

No ano de 2017, a secção social não proferiu qualquer acórdão

Processo Penal).

uniformizador de jurisprudência.

Dos 924 processos que findaram nas secções criminais, 101 foram
Uniformização de jurisprudência da Secção Cível:

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

N.º
Acórdão
1/2017

 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

6/2017

pleno das respetivas secções especializadas.
O acórdão que assim seja proferido, com valor de jurisprudência
qualificada, é publicado na I.ª Série do Diário da República (DR).
7/2017

Na jurisdição cível, durante o ano de 2017, o pleno das secções proferiu
acórdão uniformizador de jurisprudência em três processos.

Sumário
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.
A indemnização devida pela expropriação de terreno rústico integrado na
Reserva Ecológica Nacional e destinado por plano municipal de
ordenamento do território a “espaço-canal” para a construção de
infraestrutura rodoviária é fixada de acordo com o critério definido pelo
art. 27.º do CExp, destinado a solos para outros fins, e não segundo o
critério previsto no art. 26.º, n.º 12.
O membro sobrevivo da união de facto tem direito a pensão de
sobrevivência, por morte do companheiro, beneficiário do sector
bancário, mesmo que o regime especial de segurança social aplicável,
constante de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, para
que remete a Lei n.º 7/2001, não preveja a atribuição desse direito.

Na jurisdição criminal, o pleno das secções proferiu acórdão a fixar
jurisprudência em quatro processos.
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Fixação de jurisprudência da Secção Criminal:

N.º
Acórdão
2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

Sumário
Competindo ao Tribunal Central de Instrução Criminal proceder a actos
jurisdicionais no inquérito instaurado no Departamento Central de
Investigação Criminal para investigação de crimes elencados no art. 47.º,
n.º 1, da Lei 47/86, de 15-10 (Estatuto do Ministério Público), por força
do art. 80.º, n.º 1, da LOFTJ, aprovada pela Lei 3/99, de 13-01, essa
competência não se mantem para proceder à fase de instrução no caso de,
na acusação ali deduzida ou no requerimento de abertura de instrução,
não serem imputados ao arguido qualquer um daqueles crimes ou não se
verificar qualquer dispersão territorial da actividade criminosa
A partir do encerramento do inquérito com dedução de acusação, o
arguido, até ao termo dos prazos referidos no n.º 8 do art. 188.º do CPP,
tem o direito de examinar todo o conteúdo dos suportes técnicos
referentes a conversações ou comunicações escutadas e de obter, à sua
custa, cópia das partes que pretenda transcrever para juntar ao processo,
mesmo das que já tiverem sido transcritas, desde que a transcrição destas
se mostre justificada
Tendo sido acordada a suspensão provisória do processo, nos termos do
art. 281.º do CPP, com a injunção da proibição da condução de veículo
automóvel, prevista no n.º 3 do preceito, caso aquela suspensão termine,
prosseguindo o processo, ao abrigo do n.º 4, do art. 282.º, do mesmo
Código, o tempo em que o arguido esteve privado da carta de condução
não deve ser descontado, no tempo da pena acessória de inibição da
faculdade de conduzir, aplicada na sentença condenatória que venha a ter
lugar
A competência para conhecer do recurso interposto de acórdão do
tribunal do júri ou do tribunal coletivo que, em situação de concurso de

crimes, tenha aplicado uma pena conjunta superior a cinco anos de
prisão, visando apenas o reexame da matéria de direito, pertence ao
Supremo Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 432.º, n.º 1, alínea c),
e n.º 2, do CPP, competindo-lhe também, no âmbito do mesmo recurso,
apreciar as questões relativas às penas parcelares englobadas naquela
pena, superiores, iguais ou inferiores àquela medida, se impugnadas.

 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 dos anos anteriores, durante o ano de 2017, 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, sendo o apoio à secção de contencioso
assegurado, em acumulação, por dois destes Juízes.
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.
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O Gabinete de Assessoria deu também apoio ao Gabinete do Presidente
colaborando, designadamente, na organização de colóquios e em visitas

Sumários Revistas
Excecionais

Elaboração, recolha e tratamento de
acórdãos

80

69

-11

Sumários Revistas
Normais

Elaboração, recolha e tratamento de
acórdãos

1235

1292

+57

institucionais ao Supremo, tendo ainda desempenhado funções de
representação do STJ junto do TJUE e do TEDH e ao nível da
Coordenação Nacional da Cumbre Judicial Ibero-americana.

