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I. 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, à data Ministro da Justiça, e 

empossado primeiro Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a 14 de setembro de 1833. 

 

No ano de 2019, 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/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
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II. Organização e Composição do Tribunal 

 

A organização dos serviços do STJ é definida pelo Decreto-Lei n.º 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 n.º 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 2019 jubilaram-se 11 Juízes Conselheiros.  

 

 

 

III.  Atividade Jurisdicional 

 

1. Estatísticas Processuais 
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Do ano de 2018 transitaram 517 processos, dos quais 300 estavam afetos às Secções Cíveis, 

141 às Secções Criminais, 40 à Secção Social e 36 à Secção do Contencioso.  

Em 2019, foram distribuídos 4.041 processos no Tribunal, dos quais 2.760 às Secções Cíveis, 

1.046 às Secções Criminais, 187 à Secção Social e 48 à Secção do Contencioso. 

No ano de 2019 findaram 3.874 processos, dos quais 2.614 nas Secções Cíveis, 1.040 nas 

Secções Criminais, 171 na Secção Social e 49 na Secção do Contencioso.  

De 2018 a 2019, a evolução da estatística processual permite verificar uma diminuição do 

número global de processos distribuídos, em 2% (diminuição de 92 processos). Por seu turno, 

no final de 2019 verificou-se um aumento dos processos pendentes para 2020 na ordem dos 4% 

(aumento de 167 processos pendentes comparativamente à transição de ano anterior). 

 

 

Tabela 1 | Número de Processos pendentes, distribuídos e findos | 2018–2019 

 

 

Registo de entrada de expediente 4 441 4 433 -8 0%

Processos pendentes do ano anterior 300 348 48 14%

Processos distribuidos 2 764 2 760 -4 0%

3 064 3 108 44 1%

Processos Findos 2 716 2 614 -102 -4%

Processos pendentes para o ano seguinte 348 494 146 30%

Processos pendentes do ano anterior 141 152 11 7%

Processos distribuidos 1033 1046 13 1%

1174 1198 24 2%

Processos Findos 1022 1040 18 2%

Processos pendentes para o ano seguinte 152 158 6 4%

Processos pendentes do ano anterior 40 30 -10 -33%

Processos distribuidos 278 187 -91 -49%

318 217 -101 -47%

Processos Findos 288 171 -117 -68%

Processos pendentes para o ano seguinte 30 46 16 35%

Processos pendentes do ano anterior 36 36 0 0%

Processos distribuidos 58 48 -10 -21%

94 84 -10 -12%

Processos Findos 58 49 -9 -18%

Processos pendentes para o ano seguinte 36 35 -1 -3%

Total geral

Processos pendentes do ano anterior 517 566 49 9%

Processos distribuidos 4 133 4 041 -92 -2%

4 650 4 607 -43 -1%

Processos Findos 4 084 3 874 -210 -5%

Processos pendentes para o ano seguinte 566 733 167 23%

Secções Cíveis

Secção Central

Secções Criminais

Secção Social

Total

Total

Variação           

2018/2019
2018 2019

Total

Total

Total

Secção de Contencioso
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Atividade judicial no ano 2019  

 

Reclamações e Revistas excecionais 

O número de revistas excecionais atribuídas à Formação Cível foi de 766 e à Formação Social 

de 32.  

Nas primeiras, foi aceite a revista em 212 processos e, na segunda, em 4 processos.  

Foi distribuído um total de 425 reclamações, tendo merecido provimento apenas 49 destas. 

 

Tabela 2 | Número de Revistas excecionais | 2019  

Tabela 3 | Número de Reclamações | 2019 

 

Decisão nos processos findos 

 Do total de 3.874 processos findos em 2019, foi proferida decisão sumária do Relator em 759 

processos, não recebendo ou não conhecendo do recurso. Nos restantes 2.173 processos, o 

recurso não mereceu provimento; o recurso foi provido, alterando, anulando ou revogando a 

decisão recorrida, em 667 processos; e houve parcial provimento em 275 processos, com a 

decisão recorrida alterada apenas em parte. 

 

Secção

Providos
Providos 

em parte

Não 

providos

Cíveis 14 766 91 212 0 462 765 15

Social 2 32 2 4 0 22 28 6

Total 16 798 93 216 0 484 793 21

Pendentes 

para 2020
Antes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento

Total

Revistas excecionais

Espécie

Vindos do 

ano 

anterior

Entrados 

em 2019

Processos findos

Secção

Providos
Providos 

em parte

Não 

providos

Cíveis 6 201 25 28 0 148 201 6

Criminais 2 191 3 17 0 170 190 3

Social 0 33 0 4 0 23 27 6

Total 8 425 28 49 0 341 418 15

Reclamações

Espécie

Vindos do 

ano 

anterior

Entrados 

em 2019

Processos findos

Pendentes 

para 2020
Antes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento

Total
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Tabela 4 | Número de 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 

222.º do Código de Processo Penal).  

Dos 1.040 processos que findaram nas Secções Criminais, 124 foram relativos a esta 

providência e, desses, apenas em 5 foi obtida a procedência. 

