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Prefácio
A questão do e.justiça, isto é, a administração eletrónica da justiça prende-se com uma
outra menos falada, mas que atravessa, em permanência, todo a cronologia temporal que é
a da inovação sobre a qual gostava de falar neste prefácio.

Diversas questões se colocam sobre a inovação no sector público. A primeira prende-se
com a questão de saber o que é ou não inovação. Inovação é um conceito mais usado do
que bem definido nos estudos organizacionais. Poucos parecem estar seguros do
significado que o termo possa encerrar. É, muitas vezes, aplicado a qualquer coisa nova,
técnica ou administrativa ou um desenvolvimento capaz de desafiar o velho e tradicional
conhecimento organizacional, podendo dispor de certa atração baseada na moda do
momento, mimetização organizacional1.
Acontece que, enquanto no sector privado qualquer coisa nova capaz de dar lucro é muito
bem recebida, não se passa o mesmo no sector público. No sector público é necessário que
“esse algo de novo” “valha a pena” e isto não é suscetível de ser traduzido em lucro.
Assim, se esse “algo de novo” não for capaz de desafiar o conhecimento prevalecente, se
não promover o bem público e a qualidade do serviço público não se vê razão para os
políticos, dirigentes e trabalhadores da Administração se preocuparem. Tal como muito
bem definiu Lawrence Lynn a inovação no sector público parece envolver um ato original
disruptivo que põe em causa o conhecimento e o know-how quotidiano2.

Em segundo lugar, coloca-se a questão da sustentabilidade. As inovações criadas e
implementadas nos organismos públicos contribuíram para a resolução, em quantidade
ou/e qualidade dos problemas dos cidadãos ao ponto de tais inovações sobreviverem aos
seus criadores e implementadores? O entusiasmo criado em certas organizações públicas,
1

Paul Light – Sustaining Innovation. San Francisco: Jossey-Bass, 1998.
Lawrence, Lynn – Innovation and Public Interest: Insights from the Private Sector. Papers prepared for the Innovation
and Organization Conference. University of Minnesota, Sept, 18-21, 1992.
2
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pressionadas, exógena e endogenamente, pela moda do momento de ir ao encontro da
mudança organizacional e de parecer atualizado aos olhos da envolvente não constituirá
uma espécie de fogo-fátuo? 3

Em terceiro lugar, atualmente, há quem se interrogue sobre o papel dos prémios de
qualidade na promoção de inovação sustentável na Administração Pública e em particular
do e.justiça, quer na perspetiva dos indivíduos, quer na perspetiva do sistema ou do
organismo público. A sustentabilidade da inovação, ou seja, a criação e manutenção de
uma cultura organizacional favorável à inovação em termos técnicos e administrativos, no
serviço público que se distribui no processo de trabalho constitui a chave na literatura
académica dos nossos dias.

Michael Rosenblatt, num artigo de 2011, chega à conclusão que os resultados da sua
investigação corroboram o axioma da literatura que, na perspetiva do indivíduo, a
motivação intrínseca está relacionada positivamente com a inovação, ou seja, quanto maior
for a motivação que brota de fatores internos ao funcionário ou dirigente, por exemplo a
demonstração de apreço dos colegas e superiores, maior inovação sustentável se registará4.

Importa salientar que a inovação representa apenas um dos instrumentos do menu das
iniciativas reformistas presentes nas recentes perspetivas teóricas sobre a administração e
políticas públicas que em caso algum será a panaceia para todos os males de que sofre, em
Portugal, a administração da justiça.
Professor Doutor João Bilhim
Professor Catedrático
Instituto Superior Ciências Sociais e Politicas
Universidade Técnica de Lisboa
Lisboa, 18 de Junho de 2012
3

Ellen Schall – Public-Sector Succession: A strategic Approach to Sustaining Innovation, Public Administration
Review, Jan/Feb, 1997.
4
Michael Rosenblatt – The Use of Innovation Awards in Public Sector: Individual and Organizational Perspectives,
Innovation: Management, policy & practice, Volume 13, Issue 2, August, 2011.
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prática da Justiça na sociedade da informação.

Este documento consubstancia a nossa finalidade, que era concentrar em tempo e espaço
uma realidade que um grupo de personalidades considerou, em meados de 2011, que seria
capaz de contribuir para o esclarecimento da questão inicial de onde partimos: e-justiça – o
que o sector da Justiça em Portugal tem a ganhar com o desenvolvimento da Sociedade
da Informação?

Este estudo denomina-se e-justiça II, já que, em 2005, fomos estimulados pela mesma
questão e tivemos a honra e o privilégio de coordenar, em Março de 2006, o e-justiça I
(www.apdsi.pt).

Tanto no caso do primeiro como do presente estudo, os grupos de trabalho constituídos
resultaram da vontade própria de cada individualidade de contribuir para o estudo e bem
assim da dinâmica de grupo que se conseguiu gerar. O desafio foi lançado e os convites
foram formalizados através da rede de associados e contactos da APDSI, bem como das
redes dos próprios coordenadores dos estudos.
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5

Centro de Administração e Politicas Públicas do Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas da
Universidade Técnica de Lisboa.
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As individualidades que participaram e contribuíram para este estudo estão apresentadas na
tabela seguinte. De referir que estes dados reportam ao início dos trabalhos em Maio de
2011.

Em síntese, este estudo compreende 24 (vinte e quatro) contributos escritos; alguns deles
foram escritos por dois autores, sendo de notar também que alguns autores escreveram
mais de um contributo.

Vinte (21) dos trinta e sete (37) participantes do Grupo de Trabalho são autores de textos,
representando um total de 56,7% de participação escrita.

#

Nome

Origem

(ordem alfabética)

(dados de Maio de 2011)

Total de

Com Contributo

contributos

Escrito no Estudo?

escritos até à
linha …

1

Adolfo Martinho

HP

Não

2

Alexandre Oliveira
Perdigão

Ordem dos Notários

Não

3

Ana Bela Nobre

Gabinete do Secretário-Geral do
Sistema de Segurança Interna

4

Ana Figueiredo

GFI Portugal

5

Ana Cabral

CPEE - Comissão para a Eficácia das
Execuções

6

Ana Mata

GDAJ- Direcção do Centro de
Formação dos Funcionários da Justiça

7

Ana Sommer

IRN – Instituto dos Registos e do
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Sim

Não

2

Sim

Não

3

Sim
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Notariado

8

Beatriz Guimarães

Quidgest

Não

9

Clara Branco

BSAFE- Serviços de Arquivo, Lda

10

Cláudia Silva

Accenture

11

Cristiana Santos

DECO - Porto

4

Sim

Não

5

Sim

Mestranda na Universidade do
Minho

12

Dora Moita

Accenture

Não

13

Filomena Rosa

IRN- Direcção do SIR – Soluções
Integradas de Registo

6

Sim

14

Francisco Andrade

Professor da Universidade do Minho Escola de Direito

7

Sim

15

Francisco Filipe Araújo

ESTEC, Lda.

16

Fernando Resina da Silva

Coordenador do Grupo Justiça da
APDSI

Não

8

Sim

Vieira de Almeida e Associados
17

Frederico Barreto

KPMG

Não

18

João Bilhim

Professor Catedrático

9

Sim

10

Sim

Instituto Superior Ciências Sociais e
Políticas da Universidade Técnica
Lisboa

19

João Manuel Melo

Direcção de Estratégia e
Desenvolvimento dos CTT
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20

João Mendes de Almeida

CIP – Confederação Empresarial de
Portugal

Não

21

João Ricardo Bugalho
Serra

Segurança Social

Não

22

Jorge Ribeiro
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Não

23

José A. Mendes Lopes

Jurista de Formação

11

Sim

Ex-Profissional da Justiça

24

José Maria Sande e
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BSAFE – Serviços de Arquivo, Lda

12

Sim

25

José Matos Pereira

Professor Auxiliar do Instituto
Politécnico de Setúbal

13

Sim

26
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Instituto de Gestão Financeira e de
Infra-Estruturas da Justiça, I.P.
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27
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28

Luisa Proença

Polícia Judiciária - Ministério da
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14

Sim

29

Maria Helena Monteiro

Direcção da APDSI

15

Sim

16

Sim

Professora Auxiliar
Instituto Superior Ciências Sociais e
Políticas da Universidade Técnica
Lisboa

30

Paula Lourenço

CPEE - Comissão para a Eficácia das
Execuções
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31

Paulo Marrecas Ferreira

Procuradoria-geral da Republica

17

Sim

GDDC- Gabinete de Documentação e
Direito Comparado

32

Paulo Vilela

Oracle

Não

33

Pedro Vaz de Almada

Vieira de Almeida e Associados

18

Sim

34

Rafael António

Especialista em Gestão Documental e
Workflows

19

Sim

35

Rui Maurício

Advogado

20

Sim

36

Sónia Paulo Soares

ITIJ – Ministério da Justiça

37

Vasco Pais Brandão

Advogado

Maria Helena Monteiro
Lisboa, 15 de Junho de 2012
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Introdução
Professora Doutora Maria Helena Monteiro
helena.monteiro@iscsp.utl.pt
Em Janeiro de 2004, a APDSI realizou um evento na Fundação Calouste Gulbenkian
subordinado ao tema “O que o Sector da Justiça em Portugal tem a ganhar com o
desenvolvimento da Sociedade da Informação?”, que teve a coordenação do Professor
Doutor João Bilhim.
Como consequência desse evento, surgiu a ideia de desenvolver um estudo onde se
pudessem ir buscar à sociedade civil algumas respostas para a questão formulada. Este
estudo, designado por e-Justiça I, foi desenvolvido durante 2005 e apresentado
publicamente em inícios de 2006.
Em síntese, podemos referir as seguintes frentes de modernização então apontadas:
Necessidades de tratamento electrónico de informação ao nível da Gestão do
Processo Judicial (e-Justiça I, 2006, páginas 21 a 24) – adopção de sistemas de
gestão documental e workflow, técnicas de controlo de processos e de cargas de
trabalho de forma a tornar mais fluido e eficiente o funcionamento da Justiça em
Portugal.
Necessidade de Gestão de Dados, de Recursos de Informação e de
Conhecimento para a Prática da Justiça (e-Justiça I, 2006, páginas 24 a 29) –
criação e expansão de Bases de Dados, de integração de canais de captura, de
armazenamento e de acesso à informação, fortalecimento de Portais da Justiça e de
Formação no sector da Justiça.
Necessidade de Gestão dos Processos Extrajudiciais – Actos Registrais e Actos
Notariais (e-Justiça I, 2006, páginas 29 a 33), os chamados registos electrónicos
(registo civil, registo predial, registo comercial, registo automóvel, actividade
notarial, etc.).
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Por fim, o estudo mostrava a necessidade de modernização da Gestão dos
Recursos na Administração da Justiça – recursos financeiros, recursos humanos,
recursos logísticos, materiais e equipamentos, segurança,… – e ainda de uma
estratégia integrada de planeamento e utilização de recursos tecnológicos e
informacionais no sector da Justiça.
Ficou claro, na altura, que haveria que continuar a acompanhar a modernização electrónica
do sector da Justiça. Consequentemente, a APDSI colocou nos seus planos de actividade
um estudo e-Justiça II, convidando novamente o Professor Doutor João Bilhim para o
coordenar. Por sua vez, também a exemplo do que sucedeu no estudo anterior, o Professor
Doutor João Bilhim convidou-me para operacionalizar o desenvolvimento do estudo.
Assim, o Grupo de Trabalho foi constituído no primeiro semestre de 2011 e os temas que
se decidiu abordar foram:

A - Iniciativas da e-justiça lançadas entre 2006 e 2011;
B - Problemas identificados e ainda não resolvidos;
C - A Justiça e as Tecnologias emergentes
D - Cibercrime (em interacção com outros grupos de trabalho da APDSI)

Seguidamente, identificaram-se domínios de observação e trabalho que poderiam ser
abordados em cada um dos temas acima referidos e o Grupo de Trabalho chegou à seguinte
lista:

1 - Tribunais
2 - Registos
3 - Gestão Documental e Workflow
4 - Justiça e Cidadania
5 - Expert Systems (Inteligência Artificial no processo decisório)
6 - Formação na justiça
7 - Execuções
12 de 362

e-Justiça II

8 - Outros domínios da Administração da Justiça

Cada um dos elementos do Grupo de Trabalho escolheu inicialmente um ou vários Temas
e um ou vários Domínios. Arrancámos então com subgrupos com interesses comuns para
reflexão e desenvolvimento de contributos escritos. Ao longo do processo, foram-se
fortalecendo as áreas (temas × domínios) onde cada um se posicionaria, perto das suas
áreas de conhecimento e interesse.
Fizeram-se várias reuniões, discutiram-se – e muito ficou por discutir… – os temas
previstos e outros que surgiam correlacionados. Em 29 de Novembro de 2011, quando
surge o “Plano de acção para a Justiça na sociedade da informação” (Despacho
nº16171/2011 do Gabinete da Ministra), alguns contributos foram revistos, pois a realidade
em que nos movíamos tinha mudado, pelo menos em termos de expectativas.

Chegámos assim a um momento em que os contributos que tínhamos construído se
enquadravam em três grandes áreas, a saber:
a) Os Planos – Europeu e Português
b) A Justiça Electrónica
c) Algumas Soluções e Sugestões de Reformas

Uma vez mais, muitos temas e domínios ficaram por explorar, mas todos nós, no seio do
grupo, fortalecemos a consciência de que a transformação do sistema de administração da
Justiça para um paradigma digital é muito mais vasto do que a mera aplicação de
instrumentos informáticos (tratamento automático de informação) e electrónicos.
Passamos a apresentar a identificação dos textos que se vão encontrar em cada uma das
partes do estudo, bem como os seus autores:
1) Na área dos Planos – Europeu e Português damos evidência da diferença de
posicionamento entre o e-Justiça desenvolvido em 2005 e o e-Justiça desenvolvido em
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2012. São dois estudos intrínseca e estruturalmente diferentes, o que nos apraz, pois a
realidade da sociedade, da amplitude de aplicação da justiça e das expectativas na prática
da justiça mudaram radicalmente. Há estratégias em marcha, a nível europeu e a nível
nacional. Quisemos iniciar este estudo com este posicionamento. O plano de acção europeu
situa-se entre 2009 e 2013. E o nosso foi lançado em Novembro de 2011.
Nesta área os textos são:

Do E-Justiça 2005 ao E-Justiça 2012

José Matos Pereira

Do Plano Europeu 2009-2013 ao Plano José Matos Pereira
Português 2012
Planos de Acção para a Justiça na

Despacho nº 16171/2011 Gabinete da

Sociedade da Informação – Portugal

Ministra

(2011) e Europa (2009-2013)

2009/C 75/01 de 31.3.2009 Jornal Oficial da
União Europeia

Principais Diplomas Legais Nacionais e Lista de diplomas de Maio de 2011 a
Europeus:

Justiça

e

Sociedade

da Fevereiro de 2012

Informação

Nestes Planos existem múltiplas áreas onde a Justiça Electrónica Europeia vai continuar a
actuar e Portugal, por seu lado, identificou como iniciativas prioritárias para a Justiça, na
sociedade da informação, as seguintes:
a) Os Tribunais
b) Os Registos e Notariado
c) O Portal da Justiça e promoção da Sociedade da Informação
2) Na área da Justiça Electrónica, damos evidência ao novo paradigma da aplicação da
Justiça, nestes tempos de utilização intensa e cada vez mais crescente das redes digitais e
registos informáticos, com geração de novas vulnerabilidades e conflitos. A dimensão, a
novidade e a complexidade dos conflitos gerados nesta sociedade da informação não têm
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ainda plataformas de resolução suficientes, para além de muitos deles estarem já a ser
resolvidos fora das instâncias tradicionais de resolução de conflitos.
Acrescentámos aqui dois artigos que antecipam formas diferentes – algumas já em
experimentação real – de praticar Justiça, em contextos tecnológicos totalmente diferentes.
Estas inovações posicionam-se para responder com mais eficácia à invasão dos novos
conflitos gerados na própria sociedade da informação.
Nesta área, os textos são:

Soberania, Justiça e Resolução de

José Matos Pereira

Conflitos
Identidade Segura

Ana Bela Nobre

Protecção de Direitos Individuais na

José Matos Pereira

Sociedade da Informação
ODR como forma de acesso à Justiça

Cristiana Santos
Francisco Andrade

Inteligência Artificial na Justiça e no Fernando Resina da Silva
Direito

Pedro Vaz de Almada

Na área de Algumas Soluções e Sugestões de Reformas, concentrámos soluções
entretanto desenvolvidas em Portugal e em exploração, bem como um conjunto de
sugestões de melhorias e de reformas que dão novos olhares e perspectivas para as
transformações que se estão a planear no sector da Justiça em Portugal.

Estas sugestões constituem verdadeiros contributos da sociedade civil, pois são oferecidas
aos responsáveis que sobre eles se debruçarão e reflectirão. A sua adopção ou não,
pertence a quem concebe e desenha os novos processos e sistemas.

Os textos sobre os Registos Electrónicos, sobre o e-Justiça e a visão dos Operadores
Postais, sobre o Pol.net onde se trata da desmaterialização de conteúdos e processos na
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Polícia Judiciária, e a solução posta em marcha pela Comissão para a Eficácia das
Execuções traduzem factos e soluções concretas que correspondem a práticas que foram
identificadas, concebidas e montadas neste amplo contexto da electrónica na justiça.
Outros textos como “O ‘Sistema’ de Informação Policial Português” são ajudas a pensar e
a planear em Portugal o que outros países já fizeram e que, de uma forma geral, se pode
traduzir por integrar informação e sistemas policiais, de forma a trazer mais eficácia, mais
qualidade e menos custos a uma acção integrada das diferentes polícias.

Outros textos que contêm sugestões para reformas, como os relacionados com a
Tramitação Electrónica nos Tribunais, Secretaria do Tribunal, com a Arbitragem e
Execuções e outros aqui apresentados, são traduções de funcionamento e sugestões de
melhoria que ultrapassam em muito as respostas de índole informática e/ou tecnológica.

As organizações da Justiça têm de ser pensadas de forma integrada num modelo de Rede
Judiciária e cada organização tem de integrar processos, tecnologias e pessoas numa
arquitectura organizacional culturalmente eficaz e eficiente, num contexto de gestão global
da rede a nível nacional e, por sua vez, a nível europeu e ainda com redes de outros
espaços.

