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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 2020, 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. 

 

 

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; 

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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▪ 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; no ano de 2020 verificaram-se 9 

jubilações.  

 

 

III.  Atividade Jurisdicional 

 

1. Estatísticas Processuais 

 

De 2018 para 2019 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 

23% (aumento de 167 processos pendentes comparativamente à transição de ano anterior). 
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Tabela 1-A | Número de Processos pendentes, distribuídos e findos | 2018–2019 

 

De 2019 para 2020 transitaram 724 processos, dos quais 494 estavam afetos às Secções Cíveis, 

158 às Secções Criminais, 36 à Secção Social, 35 à Secção do Contencioso e 1 ao Tribunal de 

Conflitos.  

Em 2020, foram distribuídos 3.686 processos no Tribunal, dos quais 2.414 às Secções Cíveis, 

959 às Secções Criminais, 261 à Secção Social, 44 à Secção do Contencioso e 8 ao Tribunal de 

Conflitos. 

No ano de 2020 findaram 3.383 processos, dos quais 2.169 nas Secções Cíveis, 944 nas Secções 

Criminais, 222 na Secção Social, 44 na Secção do Contencioso e 4 no Tribunal de Conflitos.  

De 2019 a 2020, a evolução da estatística processual permite verificar uma diminuição do 

número global de processos distribuídos, em 10% (diminuição de 356 processos). Por seu turno, 

no final de 2020 verificou-se um aumento dos processos pendentes para 2021 na ordem dos 

29% (aumento de 293 processos pendentes comparativamente à transição de ano anterior). 

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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Tabela 1-B | Número de Processos pendentes, distribuídos e findos | 2019–2020 

A evolução da estatística processual de 2018 e 2019 permite verificar um aumento do número 

global de processos distribuídos, em 8% (aumento de 3 processos).  

Por seu turno, no final de 2019 verificou-se um aumento dos processos pendentes para 2020 na 

ordem dos 31% (aumento de 16 processos pendentes comparativamente à transição de ano 

anterior). 

No final de 2020 verificou-se uma diminuição dos processos pendentes para 2021 na ordem de 

4% (diminuição de 2 processos pendentes comparativamente à transição de ano anterior). 
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Tabela 2 | Número de Processos pendentes, distribuídos e findos 

Serviços do Ministério Público | 2018-2019-2020 

 

Reclamações e Revistas excecionais – 2019  

 

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 

 

Reclamações e Revistas excecionais – 2020  

 

O número de revistas excecionais atribuídas à Formação Cível foi de 388 e à Formação Social 

de 43.  

Nas primeiras, foi aceite a revista em 171 processos e, na segunda, em 4 processos.  

Foi distribuído um total de 395 reclamações, tendo merecido provimento apenas 47 destas. 

Registo de entrada de expediente 110 103 -7 -7% 103 147 44 30%

Processos pendentes do ano anterior 33 36 3 8% 36 52 16 31%

Processos distribuidos 56 61 5 8% 61 66 5 8%

89 97 8 8% 97 118 21 18%

Processos Findos 53 45 -8 -18% 45 68 23 34%

Processos pendentes para o ano seguinte 36 52 16 31% 52 50 -2 -4%

Variação 

2018/2019
2018 2019

Variação 

2019/2020
2019 2020

Serviços do Ministério Publico

Secção Central

Secção de Processos

Total

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 Revistas excecionais | 2020 

 

 

Tabela 5 | Número de Reclamações | 2020 

 

Decisão nos processos findos – 2019  

 

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. 

 

 
Tabela 6 | 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. 