 

2. 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 I.ª 

Série do Diário da República (DR). 

No ano de 2019, a Secção Social proferiu um acórdão uniformizador de jurisprudência. 

Na jurisdição cível, durante o ano de 2019, o pleno das secções proferiu acórdão uniformizador 

de jurisprudência em dois processos. 

Na jurisdição criminal o pleno das secções proferiu acórdão a fixar jurisprudência em cinco 

processos. 

 

 

 

 

 

Providos
Providos 

em parte

Não 

providos

Cíveis 633 480 119 1382 2614

Criminais 109 153 146 632 1040

Social 12 29 10 120 171

Contencioso 5 5 0 39 49

Total 759 667 275 2173 3874

Total
Secção

Processos findos

Antes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento
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Uniformização de jurisprudência da Secção Social 

 

N.º 

Acórdão 
Sumário 

4/2019 Interpretação de convenção coletiva de trabalho – i. na interpretação das cláusulas de conteúdo 

regulativo das convenções coletivas de trabalho regem as normas atinentes à interpretação da lei, 

contidas no artigo 9.º do código civil, visto tais cláusulas serem dotadas de generalidade e 

abstração e serem suscetíveis de produzir efeitos na esfera jurídica de terceiros. ii. na fixação do 

sentido e alcance de uma norma, a par da apreensão literal do texto, intervêm elementos lógicos 

de ordem sistemática, histórica e teleológica. iii. a cláusula 68.ª, alínea b), do contrato coletivo de 

trabalho celebrado entre a «APHP – associação portuguesa de hospitalização privada» e a 

«FESAHT – federação dos sindicatos da agricultura, alimentação, bebidas, hotelaria e turismo de 

Portugal», publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 15, de 22 de abril de 2010, na parte 

impugnada [categoria e nível a atribuir aos trabalhadores da categoria de empregada de 

enfermaria, bloco operatório, esterilização e auxiliar de hemodiálise que, à data da reclassificação, 

têm 8 ou mais anos de antiguidade na categoria] deve ser interpretada da seguinte forma: «devem 

ser inseridos na categoria profissional de auxiliar de ação médica especialista, os trabalhadores 

oriundos da categoria de empregada de enfermaria, bloco operatório, esterilização e auxiliar de 

hemodiálise que à data de entrada em vigor do contrato coletivo de trabalho (ctt publicado no bte 

n.º 15, de 22/04/10) reuniam o requisito referente à antiguidade. 

 

 

Uniformização de jurisprudência da Secção Cível 

 

N.º 

Acórdão 
Sumário 

4/2019 Na graduação de créditos em insolvência, apenas tem a qualidade de consumidor, para os efeitos 

do disposto no Acórdão n.º 4 de 2014 do Supremo Tribunal de Justiça, o promitente-comprador 

que destina o imóvel, objeto de traditio, a uso particular, ou seja, não o compra para revenda nem 

o afeta a uma atividade profissional ou lucrativa. 

6/2019 Na aplicação, por analogia, ao contrato de concessão comercial do n.º 1 do art.º 33.º do Decreto-

Lei n.º 178/86, de 3 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 118/93, de 13 de abril, inclui-se a 

respetiva alínea c), adaptada a esse contrato. 
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Fixação de jurisprudência da Secção Criminal 

 

N.º 

Acórdão 
Sumário 

2/2019 Para efeitos do ponto 9 da quadro anexa à portaria n.º 1386/2004, de 10.11, em vigor por força 

do disposto no art.º 25.º, n.º 1, da portaria n.º 10/2008, de 03.01, na redação dada pela portaria n.º 

654/2010, de 11.08 (e aqui republicada integralmente), o cômputo dos honorários para proteção 

jurídica terá por base o número de sessões diárias efetuadas para além de duas, considerando -se 

que o trabalho iniciado de manhã, interrompido para almoço e prosseguindo da parte da tarde do 

mesmo dia, constitui duas sessões autónomas para efeitos de compensação remuneratória. 

3/2019 1) fixar a seguinte jurisprudência: Em processo contraordenacional, no recurso da decisão 

proferida em 1.ª instância o recorrente pode suscitar questões que não tenha alegado na 

impugnação judicial da decisão da autoridade administrativa; 2) revogar o acórdão recorrido que 

deverá ser substituído por outro que aplique a jurisprudência fixada. 

5/2019 O despacho genérico ou tabelar de admissão de impugnação de decisão da autoridade 

administrativa, proferido ao abrigo do disposto no artigo 63.º, n.º 1, do Regime Geral das 

Contraordenações, não adquire força de caso julgado formal. 

7/2019 Havendo lugar à execução sucessiva de várias penas pelo mesmo condenado, caso seja revogada 

a liberdade condicional de uma pena com fundamento na prática de um crime pelo qual o arguido 

foi condenado em pena de prisão, o arguido terá de cumprir o remanescente dessa pena por inteiro 

por força do disposto no artigo 63.º, n.º 4, do CP, não podendo quanto a ela beneficiar de nova 

liberdade condicional. 