A tabela seguinte apresenta todos os textos desta área e seus autores:

E-Registos

Filomena Rosa
Ana Sommer

E-Justiça e Operadores Postais
Uma

visão

crítica

sobre

João Melo
questões

de

processo

e Vasco Pais Brandão

procedimentos das plataformas de e-Justiça na sua
interacção com os utilizadores
Desmaterialização de Conteúdos e Processos na Polícia Luisa Proença
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Judiciária: O Pol.net
O “Sistema” de Informação Policial Português

José A. Mendes Lopes

O Estado da Arte na Tramitação Electrónica nos Tribunais

Rui Maurício

Secretaria do Tribunal. Recebimento de papéis – filtragem Paulo Marrecas Ferreira
de processos – comunicação entre elementos da Secretaria –
autonomia financeira - transparência electrónica do poder
judicial

–

comunicação

tribunal/público

-

formação

internacional. Tópicos para uma reforma
Processo civil – Execuções – Reserva de Juiz – Poderes de Paulo Marrecas Ferreira
Secretaria e Agentes de Execução – Arbitragem e
Execuções
Biblioteca to Tribunal – Tópicos para uma Reforma

Paulo Marrecas Ferreira
Rafael António

Contributo

Sistema

de

Informação

Arquivístico

Ministério da Justiça

do José Maria Salgado
Clara Susana Branco

Algumas Reflexões sobre o Impacto da Aplicação das Rafael António
Tecnologias aos Documentos de Arquivo
A Comissão para a Eficácia das Execuções: Um Órgão Ana Cabral
Independente e Democrático ao Serviço da Justiça Cível

Paula Meira Lourenço

Este novo estudo e-Justiça II pretende assim apresentar, agora em 2012, algumas
iniciativas sugeridas anteriormente e entretanto finalizadas, novas iniciativas e contributos
decorrentes do estado da arte das tecnologias de informação e comunicação aplicadas ao
sector da justiça, e ainda um conjunto de reflexões e análises sobre estratégias aplicadas,
perspectivadas e/ou sugeridas para o sector.
Ficou claro neste estudo que sistemas e tecnologias de informação e comunicação
modernos, inter-operáveis e integrados em modelos e culturas organizacionais de sucesso,
com forte articulação e colaboração entre pares, são indispensáveis à evolução dos tempos
e a uma maior eficácia da Justiça.
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Desejo a todos uma excelente leitura.
Maria Helena Monteiro
Lisboa, 17 de Junho de 2012

18 de 362

e-Justiça II

1. OS PLANOS – EUROPEU E PORTUGUÊS

- Do E-Justiça 2005 ao E-Justiça 2012
- Do Plano Europeu 2009-2013 ao Plano Português 2012
- Planos de Acção para a Justiça na Sociedade da Informação –
Portugal (2011) e Europa (2009-2013)
- Principais Diplomas Legais Nacionais e Europeus: Justiça e
Sociedade da Informação
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Do E-Justiça 2005 ao E-Justiça 2012

José Matos Pereira
jmatospereira1@gmail.com
Resumo: Comparação de alguns aspectos relacionados com os ambientes e
circunstâncias, grupos de trabalho e conteúdos dos estudos da APDSI E-Justiça 2005 e EJustiça 2012.
Palavras-chave – E-Justiça, evolução

1-

A primeira das três grandes Conclusões do estudo E-Justiça 2005, constantes da
página 37 e seguintes do Relatório então publicado, dizia: “Conclusão 1 – O
Sector da Justiça tem de aprender a actuar de forma diferente, ou seja, em tempo
útil, com evidência e transparência processual, em segurança, com a certeza e
confidencialidade esperadas e, por fim, com qualidade nos resultados atingidos”.

2-

Embora o E-Justiça 2005 tenha sido bem recebido por diversos pensadores e
decisores da Justiça, na época, quer pela valia dos membros do grupo de trabalho,
quer pela valia dos contributos, quer pelas circunstâncias alarmantes em que a
Justiça se encontrava, muito do que veio a público, desde então, sobre a Justiça,
nas vertentes rapidez, segurança e outras, demonstra que a situação geral da
Justiça não terá melhorado.

3-

Não é possível dizer se o E-Justiça 2005 contribuiu para algumas melhorias, visto
que houve, desde então muitos outros contributos, quiçá contraditórios, e muitos
outros “inputs” económicos, sociais, políticos, nacionais e internacionais e até
orçamentais que potencialmente influenciaram a velocidade e o funcionamento da
engrenagem.
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4-

Se considerarmos algumas estatísticas da Justiça de 2004 a 2011 (fonte
PORDATA, 2012) podemos concluir que aumentaram os meios humanos
qualificados na área da Justiça. O número de magistrados judiciais, de magistrados
do Ministério Público e de advogados por 100.000 habitantes aumentou de 14,8
para 16,7 no caso dos magistrados judiciais, de 11,2 para 13 no caso dos
magistrados do Ministério Público e de 212,9 para 259 no caso dos advogados.

5-

Em contrapartida, o índice de eficácia dos tribunais judiciais, calculado pela
PORDATA, baixou de 31,3% para 29,2% entre 2004 e 2010. O número de
processos entrados por magistrado judicial baixou sempre de 541,3 em 2004, para
422,5 em 2010, o que deveria ter dado uma maior produtividade, mas o número de
processos findos por magistrado também baixou de 461,9 em 2004, para 387,8 em
2010. O saldo de processos pendentes passou de 1043,6 para 942,4 no mesmo
período. O número de acções findas por ano nos tribunais cíveis, também baixou
de 2004 para 2010, de 175.218 para 162.683.

6-

Uma outra abordagem do problema é a comparação da taxa de congestão dos
tribunais judiciais que era de 202,4 processos por magistrado judicial e passou a
ser de 234,1 processos por magistrado judicial.

7-

Com mais E-Justiça ou com menos E-Justiça, existe uma ideia de que são muitas
as doenças para os remédios existentes.

8-

A profissão jurídica que se “proletarizou” foi a dos advogados. O número de
processos entrados por advogado baixou de 37,7 para 27,2 por ano de 2004 para
2010 (o que não diz nada sobre o valor dos processos), o número de processos
findos baixou de 32,1 para 25 e o de processos pendentes de 70,7 para 60,8. O
número médio de processos findos por advogado, que determina em parte o
momento de apresentação de honorários, baixou de 137,7 em 1960 para 103,6 em
1981 e é agora apenas 18% de 1960 e 24% de 1981.
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9-

Também houve alterações na manifestação de interesses em colaborar no estudo e
na constituição dos grupos de trabalho a que talvez não seja determinante o
potencial orçamental do sector.

10- O E-Justiça 2005 atraiu o interesse das empresas e, relativamente menos o
interesse de outros sectores ligados à Justiça. Para além de três professores
universitários ligados à direcção e coordenação do estudo, figuraram nele as
colaborações finais de 20 colaboradores com estatuto empresarial e apenas 12
diversificadamente ligados ao sector Justiça. O grupo de participantes mais
directamente ligados ao sector Justiça é claramente dominante no grupo de EJustiça 2012.
11- O leitor verá com os seus próprios olhos o conteúdo dos trabalhos assinados
individualmente, ou em grupo, pelos membros do grupo de trabalho e tirará as
suas próprias conclusões. Todos representam ideias úteis e complementares, mas,
se considerarmos uma classificação por conteúdos dominantes em três tipos de
conteúdos, mudanças organizacionais, mudanças processuais e mudanças
electrónicas, verificaremos que se apresentam dominantes os trabalhos orientados
para mudanças de organização e processuais e menos evidentes os que propõem
medidas de “electrónica”.
12- Este texto procurou analisar a evolução temporal de um mesmo tipo de estudo.
Num outro texto tentaremos abordar uma visão horizontal entre o que é suposto
ser feito na Europa e em Portugal na área da E-Justiça.
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Do Plano Europeu 2009-13 ao Plano Português 2011
José Matos Pereira
jmatospereira1@gmail.com
.
Palavras-chave – E-Justiça, evolução

Resumo: E-Justiça. Europa 2009-13 vs. E-Justiça Portugal plano de 2011.

1 - O Plano de acção plurianual de 2009-2013 sobre justiça electrónica europeia
(documento 2009/C 77/01 publicado no J.O. da U.E. em 31/3/2009) refere, na Introdução,
que “a utilização destas novas tecnologias contribui para a racionalização e a simplificação
dos procedimentos judiciários. A utilização de um sistema electrónico neste domínio
permite reduzir os prazos processuais e os custos de funcionamento, em benefício dos
cidadãos, das empresas, dos profissionais do direito e a administração da justiça, o que
acaba por facilitar o acesso à justiça.”.
2 – A mesma introdução menciona que “segundo estudo efectuados pela Comissão, cerca
de 10 milhões de pessoas estão actualmente implicadas em processos civis transfronteiras.
Este número tende a crescer em virtude do aumento de circulação de pessoas dentro do
espaço da União Europeia.”.
3- A situação descrita no número 2 é muito mais intensa nos países do centro da Europa do
que nos países periféricos, como Portugal, e a situação descrita no número 1 não melhorou
globalmente em Portugal a rapidez da justiça, salvo na desmaterialização e reorganização
dos registos, em que se verifica uma melhoria significativa, situação que consta dos
trabalhos anteriormente “já realizados através da rede judiciária europeia em matéria civil e
comercial ou penal, registos penais europeus, testamentos e registos de empresas
interligados graças ao EBR6 e cadastros prediais, interligados graças ao EULIS”7.
6
7

Registo Europeu de Empresas
Serviço Europeu de Informação Fundiária – European Land Information Service (http://eulis.eu)

23 de 362

e-Justiça II

4 – Embora o documento europeu não o mencione como excepção, sabe-se que o estado
deplorável do registo predial português, designadamente rural, não está em condições de
ser dado como bom exemplo.
5 – O plano menciona os principais princípios, o da independência da justiça, o da
cooperação num quadro de interoperabilidade europeu (EIF- European Interoperability
Frame) desenvolvido dentro do programa IDABC8, relevantes na assinatura electrónica,
identidade em linha e autenticação, a dimensão europeia dos projectos, embora alguns
possam ter perímetro inferior, o apoio à construção do espaço europeu e o princípio de que
deve constituir uma estrutura ao serviço dos cidadãos europeus.
6 - No domínio das funções da justiça electrónica europeia salientam-se o acesso às
informações no domínio da justiça, legislação e jurisprudência, desmaterialização dos
procedimentos judiciários e extrajudiciários e melhoria e simplificação das comunicações
entre autoridades judiciárias, encontrando-se já em funcionamento o Portal da justiça
electrónica europeia.
7 – O plano ocupa-se da superação de aspectos técnicos, entre os quais a normalização do
intercâmbio de informações e os mecanismos de autenticação, de segurança do sistema e
de protecção de dados, dos aspectos que envolvem a conversão em todas as línguas usadas
na União Europeia e harmonizações jurídicas e processuais e admite a liderança de
projectos e subprojectos por entidades que representem já exemplos de “boas práticas”.
8 – Os projectos constantes do plano em 2009 eram o “Portal da Justiça Electrónica” já a
funcionar e outros em fases diferentes de concretização, o “Procedimento europeu de
injunção de pagamento”, o “Apoio judiciário”, o “Procedimento europeu para acções de
pequeno montante”, o projecto “Tradução” que representa uma problemática transversal a
muitos outros projectos, “Uma melhor utilização das tecnologias de videoconferência”, a
“Mediação” que já consta de uma Directiva de 2008, a “Assinatura electrónica” que é um
problema transversal, a “Notificação ou citação de um acto judicial ou extrajudicial(por via
electrónica)”, o “Pagamento em linha das despesas processuais”, a “Interligação do registo

8

Interoperable Delivery of European eGovernment Services to public Administrations, Business and Citizens
(http://ec.europa.eu/idabc/)
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de falências”, em que a interligação do registo pode funcionar, mas o que não funciona
célere é o processo em si, a “Interligação de cadastros prediais (integração do EULIS)”,
quando existirem e/ou forem fiáveis, a interligação dos registos comerciais (integração do
EBR), a “Integração dos registos de testamentos” e a “Formação dos profissionais”
simbolizada pelo “Intercâmbio de boas práticas”.
9 – Ora, uma das questões que a actual crise financeira colocou em evidência foi a crise da
justiça no seu todo, não exactamente a parte da justiça electrónica estar a avançar ou não.
O quadro do programa de auxílio financeiro à República Portuguesa assegurado pelo
Banco Central Europeu, pela Comissão Europeia e pelo Fundo Monetário Internacional
considerou urgente desbloquear o enorme acervo de processos cíveis, de insolvência, de
execução, laborais e tributários e a atenção da “troika” foi para a não existência de
elementos estatísticos de análise das causas dos enormes atrasos da justiça que permitissem
seriamente encarar um plano estrutural de recuperação e normalização.
10 – A essa exigência de urgência correspondeu o Despacho nº 7818/2011 do Ministro da
Justiça (ainda do anterior Governo) determinando a “Metodologia e Cronograma para o
Levantamento e Análise de Processos Pendentes em Atraso” que deveria estar pronta até
29 de Junho de 2011, pelo que é suposto que a actual Ministra da Justiça disponha de todos
os dados.
11 – Assume, por isso, importância, o Despacho nº 16171/2011 da Ministra da Justiça que
aprova o “Plano de acção para a justiça na sociedade da informação”
12 - A introdução diz que “A política de modernização da justiça passa pela utilização de
tecnologias de informação e da comunicação de modo a tornar a globalidade do sistema
mais acessível aos cidadãos e mais adequados às necessidades das empresas. As medidas
que possam acelerar, agilizar e flexibilizar os processos e procedimentos (como o
melhoramento do acesso à identificação de pessoas e bens ou a desmaterialização dos
processos nos tribunais) e que permitam a definição de indicadores de gestão (tais como
processos entrados, findos, pendências, taxas de recuperação, duração e custos de
insolvência de empresas e processos tributários) darão um contributo inestimável ao
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funcionamento e eficácia do sistema, com inevitável impacto no quadro da modernização
da economia e no plano mais fundo da legitimação da justiça portuguesa.
2- Não obstante o avanço registado durante os últimos anos nos serviços digitais
prestados aos cidadãos e às empresas, em especial no âmbito dos registos e notariado,
considera-se adequado que o Ministério da Justiça conceptualize um plano de sistemas de
informação sustentado na produtividade e reutilização dos recursos existentes e,
consequentemente, implemente um plano de acção para a justiça na sociedade da
informação, actualizando os conceitos à luz do desenvolvimento tecnológico e das boas
práticas internacionais, nomeadamente dos princípios sobre justiça electrónica europeia
estabelecidos no âmbito da União Europeia”
13 – O plano de acção tem três áreas, os tribunais, os registos e o portal da justiça, cada
uma com acções redigidas em linguagem generalista sem prazos. Temos dez linhas de
acção para os tribunais, sete para os registos e notariado e cinco para o portal da justiça.
14 – Resumindo o que se diz quanto às acções a empreender para os tribunais:
“Desenvolver uma arquitectura de sistemas de informação para a justiça…”, “ Actualizar e
desenvolver… o sistema de gestão integrado nos tribunais…”,”Rever os metadados
associados aos processos…”, “Actualizar… os mecanismos de interligação entre as
aplicações das instituições da justiça e as entidades do Estado…”, “Criar uma plataforma
analítica dos sistemas de informação dos tribunais…”, “Actualizar os meios de acesso ás
aplicações nos tribunais…”,”Assegurar o acesso seguro e remoto aos operadores
judiciais…”, “ Redesenhar… o modelo de apoio judiciário”, “Promover em conjunto com
a iniciativa privada uma plataforma de resolução alternativa de litígios…”, “Potenciar a
utilização do cartão do cidadão…”.
15 – No notariado propõem-se as seguintes acções: “Alargar os actos e processos
disponibilizados online …”, “Criar a caderneta unificada do prédio. Pretende criar-se a
médio prazo um cadastro predial único…”, “Criar um sistema automático de gestão de
informação

sobre

os

óbitos…”,

“

Potenciar

o

repositório

digital

de

documentos…arquivados…”, “Disponibilizar o registo condicional… a tribunais, câmaras
municipais e serviços de finanças”
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16 - O portal da justiça, que diz respeito a toda a gente, cobre as seguintes acções:
“Desenvolver o portal da justiça…”, “Readequar os conteúdos do portal da justiça…”
“Disponibilizar informação que, na perspectiva do utente, permita a resolução de
problemas básicos…”, “Promover a divulgação dos direitos e garantias dos cidadãos…” e
“Criar um repositório online dos conteúdos de divulgação acessível a todos os cidadãos,
nomeadamente as sessões de formação online e web seminars”.
17 – Embora muitas das acções do plano de acção português sejam tributárias do plano
europeu, os nossos problemas não são só os da desmaterialização e interligação, tarefas de
E-Justiça, mas, sobretudo de complexidade das leis substantivas e processuais e, sobretudo,
de estruturas corporativas demasiado fechadas e alheias à evolução dos tempos, dos
espaços e do mundo da sociedade da informação.
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Planos de Acção para a Justiça na Sociedade da Informação –
Portugal (2011) e Europa (2009-2013)
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Principais Diplomas Legais Nacionais e Europeus – Justiça e Sociedade
da Informação
(Maio 2011 a Fevereiro 2012)

Resolução do Conselho de Ministros n.º 14/2012. D.R. n.º 30, Série I de 2012-02-10 –
Define as competências, a composição e as regras de funcionamento do Conselho Nacional
de Ciência e Tecnologia.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2012. D.R., n.º 27, Série I de 2012-02-07 Aprova o plano global estratégico de racionalização e redução de custos com as TIC na
Administração Pública, apresentado pelo Grupo de Projeto para as Tecnologias de
Informação e Comunicação (GPTIC).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:027:0005:0009:PT:PDF

-

Convite à apresentação de propostas 2012 para ações indiretas no âmbito do programa
comunitário plurianual para a proteção das crianças que utilizam a Internet e outras
tecnologias das comunicações (Internet mais segura).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0040:0047:PT:PDF

-

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre «A Computação em Nuvem (cloud
computing) na Europa» (parecer de iniciativa).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:024:0139:0145:PT:PDF

-

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Comunicação da Comissão ao
Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité Económico e Social Europeu e ao Comité
das Regiões — Abertura e neutralidade da Internet na Europa.
Portaria n.º 2/2012. D.R. n.º 1, Série I de 2012-01-02 - Regulamenta o acesso electrónico
da Comissão para a Eficácia das Execuções (CPEE) à informação disponível no sistema de
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informação de suporte à actividade dos tribunais (Citius) e no sistema de informação de
suporte à actividade dos agentes de execução (SISAAE).
Decreto da Assembleia 27/XII [formato PDF] - Regula os requisitos de tratamento de
dados pessoais para constituição de ficheiros de âmbito nacional, contendo dados de saúde,
com recurso a tecnologias de informação e no quadro do Serviço Nacional de Saúde.
Despacho n.º 16519/2011. D.R. n.º 233, Série II de 2011-12-06 - Cria a Comissão para a
Informatização Clínica - CIC, a fim de delinear a orientação estratégica na área da
informatização clínica do Serviço Nacional de Saúde (SNS), e estabelece a respectiva
composição.
Despacho n.º 16171/2011. D.R. n.º 229, Série II de 2011-11-29 - Plano de acção para a
justiça na sociedade da informação.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 47/2011. D.R. n.º 227, Série I de 2011-11-25 Determina a missão e as competências do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/2011 D.R. n.º 218, Série I de 2011-11-14 - Cria
o Grupo de Projecto para as Tecnologias de Informação e Comunicação.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:286:0001:0017:PT:PDF

-

regulamento (UE) n.º 1077/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de
Outubro de 2011, que cria uma Agência europeia para a gestão operacional de
sistemas informáticos de grande escala no espaço de liberdade, segurança e justiça.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:0099:0104:PT:PDF

-

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre o Livro Verde relativo ao
alargamento da utilização da contratação pública electrónica na UE.