 

 

 

Secção

Providos
Providos 

em parte

Não 

providos

Cíveis 14 388 21 171 0 170 362 40

Social 1 43 3 4 0 31 38 6

Total 15 431 24 175 0 201 400 46

P endentes 

para 2021
A ntes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento

Total

Revistas 

excecionais

Espécie

Vindos do 

ano 

anterior

Entrados 

em 2020

Processos findos

Secção

Providos
Providos 

em parte

Não 

providos

Cíveis 7 192 7 29 0 140 176 23

Criminais 3 174 3 14 0 153 170 7

Social 3 29 13 4 0 14 31 1

Total 13 395 23 47 0 307 377 31

Reclamações

Espécie

Vindos do 

ano 

anterior

Entrados 

em 2020

Processos findos

P endentes 

para 2021
A ntes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento

Total

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



 
Relatório de Atividades 2020 | Supremo Tribunal de Justiça 

9 | Página 

Decisão nos processos findos – 2020  

 

Do total de 3.383 processos findos em 2020, foi proferida decisão sumária do Relator em 1.001 

processos, não recebendo ou não conhecendo do recurso. Nos restantes 1.611 processos, o 

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

decisão recorrida, em 552 processos; e houve parcial provimento em 219 processos, com a 

decisão recorrida alterada apenas em parte. 

   

                    
Tabela 7 | Número de Processos Findos  

 

Dos 944 processos que findaram nas Secções Criminais, 118 foram relativos à providência de 

habeas corpus das quais apenas em 4 foi obtida 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, não 

tendo havido qualquer decisão deste tipo em 2020. 

Na jurisdição cível, o pleno das secções proferiu acórdão uniformizador de jurisprudência em 

dois processos em 2019 e num único em 2020. 

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

processos em 2019 e em dois em 2020. 

 

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 2020, integraram esse Gabinete cinco Juízes 

de Direito em apoio às Secções Cíveis, três Juízes de Direito em apoio às Secções Criminais, e 

Providos
Providos 

em parte

Não 

providos

Cíveis 798 387 104 880 2169

Criminais 109 128 108 599 944

Social 88 24 7 103 222

Contencioso 6 10 0 28 44

Tribunal de Conflitos 0 3 0 1 4

Total 1001 552 219 1611 3383

Total
Secção

Processos findos

A ntes da 

fase de 

julgamento

Pelo julgamento



 
Relatório de Atividades 2020 | Supremo Tribunal de Justiça 

10 | Página 

dois Juízes de Direito em apoio à Secção Social, para além do apoio à Secção de Contencioso 

assegurado, em acumulação, por um Juiz de Direito dos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

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. 

 

 

IV.  Atividade do Ministério Público  

 

A representação do Ministério Público junto do STJ foi assegurada por seis Procuradores-

Gerais Adjuntos, um dos quais com a função de Coordenação. 

Apoiou o trabalho dos Magistrados do Ministério Público, durante 2020, 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. 

 

A atividade da Presidência inclui as receções institucionais do Presidente, as visitas 

diplomáticas ou de cortesia, as Cerimónias, Encontros e Iniciativas em que o Presidente marcou 

presença em Portugal, as Cerimónias de tomada de posse, bem como deslocações institucionais 

ao estrangeiro. Muitas destas atividades são asseguradas pelos Vice-Presidentes, em sua 

representação. 

No ano de 2020 estas atividades foram reduzidas ao mínimo, tendo em consideração a situação 

pandémica de COVID-2019 que se viveu desde o mês de março de 2020. 

 

 

VI.  Outras Atividades do Supremo Tribunal de Justiça 

 

Tal como as atividades da Presidência enunciadas no ponto anterior, no ano de 2020 as outras 

atividades do Supremo Tribunal de Justiça foram reduzidas ao mínimo, tendo em consideração 

a situação pandémica de COVID-2019 que se viveu desde o mês de março de 2020. 
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VII. Transformação Digital do Supremo Tribunal de Justiça 

 

No que diz respeito ao desenvolvimento das tecnologias de informação no STJ, no ano 2020 

manteve-se a trajetória de evolução muito notória neste processo iniciada no ano precedente, 

com o desenvolvimento de algumas medidas estabelecidas no âmbito do mesmo, 

designadamente: 

 

Publicação integral de acórdãos em bases de dados:  

▪ Até outubro: 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);  

▪ A partir de outubro: publicação de todas as decisões judiciais do Supremo Tribunal 

de Justiça na base de dados de jurisprudência anonimizada, para uso externo, 

http://www.dgsi.pt/jstj.nsf?OpenDatabase, aguardando a migração dos acórdãos 

publicados em https://jurisprudencia.csm.org.pt/, a realizar pelo IGFEJ; 

▪ 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/. 