8/2019 O condutor de um veículo automóvel na via pública que, submetido a exame de pesquisa de álcool 

no sangue, apresenta uma TAS igual ou superior a 1,20 g/l, que é advertido que não pode conduzir 

nas 12 horas imediatamente seguintes e que, não respeitando tal advertência, vem a fazê-lo com 

uma TAS igual ou superior a 1,20 g/l, comete, em concurso com o crime de desobediência 

qualificada, p. e p. pelos artigos 154.º, n.º 2, do Código da Estrada e 348.º, nºs 1, alínea a), e 2, 

do Código Penal, dois crimes de condução de veículo em estado de embriaguez, p. e p. pelo artigo 

292.º, n.º 1, do Código Penal. 

 

3. 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 2019, integraram esse Gabinete cinco Juízes 

de Direito em apoio às secções cíveis, três Juízes de Direito em apoio às secções criminais, e 
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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. 

O Gabinete de Assessoria deu também apoio ao Gabinete do Presidente colaborando, 

designadamente, na organização de colóquios e em visitas 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. 

 

As tabelas anexas refletem o volume de trabalho desenvolvido pelo Gabinete dos Juízes 

Assessores e a variação face ao período homólogo anterior. 

 

Assessoria Cível 

  

Atividades desenvolvidas pela 

Assessoria Cível 

Número 

(ano de 

2019) 

Informações 

desenvolvidas 
Processos Cíveis 92 

Exames preliminares Revistas Excecionais 622 

Pesquisas 
Jurisprudência, doutrina 

e legislação 
115 

Pedidos avulsos 
Jurisprudência, doutrina 

e legislação 
11 

Sumários Revistas 

Excecionais 

Elaboração, recolha e 

tratamento de acórdãos 
61 

Sumários Revistas 

Normais 

Elaboração, recolha e 

tratamento de acórdãos 
1419 
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Secção Criminal 

 

Atividades desenvolvidas pela  

Assessoria Criminal 

Número 

(ano de 2019) 

Informações 

desenvolvidas 
Processos Crime 19 

Pesquisas 
Jurisprudência, 

doutrina e legislação 
168 

Sumários 

Elaboração, recolha e 

tratamento de 

acórdãos 

729 

 

Assessoria Social 

 

Atividades desenvolvidas pela  

Assessoria Social 

Número 

(ano de 2019) 

Informações 

desenvolvidas 
Processos Laborais 29 

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 

122 

Pesquisas 

Jurisprudência, 

doutrina, legislação e 

instrumentos de 

regulamentação 

coletiva do trabalho 

26 

Revisão 
Acórdãos e Decisões 

singulares 
32 

Sumários Recolha e tratamento 77 
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Contencioso 

 

Atividades de Apoio à  

Formação de Contencioso 

Número 

(ano de 2019) 

Informações 

desenvolvidas 

Processos de 

Contencioso 
29 

Pesquisas 
Jurisprudência, 

doutrina e legislação 
49 

Sumários 

Elaboração, recolha e 

tratamento de 

acórdãos 

49 

 

 

 

 

IV.  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 2019, 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. 

 

 

 

V. Atividades da Presidência 

 

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 Vice-Presidentes.  

O Gabinete do Presidente presta o apoio técnico e administrativo que se mostra necessário. Os 

dois Vice-Presidentes dispõem de apoio administrativo. 
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Receções institucionais do Presidente 

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça durante o ano de 2019 recebeu, em audiência, 

entre outras entidades, o Presidente do Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial da Justiça, 

o Presidente do Tribunal de Contas, o Chefe do Estado Maior da Força Aérea, o Presidente 

cessante do Supremo Tribunal Administrativo e o Presidente da Associação Portuguesa de 

Arbitragem. 

 

Visitas diplomáticas ou de cortesia 

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça recebeu ainda a visita de cortesia de 

Embaixadores de vários países, que durante o ano apresentaram as credenciais em Portugal. 

Do estrangeiro, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça recebeu a visita de uma comitiva 

do Tribunal de Justiça da Bahia, Brasil; do Procurador-Geral da República Popular do Povo da 

China e da Procuradora-Geral da República de Portugal; do Presidente do Supremo Tribunal 

de Justiça de São Tomé e Príncipe; de uma Delegação do Supremo Tribunal Militar de Angola; 

do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura de Timor; de 

Congressistas da União Iberoamericana de Juízes; e de uma Delegação de Juízes 

Desembargadores de Moçambique. 

 

Audiências a que o Presidente se deslocou 

O Presidente do Supremo Tribunal de Justiça foi recebido em audiências com o Senhor 

Presidente da República e com a Senhora Ministra da Justiça. 

 

Cerimónias, Encontros e Iniciativas em que o Presidente marcou presença em Portugal 

Ao longo do ano, o Presidente marcou presença ou fez-se representar em diversas cerimónias e 

eventos em Portugal, destacando-se as Tomadas de Posse de vários membros do Governo e da 

Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. 

Procedeu à Abertura da Sessão Solene da II Ronda de Trabalhos da XX Cumbre Judicial 

Iberoamericana, que reuniu em Lisboa alguns dos mais altos representantes dos poderes 

judiciais de 23 países da América Latina e da Península Ibérica. 