43 de 362

e-Justiça II

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:296:0030:0035:PT:PDF

-

Sistema de Incentivos à Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Região
Autónoma da Madeira II (+CONHECIMENTO II).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:245:0001:0018:PT:PDF

-

Regulamento (UE) n.º 937/2011 da Comissão, de 21 de Setembro de 2011, que aplica o
Regulamento (CE) n.º 808/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo às
estatísticas comunitárias sobre a sociedade da informação.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:236E:0033:0040:PT:PDF

-

Resolução do Parlamento Europeu, de 15 de Junho de 2010, sobre o governo da Internet:
as próximas etapas (2009/2229(INI)).
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:218:0130:0134:PT:PDF

-

Parecer do Comité Económico e Social Europeu sobre a «Proposta de directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho relativa a Ataques contra os Sistemas de Informação e
que revoga a Decisão Quadro 2005/222/JAI do Conselho»[COM(2010) 517 final –
2010/0273 (COD)].
Lei n.º 36/2011. D.R. n.º 118, Série I de 2011-06-21 - estabelece a adopção de normas
abertas para a informação em suporte digital na Administração Pública, promovendo a
liberdade tecnológica dos cidadãos e organizações e a interoperabilidade dos sistemas
informáticos do Estado.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0104:0111:PT:PDF

-

Implementação das sinergias entre os fundos afectados à investigação e à inovação ao
abrigo do Regulamento (CE) n.º 1080/2006 relativo ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento

Regional

e

ao

Sétimo
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Desenvolvimento Tecnológico - Resolução do Parlamento Europeu, de 20 de Maio de
2010, sobre a implementação das sinergias entre os fundos afectados à investigação e à
inovação ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 1080/2006, relativo ao Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional, e o Sétimo Programa-Quadro de Actividades em matéria de
Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas cidades e regiões, bem como nos
Estados-Membros e na União (2009/2243(INI)).
Lei n.º 36/2011. D.R. n.º 118, Série I de 2011-06-21 - Estabelece a adopção de normas
abertas nos sistemas informáticos do Estado.
Despacho n.º 7819/2011. D.R. n.º 104, Série II de 2011-05-30 - Ministério da Justiça Gabinete do Ministro - Despacho ordenador do memo da Troika na área da justiça.

45 de 362

e-Justiça II

46 de 362

e-Justiça II

2. A JUSTIÇA ELETRÓNICA

- Soberania, Justiça e Resolução de Conflitos
- Identidade Segura
- Protecção de Direitos Individuais na Sociedade da Informação
- ODR como forma de acesso à Justiça
- Inteligência Artificial na Justiça e no Direito
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Soberania, Justiça e resolução de conflitos
José Matos Pereira
jmatospereira1@gmail.com

Analisam-se três tipos ou níveis de resolução de conflitos na Sociedade da Informação, os
sistemas de resolução privados baseados apenas num título contratual entre os
intervenientes num serviço e o prestador de serviço de comunicações electrónicas global,
outro tipo de resolução de conflitos que pode ser prosseguido por reguladores económicos
nacionais gerais e sectoriais, eventualmente em rede europeia e mundial e o terceiro
sistema que é o da justiça clássica que constitui um órgão de soberania constitucional,
baseado na tradicional soberania limitada por fronteiras geográficas e competência
territorial, com tempos tradicionalmente lentos e, normalmente, bastante circunscrita e
que se encontra pouco vocacionado para resolução de conflitos que podem ser globais.
Nesse contexto, e-justiça será apenas uma modificação da plataforma tradicional da
justiça, sem a reorientar para uma conflitualidade em tempo real e em espaço global que
transcende a sua capacidade.

Palavras-chave - Resolução de conflitos, justiça, soberania, sociedade da informação

1- A resolução de conflitos na Sociedade da Informação, em curso, está a decorrer a
várias velocidades e em vários sistemas diferentes.

2- Os sistemas de resolução de conflitos dos serviços e redes de comunicações
electrónicas do século XXI são sistemas de resolução de conflitos contratuais e
privados, em que a polícia e a justiça dos Estados nem da “espuma das tempestades
se apercebe” e muito menos se ocupa.
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3- Quem “julga” esses conflitos são “administradores de sistemas” nomeados
arbitrariamente pela empresa operadora e/ou, nalguns casos muito excepcionais,
árbitros de tribunais arbitrais, quando o contrato prevê essa cláusula de resolução
de conflitos.

4- Não é muito diferente da justiça normal a que estamos habituados, em que também
não escolhemos quem julga os conflitos em que somos parte.

5- Acresce que, nos serviços de comunicações globais não existe territorialidade, não
sabemos onde estão localizados o armazenamento da informação, os programas que
a processam, apenas sabemos que estão na “nuvem”, em “Cloud computing”, o que
se aplica aos muito variados sistemas de redes sociais mundiais, à “inteligência ou
criação cooperativa”, o “crowd”, o armazenamento intermédio ou de trânsito, as
cópias de segurança autorizadas ou não, os algoritmos de ordenação, de pesquisa,
de “refinação” ou de “pesquisa avançada”, a reengenharia e recombinação de dados
ou mensagens aparentemente isolados que permitem reconstituir perfis de
utilizador, a utilização de informação global.

6- Não existe territorialidade para o correio electrónico, o comércio electrónico, a
internet das coisas e muitos outros sinais cuja real significância ainda
desconhecemos.

7- Quando existe alguma base de territorialidade, boa parte dos conflitos de serviços
que ocorrem no mercado e nos diferendos sociais são resolvidos por numerosas
autoridades independentes e reguladores a nível intra-estadual, conectados em rede
europeia e mundial,

8- Os sistemas de regulação económica e social e, nalguns casos, de regulação de
conflitos a cargo de reguladores e autoridades independentes nacionais, mas intra49 de 362
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estaduais, em rede europeia ou global funcionam em rede, com base em tratados de
cooperação internacional ou no âmbito da cooperação europeia.

9-

É, por exemplo, o que acontece na protecção pública de dados pessoais, nos
serviços financeiros, nos seguros, nos medicamentos, no audiovisual, transportes
aéreos e marítimos e outras áreas de tecnologia de ponta.

10- Estes sistemas, ao contrário da justiça tradicional, dispõem de recursos tecnológicos
e perícia organizada em cooperação europeia e internacional, e actuam tanto em
sede normativa geral, regulatória de mercados e espaços informacionais, como em
intervenções correctivas, para-jurisdicionais, impondo “remédios” e operações
cirúrgicas personalizadas, pelo que a dimensão e natureza dos conflitos por elas
resolvidos, ou intervencionados, escapa à tradicional separação dos poderes
legislativo e judicial, escalando-se em diferentes níveis de resolução de conflitos de
interesses.
11- A “Justiça” – a máquina da Justiça – órgão de soberania regulado e prestigiado na
Constituição da República Portuguesa e nas constituições dos outros Estados, é
uma outra máquina de resolução de conflitos tradicionais que vem sendo adaptada e
remendada desde o período em que servia uma sociedade de conflitos civis e penais
predominantemente locais, paroquiais e agrícolas e que enfrenta, hoje, os
problemas de uma sociedade de consumo, da criminalidade organizada, complexa,
da sociedade da informação em rede e da mobilidade e rapidez tendencialmente
global e instantânea.

12- A máquina da justiça já tinha, desde os tempos romanos, o princípio de que o
“pretor não se ocupa de bagatelas”, podendo ignorar imensos tipos de conflitos que
são resolvidos por outros sistemas, mas, quando não são resolvidos, não os poderá
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ignorar, e, para isso, ou está concebida para lhes dar resposta, ou recorrer a essa
justiça será inútil. A questão será saber o que são “bagatelas”
13- A máquina da justiça pode perfeitamente entender o seu papel na sociedade da
informação como limitado a certos tipos de conflitos com exclusão de todos os
outros.

14- Alguns tribunais superiores de alguns países podem escolher os tipos de recursos
que julgam e os que não julgam de interesse geral julgar.

15- Entre nós, a lei atribui a si própria e à máquina da Justiça no seu todo, ampla
competência legal que excede, em muito, a sua real capacidade e competência
genética baseada na soberania e nas fronteiras que a delimitam.

16- A máquina da justiça deriva da, e executa, a manutenção da ordem interna, como
função do poder soberano do Estado, que já não corresponde ao conceito da
soberania do Estado delimitado por fronteiras únicas que remontam ao Tratado de
Vestefália, ou Westfália, de 1648, tratado realmente assinado em Munster, que
terminou com a Guerra dos 30 Anos.

17- O modelo ainda era válido, duas ou três décadas atrás, quando se usava o
passaporte para ir a Espanha comprar caramelos que se pagavam com pesetas e
tinham de se exibir no regresso na alfândega.

18- As fronteiras tradicionais da soberania do Estado português são hoje muito
diferentes, sector a sector. Nos mercados dos bens e serviços são as fronteiras
externas dos 27 países da União Europeia, na circulação de pessoas são as
fronteiras externas dos países do Espaço de Schengen, com geometria que exclui
alguns países da EU e inclui outros exteriores à EU, espaço dentro do qual é livre a
circulação de pessoas.
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19- Para efeitos de moeda e finanças a nossa fronteira é a do Euro que inclui, para
alguns efeitos, apenas os 17 países do Eurogrupo, e do Banco Central Europeu e,
para outros efeitos, todos os países que são chamados a prestar assistência
financeira aos que dela necessitam, por exemplo através de fundos da União
Europeia, do Banco Europeu de Investimentos, ou mundial, através do FMI, Fundo
Monetário Internacional e ou subsidiárias do Banco Mundial.

20- Na área da defesa, as mais longínquas fronteiras que as tropas portuguesas
defendem estão nos limites da intervenção da Nato, no Afeganistão, nas águas do
Índico, no Golfo Pérsico, nas costas da Somália, etc.
21- A “justiça” tem grande dificuldade em acompanhar fronteiras de geometria
variável, sector a sector e continua a assentar na territorialidade de proximidade
baseada na comarca e nas fronteiras de uma soberania nacional que se esfuma,
sector a sector.

22- Temos, assim, pelo menos três dimensões diferentes de resolução de conflitos, uma
muito ampla, de tecnologias de ponta e de sistemas ainda não regulados pelo
Estado e cujos conflitos são de jurisdição privada global,

23- Outra dimensão em que os Estados em cooperação europeia e internacional de
autoridades

independentes

e

reguladores

económicos

e

sociais

infra-

governamentais, faz normas de aplicação geral ou sectorial e regula conflitos
concretos.

24- E o nível tradicional em que a máquina da Justiça aplica as leis do Estado e de
outras autoridades públicas.
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25- O estudo da APDSI de 2005 “e-Justiça, que o sector da Justiça em Portugal tem a
ganhar com o desenvolvimento da Sociedade da Informação” de 2005 (publicado
pela APDSI em Março de 2006) partia de um conceito muito restrito de Justiça
(excluindo amplas formas de resolução de conflitos) e de um conceito muito lato de
electrónica.
26- Nesse estudo, “electrónica” era muito mais do que uma tecnologia “electrónica”,
era um amplo qualificativo correspondente ao “conjunto dos desafios decorrentes
do inevitável crescimento da importância da Sociedade da Informação…” ou seja,
todos os desafios que resultam das aplicações possíveis das tecnologias da
informação, que evoluíram imenso desde 2005.
27- “Justiça” era a “máquina da Justiça”, ou seja “os tribunais” e o conjunto de órgãos e
serviços tributários do poder judicial previstos nos Título V e VI da Constituição da
República Portuguesa, incluindo os diversos tipos de registos de direitos
subjectivos e outros, que o Estado reconhece e pretende garantir.
28- “E-Justiça”, a justiça electrónica é assim uma entidade dúbia que visa promover a
“electrificação” da justiça, ou “electronizar” a justiça, esperando que ela
corresponda de forma mais rápida e melhor aos desafios.
29- Lembra, de algum modo, o slogan de Lenine “ O comunismo é o socialismo mais a
electrificação do país” parodiado recentemente na internet como “Capitalismo é o
socialismo mais a electrificação do país com recurso a algumas energias renováveis
especialmente contratualizadas”.

30- Ora, uma coisa é aplicar tecnologias à justiça para que ela se torne mais rápida e
eficaz no seu âmbito e missão tradicionais, outra coisa será redesenhar os sistemas
de justiça para que possam corresponder às necessidades de independência e
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competência de resolução de outros tipos de resolução conflitos da sociedade da
informação.

31- Das centenas de sentidos diferentes percebidos pelos cidadãos portugueses de
“Justiça”, inventariados, em tempos, num estudo do Observatório da Justiça, Justiça
é apenas a instituição relativamente estática, vocacionada para resolver uma parte
dos conflitos tradicionais.
32- O objecto da “Justiça” é apenas a parte visível do iceberg “Conflitos” que vão dos
limitados conflitos civis, criminais e administrativos da sociedade agrária, a
sucessivas ampliações para os conflitos de uma sociedade industrial, alargada a
custo para os múltiplos conflitos da sociedade de consumo, da sociedade comercial
e do espaço da “comarca” para o espaço “transfronteiriço” e da criminalidade
organizada internacional.
33- O “chassis” ou “plataforma” da Justiça foi originalmente desenhado para uma
sociedade agrária, em que os códigos resolviam 99% dos problemas e a “comarca”
tinha a dimensão das deslocações a pé, e os tempos da justiça eram compatíveis
com os tempos dos prédios que não fugiam do sítio, do tempo em que a justiça
tinha longas férias de verão de Julho a Outubro, para não perturbar os réus,
testemunhas, juízes, procuradores, advogados, oficiais de justiça e outros
intervenientes que tinham de dar prioridade às colheitas agrícolas.
34- A esta máquina foram sucessivamente aplicadas “actualizações”, ultimamente
electrónicas, com sucessiva verificação de a máquina da Justiça ser incapaz de
satisfazer muitas nas novas espécies de conflitos.

35- Há alturas em que, por muitas actualizações tecnológicas que se façam a um avião
ou um navio, é preciso repensar que novas plataformas podem satisfazer as
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necessidades, ou para que serve cada uma delas, umas são para lagos calmos, outras
para o mar alto.

36- Repensar um estudo sobre e-Justiça é, em parte, actualizar o estudo de 2005 para a
mesma plataforma e para as mesmas finalidades que vem do século…XIX e XX,
com alguma actualização, mas é o que se torna, de momento, realista.

37- Em 29 de Novembro de 2011, foi publicado o Despacho da Ministra da Justiça nº
16171/2011, que aprovou o “Plano de acção para a justiça na sociedade da
informação”. Trata-se de um plano de continuidade de actualização da actual
plataforma e que não ambiciona mais do que isso.

38- Nesse sentido restrito, continua a haver a possibilidade de criar e divulgar ideias
que permitam melhorar a máquina, mas cremos que existe uma questão sistémica a
resolver.
39- Hoje, os conflitos são decididos cada vez menos na “Justiça” e cada vez mais em
instâncias exteriores à “Justiça” e as plataformas e sistemas de resolução de
conflitos têm características diferentes.

40- Se reclamarmos um roubo de identidade no Facebook, no LinkedIn, no Google, no
Hotmail, quem julga o conflito, potencialmente em minutos, é um administrador
que nos convida a demonstrarmos que sabemos que palavras-chave foram usadas
anteriormente, quais os nossos destinatários de mensagens mais importantes, que
temas tratámos em mensagens, e, se não convencermos esse administrador de que
conhecemos realmente bem a nossa conta, provavelmente, ela é bloqueada,
eventualmente também para quem roubou a identidade.
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41- O nosso diálogo é electrónico, com o identificador atribuído ao reclamante. O
administrador julga com base nos poderes que o contrato lhe confere. Julga para
todo o mundo “urbi et orbi” e nem sabemos quem é ou onde está, temos um
endereço electrónico, com sorte temos um endereço postal de uma qualquer sede
americana ou europeia.

42- As Redes Sociais, o Cloud Computing, a Web 2.0 e a Internet das Coisas não estão
na área da comarca, mesmo na área alargada da comarca que se pretende, e bem,
implementar em 2012/13, nem abrangem até dezenas, ou centenas de milhares de
litigantes potenciais. Oscilam entre milhares de milhões de potenciais litigantes,
pessoas singulares e colectivas e dezenas de biliões de “devices” conectadas na
Internet das Coisas. Não há limites à imaginação para os tipos de conflitos
potenciais, nem leis, nem códigos que, ao menos, os tipifiquem, não há fronteiras e
a colaboração de execução das deliberações ou sentenças tem de ser voluntária ou
“colaborativa”.

43- Nestas áreas de crescimento exponencial já dificilmente poderemos contar com a
protecção do Estado. Alianças de grupos de estados poderosos, EU-EUA, G20,
G30, ou outros, talvez venham a tornar possíveis algumas linhas de protecção
pública à total arbitrariedade privada.