 

Renovação do parque informático: 

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

renovação dos computadores pessoais de serviço, com a afetação de equipamentos de última 

geração, qualidade, capacidade e portabilidade superior, com enfoque na produtividade. 

 

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

Ao nível de software e sistemas, desenvolveu-se a implementação das ferramentas integradas 

no Office 365, incluindo a aplicação de correio eletrónico Outlook.  

 

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 

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://www.dgsi.pt/jstj.nsf?OpenDatabase
https://jurisprudencia.csm.org.pt/
http://jurisprudencia.stj.pt/
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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 desenvolvidas 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 

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 2020 foi marcado pela contratação do INESC-ID - Instituto de Engenharia 

de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento em Lisboa, 

instituição participada pelo Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa 

para o desenvolvimento do projeto aprovado no âmbito do SAMA (Sistema de 

Apoio à Transformação Digital da Administração Pública), tendo-se iniciado os 

trabalhos de investigação com a colaboração ativa do STJ. 

Trata-se do início da investigação no sentido de ser criado 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 

alcançados. Futuramente, pretende-se que este Projeto permita conexão com a base 
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de dados (interna) de jurisprudência não anonimizada e a com a base de dados 

(externa) de jurisprudência anonimizada. 

 

 

 

VIII.  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 (duas Cíveis, uma Criminal e uma Social) 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 55.993 atos processuais (96.572 no ano de 2019) através 

da aplicação informática Citius, entre os quais, se releva a realização de 15.664 notificações por 

via postal (20.823 no ano de 2019), a execução de 4.487 comunicações eletrónicas (8.506 em 

2019) entre serviços judiciários, a abertura de 8.423 conclusões e vistas (9.750 no ano de 2019) 

e, ainda a emissão de 207 certidões. Através da unidade central, assinala-se a emissão de 22 

certidões e 96 atos avulsos registados (41 e 98, respetivamente, no ano de 2019). 

 

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 os registos contabilísticos 

obrigatórios; elaborar a conta de gerência e preparar os respetivos documentos; 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. 
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A DSAF orienta 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. 

i. Recursos humanos 

Em 31 de dezembro de 2020, o total de efetivos em exercício de funções no STJ era de 144 

trabalhadores. Deste universo, 82 eram Magistrados (55 Juízes Conselheiros, 2 Juízes 

Conselheiros Jubilados, 3 Juízes Militares, 11 Magistrados do Ministério Público e 11 Juízes 

Assessores), 4 dirigentes, 29 Oficiais de Justiça, 7 membros do Gabinete de Apoio ao Presidente 

e 22 Pessoal Administrativo. 

No universo dos recursos humanos verificaram-se as seguintes segmentações: 

▪ 51% dos recursos humanos eram do género masculino; 

▪ 33% dos efetivos tinham entre 60 e 64 anos de idade; 

▪ 30% tinham entre 35 e 39 anos de antiguidade e, destes, 67% são Magistrados; 

▪ 22% tinham 40 anos ou mais de antiguidade; 

▪ Mais de metade (58%) dos efetivos possui a habilitação literária igual ou superior a 

Licenciatura; 

▪ Relativamente à rotatividade dos recursos humanos, o turnover foi de 19,4%. Durante 

o ano de 2020, registaram-se 27 saídas e 30 entradas. 

 

ii. Recursos financeiros  

O STJ esteve sujeito aos constrangimentos provocados pela disciplina orçamental com que o 

país se viu confrontando nos últimos anos com vista à redução do deficit das contas públicas.  

Em 2020 o Supremo Tribunal de Justiça começou a processar e a pagar o subsídio de 

compensação aos Magistrados que aí exerceram funções, facto que originou um reforço do 

orçamento na ordem de 14,5% face a 2019. Este suplemento era pago, até 2019, pelo Conselho 

Superior da Magistratura. Para este acréscimo da dotação orçamental, ainda que com menor 

expressão, contribuiu também o acréscimo remuneratório que decorreu da revisão do Estatuto 

dos Magistrados Judiciais. 