Esteve também presente na Sessão de Abertura da 2.ª Bienal de Jurisprudência em Direito da 

Medicina; na Conferência sobre a Indemnização do Dano Corporal, organizada pelas 

Faculdades de Direito das Universidades de Lisboa  e de Coimbra, juntamente com a 
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Associação de Seguradores; nas Cerimónias Oficiais do 25 de abril e do 10 de junho; na 

celebração do 60.º Aniversário da inauguração do Palácio da Justiça de Leiria; na Sessão de 

Abertura das Segundas Jornadas do Tribunal de Propriedade Intelectual; na Sessão de 

Encerramento do Congresso sobre a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e Protocolos 

Adicionais; na Sessão de Encerramento das atividades da fase teórico-prática do 34.º Curso de 

magistrados para os Tribunais Judiciais e do 5.º Curso de magistrados para os Tribunais 

Administrativos e Fiscais; na Sessão de Abertura dos 35.º Curso para os Tribunais Judiciais e 

6.º Curso para os Tribunais Administrativos e Fiscais; nas Comemorações dos 150 anos da 

aplicação do Código Civil do Visconde de Seabra nos Territórios de Goa, Damão e Diu, na 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; na Sessão Solene Comemorativa dos 630 

anos do Tribunal de Contas; na Cerimónia de apresentação dos Estudos em Homenagem ao 

Presidente emérito do Tribunal Constitucional, Conselheiro Joaquim de Sousa Ribeiro e na 

Sessão de Homenagem ao Senhor Professor Doutor Antunes Varela (Organização do Tribunal 

da Relação de Coimbra e da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra). 

Esteve presente em algumas receções, inaugurações e cerimónias de homenagem. 

 

Cerimónias de tomada de posse 

No exercício das suas competências, o Presidente conferiu posse a novos Juízes Conselheiros, 

ao Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, ao Vice-Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça, a Juízes Assessores, ao Administrador do Supremo Tribunal de Justiça, 

bem como aos Juízes provenientes do XXXII Curso de Formação do Centro de Estudos 

Judiciários. 

Por inerência do cargo, o Presidente esteve presente em Reuniões do Conselho Geral do Centro 

de Estudos Judiciários e no XIV Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura. 

Visitou também alguns Tribunais de Comarca. 

 

Deslocações ao estrangeiro 

No estrangeiro, o Presidente foi convidado e participou, por vezes acompanhado por alguns 

Senhores Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça e pelo Senhor Chefe do Gabinete, 

em diversos eventos e cerimónias, das quais se destacam: 

▪ Visita oficial e participação no 410.º aniversário do Tribunal de Justiça da Bahia, 

Brasil, onde foi agraciado com a Medalha de Mérito da Magistratura; 
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▪ Reunião do Conselho de Administração da Rede de Presidentes, em Nicósia, Chipre; 

▪ Madrid, por ocasião da Abertura do Ano Judicial do Tribunal Supremo de Espanha; 

▪ Paris, por ocasião da Conferência dos Presidentes dos Supremos Tribunais dos 

Estados Membros do Conselho de Europa; 

▪ Visita Oficial a Moçambique, a convite do seu homólogo, para participar no I 

Colóquio sobre “Direito Processual”, ao abrigo do protocolo de cooperação 

celebrado entre as duas instituições de representação máxima da justiça dos dois 

países. 

 

Representação pelos Vice-Presidentes 

O Senhor Presidente do STJ, no ano de 2019, fez-se representar pelos Senhores Vice-

Presidentes, nas seguintes ocasiões: 

▪ Cerimónia de tomada de posse do PGA Distrital de Lisboa (7 de janeiro); 

▪ Receção de Delegação do Supremo Tribunal de Justiça da Tailândia (18 de 

fevereiro); 

▪ Posse do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea (26 de fevereiro); 

▪ Jantar Comemorativo do 30.º Aniversário do Dia Internacional das Mulheres – 

Associação Portuguesa das Mulheres Juristas (8 de março); 

▪ Encontro Nacional de Estudantes de Direito, Painel sobre Estado Atual do Universo 

Jurídico Português, na Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa, 

Escola de Lisboa (23 de março); 

▪ Cerimónia Militar evocativa do 70.º Aniversário da NATO (4 de abril); 

▪ Receção de 30 magistrados brasileiros (associações de magistrados brasileiros de 

vários Estados) acompanhados por elementos da ASJP (5 de abril); 

▪ Receção de magistrados brasileiros (Escola Judicial do Tribunal Regional do 

Trabalho da 9.ª Região de Curitiba, Paraná, Brasil) (3 de maio); 

▪ Jantar de encerramento do Congresso sobre a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos – Universidade Católica Portuguesa (6 de junho); 

▪ Visita de Juízes da União Iberoamericana de Juízes (UIJ) provenientes de Portugal, 

Brasil, Argentina, Colômbia, Peru, Costa Rica, Espanha, Guatemala, Paraguai e 

Uruguai; 

▪ Visita dos alunos finalistas do CEJ; 
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▪ Receção Embaixada da República Argentina; 

▪ Prémio António Champalimaud de Visão; 