44- As novas Directivas europeias de telecomunicações referentes às redes e serviços
de comunicações electrónicas e serviços conexos, e a Lei nº 51/2011, Lei das
Comunicações Electrónicas que a põe em vigor entre nós, já estabelecem a
resolução administrativa de conflitos entre empresas de serviços de comunicações
nacionais e/ou estrangeiras pela Autoridade Reguladora Nacional (ARN),
eventualmente em rede com as ARN’s dos países da ORECE, Organização dos
Reguladores Europeus de Comunicações Electrónicas, prevendo, claro, também o
recurso aos tribunais…
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45- Também se diz na Directivas e na Lei que as “empresas de comunicações
electrónicas devem implementar procedimentos adequados ao tratamento célere e
harmonizado de reclamações que lhe sejam apresentadas pelos utilizadores
finais”(artº48º-A) com supervisão da ARN.
46- Compete também à mesma “ARN fomentar o desenvolvimento de mecanismos
simples, transparentes, económicos em função dos diversos tipos de utilizadores
finais e não discriminatórios para a resolução célere, equitativa e imparcial de
conflitos, nomeadamente os relacionados com condições contratuais ou execução
de contratos que titulam o fornecimento de redes ou serviços de comunicações
electrónicas entre empresas de comunicações electrónicas e os utilizadores finais”
(Artº 48º-B, 2).

47- As Directivas e Leis de Comércio Electrónico atribuem também poderes às ARN
para, de forma célere e concertada internacionalmente, fazerem cessar situações
abusivas de prestadores de serviços e de comércio electrónico.

48- Nos serviços financeiros, nos seguros, nos medicamentos, nos produtos e serviços
perigosos, nos transportes aéreos e marítimos, nas Infra-estruturas críticas e em
muitos outros sectores, os sistemas de intervenção preventiva e de remédio
provisório passam por reguladores e entidades independentes não judiciais.

49- Temos assim que na Sociedade da Informação estão a surgir extensas manchas de
mecanismos electrónicos de resolução de conflitos alheios à máquina da “Justiça”.
50- Admitindo, reverentemente, que existe sempre recurso à “Justiça”, ressalva-se a sua
“importância”, mas não se garante a sua eficácia, pois, se os primeiros falharem na
missão de realizarem justiça na resolução do conflito, dificilmente a lenta e
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geograficamente limitada “Justiça” chegará a poder conhecer os dados do conflito
e, muito menos, a resolver o conflito.

51- A mediação e a arbitragem abrangem cada vez mais áreas, desde os conflitos
resultantes de grandes contratos de investimento internacional de empreitadas, de
concessões, de expropriações, de engenharia financeira, de consumo, da
publicidade e comunicação, conflitos sobre assuntos da Administração Pública,
fiscais, etc. e a mediação de conflitos atinge inclusivamente os conflitos familiares
e também os de consumo.
52- “Justiça” é, cada vez mais, um “gueto”, será apenas uma das instituições de
resolução de conflitos previstas na Constituição e na Lei, será apenas uma função
interna de administração da ordem do Estado Soberano, característica da
coercibilidade do Direito interno, no espaço de fronteiras de uma soberania diluída
em geometrias variáveis segundo o sector.

53- Com a soberania cada vez mais partilhada, com organizações internacionais e
europeias, com o esbatimento das fronteiras e o relativismo e pluralismo dos
sistemas de Direito, a plataforma da Justiça, desenhada e redesenhada, continua a
ser eficaz apenas sobre o que é material, fixo à terra, não foge, não se desloca e
pode esperar pelos tempos tradicionais.
54- A “Justiça” é uma plataforma desenhada para os raios de acção de um peão e de um
cavaleiro do séc. XIX, para conflitos em volta de direitos muito estáveis dos
códigos (direitos reais e direitos da família tradicional e poucos problemas
comerciais e de consumo), pode ser actualizada para os raios de acção do
automóvel e até da videoconferência e troca de mensagens electrónicas, mas a sua
evolução para conflitos de direitos da economia industrial, de consumo, cada vez
mais desmaterializados, tem sido demasiado lenta.
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55- Pode ser redesenhada para comarcas cujo centro dista até uma hora de carro em
auto-estrada, pode ser redesenhada para ouvir testemunhas e declarantes por
videoconferência, pode operar com documentação desmaterializada, os registos e
as apresentações e exibições podem ser online, mas tudo isso parece insuficiente
para o ambicioso papel que ainda se propõe realizar.
56- A “Justiça” lida hoje, com sistemas de direito a níveis diferentes, internacional,
europeu, nacional, regional e local, que remetem, frequentemente, para sistemas de
normas técnicas de origem privada internacional.
57- Estas são super abundantes, e, normalmente, a “justiça” ignora-as, mas todos somos
governados, em múltiplos aspectos das nossas vidas por normas técnicas ISO
International Standards Organization, IEC, International Electrotecnic Comission,
ambas entidades de direito privado suíço, o ETSI, European Telecommunications
Standards Institute, associação sem fins lucrativos de direito privado francês, a
CEN, Comissão Europeia de Normalização, a CENELEC, Comissão Europeia de
Normalização Electrónica, ambas de direito privado belga,

58- Mas, sobretudo, americanas, o IEEE, Institut of Electric and Electronic Engineers,
associação profissional de direito privado americano, o W3C, um dos muitos
consórcios de direito privado californiano de normalização da net, a que
obedecemos quando abrimos o www.portaldasfinancas.pt ou o www.dre.pt , o Diário da
República Electrónico.

59- É de notar que, para acedermos ao direito português, ao acervo legislativo,
administrativo e, em parte, jurisdicional português, a INCM, Imprensa Nacional
Casa da Moeda obedece e nós obedecemos, sob pena de ficarmos excluídos do
acesso às normas W3C- CSS, W3C-XHTML, W3C-WAI-AAA, W3C-WCAG e
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ainda a muitas outras normas intituladas RFC, Request For Comments, que são as
normas técnicas que regem a Internet, emitidas pelo IETF, Internet Engineering
Task Force, outra entidade de direito privado californiano.

60- Acresce que estas normas são de origem e de mutabilidade diversa, embora
desenhadas para compatibilizar objectos industriais, são normas que se impõem a
homens livres por necessidade de operar com sistemas.
61- A “justiça”, opera também com uma explosão de diplomas, com agentes móveis,
frequentemente divergentes nas suas circunscrições de residência, de trabalho, de
lazer e que já não têm as dimensões determinadas por raios de deslocações a pé e a
cavalo, e cujas relações jurídicas são com outros sujeitos, potencialmente
universais, ubíquas e contemporâneas.

62- Os conflitos da Sociedade da Informação e do Conhecimento são resolvidos por
meios próprios, muitas vezes desprovidos de garantias de auditabilidade, de
independência, de equidade e de eficácia, e escapam à justiça, tal como a
conhecemos, e quando acontecem perante ela, mostram a inadequação dos métodos
e das suas ferramentas.
63- “E-Justiça” é uma adaptação da máquina existente não aos problemas novos, mas
apenas a alguns dos problemas de uma sociedade que evoluiu de questões simples
de uma economia agrícola, para o comércio, indústria, serviços, serviços
electrónicos e desmaterializados universais, consumo e complexidade técnica.

64- Entre sistemas novos de resolução de conflitos, quase sempre de adesão contratual,
em que temos escassas possibilidades de contribuir para o aperfeiçoamento das
garantias de independência e de equidade e o aperfeiçoamento da “Justiça” através
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da “e-Justiça”, fica-nos a possibilidade de tentar contribuir para esta última
alternativa.

65- Pelo que escrevemos, não somos optimistas quanto a e-justiça, um remendo mais
ou menos transitório no único sistema que temos, que pode garantir alguma
independência e exequibilidade e coercibilidade das decisões, mas cremos que a
sua eficácia continuará a ser cada vez mais limitada aos vestígios de uma sociedade
velha, não sendo o sistema generalizado de resolução de conflitos do futuro.

66- Haverá algum melhor? Por enquanto, parece que não. O esforço de melhoria é
meritório. Esta nova versão de e-justiça tem a vantagem de revelar contributos
interessantes que mesmo um pessimista acha que podem contribuir para a melhoria
do sistema que temos.
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Identidade Segura9

Ana Bela Nobre
Gabinete do Secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, Rua Laura Alves, nº 4, 7º,
1050-138, Lisboa, Portugal
Email: anobre@gcs.gov.pt

No texto são invocadas razões que justificam uma séria aposta na protecção da identidade
e faz-se menção a um novo paradigma de gestão de identidades. Faz-se também referência
à fraude de identidade, sendo adiantados alguns números que, embora deficitários e pouco
consistentes, ilustram algumas manifestações deste tipo de fraude. Por último, é
apresentado o Plano Nacional Identidade Segura, instrumento que prossegue objectivos
estratégicos e operacionais com vista à protecção da identidade e à redução da fraude a
ela associada.

Palavras-chave: Identidade; Cadeia de Identidade; Fraude de identidade; Segurança;
Prevenção e luta contra a criminalidade

Proteger a Identidade: Porquê?
O valor da identidade e da cadeia que a materializa
(…) “a identidade está intrinsecamente associada quer à confiança mútua quer à
sanção, pois não será possível estabelecer a primeira nem aplicar a segunda se
existirem dúvidas quanto à identidade dos indivíduos”
(APDSI, Março 2007, Estudo Identidade Digital)
9

O presente texto baseia-se no documento programático do Plano Nacional Identidade Segura, reproduzindo e adaptando
partes do seu conteúdo.
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A identidade pessoal é um direito constitucionalmente consagrado10, que se assume como
um factor de coesão social11 e como a unidade base de todas as relações de confiança.
Nela, e na complexa arquitectura que a suporta e materializa (cadeia de identidade),
assenta parte significativa da segurança das pessoas, das instituições democráticas e de
todo o tipo de relações jurídicas.
É a identidade que nos distingue de todas as outras pessoas e que atesta e individualiza a
nossa qualidade de cidadãos e sujeitos de relações jurídicas ao permitir a nossa
identificação para vários fins e para responsabilização por actos cometidos.
É nela que o Estado de Direito democrático se alicerça para a efectivação de deveres,
direitos, liberdades e garantias.
É nela que instituições diversas fazem fé para nos conferirem ou limitarem determinadas
direitos, benefícios e liberdades, ou para nos atribuírem ou retirarem determinado estatuto.
É dela que as pessoas de má fé podem abusar para ludibriar pessoas e instituições e para
cometer ou ocultar diversas fraudes e crimes.
É nela que as autoridades judiciárias se baseiam para identificação de criminosos e
aplicação de sanções.
O acesso a serviços públicos diversos, a obtenção da nacionalidade portuguesa por
cidadãos estrangeiros, a circulação de pessoas nas fronteiras, as actividades de fiscalização,
as operações policiais para efeitos de manutenção da ordem pública e no âmbito da
prevenção e investigação criminais, as actividades relacionadas com a aplicação de sanções
diversas, incluindo as penais, implicam a identificação de pessoas.
A garantia da identidade e da identificação é, pois, essencial quer para o seu titular, quer
para todos aqueles que com ele se relacionam. É também uma necessidade colectiva, pois a
protecção da comunidade em geral contra actos ilícitos, de menor ou maior relevo, assenta,
cada vez mais, na garantia da identidade de quem tem acesso a serviços, informações,
espaços e países.
10
11

Artº. 26º da Constituição da República Portuguesa.
Aspecto também sublinhado no Estudo Identidade Digital.
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A identidade surge, assim, a montante de vários processos relevantes, alguns dos quais
críticos para a segurança e para a justiça, nomeadamente o da identificação criminal. De
facto, as entidades envolvidas na prevenção e investigação criminal, bem como as demais
intervenientes na aplicação e execução das medidas penais necessitam de mecanismos
expeditos, fiáveis e permanentemente disponíveis de verificação e confirmação da
autenticidade da identidade de quem seja suspeito ou arguido, detido, preso
preventivamente ou sujeito a outro tipo de medidas de coacção.
Precisam, pois, de confiar na segurança da arquitectura que enforma essa identidade.

E aqui entra o valor da cadeia de
identidade,

cujo

A Cadeia de Identidade é uma estrutura

funcionamento

complexa, cujos funcionamento e segurança

pressupõe um conjunto complexo de
fases,

processos,

dependem cada vez mais das TIC e de um vasto

infra-estruturas,

conjunto de relações de confiança, a que a

instituições, pessoas, interacções e

autenticação digital de identidades e assinaturas

interfaces tecnológicas que concorrem

electrónicas veio trazer novo alcance.

para a materialização e gestão de
identidades e para a integridade do

respectivo ciclo de vida. Esta cadeia pressupõe necessariamente a intervenção e articulação
com a cadeia de justiça, quer ao nível do registo e
identificação civil e criminal, quer no plano

A Fraude de Identidade é:

judiciário.

 Uma ameaça à identidade pessoal, à
privacidade, ao bom nome e à
reputação;

Proteger a Identidade: De quê?

 Uma ameaça à segurança nacional;

A fraude de identidade e a inversão do ónus da
prova

 Um factor de corrupção nas relações
de confiança;

Genericamente assumida como a obtenção e
utilização indevidas e ilegítimas de identidades
alheias, partes dela e/ou de documentos que a
provam, a fraude de identidade – ameaça à
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privacidade e à identidade pessoal - é instrumental à prática de diversos crimes e é hoje
encarada como um problema à escala
Fraude de identidade ilustrada por alguns números:

global.

2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

Embora não seja um problema
Contrafacção/ Falsificação

novo, tem vindo a renovar-se e a

de Documentos/ Cunhos e
outras falsificações

registar um crescimento acelerado e

2501

2956

3043

2982

2676

14158

279

290

479

595

425

2068

202

240

376

374

763

1955

48

18

15

21

15

117

476

719

883

826

798

3702

282

352

931

1582

2115

5262

57

108

164

218

295

842

Contrafacção/ Falsificação

uma enorme expansão, quer em

de Títulos de
crédito/outros)

resultado da globalização e da

Burla com fraude bancária

evolução tecnológica, quer tirando
proveito das vulnerabilidades de

Burla com seguros

uma cadeia de identidade tanto mais

Abuso de cartão

complexa quanto mais caminha no

Burla informática/
comunicações

sentido de uma gestão internacional

Devassa por meio da

de identidades digitais.
A

fraude

de

informática

identidade

pode

manifestar-se de várias formas,

Quadro I. Estatísticas da Justiça: selecção de alguns

algumas delas encontrando-se já

crimes registados que, provavelmente, envolveram

tipificadas no nosso ordenamento

fraude de identidade.

jurídico-penal

12

,

ainda

Fonte: Direcção-Geral da Política de Justiça

que

www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica

dispersas, outras carecendo, ainda,
de adequado enquadramento legal.
Umas incidem directamente sobre os

documentos de identidade e viagem ou
sobre qualquer documento aceite como prova de identidade. Outras deslocam o alvo de
interesse para novas oportunidades criadas pelas tecnologias de informação e comunicação
12

Referem-se, a título de exemplo, os seguintes: Falsificação de documento - (C. Penal - Título IV - dos crimes contra a
vida em sociedade, Capítulo II, Dos crimes de falsificação, Secção II – Artigo 256º); Abuso de cartão de garantia ou de
crédito - –(C. Penal - Título II - dos crimes contra o património, Capítulo III – Artigo 225º) Falsificação, viciação e
alteração de documentos fiscalmente relevantes (Regime Geral de Infracções Fiscais – Título II, Capítulo II – contraordenações fiscais); Uso de documento alheio - (C. Penal - Título IV - dos crimes contra a vida em sociedade, Capítulo
II, Dos crimes de falsificação, Secção II, artº 261º); Falsidade informática – (Lei do Cibercrime – nº 109/2009, de 15 de
Setembro – Artº3º - Disposições penais materiais)
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e para fragilidades da cadeia de identidade, potenciadas no contexto actual de confluência e
charneira entre uma identidade “tradicional” e presencial e uma identidade electrónica e
virtual.
A contrafacção e falsificação de documentos e o uso de documento alheio são, desde há muito,
formas de fraude de identidade a que os agentes de crimes como o tráfico pessoas e de droga, o
auxílio

à

branqueamento
De

2004

a

imigração
de
2010,

ilegal,

capitais
o

Serviço

e
de

Estrangeiros e Fronteiras detectou 6 965
documentos fraudulentos no controlo de

o
o

Fraude de identidade ilustrada por alguns
números:
TLD
pt

TLD
Location LD

at

Austria

110

87

be

Belgium

350

158

fr

France

680

360

de

Germany

896

610

it

Italy

450

291

nl

Netherlands

520

417

es

Spain

232

186

pt

Portugal

74

54

fronteiras.

terrorismo recorrem para ludibriar as

# Unique
phishing
attacks

Unique Domain
Names used
for phishing

autoridades e escapar às malhas da
justiça.

O chamado “Identity theft”, que
surgiu

associado

à

utilização

abusiva da tecnologia digital e ao
cibercrime,
contexto

traduz-se,

específico,

no

neste
acesso,

apropriação e uso ilegítimos, para
fins ilícitos, de identidades digitais e
assume novas manifestações como
o phishing, o carding e o skimming.
No entanto, este “roubo”, que nos
parece encontrar melhor tradução na

Quadro II. Ataques de phishing por Top Level
Domain (TLD): selecção feita de um universo total
de 115.473 ataques.
Fonte: APWG: Relatório do 1º semestre de 2011
www.antiphishing.org/reports/APWG_GlobalPhishin
gSurvey_1H2011.pdf -
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expressão usurpação da identidade 13 , não se limita ao espaço cibernético. De facto, a
apropriação e utilização da identidade alheia (de pessoa viva ou já falecida), pode ser
conseguida fora desse espaço e usada quer para a obtenção ilícita de vantagens e benefícios
de vária ordem, quer para a prática (ou ocultação da prática) de crimes diversos.
E é sobretudo esta usurpação de identidade, perpetrada quer em ambiente e com recurso a
meios analógicos, quer em ambiente e com recurso a meios digitais, que suscita o
problema da inversão do ónus da prova.
Qualquer cidadão pode ser atingido e confrontado, por exemplo, com a manipulação e
diminuição drástica da sua conta bancária, com o desvio indevido de regalias de segurança
social, com dívidas que não contraiu e/ou com
acusações de ilegalidades que não cometeu,

Fraude de identidade – Um problema

vendo-se obrigado a encetar uma luta difícil e

potenciado por:

onerosa, muitas vezes a nível transnacional,



para tentar reaver os seus bens, recuperar o seu

bens e práticas criminosas;

bom nome ou provar a sua inocência.