Os quadros anexos refletem o volume de trabalho desenvolvido pelo Gabinete

dos Juízes Assessores e a variação face ao período homólogo anterior.
Atividades desenvolvidas pela Assessoria Criminal

Atividades desenvolvidas pela Assessoria Cível

Informações
desenvolvidas

Processos Cíveis

Exames
preliminares

Revistas Excepcionais

Pesquisas

Pedidos avulsos

Número
(ano de
2016)

55

Número Variação
(ano de 2016-2017
2017)

51

Informações
desenvolvidas

Processos Crime

23

22

-1

Pesquisas

Jurisprudência, doutrina e legislação

246

238

-8

Sumários

Elaboração, recolha e tratamento de
acórdãos

735

733

-2

-1

-

366

+366

Jurisprudência, doutrina e legislação

111

99

-12

Jurisprudência, doutrina e legislação

59

62

+3

Número Número Variação
(ano de (ano de 20162016)
2017)
2017
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Atividades desenvolvidas pela Assessoria Social

Número Número Variação
(ano de (ano de 20162016)
2017)
2017

Informações
desenvolvidas

Processos Laborais

50

18

-32

Exames
preliminares

Análise dos pressupostos de admissibilidade do
recurso, delimitação do respetivo objeto, enunciação
das questões a conhecer, seleção de doutrina e
jurisprudência e breve apreciação crítica do mérito
da revista

180

164

+16

Pesquisas

Jurisprudência, doutrina, legislação e instrumentos
de regulamentação coletiva do trabalho

188

56

-132

Revisão

Acórdãos e Decisões singulares

-

85

+85

Sumários

Recolha e tratamento

125

113

-12

Atividades de Apoio à Formação de Contencioso

Número Número Variação
(ano de (ano de 20162016)
2017)
2017

Informações
desenvolvidas

Processos de Contencioso

15

15

0

Pesquisas

Jurisprudência, doutrina e legislação

12

12

0

Sumários

Elaboração, recolha e tratamento de acórdãos

60

60

0
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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 2017,
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

5.2. Participações em Cerimónias
5.2.1. Em Portugal

As áreas de atuação nas quais o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça
intervém são diversificadas. No seu exercício é, por isso, coadjuvado por dois

No território nacional, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça marcou

Vice-Presidentes.

presença em diversas cerimónias e eventos, destacando-se a presença na

O Gabinete do Presidente presta o apoio técnico e administrativo que se
mostra necessário. Os dois Vice-Presidentes dispõem de apoio administrativo.

audiência de Ano Novo convocada pelo Presidente da República e nas
Cerimónias de Tomadas de Posse da Provedora de Justiça, dos VicePresidentes do Supremo Tribunal Administrativo e do Reitor da Universidade

5.1. Audiências

de Lisboa.

Durante o ano de 2017, o Presidente recebeu, em audiência, entre outras
entidades, de Portugal, a Ministra da Justiça, o Chefe de Estado-Maior da
Armada, a Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, o
Bastonário da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução. Do
estrangeiro, o Presidente do Tribunal de Recurso de Timor-Leste, o Presidente
do Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe e o Presidente do
Conselho Superior da Magistratura de Cabo-Verde.
Igualmente, acolheu a visita de cortesia de Embaixadores de vários países, da
Europa, África, América e Ásia, que durante o ano apresentaram as
credenciais em Portugal.

II Encontro Anual Luso-Hispânico dos
Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça

13
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Coordenou e presidiu ao II Encontro Anual Luso-Hispânico dos Presidentes
dos Supremos Tribunais de Justiça, em Lisboa, em que foram temas de
sessões de trabalho “Papel dos Supremos Tribunais na orientação da
jurisprudência – procedimentos de uniformização”; “Competências dos
Supremos Tribunais no controle da legalidade dos atos praticados pelos
órgãos de governo dos juízes” e “Relação entre as decisões dos Tribunais
Internacionais e as decisões dos Tribunais Supremos – efeito direto e
reabertura do processo”.
Grupo da visita do Presidente do Tribunal Supremo do
Povo da República Popular da China

Acolheu também a visita do Presidente do Tribunal Supremo do Povo da
República Popular da China.