▪ Receção de magistrados argentinos (intercâmbio de magistrados com o CEJ); 

▪ Posses de Juízes Conselheiros no Supremo Tribunal Administrativo; 

▪ Receção de delegação Brasileira - advogados, professores e alunos de Direito da 

Universidade Anhanguera do estado de São Paulo, Brasil; 

▪ Audiência com o Senhor Desembargador Reis Friede - Presidente do RF2, Brasil; 

▪ Exéquias fúnebres por ocasião do falecimento do Prof. Doutor Freitas do Amaral (7 

de outubro); 

▪ Cerimónia comemorativa do 74.º Aniversário da Polícia Judiciária (25 de outubro); 

▪ Posse do Vice-Presidente do Tribunal de Contas (29 de outubro); 

▪ Sessão Solene de Encerramento do XXIII Congresso Nacional de Direito do 

Trabalho (8 de novembro); 

▪ Cerimónia de Abertura Solene do Ano Académico 2019/2020 do Instituto Superior 

de Ciências Policiais e Segurança Interna (12 de novembro); 

▪ Receção de uma Delegação do Conselho Judiciário Militar de Itália; 

▪ Encontro Internacional da AJUFE Associação dos Juízes Federais do Brasil – 

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (18 de novembro); 

▪ Sessão Solene de Abertura do Seminário “Responsabilidades Parentais e Violência 

Doméstica” Associação Portuguesa de Mulheres Juristas (5 de dezembro); 

▪ Sessão comemorativa do 71.º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, Ordem dos Advogados (9 de dezembro). 

 

 

 

VI.  Outras Atividades do Supremo Tribunal de Justiça 

 

Colóquios e outros eventos 

 

Em 2019, o STJ organizou eventos sobre temas relacionados com a atividade judicial, 

designadamente: 

▪ Sessão Solene de Abertura do Ano Judicial (15 de janeiro); 
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▪ IV Encontro Luso-Hispano de Tribunais Supremos (30 de setembro, 1 e 2 de 

outubro); 

▪ XI Colóquio Anual de Direito do Trabalho, numa organização conjunta com a 

Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, subordinado ao tema “Sinistralidade 

Laboral – Responsabilidades” (16 de outubro);  

▪ Colóquio sobre Direito Penal, que decorreu no Salão Nobre da Academia das 

Ciências de Lisboa, subordinado ao tema “Direitos Fundamentais no Processo 

Penal” (21 de novembro); 

▪ Colóquio sobre Direito Civil, numa organização conjunta com a Faculdade de 

Direito da Universidade de Lisboa, onde decorreu, subordinado ao tema “Questões 

Atuais de Responsabilidade Civil” (12 de dezembro). 

 

 

 

VII. Visitas ao Tribunal 

 

Visitas ao Tribunal 

Em 2019, o Supremo foi visitado por alguns grupos de estudantes, de profissionais forenses e 

de magistrados, nacionais e estrangeiros, designadamente da Holanda, do Brasil, de França, da 

Áustria e da China. 

 

Círculo Cultural  

O Círculo Cultural do Supremo Tribunal organizou as seguintes Conferências, Passeios 

Culturais e Visitas a Museus: 

Conferências 

▪ Do código de Nuremberga a uma ética cívica, pelo Professor Doutor Jorge Soares; 

▪ A Europa e o Futuro, pelo Conselheiro Luís Noronha Nascimento. 

Passeios Culturais e visitas a Museus  

▪ Rota do Judaísmo com visitas à Guarda, Belmonte, Trancoso e Sortelha;  

▪ Madrid e Cidades Património com visitas nomeadamente ao Convento do Escorial, 

Museu do Prado e cidades de Toledo, Ávila e Segóvia. 

Visitas a Museus 
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▪ Museu da Fundação Calouste Gulbenkian onde se visitou a exposição temática «Eça 

e os Maias - Tudo o que tenho no saco»; 

▪ MAAT (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia), em Belém, onde se apreciou 

uma exposição de arte contemporânea e se visitou a Casa das Máquinas com uma 

montagem de luz e som (por ocasião do almoço de convívio de Natal). 

Para além das mencionadas atividades, foram ainda realizados almoços de convívio por ocasião 

do fim de ano judicial e Natal, contando com a presença de elevado número de associados e, 

em alguns deles, com a presença dos Excelentíssimos Presidentes do Supremo Tribunal de 

Justiça.   

 

 

 

VIII. Transformação Digital do Supremo Tribunal de Justiça 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias de informação no STJ, o ano 2019 

representou uma evolução muito notória neste processo, com a conclusão de alguns marcos 

essenciais do mesmo. A saber: 

 

Publicação integral de acórdãos em bases de dados:  

O ano de 2019 marcou a alteração profunda do sistema de publicação de acórdãos e bases de 

dados, designadamente: 

▪ Publicação de todas as decisões judiciais do Supremo Tribunal de Justiça na base de 

dados de jurisprudência anonimizada, para uso externo, 

https://jurisprudencia.csm.org.pt/, ligada ao motor de pesquisa ECLI do Portal 

Europeu da Justiça (https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-

pt.do);  

▪ Publicação de todas as decisões judiciais do Supremo Tribunal de Justiça em base 

de dados de jurisprudência não anonimizada, de exclusivo uso interno, acessível em 

http://jurisprudencia.stj.pt/. 