Quando a sua identidade é utilizada por outrem

tecnológicas/ Quantidade e variedade de

na prática de actos ilícitos, é ele que surge

transacções electrónicas;

como autor e como culpado, é ele que é



colocado na “cena do crime” e no centro da

estruturas e gestão das identidades e

trama judicial e é sobre ele que recai o ónus de

dos processos de identificação civil e

provar a sua inocência.

criminal;

A prevenção e repressão eficazes da fraude de



identidade é muito importante para reforçar a

de identidade.

Crescente mobilidade de pessoas,

Evolução e democratização

Crescente complexidade das infra-

Quebras na segurança da cadeia

confiança dos cidadãos nos sistemas instalados
para o proteger e dependem, em grande medida, de uma estreita articulação entre
organismos públicos diversos, órgãos de polícia criminal, tribunais e sistema prisional e da
13

A Lei nº 12/91, de 21 de Maio (Lei da identificação Civil e Criminal, entretanto revogada e que não entrou em vigor
por nunca ter sido regulamentada), contemplava, no seu artº 38, a usurpação de identidade, prevendo a aplicação de uma
pena de prisão até dois anos ou multa até 100 dias “ a quem induzir alguém em erro, atribuindo, falsamente, a si ou a
terceiro, nome, estado ou qualidade que por lei produza efeitos jurídicos, para obter vantagem, em proveito próprio ou
alheio, ou para causar dano a alguém.”
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utilização de sistemas e recursos tecnológicos interoperáveis e seguros (segurança
electrónica e identificadores biométricos, por exemplo) que permitam estabelecer, em toda
a cadeia, um nexo inequívoco entre uma pessoa e a sua verdadeira identidade.

Um novo paradigma de gestão de identidades

Enfrentamos hoje um novo paradigma de gestão de identidades que, embora continuando a
ancorar-se directamente na dimensão “soberania” do Estado, tem que ser inscrito em
preocupações

e

desenvolvimentos

partilhados

ao

nível

internacional,

e

mais

especificamente ao nível da União Europeia, em matéria de gestão de identidades
electrónicas e de alargamento das inerentes relações de confiança entre Estados.
A tecnologia desempenha papel de relevo neste novo paradigma e os identificadores
biométricos, por via dela, assumem um novo papel securizador.
A evolução tecnológica dos documentos que fazem prova da identidade num contexto de
mobilidade foi uma das medidas de primeira linha que – dificultando a acção dos
falsificadores e reforçando a fé pública nesses documentos – contribuiu para este novo
paradigma.
Do papel ao polímero, da leitura óptica à introdução do chip e de identificadores
biométricos, da adequação dos padrões nacionais aos internacionais e à interoperabilidade
global, todo um caminho foi percorrido no sentido de estabelecer, com a máxima
fiabilidade, o nexo inequívoco entre o documento e o seu verdadeiro titular.
Nesse caminho foram sendo introduzidos, na cadeia de identidade, novos factores de
complexidade (por exemplo, com a cadeia de confiança associada à segurança electrónica
e à gestão de chaves públicas e privadas), novos actores (por exemplo a indústria, detentora
de conhecimentos específicos e de capacidade de inovação relevantes e fornecedora de
produtos e serviços) e novos interfaces (por exemplo entre o cidadão e os sistemas de
certificação digital).
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Desse caminho resultaram importantes repercussões, quer ao nível de adequação da cadeia
de identidade - segurança das infra-estruturas tecnológicas e dos processos -, quer ao nível
das tipologias da fraude de identidade, que se redireccionaram para o aproveitamento de
fragilidades a montante ou a jusante da produção e emissão desses documentos.
O desenvolvimento da sociedade de informação e da democracia electrónica introduziram
também novos factores de complexidade. Num contexto em que a modernização e
simplificação administrativas conduzem à desmaterialização processual, em que se
promovem, para os mais diversos actos, o registo e gestão de dados pessoais (biográficos e
biométricos) em bases de dados informatizadas, e em que grande parte dos contactos,
contratos e transacções se concretizam via Internet (e.g. ecommerce e ebanking), vão
surgindo novas necessidades de gestão de identidades. E vão surgindo também novas
manifestações de fraude de identidade, com rastos e rostos cada vez mais difíceis de
localizar e desvendar, que têm levado ao desenvolvimento de mecanismos cada vez mais
sofisticados de rastreabilidade completa de identidades digitais (tracing and tracking)
Este novo paradigma e a gestão da sua complexidade exige uma abordagem cada vez mais
intersectorial, multidisciplinar e transnacional e uma estratégica concertada aos níveis
nacional e supranacional que tenha em devida conta os riscos de fraude de identidade.

Proteger a identidade: Como?
Uma estratégia e um plano de acção

Quer ao nível de organizações internacionais como a Organização da Aviação Civil
Internacional, a Organização das Nações Unidas e o Conselho da Europa, quer ao nível de
alguns Estados, têm vindo a ser desenvolvidos instrumentos de referência sobre a segurança e
gestão de identidades e sobre a prevenção e luta contra a fraude de identidade.

Ao nível da União Europeia, a Presidência Belga, exercida no segundo semestre de 2010,
deu especial atenção a esta temática, tendo sido adoptadas pelo Conselho da União
Europeia de 2 e 3 de Dezembro daquele ano, as “conclusões sobre a prevenção e luta
contra os crimes relacionados com a identidade e a gestão da identidade, incluindo o
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estabelecimento e o desenvolvimento de uma cooperação estruturada permanente entre os
Estados Membros da União Europeia”.14
Presentemente, está em fase de definição uma estratégia europeia subordinada ao tema “roubo
e gestão de identidades” que será apresentada para discussão durante 2012.15

O Plano Nacional Identidade Segura (PNIDS)

Portugal tem em curso, alinhado com esses instrumentos supranacionais, um Plano Nacional,
da iniciativa do Secretário-Geral do Sistema de Segurança Interna, que visa melhorar a

capacidade nacional de enfrentar as fraudes de identidade e a criminalidade que lhe está
associada, sobretudo através do reforço da segurança do registo e gestão de identidades e
dos processos de identificação.
Nele, a identidade pessoal é assumida como centralidade e o acento tónico é posto na
segurança da cadeia que a materializa, considerada basilar para uma efectiva protecção da
identidade e, por isso, factor crítico de sucesso na prevenção e luta contra as fraudes a ela
associadas.

Intervenientes

Este Plano envolve cerca de 30 instituições, maioritariamente do Sector Público, com
responsabilidades nas fases da cadeia de identidade: Registo, Emissão, Produção e
Controlo. Este vasto grupo de intervenientes integra, entre outros, os seguintes
intervenientes da área da justiça e assuntos internos: Instituto de Registos e Notariado,
Direcção-Geral da Administração da Justiça, Ministério Público, Forças e Serviços de
Segurança, Direcção-Geral dos Serviços Prisionais.
14

http://register.consilium.europa.eu/pdf/pt/10/st15/st15877-re02.pt10.pdf
Existem outras iniciativas europeias que importa também ter em conta, como por exemplo a comunicação da
Comissão”Rumo a uma política geral de luta contra o cibercrime” - http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0267:FIN:PT:PDF e a “Agenda Digital da Europa” http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
15
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Estrutura
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Organização:

Tratamento das questões
transversais, harmonização
metodológica e garante da
coerência dos produtos

Levantamento da situação actual (diagnóstico), elaboração e implementação do Plano de
Acção.

Produtos esperados:
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Abordagem:

O PNIDS tem como objecto de intervenção a cadeia de identidade e o seu encadeamento
com a cadeia de justiça.
A abordagem terá em conta as áreas, os aspectos e os eixos a seguir descriminados:

CO
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LEI – TECNOLOGIA – INTERFACES – PROCESSOS E PROCEDIMENTOS

Conhecer

Prevenir

Capacitar

Reprimir

Planeamento:

2010

FFA
ASSE
E II

Organização
Documento
Programático

2011/12

FFA
ASSE
E IIII

Diagnóstico
Avaliação riscos
Plano de Acção

2012

FFA
ASSE
E IIIIII

2013/14

2014/15

FFA
ASSE
E IIV
V

FFA
ASSE
EV
V

Aprovação

Avaliação
Implementação
do Plano de Acção

Publicação
em DR
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Principais desafios:

O conjunto de actividades desenvolvidas e em curso no âmbito do PNIDS (entre as quais
se destacam o documento programático, o levantamento de documentos de identificação
emitidos e produzidos e o mapeamento dos processos relevantes da cadeia de identidade)
evidenciaram alguns aspectos e necessidades, a saber:
 Multiplicidade de registos de identidade (e.g. civil, criminal, fiscal, de estrangeiros)
e de documentos de identificação;
 Multiplicidade de actores, perspectivas, conceitos, sistemas de informação, formas
de fazer;
 Necessidade de articulação das dimensões “tradicional” e digital da identidade e
respectivas cadeias de confiança;
 Necessidade de articulação estreita entre as cadeias de identidade e de justiça;
 Necessidade de construir um modelo de análise e avaliação de riscos;
 Necessidade de alinhamento com abordagens e desenvolvimentos supranacionais.
Estes aspectos e necessidades constituem-se como desafios que exigem um elevado grau
de coordenação e cooperação e que devem ser geridos de forma estruturada e coerente.

O Plano Nacional Identidade Segura (PNIDS) oferece uma estratégia e um plano
de acção para:


Obter e divulgar conhecimento e informação;



Identificar vulnerabilidades e riscos;



Reforçar a segurança, robustez e coerência da cadeia de identidade;



Estabilizar e consolidar conceitos-chave;



Melhorar a capacidade de detectar e punir autores de fraude de identidade;



Melhorar a capacidade de proteger as vítimas de fraude de identidade.
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Listam-se, de seguida, diplomas ilustrativos destes desenvolvimentos:

Desde

a

divulgação

do

estudo

anterior,

registaram-se,

em

Portugal,

vários

desenvolvimentos ao nível da gestão de identidades e da segurança dos documentos de
identidade e viagem, decorrentes da evolução da sociedade de informação. Paralelamente,
assistiu-se a uma crescente consciencialização quer do valor da identidade, quer da
necessidade de a proteger contra renovadas formas de fraude, para a qual a APDSI tem
dado contributo importante com um conjunto de reflexões produzidas, nomeadamente em
matéria de identidade digital.
A importância destes desenvolvimentos e desta consciencialização, de significativo
impacto no universo e funcionamento da Justiça, justificaram a inclusão de um texto
subordinado ao tema “Identidade segura” neste estudo.

Bases de Dados ADN
A Lei n.º 5/2008, de 12 de Fevereiro - Diário da República, 1ª série, N.º 30, 12 de
Fevereiro de 2008 - Aprova a criação de uma base de dados de perfis de ADN para fins de
identificação civil e criminal.

Cartão do Cidadão
Lei nº 7/2007 de 5 de Fevereiro - Diário da República, 1.a série, nª 25, 5 de Fevereiro de
2007 - Cria o cartão de cidadão e rege a sua emissão e utilização.

Certificação electrónica
Decreto-Lei nº 116-A/2006 de 16 de Junho - Diário da República, I Série A, nº 115, 16 de
Junho de 2006 - Procede à criação do Sistema de Certificação Electrónica do Estado Infra-Estrutura de Chaves Públicas e designa a Autoridade Nacional de Segurança como
Autoridade Credenciadora Nacional

Cibercrime
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Lei n.º109/2009 de 15 de Setembro - Diário da República, 1.ª série, N.º 179, 15 de
Setembro de 2009 - Aprova a Lei do Cibercrime, transpondo para a ordem jurídica interna
a Decisão Quadro n.º 2005/222/JAI, do Conselho, de 24 de Fevereiro, relativa a ataques
contra sistemas de informação, e adapta o direito interno à Convenção sobre Cibercrime do
Conselho da Europa.

Passaporte Electrónico
Decreto-Lei nº 97/2011 de 20 Setembro - Diário da República, 1.ª série, N.º 181, 20 de
Setembro de 2011 - Transfere a competência da concessão do passaporte comum dos
governos civis para o director nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
procedendo à quarta alteração do Decreto-Lei n.º 83/2000, de 11 de Maio

Decreto-Lei nº139/2006 de 26 de Julho - Diário da República, 1ª série, Nº 143, 26 de
Julho de 2006 - Primeira alteração ao Decreto-Lei nº 86/2000, de 12 de Maio, que regula a
organização e o funcionamento do sistema de informação do passaporte electrónico
português (SIPEP).

Decreto-Lei nº138/2006 de 26 de Julho - Diário da República, 1ª série, nº 143, 26 de Julho
de 2006 - Quarta alteração ao Decreto-Lei nº 83/2000, de 11 de Maio, que aprova o regime
legal da concessão e emissão do passaporte electrónico português
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Protecção de direitos individuais na Sociedade da Informação
José Matos Pereira
jmatospereira1@gmail.com
Abordam-se alguns problemas da resolução de conflitos na Sociedade da Informação
relativa à protecção de direitos individuais. A evolução galopante das tecnologias da
informação entre a publicação dos estudos da APDSI E-Justiça 2005 e o E-Justiça 2012,
tornam a protecção dos direitos individuais, designadamente a privacidade e a protecção
de dados pessoais e conflitos respectivos, cada vez mais, matéria dependente de actores
não tradicionais e fora da justiça tradicional.

Palavras-chave – Protecção de direitos individuais, privacidade, protecção de dados
pessoais, resolução de conflitos, justiça, soberania, sociedade da informação

1-

Se compararmos o período de 2005 a 2012, sob o aspecto do papel que a “Justiça”
tradicional exerce nos conflitos da “Sociedade da Informação”, parece diminuir a
importância da justiça e alargar-se a distância entre as duas realidades.

2-

Não são conhecidas estatísticas que especifiquem quantidades e evolução de
processos entrados, findos e pendentes nos tribunais civis, penais e administrativos
portugueses sobre conflitos de matérias especificamente ligadas à galopante
evolução da Sociedade da Informação, por exemplo, sobre protecção de dados
pessoais, direitos de autor e crimes informáticos. O que transparece é que estes
conflitos são quase irrelevantes nos volumes de trabalho dos tribunais portugueses,
o que não significa que processos etiquetáveis com palavras-chave diferentes, por
exemplo, cobranças de facturas de telecomunicações e serviços em linha, e outros,

77 de 362

e-Justiça II

não possam reflectir ou incluir, pontualmente, aspectos conotados com os
problemas da Sociedade da Informação.
3-

Nas estatísticas da Justiça da PORDATA (www.pordata.pt), podemos, no entanto,
verificar que, numa das autoridades independentes e reguladores a quem foi
atribuída alguma competência de resolução de conflitos da Sociedade da
Informação, a Comissão Nacional de Protecção de Dados (www.cnpd.pt ), entre
2004 e 2010, o número de processos entrados quintuplicou (passaram de 1999
para 9894).

4-

Não é público o número de conflitos classificáveis como da Sociedade da
Informação entrados noutras entidades reguladoras, designadamente a ERC,
Entidade Reguladora da Comunicação, que tem competência sobre conteúdos
Internet, ou a Anacom que tem competência geral sobre Comércio Electrónico, a
Direcção-Geral do Consumidor, que tutela os conflitos de consumo transfronteiras
e a publicidade, incluindo na net, ou nos reguladores financeiros, de seguros, de
valores mobiliários, do medicamento, etc., cuja competência especializada não os
dispensa de lidarem com conflitos em rede mais ou menos típicos da Sociedade da
Informação.

5-

Tomando, por exemplo, apenas a CNPD, já referida, os processos findos na CNPD
quadruplicaram no mesmo período, de 2779 para 10849 e os pendentes, no final
de 2004 eram 2981 e no fim de 2010 eram 12305 (PORDATA).

6-

De salientar que, enquanto o saldo de processos entrados menos saídos em cada
ano, tem aumentado sempre nos tribunais judiciais, ou seja, na “Justiça”
tradicional, a CNPD tinha fechado mais 954 processos do que os entrados em
2010, demonstrando uma taxa de eficácia significativa.

7-

A questão de saber se com a Sociedade da Informação emergem novos riscos para
a cidadania depende do que considerarmos serem as tendências da cidadania, da
soberania e da “Justiça” órgão de Soberania, e nela baseada.
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8-

Se considerarmos que “a cidadania rege a relação indivíduo-Estado mediante um
conjunto de direitos e deveres recíprocos”(CANELO, Maria José, “Cidadania” in
Dicionário das Crises e das Alternativas, Almedina, CES, Coimbra, 2012),

9-

Se considerarmos que a “cidadania” é uma relação que está baseada na Soberania
do Estado, e que “a globalização e as alterações tecnológicas há muito que
anunciam o declínio os estados e da soberania estatal”(BETZ, David J. e
STEVENS, Tim, Cyberspace and the State, Routledge/IISS, London 2011), é fácil
concluir que a relação está em risco.