Reunião de trabalho na Sala Silva Carvalho II Encontro Anual LusoHispânico dos Presidentes dos Supremos Tribunais de Justiça

14
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Conferências seguidas de debate na Sala Silva Carvalho, do Presidente do
Tribunal de Justiça da União Europeia

Assinatura de protocolo bilateral durante a visita do Presidente do
Tribunal Supremo do Povo da República Popular da China

Participou ainda nas Cerimónias Comemorativas do Cinquentenário do
Recebeu o Presidente do Tribunal de Justiça da União Europeia, tendo sido
realizadas conferências sobre “Reenvio prejudicial na perspetiva do diálogo
entre o Tribunal de Justiça e os Supremos Tribunais” e sobre “Cooperação no
âmbito da rede judiciária da União Europeia entre o Tribunal de Justiça e o
Supremo Tribunal de Justiça”

Código Civil, do Dia Nacional dos Direitos Humanos, nas Comemorações dos
40 anos da Constituição Portuguesa, nas Cerimónias oficiais do 25 de Abril,
do 10 de Junho e do 5 de Outubro e na Cerimónia Comemorativa do Dia
Nacional dos Direitos Humanos. Assistiu a diversas cerimónias de atribuição
de doutoramentos honoris causa em diversas Universidades, colóquios e
conferências e marcou presença em diversas receções e cerimónias de
homenagem.
Conferiu posse aos novos Juízes Conselheiros e ao, no Tribunal da Relação de
Coimbra, ao respetivo Presidente.

15
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5.2.2. No Estrangeiro
No estrangeiro, o Supremo Tribunal de Justiça manteve e aprofundou os laços
de cooperação, tendo o Presidente sido convidado a participar 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, que se realizou em Estrasburgo,
acompanhada pelo Seminário “Non-refoulement as a principle of
international law and the role of the judiciary in its implementation”;
 A XVIII Cumbre Judicial Iberoamericana, realizada em Assunção, no
Paraguai, em que foi tema principal "Hacia la Consolidación de la
Seguridad Jurídica, la Cultura de la Paz y el Dessarollo Social";
 Assembleia-geral, Encontro e Colóquio da Rede de Presidentes dos
Supremos Tribunais de Justiça da União Europeia, em Talin, sob o
tema “Increasing the Independence of Supreme Judicial Courts
trough their budgetary autonomy” e “What criteria are required to
achieve genuine separation of power?”;
 Encontro e Reunião da Rede de Presidentes dos Supremos Tribunais
de Justiça da União Europeia, no Luxemburgo, sobre os temas “The
Charter of Fundamental Rights of the European Union”, “References
for a preliminar ruling” e “Presentation of joint cases C-626/15

European Commission/Council pf the European Union (MPA
Antarctic) and C-659/16 European Comission/Council of the
European Union”
5.2.3. Por Representação:
O Presidente do STJ fez-se representar pelos Vice-Presidentes em outros atos
e cerimónias, nomeadamente nas seguintes ocasiões:
 Concerto de Ano Novo no Teatro Nacional de S. Carlos- Banda da
GNR;
 Tomada de Posse da Vice-Presidente do Tribunal da Relação de
Lisboa;
 Tomada de Posse dos Órgãos da Ordem dos Advogados;
 Comemorações do Dia nacional da Universidade Católica Portuguesa;
 Colóquio sobre Contraordenações;
 Sessão Comemorativa do 11.º Aniversário da Ordem dos Notários;
 XX Conferência Judicial Internacional, em Paris;
 Comemorações do Dia do Advogado na Universidade do Minho;
 Sessão Comemorativa dos 150 anos da Polícia de Segurança Pública;
 Sessão Comemorativa dos 195 anos da Independência do Brasil;
 Participação no Fórum Internacional de Cooperação Judicial, na
China;
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 Cerimónia de Abertura do Ano Académico 2017-2018 no Instituto
Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa;
 Receção, no STJ, de vários grupos de Magistrados, Advogados,
Juristas, Funcionários Forenses e Estudantes, portugueses e de outras

apontado um encaminhamento ao cidadão, que, frequentemente, passou pelo
recurso a adequado apoio e orientação técnico-jurídica.
O quadro seguinte evidencia o seguimento dado às exposições dirigidas ao
Presidente do STJ.

nacionalidades;
Seguimento dado às exposições dirigidas ao Presidente

 Receções em representações de diversos Estados em Portugal.