 

 

 

https://jurisprudencia.csm.org.pt/
https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-pt.do
https://e-justice.europa.eu/content_ecli_search_engine-430-pt.do
http://jurisprudencia.stj.pt/
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Renovação do parque informático: 

Ainda ao nível do desenvolvimento da infraestrutura informática, foi continuado o processo de 

renovação dos computadores pessoais de serviço. No caso dos Juízes Conselheiros, 

Magistrados do Ministério Público e Assessores, tais equipamentos são de última geração, de 

qualidade superior e terão a portabilidade como uma das suas características principais. 

 

Implementação do Office 365 e das caixas de correio oficiais Outlook: 

Ao nível de software e sistemas, foi continuada a implementação das ferramentas integradas no 

Office 365, incluindo a aplicação de correio eletrónico Outlook.  

Pretendeu-se também preparar guias informativos rápidos e desenvolver ações de formação 

para maior conhecimento e domínio destas ferramentas pelos utilizadores. 

 

Migração do arquivo digital para SharePoint: 

Ao nível do sistema de trabalho e arquivo digital, foram continuados os trabalhos de migração 

do arquivo digital para o programa SharePoint (integrado no Office 365), com maior capacidade 

e facilidade à sua gestão e acesso. 

 

Concretização da rede interna de trabalho assente em SharePoint: 

Ainda neste âmbito, numa vertente mais operacional, no ano de 2020 foi prosseguido o 

desenvolvimento de uma área de trabalho específica do Supremo Tribunal de Justiça do tipo 

intranet, suportada no aludido programa SharePoint, que agrega todas as funcionalidades 

necessárias ao trabalho diário de quantos exercem funções. Essa rede interna estará estruturada 

para utilização pelos profissionais das diversas áreas, cada uma delas com as especificidades 

próprias. 

 

Acesso ao sistema Citius: 

Por último, foi continuado o trabalho de promoção do acesso de todos os Juízes Conselheiros, 

Magistrados do Ministério Público e Assessores ao sistema Citius. 

 

Desenvolvimento de novo sítio do STJ na internet: 

Foram realizadas diligências preparatórias da estruturação de um novo sítio do Supremo 

Tribunal de Justiça na internet que colmate as insuficiências do atual. O sítio atual, ainda que 
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recente, apresenta insuficiências que, depois de avaliação cuidada, se verificou serem 

inultrapassáveis. Impõe-se que o sítio do STJ na rede esteja dotado de funcionalidades 

essenciais: - Acesso a pessoas deficientes; publicação em várias línguas; possibilidade de visitas 

virtuais; possibilidade de integração com as bases de dados de jurisprudência anonimizada. 

 

Criação de página do STJ em Rede(s) Social(is): 

Foram desenvolvidos trabalhos para criação de um ou mais canais de comunicação deste tipo, 

de perfil institucional, com vista à divulgação da atividade do Supremo Tribunal de Justiça. 

 

Projetos de desenvolvimento do STJ: 

Além da conclusão destas estruturas essenciais ao nível de tecnologias de informação, foram 

prosseguidos projetos mais assentes em inovação. Nestes, o STJ pretende ser um participante 

ativo no desenvolvimento de novas ferramentas digitais na área da justiça, o que deve 

corresponder a uma vocação de uma instituição de referência: 

▪ O projeto Summa (denominação provisória), programa assente em candidatura 

apresentada pelo STJ ao Programa Portugal 2020.  

O ano de 2019 consagrou a aprovação da candidatura ao SAMA (Sistema de Apoio 

à Transformação Digital da Administração Pública) e a definição da entidade que 

realizará o trabalho de investigação e desenvolvimento deste projeto. Foi escolhido 

o INESC-ID - Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e 

Desenvolvimento em Lisboa, instituição participada pelo Instituto Superior Técnico 

da Universidade de Lisboa. A investigação será suportada também por elementos do 

STJ. 

Trata-se da criação de um algoritmo informático assente em inteligência artificial 

que permita sumariar conteúdos processuais e decisões judiciais, tendo em vista o 

trabalho dos utilizadores juristas (sumário técnico-jurídico), e a divulgação de 

decisões aos seus destinatários e público em geral (sumário em linguagem não 

técnica).  

▪ Projeto PÉGASO, que visa a digitalização de processos judiciais e procedimentos 

administrativos. 

Foram iniciados os trabalhos da Fase-Piloto, a sua efetiva implementação e 

divulgação junto dos seus utilizadores e, por último, a avaliação dos resultados 
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alcançados. Futuramente, pretende-se que este Projeto permita conexão com a base 

de dados (interna) de jurisprudência não anonimizada e a com a base de dados 

(externa) de jurisprudência anonimizada. 