Contratação Pública 

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

Direto simplificado, Ajuste Direto Regime Geral, Consulta Prévia e Concurso Público e 

consolidou a implementação da plataforma de contratação pública AcinGov. 

Procedimentos realizados internamente 
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Designação Nome Fornecedor 
Duração 

(meses) 

Seguro Automóvel para 6 viaturas Fidelidade 12 

Contracapas para Processos de 

Tribunal 
OHMTécnica 36 

Aquisição de Serviços AOV de 5 

viaturas elétricas 
FINLOG 36 

Serviços de Organização Espacial na 

Praça do Comércio 

Vítor Carvalho Araújo, Arquitetos, Sociedade 

Unipessoal, Lda 
1 

Renovação do Parque de 

Estacionamento na Avenida Infante 

Santos pelo período de 12 meses 

Esli - Parque de Estacionamento, SA 12 

Aquisição de Equipamento 

Informático 
El Corte Inglês 1 

Serviços de Gestão e 

Acompanhamento da Candidatura 

SAMA 

Darwing, Lda 24 

Aquisição de Serviços de Restauro de 

Móveis Antigos do Supremo Tribunal 

de Justiça 

Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva 1,5 

Empreitada de Recuperação do 

Soalho de Madeira do Piso do Salão 

Nobre 

Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A 1 

Aquisição de Mobiliário para o 

Supremo Tribunal de Justiça 
Fluxugrama 2 

Aquisição de Serviços de Assessoria 

de Imprensa 

José Maria Corrêa de Noronha e Viegas 

Brandão 
12 

Serviços de Custódia e Consulta de 

Documentação do Arquivo do STJ 
GADSA - Arquivo e Depósito, SA 12 



 
Relatório de Atividades 2020 | Supremo Tribunal de Justiça 

16 | Página 

Serviços de Recolha, Transporte e 

Distribuição de Correio, 

Documentação e Volumes 

Falcão Expresso, Serviços de Estafetas, 

Entregas Rápidas, Lda 
12 

Serviços de Assessoria e 

Anonimização de Acórdãos 
Data Juris - Direito e Informática, Lda 12 

Renovação das Assinaturas Digitais 

Qualificadas GTS 
ACIN - iCloud Solutions, Lda 12 

Aquisição de Serviços de 

Implementação do Sistema 

Automático de Deteção de Incêndios 

(SADI) 

ENA Portugal 1 

Aquisição de Serviços de Transporte 

e Armazenamento do Mobiliário 
URBANOS Soluções, S.A. 8 

Aquisição de Serviços de TI - Tenant 

Office 365 
Unipartner IT Services, S.A. 0,5 

Armazenamento e Seguro de Obras 

de Arte 

Feirexpo - Logística de transportes para feiras 

e exposições, SA 
12 

Aquisição de Serviços de 

Melhoramemto ao Projeto da Obra 

nas Instalações do Edifício-Sede  

Vítor Carvalho Araújo, Arquitetos, Sociedade 

Unipessoal, Lda 
1 

Contratação de Serviços SADI nas 

instalações das Escadinhas de São 

Crispim 

StampStar, Lda 6 

Empreitada de Recuperação e 

Conservação no Edifício-Sede do 

Supremo Tribunal de Justiça 

Tecnorém - Engenharia e Construções, S.A 1 

Aquisição de Serviços de 

Investigação e Desenvolvimento de 

Instrumento de Sumarização de 

Decisões Judiciais em Linguagem 

Técnica e Natural  

INESC-ID 24 
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Procedimentos realizados em colaboração com a Unidade de Compras do Ministério da 

Justiça 

 Designação Nome Fornecedor 
Duração 

(meses) 

Viagens, Transporte Aéreo, 

Alimentação 
ALIVE 24 

Eletricidade Galp Power 12 

Combustíveis Rodoviários Petrogal 12 

Comunicações de voz em local fixo Vodafone 31 

 

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 o respetivo catálogo 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 bibliográficas e de informação jurídica 

jurídicas em resposta a pedidos dos seus utilizadores e promover a organização e conservação 

do arquivo histórico do STJ. 