SEGUIMENTO DADO ÀS EXPOSIÇÕES
2016

2017

VARIAÇÃO
2016/2017

Prestação da informação solicitada

2

7

+5

Enviadas ao Conselho Superior da Magistratura

6

7

+1

Enviadas a outras entidades competentes

4

14

+10

Esclarecida a impossibilidade de intervenção por parte do
STJ

13

41

+28

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

34

30

-4

Arquivadas

20

31

+11

Outras (anónimas)

1

0

-1

Total

80

130

+50

5.2.4. Por Inerência:
Nos termos da lei, o Presidente do STJ preside aos Conselhos Administrativo

DIRIGIDAS AO PRESIDENTE

e Consultivo deste Tribunal, e por inerência, ao Conselho Superior da
Magistratura e ao Conselho de Gestão do Centro de Estudos Judiciários.
5.3. Exposições de cidadão dirigidas ao Presidente
No decorrer do ano de 2017, o Supremo Tribunal de Justiça recebeu 130
exposições de cidadãos, correntemente dirigidas ao seu Presidente, sobre
assuntos diversos, relacionados ora com situações litigiosas dos próprios, por
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
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6. Colóquios e Outras Atividades no STJ
Em 2017, 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 atividade judicial.
Neste âmbito, foi acolhida a visita do Presidente do Tribunal Supremo do
Povo da República Popular da China, entre os dias 17 e 20 de abril.
O II Encontro Anual Luso-Hispânico dos Presidentes dos Supremos Tribunais
de Justiça, foi realizado nos dias 20 e 21 de abril, tendo sido abordados os
temas referidos supra.

II Colóquio de Direito Civil

No dia 18 de maio, foi realizada uma Cerimónia Comemorativa do
Cinquentenário do Código Civil, tendo sido realizado um colóquio sobre o
mesmo, onde foram debatidos temas como “Direitos de Personalidade”,
“Enriquecimento sem causa” e “União de facto”. Foi ainda realizada uma

Cerca de 400 pessoas visitaram as instalações do Supremo Tribunal de Justiça,

mostra do livro jurídico, nessa ocasião.

guiadas por seus Colaboradores que apresentaram os principais espaços,
competências e funções do STJ, no dia 23 de setembro, durante a 6.ª Edição
do Open House Lisboa, iniciativa incluída na Trienal de Arquitetura de Lisboa
e que envolve diversas instituições desta cidade.
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No dia 18 de outubro, foi realizada a IX Colóquio sobre Direito do Trabalho,
este ano tendo como tema geral “Assédio na relação laboral”, no qual se
incluíram palestras sobre o “Delimitação do conceito e implicações
psicológicas” e “Ónus da prova e compensação dos danos não-patrimoniais”.
Como hábito, acompanhou este Colóquio uma Mostra do Livro Jurídico com
a presença de várias editoras.

Open House

IX Colóquio de Direito do Trabalho

Visita guiada ao Salão Nobre

Procedeu à organização da visita do Presidente do Tribunal de Justiça da
União Europeia, no dias 15 e 16 de novembro, durante a qual, entre outros
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assuntos, foram realizadas conferências, debate e reunião sobre temas temas
jurídicos e judiciais.
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7. Visitas
Em 2017, verificou-se um aumento, com um número muito 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, grupos de visitantes, no âmbito
do programa das Visitas Comentadas da Câmara Municipal de Lisboa,
destacando-se ainda as visitas de grupos de Estudantes do Ensino Superior –
em especial de Licenciaturas em Direito – de diversas Universidades.
Foram recebidos também grupos de estrangeiros, em especial grupos de
estudantes, de advogados e magistrados de diversos países, destacando-se o
número de visitantes da Alemanha, da Holanda, da Letónia, do Brasil e de
Israel.
Mantendo a tendência de aumento face ao ano anterior, o STJ recebeu durante
o ano de 2017 mais de uma milena de visitantes, verificando-se a repetição de
algumas das visitas, o que demonstra a avaliação bastante positiva das visitas
realizadas.
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8. Apoio à missão do Supremo Tribunal de Justiça

comunicações eletrónicas entre serviços judiciários (4.756 em 2016), a
abertura de 9.603 conclusões e vistas (9.945 em 2016) e, ainda, a