 

Outros Projetos e Ações: 

Comunicação – Imprensa  

No campo da ação externa, com o objetivo de melhor informar o público acerca das suas 

atividades – jurisdicionais e não jurisdicionais –, o Supremo Tribunal de Justiça concretizou 

duas ações em 2019: 

▪ A criação de duas salas de imprensa; 

▪ A implementação de um procedimento de acreditação de jornalistas especializados 

nas áreas do Direito e da Justiça. 

 

 

 

IX.  Apoio à missão do Supremo Tribunal de Justiça 

 

1. 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. 

 

2. 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 96.572 atos 
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processuais através da aplicação informática Citius, entre os quais, se releva a realização de 

20.823 notificações por via postal, a execução de 8.506 comunicações eletrónicas entre serviços 

judiciários, a abertura de 9.750 conclusões e vistas. Através da unidade central, assinala-se a 

emissão de 41 certidões dos 98 atos avulsos registados. 

 

3. 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 de Justiça (STJ); 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 existências. 

A DSAF orientou a sua ação para garantir o cumprimento dos procedimentos aquisitivos no 

âmbito da Contratação Pública, a legalidade e regularidade da despesa pública, assegurando 

todas as necessidades para o funcionamento do Supremo Tribunal de Justiça. 

 

Recursos humanos 

 

Em 31 de dezembro de 2019, o total de efetivos em exercício de funções no STJ era de 143 

trabalhadores. Deste universo, 80 são Magistrados (inclui 1 Juiz Conselheiro Jubilado, 

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

Militares, 10 Magistrados do Ministério Público e 10 Juízes Assessores) e 30 Oficiais de Justiça. 

No universo total dos recursos humanos constata-se que: 

▪ A maioria pertence ao género masculino com uma taxa de 53,1%; 

▪ Relativamente à representatividade de idades, do total dos efetivos, 33,6% (48 

efetivos) têm entre 60 e 64 anos de idade; 

▪ Quanto à antiguidade na Administração Pública, dos 141 efetivos: 
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▪ 42 (29,8%) têm entre os 35 e os 39 anos de antiguidade e, destes, 28 são 

Magistrados; 

▪ 26 (18,4%) têm 40 anos ou mais de antiguidade e, destes, 19 são 

Magistrados; 

▪ Mais de metade (55,2%) dos efetivos possui a habilitação literária de Licenciatura; 

▪ Durante o ano de 2019, saíram 28 efetivos, sendo que 13 das saídas se efetivaram 

por aposentação/jubilação. Foram ainda admitidos 32 efetivos. 

 

No seguinte gráfico está presente a evolução dos efetivos em exercício de funções no STJ, 

notando-se uma estabilização do seu número, nos últimos anos. 

 

 

Gráfico 1 | Evolução dos efetivos por grupo/cargo/carreira, segundo a  

modalidade de vinculação e género | 2009 – 2019 
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Tabela 5 | Número de 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.  

A evolução dos orçamentos iniciais do STJ, entre 2015 e 2019, encontram-se representados na 

seguinte tabela:  

 

 

 

 

Tabela 6 | Evolução dos orçamentos iniciais aprovados do STJ | 2015 – 2019 

 

Em 2019, existiu um aumento do orçamento aprovado inicial em 0,19% face ao ano anterior, 

com incidência na Fonte de Financiamento proveniente de transferência de receitas próprias 

entre organismos. 

Nas tabelas 7 e 8 podemos observar a execução orçamental, entre 2015 e 2019, tanto do 

orçamento da receita como do orçamento da despesa: 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

F111 - RG 9 300 000,00 9 240 666,00 9 516 936,00 9 516 936,00 9 516 936,00

F123 - RP 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00

F129 - TR RP 825 944,00 880 000,00 880 000,00 1 040 000,00 1 060 000,00

TOTAL 10 165 944,00 10 160 666,00 10 436 936,00 10 596 936,00 10 616 936,00

M F M F M F M F M F

Magistrado 51 29 51 29 80

Gabinete 0 0 0

Dirigente Superior 1 1 0 1

Dirigente Intermédio 2.º grau 0 0 0

Dirigente Intermédio 1.º grau 1 1 0 1

Oficial de Justiça 9 21 9 21 30

Assistente Operacional 8 4 8 4 12

Assistente Técnico 1 1 1 6 2 7 9

Técnico Superior 2 3 4 3 6 9

Informático 1 1 0 1

Ministério Público 0 0 0

TOTAL 51 29 3 3 0 0 22 35 76 67 143

Cargo/carreira/ modalidade de 

vinculação

Nomeação Definitiva
Comissão de serviço  

no âmbito da LTFP

Mobilidade interna em 

órgãos ou serviços

CT em funções 

Públicas por tempo 

indeterminado

TOTAL
TOTAL

n.º de pessoas
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Tabela 7 | Execução Orçamental da receita | 2015 – 2019 

 

 

 

 

Tabela 8 | Execução Orçamental da Despesa | 2015 – 2019 

 

Contratação Pública 

No âmbito da Contratação Pública, o STJ realizou internamente os procedimentos por Ajuste 

Direto e Consulta Prévia (procedimentos até 75.000,00€) e iniciou no final do ano a 

implementação da plataforma de contratação pública AcinGov. 