10- A cidadania, por outro lado, já não segue o modelo linear indivíduo-Estado acima
descrito, pois a Constituição da República Portuguesa prevê sete tipos de relações
de cidadania, cada uma com conjuntos de direitos e deveres próprios. (1) A CRP
reconhece uma cidadania “universal”, quando equipara estrangeiros e apátridas
aos cidadãos nacionais em direitos e deveres (CRP. Artº 14º), quando integra o
direito humanitário das organizações de que Portugal faz parte no direito
português (CRP. Artº 9º), por exemplo, busca e salvamento, e quando considera a
Declaração Universal dos Direitos do Homem, documento sem força jurídica da
ONU, como elemento integrador e de interpretação auxiliar dos direitos
fundamentais constitucionais (CANOTILHO, J.J. Gomes e MOREIRA, Vital,
Constituição da República Portuguesa anotada, Artigos 1º a 107º,Coimbra Editora,
Coimbra, 2007).
11- A Constituição prevê ainda a (2) cidadania nacional (tradicional), mas o seu
direito fundamental – o direito de voto – é hoje atribuído a nacionais de quase 50
países, cidadania nacional em sobreposição com a (3) cidadania da Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa e a (4) cidadania europeia, ambas atribuídas
automaticamente aos cidadãos nacionais dos países membros.
12- A Constituição fixa também uma (5) cidadania regional e

(6) local, com

conjuntos de direitos e deveres específicos indivíduo-região e indivíduo-município
e indivíduo-freguesia e ainda uma (7) cidadania de morador, quando estabelece os
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direitos e deveres dos meros residentes de qualquer nacionalidade, ou apátridas,
nas relações indivíduos - associações e comissões de moradores, relações
desenvolvidas na Constituição da República Portuguesa e, por exemplo, na Lei das
Áreas Urbanas de Génese Ilegal.
13- “Protecção dos direitos individuais”, é o cerne da relação de cidadania tradicional
como relação indivíduo-Estado, um tema demasiado amplo que envolve direitos
constitucionais e outros cobertos pelos Código Civil, Penal, do Trabalho, leis da
saúde, fiscais e outras… pelo que o limitamos aos aspectos mais sensíveis da
Sociedade da Informação – privacidade e segurança.
14- Típicos da Sociedade da Informação são os direitos individuais que envolvem a
informação e o primeiro tem sido a “Privacidade”, ou o “direito a ser deixado em
paz”, que é um conceito cultural bastante antigo, com conteúdos diferentes;
15- Este conceito, quando o Estado começou a exigir aos seus cidadãos e aos dos
outros, dados fiscais, patrimoniais, de saúde, de relação familiar, etc, evoluiu, e
nos anos 70 do século XX, encontrava-se já numa fronteira mais realista mas
menos exigente do que a fronteira do respeito pela privacidade, a (2)“protecção de
dados pessoais” face à informática, com o registo obrigatório de dados e a criação
de grandes ficheiros do Estado e a evolução da mecanografia para a informática.
16- A Soberania interna e externa sobre os dados pessoais protegia aparentemente o
cidadão com a (a) proibição constitucional do “número nacional único”, que
visava dificultar as interconexões de ficheiros e que ainda consta da Constituição,
Artº 35º, embora seja uma protecção irrelevante tecnologicamente) e a
proibição

(b)

dos “fluxos de dados transfronteiras” disposições hoje inúteis e

irrealistas.
17- Oferecia-se alguma protecção legal do Estado, o “fluxo” deixou de ser proibido
dentro dos espaços da Convenção do Conselho da Europa e de Directivas da UE.
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18- No século XXI, na era do varrimento automático por motores de busca e agentes
inteligentes, da Web 2.0 e do “Cloud Computing”, a “antiga” privacidade passou a
ser discutida como um (3) “Direito à autodeterminação informacional” do
indivíduo face a organizações que operam na esfera da globalização.
19- Já não são os Estado os principais actores do controlo dos dados da privacidade ou
dos dados pessoais, mas organizações que se propõem, por exemplo, (a)
“organizar a informação universal e torná-la útil” (missão que a Google se
atribuiu), ou (b) estabelecer a cadeia de cinco contactos que permitirão a cada
cidadão do mundo estar em rede com qualquer outro (missão do Facebook), ou (c)
assegurar que toda a informação é escutada e analisada (presumível missão do
Echelon).
20- O“Direito à autodeterminação informacional” passou, em grande parte, a
depender da atitude e segurança individual.
21- As outras faces da moeda são a Comunicação em rede que se tornou a
comodidade universal a a Segurança matérias tão complexas que não poderão ser
tratadas neste artigo, tanto mais que a comunicação em rede é um comodidade
hiper-valorizada e, quase sempre, a “segurança pública”, é o valor que se invoca
para fazer regredir o “Direito à autodeterminação informacional”.
22- A Soberania do Estado, que era competente para a protecção da privacidade,
comunicações e segurança do cidadão na ordem interna, não é idónea para garantir
essa mesma protecção a nível global. As fronteiras da soberania do Estado não são
tão extensas que possam garantir universalmente esses direitos, mesmo através da
cooperação.
23- A Soberania é partilhada com entidades com fronteiras de geometrias muito
variáveis, sector a sector. O Estado português delegou a Soberania sobre as
fronteiras de circulação de pessoas, no Espaço de Schengen, a soberania
monetária, no BCE a 17, a soberania de defesa, na NATO, a de circulação de bens
e serviços e financeira, na União Europeia a 27, e a Web e o conjunto de serviços
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de informação é simplesmente global. No nosso espaço mais próximo, a protecção
de dados cabe ao Conselho da Europa e à EU em cerca de 50 e 27 países
respectivamente
24- A evolução da Privacidade também é complexa. Quando, no século XIX, Eastman
Kodak vendeu centenas de máquinas e tornou a fotografia popular, o problema,
nos EUA, era saber se fotografar no espaço público violava ou não a privacidade.
No século XXI, discute-se ainda se a instalação de câmaras de videovigilância,
controladas por entidades de segurança no espaço público, violam ou não a
privacidade, enquanto a quase totalidade dos 12 milhões de telemóveis que
circulam em Portugal, nas mãos de quem quer que seja, tiram fotografias, fazem
vídeos e gravam conversas e as reenviam instantaneamente para redes mundiais
(Youtube e outras), sem possibilidade de controlo, porque as Leis de Protecção de
Dados não se aplicam a detentores individuais dos equipamentos, bases de dados e
ficheiros.
25- Do ponto de vista de protecção de dados pessoais ou de privacidade (não de
investigação criminal), Julian Assange poderia ter, nos seus computadores
pessoais, todos os dados pessoais de terceiros que entendesse, de acordo com a lei
portuguesa de protecção de dados. A WikiLeaks é que estaria sujeita à
aplicabilidade da Lei de Protecção de Dados
26- Na sociedade rural dos séculos XIX e XX, os indivíduos, nas comunidades locais,
estavam sob escrutínio permanente dos vizinhos e mesmos os pensamentos eram
controlados pelos párocos na confissão, condição necessária para terem comunhão
e atestado de bom comportamento cívico e moral, pelo que a privacidade não se
discutia e tinha um conteúdo e um valor cultural diluído na comunidade.
27- Com o Estado a exigir registos de tudo e computadores a poderem cruzar dados, o
problema tornou-se sensível nas relações de cidadania e recuou para a “protecção
de dados” cedidos obrigatoriamente ao Estado.
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28- Agora, com todos os sistemas públicos e privados multinacionais, métodos de
detecção remota, lógica, voluntária ou involuntária, com tecnologias de captação,
registo,

tratamento,

manipulação

e

divulgação

mundial,

o

“direito

à

autodeterminação informacional” será, cada vez mais, uma tarefa individual quase
impossível e a sua garantia tem de ser dada por entidades de nível superior ao
próprio Estado, pelo que o tema foge ao binómio indivíduo-Estado que caracteriza
tradicionalmente a relação de cidadania.
29- Internet - Ficou célebre a frase da então comissária europeia para a Sociedade da
Informação, Viviane Reding, “Deus esquece e perdoa, a Internet nunca!”
salientando a dimensão temporal do problema, a acrescer à cultural e à geográfica
que permitem criar espelhos virtualmente indestrutíveis de informação errada e até
prejudicial que pode ser relevante em apreciações totalmente fora do contexto,
pelo que a Sociedade da Informação tem inúmeros perigos para a
“autodeterminação informacional”.
30- Têm sido desenvolvidas, promovidas e até implantadas em relação a este
problema, duas linhas de intervenção global, uma designada por PET, Privacy
Enhanced Technologies, com tecnologias que visam reduzir ou minimizar a
exposição de dados pessoais ao exterior, e outra TET, Transparency Enhanced
Tools,

que

visa

responsabilizar

cada

organização

pela

divulgação

e

sustentabilidade das suas políticas de privacidade. Nesta área, teve particular
importância a discussão gerada pela fusão das variadas políticas de privacidade do
grupo Google, em 1 de Março de 2012, que reuniu, numa só política e num só
controlo, todo o acervo de cada cliente em todos os serviços, filiais e empresas
afiliadas.
31- Futuro – Nada sabemos sobre o futuro, mas, a levar a sério as previsões de um
estudo da IBM divulgadas pela Semana Informática de 13/1/2012, em 2016
produziremos e usaremos a nossa própria energia, com roupas fotovoltaicas,
teremos pequenas mini-hídricas, deixando correr torneiras, ou moveremos
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geradores, caminhando; as passwords deixarão de existir e o controlo de
identidade será feito totalmente por sistemas de registos biométricos, aumentará a
capacidade de ler a mente humana e de comando directo dos pensamentos a
smartphones e a outros dispositivos.
32-

Neelie Kroes, Vice-Presidente da Comissão Europeia responsável pela Agenda
Digital (Intervenção na Internet of Things Europe 2011 Conference, Brussels,28th
June 2011) alerta para o problema que é posto pela governação da Internet das
Coisas (IOT) em que se espera para um horizonte de 2020 que estejam ligados 50
mil milhões de dispositivos, seis por cada habitante do mundo, que permitirão
relacionar comportamentos, actos, omissões, frequências de usos, destinatários,
IOT governada algures, numa galáxia de nuvens de Cloud Computing.

33- Neste ano de 2012, estima-se que mais de 60 biliões de objectos com etiquetas
RFID (Rádio Frequency Identifiers) e, no caso das tecnologias NFC, Near-Field
Communication, um número muito elevado e indeterminado de objectos
detectáveis e identificáveis por tecnologias de proximidade, por exemplo, na área
dos cartões de acesso e na bilhética, permitem reconstituir o percurso das pessoas
ou dos bens, neste caso desde a fábrica à caixa registadora.
34- Tecnologias, para nós, “invisíveis”, permitem relacioná-los com cartões de crédito
ou débito, outros smartcards, relacioná-los funcionalmente com o perfil do cliente
e com os destinos e localizações activas ou passivas dos próprios, de terceiros em
relação, e dos objectos, neste caso, até ao momento e ponto de tratamento final
como resíduos sólidos. Esta explosão da informação pessoal e os seus conflitos
potenciais escapam à “Justiça” tradicional.
35- A União Europeia está a rever a regulamentação da privacidade durante 2012,
prevendo-se a emissão de um extenso Regulamento, de aplicabilidade directa, e
uma Directiva, a ser transposta pelos Estados
36- A invasão do “eu” ocorre também com os sistemas de cruzamento de interesses
percebidos do utilizador, com a detecção georeferenciada do mesmo, num
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local.Estamos, cada vez mais num mundo de “personalized signage” ou
sinalização personalizada e sugestão personalizada: “Na próxima rua à direita
encontra os seus bombons preferidos”, “você está quase a romper os sapatos, a
sapataria que procura está a 20 metros”, “leve o carro à revisão”, “ Você já não
come um bom bife há três meses”, tudo em nome da comodidade e do lucro
comercial.
37- Mas como é que o sistema sabe, muito mais do que nós, o que é preciso? Porque
fornecemos voluntariamente e involuntariamente muitos dados que alguém
controla e nós não.
38- Culturalmente, as novas gerações preocupam-se mais com a sua promoção do que
com a sua privacidade e entregam às redes sociais muito mais informação pessoal
do que os seus avós entregariam ao padre sobre os seus “maus” pensamentos.
39- Conclusão: O cidadão está e estará muito menos protegido. O principal
controlador da informação sobre os indivíduos deixou de ser o Estado e, em última
análise, a sua “Justiça”. Na maior parte dos casos, o Estado foi ultrapassado, no
controlo dos dados e na possibilidade de resolução de conflitos, pelos detentores
de sistemas de motores de busca, agentes inteligentes e redes sociais e sistemas de
“escuta” de toda a informação, umas vezes com o pretexto de defesa e segurança
pública, outras vezes com fins lucrativos.
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O ODR como forma de acesso à justiça
Mestranda Cristiana Santos16
Prof. Doutor Francisco Andrade17

O sistema de ODR, através de sistemas de apoio à tomada de decisão, potencia a geração
de respostas para as necessidades das partes em litígio, o que se considera ser um meio
apto a contribuir para uma melhoria da qualidade do sistema de justiça. O ODR torna-se
possível através da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que
permite às partes uma mais fácil e rápida comunicação, em modo síncrono ou assíncrono,
ainda que não estejam, ou não tenham possibilidade de estar, em presença uma da outra,
na base de um espaço-tempo privilegiado.

Palavras-Chave: ODR; ADR; acesso à Justiça; inteligência artificial; TICS

1. Definição de ODR

Referimo-nos ao sistema de resolução de conflitos em linha18 (Online Dispute Resolution,
ou ODR, como designaremos), como assunção da sinergia das formas de resolução
alternativas de conflitos (Alternative Dispute Resolution ou ADR) e das tecnologias da
informação e da comunicação (TICS).

16

Cristiana Santos, csantos@deco.pt, Deco, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Rua da Torrinha, 228
H, 5.º, 4050-610, Porto, Portugal.
17
Francisco C. P. Andrade, fandrade@direito.uminho.pt, Escola de Direito da Universidade do Minho,
Campus de Gualtar, 4710-057, Braga, Portugal.
18
Cfr. Marco Pierani e Enrico Ruggiero, I Sistemi Alternativi Di Risoluzione Delle Controversie Online, Hardcover ,
2002, pp. 80-89.
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O ODR é aplicável a litígios em matéria contratual, 19 resultantes da venda de bens e
prestação de serviços20 (i) de contratação electrónica (ou e-disputes, com a utilização da
Internet como parte do processo de resolução de conflitos) e (ii) ocorridos em ambiente
offline,21 numa plataforma especialmente desenhada, também tramitada em rede e offline.22
Uma vez que um conflito poderá sobrevir entre empresas e consumidores, virtual e
independente da sua localização geográfica, torna-se inviável que as partes usem um
mecanismo tradicional de resolução de disputas, podendo os litígios serem dirimidos
dentro do mesmo no qual foram despoletados.

O ODR faz migrar o ADR de um local físico para um local virtual, e torna a resolução de
disputas ainda mais flexível, plástica e conveniente. Fazendo uso das tecnologias, as partes
podem remotamente comunicar, de forma síncrona ou assíncrona, em vez de comunicarem
na presença uma da outra. No entanto, o ODR foi além de permitir o simples suporte
telemático dos processos de ADR. A fenomenologia do ODR agrega diversos
procedimentos tendentes a prevenir,23 controlar ou resolver disputas (dispute avoidance e
19

Cfr. Barbieri, Diovani; Carneiro, Davide; Andrade, Francisco; Novais, Paulo, Resolução de Conflitos em Linha – Uma
aplicação ao Direito de Consumo, in Scientia Ivridica, Tomo LIX - nº 323, 2010, pp. 581-607.
20
A Proposta Europeia de ODR (COM(2011) 794 final) só se aplica aos litígios que resultem de venda de bens ou
prestação de serviços em linha, excluindo peremptoriamente os decorrentes dos serviços offline, (cf. art. 2.º e art. 4.º nas
suas alíneas c) e d)). Não reiteramos esta orientação misoneísta e anacrónica pelo facto de se processarem, com sucesso,
conflitos de consumo offline através de métodos de ODR de 1ª geração; escalpeliza-se autorizadamente a presente crítica
com base na actuação de vários facilitadores de ADR em Portugal que actuam já com base em TICS na mediação entre as
partes, ex. CIAC’s e DECO. Esta Proposta de Regulamento de ODR exclui conflitos que não sejam transfronteiriços,
obrigando os estados-membros que o desejem a configurar sistemas puramente nacionais para os conflitos intrafronteiras, apesar de os seus intervenientes poderem ser de nacionalidade diversa, mas se encontrarem a residir
permanente ou temporariamente no mesmo estado-membro. Reconhecemos que na prática, a presente Proposta se limita
à criação de uma espécie de “marco de correio electrónico”, ou de um “receptáculo postal online”, para onde são
dirigidas as queixas que, após uma triagem meramente formal, são remetidas para as diferentes entidades de ADR,
conjecturando-se, desta forma, como um sistema de remessas burocrático, administrativo e pesado. No âmbito desta
Proposta, basta uma das partes não concordar com a Entidade de ADR sugerida, para que o processo acabe por abandono,
cfr. art. 7.º, n.º3, 8.º, n.º2, alínea b), e n.º4. em rigor, a resolução de litígios não se promove em linha, mas pelos métodos
de ADR. Tão-somente a queixa electrónica enceta-se em linha. Tal pode acarretar uma inevitável dilação para as partes,
que é inconveniente, revertendo-se em desvantagem de custos de morosidade e de oportunidade.
21
Deve entender-se a extensão ao ODR de conflitos de consumo transaccionados de forma directa, cf. DL 67/2003, de
8/4 (alterado pelo DL 84/2008, de 21/5), ou à distância, cf. DL 82/2008, de 20/5. Considere-se ainda a Proposta de
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um direito europeu comum da compra e venda (COM 2011) 635 final), disponível em http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0635:FIN:PT:PDF.
22
Nem toda a tramitação deve suceder online, o que seria excessivo para determinadas partes que requeressem que o
acordo escrito fosse viabilizado em papel ou que os documentos probatórios tivessem suporte de papel.
23
Assistência jurídica (consiste em conselhos, na indicação de uma lista de advogados publicada no website da Ordem
dos Advogados, ou contactos de prestadores de ODR); gestão da prevenção de disputas (pode incluir o uso de contratospadrão e formulários); recomendações; assistência nas reclamações; cláusulas de resolução de disputas; publicação das
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dispute resolution). Enquanto alguns mecanismos de ODR consistem em “procedimentos
de acordo” (por exemplo a mediação online), outros pertencem a “procedimentos de
aconselhamento” (por exemplo, ferramentas de apoio à negociação) ou “procedimentos de
decisão” (por exemplo, a arbitragem online), dependendo do conflito em questão e da sua
dependência face à tecnologia.