 Administrador

digitalização com conversão em programa de texto das peças processuais

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

relacionadas com os recursos apresentados, por via da não aplicação da

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

tramitação eletrónica aos tribunais superiores. Através da unidade central,

devidamente habilitadas para o exercício dessas funções.

assinala-se a emissão de 75 certidões dos 178 atos avulsos registados (75

Compete ao Administrador coordenar, sob a superintendência do

e 150, respetivamente, em 2016).

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

 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

A Secretaria do Supremo Tribunal de Justiça é composta por uma

propor as alterações necessárias; assegurar o processamento das

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

remunerações e outros abonos, bem como proceder à liquidação dos

aos Serviços do Ministério Público, de momento, enquadrada por 28

respetivos descontos; recolher, organizar e manter atualizada a

oficiais de justiça e coordenada por um Secretário de Tribunal Superior.

informação relativa aos recursos humanos do Supremo Tribunal;

As unidades de processos, no decurso das suas funções, produziram um

promover o aperfeiçoamento profissional do pessoal; assegurar a

total de 65.747 atos processuais (62.603 em 2016) através da aplicação

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

informática Citius, entre os quais, se releva a realização de 19.640

equipamentos e viaturas; promover o armazenamento, conservação e

notificações por via postal (19.749 em 2016), a execução de 8.703
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distribuição de bens e consumos correntes e assegurar a gestão de

o Mais de metade (63,6%) dos efetivos possui como

estoques.

habilitação a licenciatura;

De acordo com o previsto no Plano de Atividades de 2017, a DSAF

o Durante o ano de 2017, saíram 24 efetivos, sendo que 14
das saídas se efetivaram por aposentação/jubilação e foram

orientou a sua ação no sentido de substituir ou renovar os equipamentos

admitidos 21.

do Tribunal, nomeadamente mobiliário, material informático e estação de
videoconferência.
 Recursos humanos
Em 31 de dezembro de 2017, o total de efetivos em exercício de

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.

funções no STJ era de 140 trabalhadores. Deste universo, 81 são
Magistrados (inclui 2 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 28 Oficiais de Justiça.
No universo total dos recursos humanos constata-se que:
o A maioria, pertence ao género masculino, com uma taxa de
55,7%;
o Relativamente à representatividade de idades, 27,1% (38
efetivos) tem entre 60 e 64 anos;

Evolução dos efetivos do STJ (2009-2017)

o Dos 140 efetivos, 30 tem 40 anos ou mais de antiguidade
na Administração Pública e destes, 29 são magistrados;

O quadro seguinte evidencia a distribuição dos efetivos por relação
jurídica de emprego.
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No quadro seguinte está patente a evolução dos recursos financeiros
Cargo/carreira/
modalidade de vinculação
Magistrado

Nomeação
Definitiva
M

Comissão de
serviço - LVCR

F
57

M

F

Mobilidade
interna
M

CTFPTI

F

M

TOTAL

F

M

24

Dirigente Superior

1

TOTAL

57

24

81

1

0

1

Dirigente Intermédio 1º grau

1

0

1

1

Dirigente Intermédio 2º grau

1

0

1

1

Assistente Técnico

1

1

5

1

6

7

Assistente Operacional

8

3

8

3

11

Informático

1

1

1

1

2

Oficial de Justiça

7

21

7

21

28

2

5

7

Pessoal do Gabinete

2

5

Técnico Superior
TOTAL
PESO (%)

1

afetos ao STJ no período 2014-2017.