O funcionamento da DDIJ no ano de 2020 foi marcado e condicionado pela circunstância 

inesperada da pandemia COVID 19, declarada logo em meados de março. A adoção do regime 

de teletrabalho, resultante de uma situação absolutamente excecional de confinamento e de 

encerramento ou de funcionamento condicionado dos serviços, trouxe algumas restrições e 

condicionalismos em termos da atividade regular dos serviços da DDIJ, muito em particular ao 

nível do atendimento presencial e da consulta direta e serviço de empréstimo. 

Porém, apesar de todas a contingências e condicionantes que marcaram o ano, a DDIJ manteve 

– sem grandes sobressaltos ou interrupções - as suas atividades, assegurando a prossecução das 

suas principais atribuições e respetivas tarefas, quer ao nível da resposta aos pedidos dos seus 

utilizadores (em particular internos, mas também externos), quer ao nível da anonimização de 

acórdãos proferidos pelo Supremo Tribunal, quer ainda ao nível da gestão e tratamento da sua 

coleção. 

No âmbito das suas atribuições funcionais, ao longo de 2020 2019, a DDIJ manteve a 

atualização da sua base de dados bibliográfica que alimenta o Catálogo on-line com a 

introdução de 1623 novos registos correspondentes à catalogação e tratamento bibliográfico de 

227 títulos de monografias - provenientes de compras e ofertas - e também de 1396 analíticos 

(artigos de monografias ou de periódicos). Ao longo do ano foram adquiridos, por compra, 110 
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títulos de monografias e procedeu-se à renovação da assinatura de 15 títulos de publicações 

periódicas.  

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

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. [texto 

estava mais abaixo] 

Na divulgação de jurisprudência do Supremo foram publicados e disponibilizados, depois da 

respetiva anonimização:  

- 870 Acórdãos e outras decisões STJ na base de dados ECLI (janeiro-outubro 2020); 

- 733 Acórdãos e outras decisões STJ na base de dados LOTUS/ DGSI (novembro-dezembro 

2020). 

 

Foram atendidas e respondidas – presencial ou remotamente – as solicitações de utilizadores 

internos e externos, destacando-se, entre estes últimos, investigadores, estudantes 

universitários, gabinetes de advogados, instituições da área da Justiça nacionais e estrangeiras. 

Procurando satisfazer as solicitações de utilizadores à Biblioteca do STJ e no âmbito do serviço 

de empréstimo interbibliotecas foram dirigidos quotidianamente pedidos de empréstimo ou de 

reprodução/digitalização junto de Bibliotecas congéneres. Por outro lado, foram também 

facultados pela DDIJ o empréstimo de livros e a reprodução/digitalização de artigos constantes 

de títulos do acervo do STJ, na resposta a pedidos endereçados por essas mesmas Bibliotecas.  

Em 2020, a DDIJ iniciou a edição do seu Boletim Bibliográfico, tendo sido difundidas, ao longo 

do ano, 5 edições do boletim para divulgação interna das aquisições recentes – monografias e 

periódicos - da Biblioteca do STJ. 

No âmbito da gestão do Arquivo Histórico do STJ, a DDIJ procedeu à receção, verificação, 

registo e acondicionamento/instalação em depósito de várias remessas de processos findos 

provenientes das Secções do Tribunal. Foi, também, recebido, registado e acondicionado um 

conjunto de Livros de Registos, parte dele sujeito a prévia digitalização. 

No âmbito do desenvolvimento de um trabalho de controlo de qualidade da base de dados do 

Arquivo STJ visando uma futura disponibilização on-line iniciou-se um procedimento de 

revisão dos milhares de registos já constantes desta base de dados arquivística.  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório de Atividades 

2020 
 