Posicionados no processo de resolução de litígios em linha, enquadramos os participantes
respectivos: as duas partes em conflito (o consumidor e o fornecedor de bens e serviços), o
terceiro neutro e a tecnologia (preceitua – se como “quarta parte”) que assistem o
mediador ou árbitro,24 assumindo-se claramente uma tendência que se vem afirmando no
sentido

de

potenciar

a

intervenção

de

sistemas

inteligentes

de

apoio

à

decisão.25 A assistência pelas TICS é titulada de “quarta parte”, 26 pelo facto de constituir
uma ferramenta para auxiliar as partes no processo de resolução de disputas. 27 Esta
elegibilidade metaforizada afere-se pelas aplicações que melhoram a experiência do
terceiro neutro e que perfectibilizam o ambiente online: a quarta parte pode coligir
informações, enviar respostas automáticas, agendar reuniões, esclarecer interesses e
prioridades,

28

sumarizar documentos, traduzir automaticamente textos, entre outras

funcionalidades. A intervenção da “quarta parte” vai progredindo à medida dos avanços
evolucionários da tecnologia, fornecendo-se às partes maiores vantagens em termos de
economia processual, redução de custos e de aproximação à abordagem do litígio.

queixas; informação aos consumidores; formação em ADR e ODR; literatura jurídica, entre outras ferramentas, muitas
vezes incorporadas num código de conduta, T. Schultz, G. Kaufmann-Kohler, D. Langer, V. Bonnet, Online Dispute
Resolution: The State of the Art and the Issues, E-Com Research Project of the University of Geneva, Geneva, 2001,
http://www.onlineadr. org., pp. 30 e ss.
24
Katsh, E.; Rifkin, J.,“Online Dispute Resolution – resolving conflicts in cyberspace”, Jossey-Bass Wiley Company,
San Francisco 2001, pp. 93-117.
25
Peruginelli G.; Chiti, G., “Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution”, in Proceedings of the Workshop on the
Law of electronic agents – LEA, 2002.
26
Asseveramos com premência o teorizado por Ethan Katsh e J. Rifkin, J. , ob. Cit. , pp. 93-117.
27
Katsh E.; Wing, L. "Ten Years of Online Dispute Resolution (ODR): Looking at the Past and Constructing the Future"
38, U. Tol. L. Rev., 2006, p. 31.
28
Katsh, E.; Rifkin, J. , “Online Dispute Resolution – resolving conflicts in cyberspace”, ob. Cit. p.129.
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Conceptualiza-se este sistema como elemento globalizador e facilitador de acesso aos
meios extrajudiciais de resolução de litígios em linha e como sustentação da legitimação da
justiça electrónica portuguesa, em conjugação com o Plano de Acção para a Justiça na
Sociedade da Informação.29 Esta perspectiva aparece claramente em consonância com a
chamada Segunda Geração de ODR 30 evidenciando características típicas: (a) estes
sistemas não se limitam a facilitar o contacto entre as partes, mas avocam como seu
objectivo a apresentação de soluções para o litígio; (b) a intervenção do software é
potenciada, contemplando-se a utilização de sistemas inteligentes de apoio à tomada da
decisão das partes.

A utilização de ferramentas de comunicação colaborativas síncronas e assíncronas de
interface, se forem bem utilizadas, prefiguram-se como grandes contributos para o
processo de resolução de litígios em linha. Reproduzimos e propomo-nos a reutilizar
alguns dispositivos mediáticos já existentes: listas de correio (mailing lists), mensagens
electrónicas ou emails, 31 - 32 chatrooms 33 e salas de mediação virtuais 34 para reuniões
29

Cf. Despacho n.º 16171/2011, do Plano de Acção para a Justiça na Sociedade da Informação, plano procedente de
coordenadas programáticas europeias (E-Justice) e no seguimento do Plano de Acção Plurianual 2009-2013 sobre Justiça
Electrónica Europeia (2009/C 75/01).
30
Peruginelli G.; Chiti, G., “Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution”, ob. cit.
31 O E-mail é a mais básica das TICS, de fácil utilização, personalizada, porta um processo de download rápido e não
requer largura de banda, já que a maioria é mensagem de texto. Quando integrado em serviços de ODR, o email tem as
vantagens de uma comunicação assíncrona, na qual todos estão familiarizados, é muito flexível para cada tipo de disputa
e possibilita a troca de informações escritas complexas. Concede às partes o tempo e o espaço necessários, além da
facilidade de armazenamento. A sua principal desvantagem é que o e-mail, na maioria dos casos, não é cifrado, o que
permitiria o acesso a um terceiro, vide Rule, C., “Online Dispute Resolution for Business: B2B, Ecommerce, Consumer,
Employment, Insurance, and Other Commercial Conflicts”, Jossey-Bass. 1st Edition, September, 2002, pp. 246 e ss.
Actualmente, o correio electrónico é um serviço essencial que complementa o ODR e o ADR pelo fornecimento de
informações e agendamento de contactos.
32
Do ponto de vista do consumidor, há uma clara preferência pelo e-mail, dadas as suas vantagens; não exige uma
resposta rápida (quando uma parte recebe uma proposta, poderá pensar e responder). Outra possível causa para essa
preferência é que o uso do e-mail não é tão caro como a sala de chat em termos de ligação à Internet. Portanto, há uma
tendência a favor de uma comunicação assíncrona em vez de síncrona que também se repete no caso das instituições, cf.
http://idt.uab.es/files/unpub/2.pdf, p.7.
33 O “chat” e as mensagens instantâneas (IM) consistem na troca de mensagens de texto através de uma aplicação de
software em tempo real. Os seus usuários geralmente têm a capacidade de ver o status dos outros, indicando se estão ou
não ligados, ocupados ou ausentes.
34
Benford, S., Bullock, A., Cook, N., Harvey, P., Ingram, R., Lee, O., “From Rooms to Cyberspace: Models of
Interaction in Large Virtual Computer Spaces”, Interacting with Computers, Vol. 5, Issue 2, Elsevier Science, 1993.
Referenciamos dois exemplos: o ECODIR (“Electronic Consumer Dispute Resolution”) que permite que consumidores e
fornecedores resolvam conflitos envolvendo a aquisição de bens e serviços ou outras disputas geralmente relacionadas
com a qualidade dos produtos ou a sua garantia; e o Mediation Room que é um espaço online flexível para a mediação de
conflitos (http://www.themediationroom.com/)
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plenárias ou em caucus,35 teleconferência, vídeo-conferência, audio-conferência e videopresence, plataformas online, fóruns electrónicos, follow-up interface, 36 sistemas de
partilha de arquivos, caucus, calendários37 e outras tecnologias emergentes potenciadoras
de fluxos informacionais entre as partes. As comunicações electrónicas realizadas num
website (comunicações web-based) 38 oferecem um serviço mais organizado e seguro,
centralizam todas as informações de uma disputa, podendo conter um calendário com o
cronograma de reuniões, e são utilizadas como o locus para a resolução das controvérsias.

A plataforma central de ODR (assim como o prestador de ODR privado e igualmente a
parte neutra) podem aconselhar qual o processo mais adequado face às necessidades de
uma disputa concreta. Assim, a eficiência depende da adequada combinação de
ferramentas tecnológicas e dos métodos tradicionais para as especificidades de cada
disputa.39 A arquitectura fornecida visa, através da reutilização e reprodutibilidade das
infra-estruturas e recursos tecnológicos existentes, potenciar as aplicações de justiça
presentes e avocar a intervenção das TICS ao processo. Esta imediação promove o controlo
do processo produtivo, aumentando a observabilidade e previsibilidade processual.

A aceitação e o desenvolvimento do ODR desenvolver-se-ão à medida que o nível geral de
conforto e sofisticação no uso de ferramentas em linha aumentem.

Visualizados no dinamismo de uma relação jurídica de consumo, aduzimos que os
advenientes conflitos assumem vocação auto-compositiva, ajustando-se e caracterizando-se

35

Kaufmann Kohler, Gabrielle, “La resolución de los litigios en línea – perspectivas y retos del contencioso internacional
contemporáneo”, Revista Latino-Americana de Mediación y Arbitraje, 2003, vol. III – Número 4, p. 12.
36
O mecanismo de “follow up interface” só aparece quando as partes o requerem e este mostra os últimos documentos ou
provas acrescentadas ao processo, comentários e propostas para reuniões online. O Internet Ombudsman também oferece
uma ferramenta semelhante, mas a diferença é que o mediador pode colocar cada e-mail/correspondência visível ou não
visível para os participantes.
37
O calendário é opcional, mas é uma grande oportunidade para definir as datas para as reuniões online (dependendo do
mediador), prazos e outros pontos importantes, por isso, o calendário deve também ser considerado como componente
técnica de um processo de mediação (se, naturalmente, o processo é longo o suficiente).
38
Katsh, E.; Rifkin, J. ; ob. Cit. p. 122; e Rule, C., “Online Dispute Resolution for Business ...”, ob. Cit., p. 254.
39
Katsh L.; Wing, Leah; “Ten Years of Online Dispute Resolution ...”, ob. Cit. p. 30.
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como os mais receptivos à sua resolução em linha. 40 É da observação corrente que
sobrelevam os vastos domínios que tangem à litigação de consumo, como os serviços
públicos essenciais,41 sistema de pagamentos,42 crédito ao consumo,43 serviços financeiros
à distância, 44 comércio electrónico, 45 direito real de habitação periódica, direito de
habitação turística,46 contrato de seguro,47 seguro automóvel obrigatório,48transporte aéreo
de passageiros,49 transporte ferroviário,50 viagens turísticas,51 entre outros.52
40

Barbieri D., Carneiro D., Andrade F., Novais P., “Resolução de Conflitos em Linha…”, ob. Cit., pp. 581-607.
A Lei n.º 6/2011 de 10/3 (que altera a Lei 12/12008 de 26/2) cria no ordenamento jurídico um mecanismo de
arbitragem necessária no acesso à justiça por parte dos utentes de serviços públicos essenciais, por sua opção expressa,
suspendendo-se no seu decurso o prazo para a propositura da acção judicial ou da injunção.
42
O DL 317/2009 de 30/10/2009, relativo aos serviços de pagamento, determina, no artigo 92.º, que os prestadores de
serviços de pagamento devem oferecer aos utilizadores o acesso a meios extrajudiciais eficazes e adequados de
reclamação e de reparação de litígios. Nessa esteira, para além da possibilidade de acesso aos meios judiciais
competentes, os utilizadores de serviços de pagamento podem apresentar, directamente ao Banco de Portugal,
reclamações fundadas no incumprimento de normas referentes à prestação e utilização de serviços de pagamento. Esta
oferta é efectivada através da adesão a pelo menos duas entidades autorizadas a realizar arbitragens ao abrigo do DL n. º
459/86 de 27/12 ou a duas entidades registadas no sistema de registo voluntário de procedimentos de resolução
extrajudicial de conflitos de consumo, instituído pelo DL n.º 146/99 de 4/5.
43
O DL 133/2009 de 2/6 expende no n.º1 do seu artigo 32.º que “a Direcção-Geral do Consumidor e o Banco de
Portugal, em coordenação com o Ministério da Justiça, colaboram, no âmbito das respectivas competências, na
implementação de mecanismos extrajudiciais adequados e eficazes para a resolução dos litígios de consumo relacionados
com contratos de crédito e com o endividamento excessivo de consumidores.
44
Consigna o artigo 29.º do DL n.º 95/2006, de 29/5 (com as alterações da Lei n.º 46/2011, de 24/06, e do DL n.º
317/2009, de 30/10 e na sequência da Directiva n.º 2002/65/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23/9, relativa
à comercialização à distância de serviços financeiros prestados a consumidores ) que os litígios emergentes da prestação à
distância de serviços financeiros a consumidores podem ser submetidos aos meios extrajudiciais de resolução de litígios
que, para o efeito, venham a ser criados. Na esteira da Directiva, veja-se o papel da FIN-net, a Rede de Resolução de
Disputas financeiras responsável pelo tratamento de litígios entre consumidores e prestadores de serviços financeiros na
Europa, disponível em http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/how_en.htm
45
A Lei n.º 7/2004, de 10/2 (objecto de posterior alteração pelo D.L. n.º 62/2009, de 10/03) , prevê no seu artigo 34.º o
que se enuncia “é permitido o funcionamento em rede de formas de solução extrajudicial de litígios entre prestadores e
destinatários de serviços da sociedade da informação, com observância das disposições concernentes à validade e eficácia
dos documentos referidos no presente capítulo”.
46
O DL 37/2011 de 10/3, no seu n.º 2 do artigo 60.º-A, refere que se deve “promover o recurso aos mecanismos de
resolução extrajudicial de conflitos para a resolução de litígios entre profissionais e consumidores, na acepção da Lei n.º
24/96, de 31 de Julho, resultantes da aplicação do presente diploma.”
47
O DL n.º 72/2008 de 16/4 prevê no artigo 122.º que os litígios emergentes de validade, interpretação, execução e
incumprimento do contrato de seguro podem ser dirimidos por via arbitral, ainda que a questão respeite a seguros
obrigatórios ou à aplicação de normas imperativas do presente regime.
48
O DL n.º 291/2007 de 21/8 prevê no n.º 2 do artigo 44.º 2 que as empresas de seguros devem, nas suas comunicações
com os tomadores de seguros, com os segurados ou com os terceiros lesados, prestar informação sobre a sua adesão à
arbitragem voluntária, indicando as entidades que procedem a essa arbitragem.
49
O Decreto n.º 39/2002 de 27/11 prescreve no seu n.º 1. do artigo 34.º que as partes num contrato de transporte de
mercadorias podem estipular que os litígios relativos à responsabilidade da transportadora serão dirimidos por
arbitragem.
50
O DL n.º 58/2008 de 26/3 estipula no artigo 31.º que os conflitos entre os passageiros e os operadores podem ser
resolvidos por recurso a meios alternativos de resolução de conflitos.
51
O Decreto-Lei n.º 61/2011 de 6/5 prescreve no artigo 34.º a constituição de uma comissão arbitral que arbitra conflitos
desta valência.
52
A Directiva relativa aos serviços postais (Directiva 2008/6/CE de 27.2.2008) e a Directiva relativa aos mercados de
instrumentos financeiros (MIFID - Directiva 2004/39/CE de 30.4.2004), incentivam os Estados-Membros a estabelecer
41
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Confluímos destaque ao recurso à arbitragem do sector bancário, um dos maiores
utilizadores do sistema judiciário, no sentido de controlo dos riscos e redução de custos
associados às operações bancárias. Retrate-se o papel da mediação do sobreendividamento,
mercê da elevada tecnicidade jurídica, económica e tecnológica53 das operações bancárias
e o amplo recurso a contratos de adesão e a técnicas contratuais dotadas de práticas
comerciais desleais enganosas, omissivas e agressivas que obstaculizam o alcance preciso
daquilo a que se obrigam.
2. As vantagens do ODR

As vantagens da resolução de litígios pelos meios extrajudiciais em linha assumem as suas
peculiaridades, que narrámos, e materializam-se na “equação processual”54 que a justiça
enuncia: a procura de uma decisão justa, o custo e o tempo decorridos.55

1- Facilidade de acesso, comunicação e participação
O ambiente de ODR pode ocorrer através de comunicação electrónica assíncrona - a
comunicação entre as partes não é imediata e consecutiva56 - e síncrona, pela qual as partes
comunicam em tempo real, 57 uma vez que as ferramentas estão disponíveis online e
permitem uma comunicação que é independente da localização geográfica - pode mesmo
ser efectuada em movimento e em qualquer momento. As partes, localizadas em diferentes
cidades, podem diligenciar em momento conveniente nas 24 horas do dia e nos 7 dias da
semana (evitando o que se designa difficult-to-schedule meetings), excepto quando as
sistemas de ADR. O quadro normativo da UE relativo ao sector das telecomunicações (Directivas 2009/136/CE e
2009/140/CE de 18.12.2009) e ao sector da energia (Directivas 2009/72/CE e 2009/73/CE de 14/8/2009) exigem a
criação de sistemas de ADR adequados e efectivos.
53
Patrício, José Simões, Prevenção e Resolução Alternativa de Conflitos com Clientes Bancários, Estudos em
Homenagem ao Prof. Doutor Inocêncio Galvão Telles, Vol. II, Direito Bancário, Almedina, 2002, p. 593
54
Teixeira de Sousa, Miguel, Um novo processo civil português: à la recherche du temps perdu? in Novos Rumos da
Justiça Cível, Cejur, 2009, p. 19.
55
Cf. Zuckerman, Adrian A. S., (org.), Civil Justice in Crisis – Comparative Perspectives of Civil Procedure, Oxford
University Press, 1999.
56
Efectuada através de correio electrónico, listas de distribuição, fóruns de discussão online, entre outras.
57
Comunicação encetada através de mensagens instantâneas, conversas electrónicas (chat), áudio e videoconferência.
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partes e terceiro neutro optem pela videoconferência, o que requer a coordenação de
calendário, dado que a interacção verbal exige imediatismo.
Evoque-se que pré-existe uma franja destituída de Centros de Arbitragem de
conflitos de consumo, pelo que os consumidores e as partes do interior do país não têm o
mesmo acesso à justiça do que os do litoral (retratando-se o afastamento58 dos cidadãos
desta forma extrajudicial de resolução de litígios). Assinale-se que a comunicação
assíncrona, no âmbito da resolução de conflitos em-linha, proporciona uma possibilidade
acrescida de reformulação e de redução da eventual hostilidade emocional entre as partes.
Facilita-se uma maior ponderação e reformulação das questões e propostas antes do seu
envio. As respostas escritas permitem um "arrefecimento" do discurso dialéctico: os
argumentos e propostas são discutidos e amadurecidos no seio das salas privadas em
“caucus” de cada uma das partes ou na sala (pool) disponível a todos. Quando é remetida
uma proposta para um eventual acordo, a contraparte não tem que responder
imediatamente, como é o caso da interacção face-a-face, e pode escolher o melhor tempo
de resposta. A ausência da pressão do tempo real e o facto de não se encontrarem na sala
do tribunal, permite uma negociação de melhor qualidade entre as partes.59 A comunicação
é mais livre – mais distanciada das pessoas, mais focada na real situação a resolver. É
assim, mais centrada no conteúdo do que nas partes. Torna-se possível uma comunicação
mais aberta, directa e honesta num ambiente menos hostil e intimidatório e optimiza a
elaboração de documentos.
2- Economicidade60
Se o ADR é mais rápido do que a produção de uma resolução do contencioso judicial, o
ODR é mais rápido do que a produção de uma resolução do ADR tradicional,61 justamente

58

Cardona Ferreira, Jaime Octávio, 3ª Conferência, Meios Alternativos de Resolução de Litígios, 21 de Maio de 2003,

Universidade de Coimbra, Direcção-Geral da Administração Extrajudicial, Lisboa, 2004, p. 55.
59

García Alvaro, José Antonio, “Online Dispute Resolution, Unchartered Territory”, 2003, disponível em
http://adrresources.com/docs/adr/2-4-9/2003_odr_unch_territory.pdf, consultado em Outubro de 11.
60
A redução dos custos processuais é considerada uma grande vantagem face ao processo judicial e ao ADR; contudo,
unicamente na perspectiva da mediação ser bem sucedida e não ser recurso à via judicial, caso que tornará o litígio mais
dispendioso.
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porque a convergência física não é condição necessária para uma interacção significativa.
A acessibilidade, num ambiente de resolução de litígios em linha B2C, revela-se uma
componente

relevante,

conjugada

com

a

ubiquidade da

rede

ea

sua

natureza deslocalizada. 62 O ODR minimiza os custos relativamente aos procedimentos
offline, dado que as partes convergem num ponto de encontro único, 63 sem custos de
acesso efectivo à justiça: 64 custos económicos relativos a despesas de deslocação, de
alojamento, de acessibilidade, desnecessidade de pagamento de honorários advocatícios e
custas judiciais, preparos, peritos, custos de oportunidade com valor económico ou custos
administrativos. Neste sentido, economizam-se recursos financeiros e amplia-se o uso do
ODR para os consumidores com disputas de baixo valor.