F

1

0

1

57

24

3

8

0

0

18

30

78

62

140

40,7

17,1

2,1

5,7

0

0,0

12,9

21,4

55,7

44,3 100,0

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

Unidade: euros
2017

2016

2015

2014

Variação 2017-2016

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
Valor
Orçamento do Estado (OE)
Tranferências do MJ + RP
TOTAL

Peso (%)

Valor

Peso (%)

Valor

Peso (%)

Valor

Peso (%)

Valor

%

9.152.570

91,1

8.982.455

91,0

8.818.272

91,6

8.301.381

89,7

170.115

890.539

8,9

890.438

9,0

806.514

8,4

956.618

10,3

101

1,9
0,0

10.043.109

100

9.872.893

100

9.624.786

100

9.257.999

100

170.216

1,7

Evolução dos recursos financeiros afetos ao STJ no período 2014-2017

Em 2017, o aumento da despesa cifrou-se em 1,7% – o que representa
uma redução de 0,9% face ao período homólogo anterior –, em razão,
fundamentalmente, das reversões salariais ocorridas naquele ano.



Recursos financeiros

O STJ continua a estar sujeito aos constrangimentos provocados pela

 Divisão de Documentação e Informação Jurídica (DDIJ)

disciplina orçamental com que o país se vem confrontando nos
últimos anos com vista à redução do deficit das contas públicas.

À DDIJ, dirigida e coordenada por uma Chefe de Divisão, compete
essencialmente organizar e assegurar os serviços da biblioteca do

De salientar, neste âmbito, que no fim de março de 2017 ao STJ foi
autorizada a descativação dos montantes decorrentes da aplicação do
art.º 4.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e ficou também isento

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.

dos cativos previstos no n.º 5 do DL. n.º 25/2017, de 3 de março.
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Com estas atribuições funcionais, a DDIJ manteve a atualização da base

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

de dados bibliográficos, e incorporou no respetivo acervo um total de 325

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

monografias e publicações periódicas (174 em 2016). As incorporações

entre outros.

foram provenientes de compras, de ofertas e de algumas permutas.
Na divulgação de jurisprudência do Supremo, foram publicados 2.158
acórdãos (base de dados www.dgsi.pt) – 1.122 em 2016 – previamente
preparados, para o efeito, pela equipa da Divisão.

 Divisão de Organização e Informática (DOI)
Na linha dos períodos antecedentes, a atividade dos serviços de
informática prosseguiu dois tipos de atividade: por um lado a verificação

Segundo dados do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da

do funcionamento e operacionalidade dos equipamentos afetos ao

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

Tribunal e aos seus utilizadores, garantindo, quando possível, a

consultada 11.413.524 vezes (9.585.934 em 2016).

manutenção e substituição dos equipamentos; por outro lado, e com

Foram atendidas e respondidas as solicitações de utilizadores internos e
externos, presencialmente, por correio eletrónico e por telefone.

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.

Procurando satisfazer os pedidos que foram dirigidas à Divisão, recorreuse ao empréstimo interbibliotecas, tendo sido solicitados 109 revistas e
livros, sendo, por outro lado, facultados 860 empréstimos a outras

Durante 2017, foi ainda desenvolvido o novo website do STJ e respetivo
projeto de implementação, com o apoio da DOI.

bibliotecas e instituições (276 e 372 em 2016, respetivamente).
Assegurou-se, além disso, a política de permuta interbibliotecas com

 Gabinete de Imprensa

serviços documentais congéneres e recebendo a Biblioteca documentação

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

de outros Tribunais Superiores nacionais, dos Tribunais Superiores dos

legais, lhe é atribuída.
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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 meios de comunicação social.
No decurso do ano de 2017, procedeu-se, diariamente, à seleção e
divulgação interna de notícias relevantes para a atividade do Supremo
Tribunal de Justiça. Com igual regularidade, recolheram-se, analisaramse e discutiram-se todas as informações difundidas junto do público,
relacionadas com a ação do Supremo, em particular, e com o Sistema de
Justiça, em geral. Essa atividade desenvolveu-se 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 Gabinete do Presidente.
O website do Supremo Tribunal de Justiça revelou-se um importante
instrumento de comunicação com jornalistas e cidadãos, funcionando
como plataforma de divulgação de decisões judiciais e de intervenções do
Presidente (em Portugal e no estrangeiro) e de iniciativas promovidas
pela Instituição.
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Procuradores do Supremo Tribunal de Justiça
Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça
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Juízes Assessores do Supremo Tribunal de Justiça

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