 

Os procedimentos com início no ano de 2019 foram os seguintes: 

Procedimentos realizados internamente 

 

Entidade Objeto 
Duração 

(meses) 

Stampstar Serviços de SADI (incêndios) 9 

Euromex Limpeza Instalações Lisboa 3,5 

Samsic Limpeza Instalações Porto 6 

Axianseu Licenciamento Microsoft e Implementação 12 

LeasePlan AOV 12 

José Maria Brandão Assessoria de Imprensa 12 

Feirexpo Armazenagem e Seguro Obras de Arte 21 

GADSA 
Serviços de Custódia e Consulta de Documentação 

do Arquivo do STJ 
22,5 

Falcão Expresso 
Serviços de Recolha, Transporte e Distribuição de 

Correio, Documentação e Volumes 
18 

Verde Selvagem Manutenção de Floreiras e Pátio Exterior 36 

REISSWOLF 
Serviços de Recolha e Destruição de 

Documentação 
36 

Receitas Cobradas 2015 2016 2017 2018 2019

Orçamento do Estado 8 818 271,82 8 982 454,66 9 152 569,73 9 315 231,04 9 332 029,04

Transferências do MJ 789 784,00 875 627,00 873 400,00 1 003 541,00 1 043 026,00

Receitas Próprias 20 830,98 16 683,14 19 338,23 6 843,38 14 029,74

TOTAL 9 628 886,80 9 874 764,80 10 045 307,96 10 325 615,42 10 389 084,78

Despesas 2015 2016 2017 2018 2019

Orçamento do Estado 8 818 271,82 8 982 454,66 9 152 569,73 9 315 231,04 9 332 029,04

Transferências do MJ 786 811,72 873 907,23 872 553,18 1 003 489,97 1 041 879,28

Receitas Próprias 19 701,95 16 531,06 17 985,72 6 837,47 14 026,30

TOTAL 9 624 785,49 9 872 892,95 10 043 108,63 10 325 558,48 10 387 934,62
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SHP 
Manutenção e Assistência Técnica 

InfoGest/Módulo ArqGest 
36 

DIGIOESTE 
Assistência Técnica e Consumíveis para 2 

Multifunções 
36 

AcinGov Plataforma de Contratação Pública 36 

Xerox Portugal 
Assistência Técnica e Consumíveis para as 

restantes Multifunções 
36 

 

Procedimentos realizados através da Unidade de Compras do Ministério da Justiça 

 

Entidade Objeto 
Duração 

(meses) 

Comansegur Serviços de Vigilância e Segurança Humana 24 

Servisan Consumíveis de Casa de Banho 23 

 

4. Divisão de Documentação e Informação Jurídica (DDIJ) 

 

À DDIJ, dirigida e coordenada por uma chefe de Divisão, compete essencialmente organizar e 

gerir a coleção e assegurar os serviços da biblioteca do Supremo, manter atualizadas as bases 

de dados relativas às decisões do STJ, promover as publicações de Acórdãos em Diário da 

República, realizar pesquisas jurídicas em resposta a pedidos dos seus utilizadores e promover 

a organização e conservação do arquivo histórico do STJ. 

No âmbito das suas atribuições funcionais, ao longo de 2019, a DDIJ manteve a atualização da 

sua base de dados bibliográfica, e incorporou no respetivo acervo um total de 150 títulos de 

monografias e 45 publicações periódicas, provenientes de compras, ofertas e de algumas 

permutas. 

Na divulgação de jurisprudência do Supremo, segundo dados fornecidos pelo Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, foram publicados 1.130 acórdãos (base de dados 

www.dgsi.pt), previamente preparados, para o efeito, pela equipa da Divisão.  

Segundo os dados do IGFEJ, a jurisprudência publicada no sítio do STJ na internet foi 

consultada 14.696.678 vezes. 

Foram atendidas e respondidas - presencialmente, por correio eletrónico e por telefone – as 

solicitações de utilizadores internos e externos, destacando-se, entre estes últimos, 
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investigadores, estudantes universitários, gabinetes de advogados, instituições da área da 

Justiça nacionais e estrangeiras. 

Procurando satisfazer os pedidos que foram dirigidas à Divisão, recorreu-se ao empréstimo 

interbibliotecas, tendo sido solicitados 178 livros e revistas, sendo, por outro lado, facultados 

32 empréstimos do acervo do STJ a outras Bibliotecas. 

Assegurou-se, além disso, uma política de permuta com serviços documentais congéneres 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. 

A DDIJ assegurou também o acompanhamento de cerca de 10 visitas às instalações do STJ e 

deu apoio à organização e realização de eventos promovidos pela instituição, assim como a 

atividades no âmbito da cooperação institucional com países lusófonos. 

 

5. Divisão de Organização e Informação (DOI) 

 

Na linha dos períodos antecedentes, a atividade dos serviços de informática prosseguiu dois 

tipos de atividade: por um lado a verificação do funcionamento e operacionalidade dos 

equipamentos afetos ao Tribunal e aos seus utilizadores, garantindo, quando possível, a 

manutenção e substituição dos equipamentos; 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. 
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6. Organograma do Supremo Tribunal de Justiça 

 

 

Figura 1 | Organograma 
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