3- A conveniência do processo e o acordo
O uso de comunicação assíncrona permite que as partes se preparem para produzir a sua
melhor proposta num ambiente de confiança, 65 em sede de mediação e arbitragem em
linha. Avulta a flexibilidade dos procedimentos, podendo as partes interferir na
metodologia empregue que lhes seja mais conveniente. No seu iter cognitivo, é producente
a intervenção prévia ou antecipada – quando integrado em processos pré-contratuais ou
pré-judicias (um processo de ODR pode sobrevir num momento inicial do
desenvolvimento da disputa).
Será plausível conceituar que o ODR se revela como um instrumento apropriado de
resolução de disputas de consumo em linha, acessível, célere, económico e transparente,66

61 García Alvaro, José Antonio, “Online Dispute Resolution …” ob. Cit., disponível em
http://adrresources.com/docs/adr/2-4-9/2003_odr_unch_territory.pdf
62
“(…) seria conveniente que el conjunto de dato informáticos relativos a la conclusión e ejecución del contrato
almacenados en el sitio del comercial, pudieran ser transferidos al sitio de ODR para servir de material probatorio”,
p.17, Kaufmann Kohler, Gabrielle, “La resolución de los litigios en línea – perspectivas y retos del contencioso
internacional contemporáneo”, ob. cit., p. 17.
63
García Alvaro, José Antonio, “Online Dispute Resolution …”, ob. cit., disponível em
http://adrresources.com/docs/adr/2-4-9/2003_odr_unch_territory.pdf
64
Pedroso, João, A construção de uma Justiça de Proximidade, Revista Crítica de Ciências Sociais, n.º 6, Outubro, 2001.
65
Ponte, Lucille M.; Cavenagh, Thomas D., “Cyberjustice, Online Dispute Resolution (ODR) for E-Commerce”, New
Jersey, Parson Prentice Hall, 2005, p. 24.
66
Goodman, J., “The Pros and Cons of Online Dispute Resolution: An Assessment of Cyber-Mediation Websites”, Duke
Law & Technology Review vol. 4, 2003.
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reflectindo a velocidade e eficiência da Web, 67 computando a possibilidade de se
encetarem novas relações de consumo com o mesmo vendedor/prestador após a disputa ter
sido resolvida.68 O impacto na continuidade do relacionamento entre as partes é baixo, ao
contrário do litígio submetido à Justiça, que quase sempre leva ao desgaste e não preserva
a relação das partes.
3. Dificuldades do ODR

Pretendeu-se substituir a denominação de “desvantagens” por “dificuldades”, pela sua
superação ou atenuação, moderadas pela prática, tecnologia e legislação adequadas. A
preocupação mais frequente no ODR reside no facto de os processos e interacções online
não coincidirem com a riqueza das sessões presenciais, devido a uma distância electrónica.
Muitas ineficiências motivadas por esta distância electrónica podem ser identificadas
como “ineficiências toleráveis”.

69

A rede e as TICS, no entanto, transmutam

significativamente a capacidade de neutralizar estas “ineficiências toleráveis”, face à
evolução de uma cultura tecnológica que conflui na mudança, liquidez e num mundo em
rede,70 cada vez mais confortável.71

1. Dificuldades de interoperabilidade técnica
Para construir uma sociedade verdadeiramente digital é necessário um intercâmbio
interoperável efectivo, seguro e rápido. No entanto, para que possam ser colhidos todos os
benefícios da implantação das TICS, a interoperabilidade entre os aparelhos, aplicações,
repositórios de dados, serviços e redes deve ser perfectibilizada e padronizada entre todos
os stakeholders (normalização do intercâmbio de informações). No sentido de explorar
plenamente o potencial tecnológico, seria desejável que todos os dados informáticos
67

Ponte, Lucille M.; Cavenagh; Thomas D., “Cyberjustice, Online Dispute Resolution ...”, ob. Cit., p. 24.
Friedman, Ray; Olekalns , Mara; Hyung Oh , Se, “Choosing Your Words Carefully: Managing 'Face' During OnLine Dispute Resolution”, 2007, disponível a 5/6/2011 em http://ssrn.com/abstract=1111637, p. 7.
69
Katsh, Ethan, “Online Dispute Resolution: The Next Phase”, in Lex Electronica, vol. 7, n°2, Printemps / Spring 2002,
disponível em http://www.lex-electronica.org/docs/articles_140.htm, consultado a 9/9/2011.
70
Castells, M., “A Sociedade em Rede”, A Era da Informação, Sociedade e Cultura, Volume I, Lisboa, Fundação
Calouste Gulbenkian, 2002.
71
Katsh, Ethan, “Online Dispute Resolution: The Next Phase”, ob. cit., consultado a 9/9/2011.
68
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relativos à conclusão e execução dos contratos fossem armazenados no website do
vendedor/prestador de serviços e pudessem ser transferidos de forma segura, com formatos
e protocolos delineados, para a plataforma de ODR, instruindo o processo.

2. Falta de comunicação face-a face
O sistema de ODR aconselha a que todas as partes numa disputa se sintam confortáveis72
com a tecnologia e confiem na garantia de privacidade e confidencialidade do sistema.
Efectivamente, a comunicação face-a-face ou cara-a-cara é muito mais eficiente do que a
comunicação baseada em texto ou operacionalizada através de TICS mais avançadas. Para
os usuários não-alfabetizados digitais, o ODR deverá ser evitado.73 Contudo, um processo
de aprendizagem e adaptação reclamam a sua instância no ODR. O primado da Internet
baseada em computador - desde há muito dominado pelo Microsoft Windows - está a ser
seriamente contestado por aparelhos como o iPhone ou o IPAD da Apple, ou o Android do
Google, entre outros. Ganha relevo a tecnologia móvel, através dos novos sistemas
operacionais móveis, em detrimento dos ambientes tradicionais, como páginas da web e
desktops. O custo modesto de um telemóvel básico, e a descartabilidade do dispositivo
(facilmente substituído por um modelo novo que apenas se processa pela troca de mais um
cartão SIM) superam a acessibilidade económica e permitem que inovações tecnológicas se
implementem rapidamente. Além disso, a comunicação de voz é muito mais eficaz e
gratificante do que a comunicação operada textualmente: os dispositivos móveis são
optimizados em torno da comunicação de voz síncrona e vídeo, cujas aplicações para as
partes são bastante simplificadas e confortáveis. Na verdade, nem todos se sentem
confortáveis com a utilização da tecnologia ou da Internet nos websites (usabilidade do
interface). A experiência de ver o rosto da outra parte num pequeno aparelho na sua mão é
mais satisfatório do que ter de ficar alinhado na frente de uma webcam de um computador.
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García
Álvaro,
José
Antonio,
disponível
a
8/8/2011
em
http://www.camarb.com.br/areas/subareas_conteudo.aspx?subareano=46
73
Syme, David, “Keeping Pace: On-line Technology and ADR Services”, Conflict Resolution Quarterly, Vol. 23, No. 3,
2006, p. 346; Katsh E & Rifkin J, Online Dispute Resolution: Resolving Conflicts in Cyberspace, in Jossey-Bass, San
Francisco, 2001, p. 9.
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Também se poderá argumentar que as comunicações face-a-face, apesar de menos
intimidatórias, tendem a favorecer as partes que são fisicamente atraentes e com um
discurso mais coerente e articulado, o que poderá obstaculizar ainda outros factores como:
religião, sexo, nacionalidade ou aparência. 74 Neste contexto, a Internet permite a autorepresentação das partes.75

A composição de litígios online nem sempre é viável perante a ausência de linguagem
corporal ou sinais não verbais das partes, que podem acarretar uma comunicação lacunar: o
tom e volume de voz, ou a comunicação e interacção não-verbal (expressões faciais e
outros gestos).76 De facto, grande parte do significado do que queremos exprimir encontrase não nas palavras propriamente ditas, mas antes na forma como estas são ditas, e
vertebram-se como componentes da comunicação indispensáveis, tanto para os
facilitadores como para os disputantes. Neste sentido, toda esta informação é dispersa
quando são usadas tecnologias como conversação instantânea ou correio electrónico. A
videoconferência e a tele-presença (o mais familiar a uma conversa pessoal), bem como
outras tecnologias recentes online, podem ajudar a compensar a falta de contacto “face-toface”, mas não serão capazes de substituí-la, assim como os sistemas de apoio das partes à
tomada de decisão.

Contemplados com informações privilegiadas provenientes de sistemas de apoio à tomada
de decisão pode-se orientar77 os disputantes sobre a melhor forma de apresentar os seus
interesses e posicionar a sua “face” ou “rosto”. Em primeiro lugar, e independentemente da
proposta substancial a apresentar por cada parte, deve evitar-se “ataques de face”78 (face

74

Gibbons L. J; Kennedy, R.; Gibbs J. M., “Cyber-mediation: Computer-mediated Communications
medium massaging the message” , 27 New Mexico Law Review, 2002, p. 44 .
75
Rule, Colin, “Online Dispute Resolution for Business ...”, ob. Cit., p. 68.
76
Mehrabian, A., “Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Atitudes”, Wadsworth Pub Co., 1980.
77
Friedman, Ray; Olekalns, Mara ; Hyung Oh , Se; “Choosing Your Words Carefully...” ob. cit., p. 17.
78
O “ataque de face negativa” ocorre quando uma parte mina a vontade autónoma da outra parte e mostra falta de
respeito, o que pode produzir "sentimentos de constrangimento e ansiedade / depressão. Os “ataques de face positiva”
consistem em tentativas de desvalorizar a relação com a outra parte e estão "associados à percepção de menor e maior
justiça encetada no relacionamento”, Vide Friedman, Ray; Olekalns, Mara ; Hyung Oh , Se;
“Choosing Your Words Carefully...” ob. Cit., p.4.
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attacks). Em segundo lugar, deve ter-se especial cuidado quanto aos “ataques de facenegativa” que podem ser especialmente prejudiciais para qualquer esperança que recaia na
reconstrução e prossecução do relacionamento comercial.

3. Financiamento e custos aplicáveis: a independência
O ODR é normalmente mais barato do que o ADR tradicional e principalmente do que os
processos judiciais. Importa atender ao princípio da gratuitidade (tendencial, pelo menos),
para que os custos a cobrar às partes sejam proporcionais relativamente ao montante da
compensação a ser procurada, pelo que a prestação de serviços de resolução de disputas em
linha deverá ser efectiva até para os casos de baixo valor. Tal geratriz finalística deve
coligar-se ao facto de o acesso à tecnologia ser dispendioso (pode ser custoso na sua
elaboração, mas económico na sua operacionalização), e ressalva-se ainda a eventualidade
de as partes não conterem as aptidões necessárias para usarem as ferramentas que lhes são
disponibilizadas. Apesar da possibilidade de fornecer preparação específica nesse sentido
(instruções prévias e sessões de treino para aculturação ao novo software e tecnologia ou,
adicionalmente, disponibilizar-se um website de suporte com instruções, ajuda, respostas
às perguntas mais frequentes), pode acarretar uma inevitável dilação que é inconveniente,
revertendo-se em desvantagem (custos de morosidade e de oportunidade).
Os custos79 totais variam de acordo com o método utilizado de ODR,80 em relação à forma
como são cobrados e quanto ao montante total da causa. Numeramos e descrevemos
sumariamente três modelos de financiamento81 para os prestadores de ODR: a) as taxas de
utilização (bilateral ou unilateral); b) as taxas de adesão; e c) as fontes de financiamento
79

Schultz, T.; Kaufmann-Kohler, G.; Langer, D.; Bonnet, V. ; “Online Dispute Resolution: The State of the Art and the
Issues”, E-Com Research Project of the University of Geneva, Geneva, 2001, http://www.onlineadr.org. p. 62 e ss.
80
A negociação automatizada é o processo de resolução de disputas com a menor intervenção do prestador de ODR, pelo
que as taxas serão mais reduzidas. A negociação assistida implica uma infra-estrutura mais exigente e interventiva do que
a automatizada, e é, portanto, mais dispendiosa, tendo em conta o papel do terceiro neutro, assim como sucede com a
mediação online. As taxas para a mediação online são inferiores às taxas offline dado que a actividade do mediador é
menos exigente e sucede até que prestadores de ODR oferecem a mediação como parte de u m programa de marca de
confiança.
81

Thomas Schultz, An Essay on the Role of Government for ODR: Theoretical Considerations about the Future of ODR,
Proceedings of the UNECE Forum, disponível em ODR 2003 http://www.odr.info/unece2003
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externo. No modelo bilateral de taxas de utilização, são ambas as partes que financiam o
prestador de ODR, pagando cada parte metade do custo. A dificuldade que este modelo
apresenta para os pequenos

litígios é que o custo afecto ao consumidor poderá ser

desproporcional e descompensatório em relação ao montante em causa. No que se refere ao
modelo unilateral de taxas de utilização, só uma das partes financia o prestador de ODR,
pagando directamente o serviço de resolução de litígios. No entanto, a esta fórmula
opõem-se problemas de independência. Com efeito, a adesão aos sistemas de ODR é
voluntária, e sendo o sistema financiado maioritariamente por uma das partes (p. ex. o
fornecedor de bens e serviços), uma aparência de parcialidade inevitavelmente surge. Pode
ser apontado como uma forma de filiação de negócios que deve ser evitada, pois diminui a
confiança, e talvez, a qualidade da justiça. O risco de parcialidade pode ser diminuído por
rigorosas regras processuais transparentes, uma selecção adequada dos neutros
independentes, e, possivelmente, pela absorção do sistema por um órgão de fiscalização.

Quanto às taxas de adesão, elucidamos os vários critérios plausíveis: i) a maioria das
instituições cobra taxas que dependem do montante do acordo, com limites fixos, de
acordo com o provedor de ODR; ii) praticam-se taxas de arquivamento e taxas de depósito
a quem submete a reclamação ou a ambas as partes; iii) os custos são cobertos por taxas
anuais (quotização), taxas de selo (quando o prestador de ODR ou o fornecedor protocolam
um programa de marca de confiança); iv) a maioria das instituições determina os seus
honorários por hora, pelo número de intervenientes e pelo rigor do procedimento.
O preferível modelo que pressupõe garantias de independência é o do financiamento
externo - é um terceiro independente (organização governamental82 ou não-governamental,
incluindo associações de consumidores ou universidades) - que financia o prestador de
ODR. Este modelo oferece as melhores garantias de independência, imparcialidade e
viabilidade financeira (p. ex. o Cybercourt e o ECODIR). Declara-se perfeitamente
concebível que o Estado financie um prestador de resolução de litígios de consumo em82

Serviços públicos de ODR, com custos reduzidos ou mesmo inexistentes, de que o exemplo mais relevante é o
ECODIR
(Electronic
Consumer
Dispute
Resolution),
financiado
pela
Comissão
Europeia
(http://www.ecodir.org/index.htm).
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linha, o que se consubstanciaria num alívio da sobrecarga do poder judiciário e conferiria
maior protecção dos interesses dos cidadãos, como sucede com a Rede Nacional de
Arbitragem Institucionalizada (RNCAI), em que o financiamento (art.º 4.º do DL, n.º
60/2011 de 06/5), será concedido caso os centros de arbitragem cumpram com os
objectivos definidos pelo Governo, nomeadamente naquilo que concerne ao serviço que
prestam, à gestão do orçamento, à satisfação dos cidadãos e às áreas de actuação. Estes
critérios de qualidade e dinamização do serviço são passíveis de aplicação ao ODR.83

4. Dificuldades jurídicas
O ODR enfrenta dificuldades jurídicas que resultam de uma ausência de regulamentação
jurídica, o que resvala em desconfiança quanto a questões de valor probatório dos
documentos e assinaturas electrónicas, segurança das comunicações, privacidade,
protecção e confidencialidade de dados – elementos essenciais para a legitimação e
eficácia do ODR. A promoção da confiança dos consumidores e das empresas em relação à
Internet e ao ODR perfilha-se como um desafio ao legislador. Se a validade contratual é
questionada, os processos ODR consequentemente também o serão.84
Não obstante ser característica da comunicação electrónica a padronização de protocolos
ou a compatibilidade da linguagem computacional securizada, reside o risco das
mensagens electrónicas serem manipuladas e transmitidas sem conhecimento e/ou
autorização das partes envolvidas, o que contende com a integridade dos documentos, com
a confidencialidade das comunicações online e com a confiança neste sistema de resolução
extrajudicial de disputas. A plataforma de ODR pressagiada (que servirá como modelo

83

O prestador de serviços pode ainda oferecer aos seus clientes um mecanismo de ODR, (e.g. o Ebay).83 Este préstimo é
concebido como uma espécie de serviço pós-venda que permite o incremento de confiança dos utilizadores na empresa
em questão. O ODR será naturalmente, in casu, de acesso gratuito para o consumidor; é o profissional o responsável pelo
seu financiamento. Pressupõe-se que, quando o operador de ODR é economicamente dependente de um agente
económico, deverá ser dada uma especial atenção à estrutura e organização do website, bem como com à selecção dos
árbitros, mediadores e especialistas.
84
Cf. Lucille M. Ponte, “Boosting Consumer Confidence in E-business: Recommendations for Establishing Fair and
Effective Dispute Resolution Programs for B2C Online Transactions”, 12 Alb. LJ Sci. & Tech., 2002, pp. 441 e ss. A
autora refere que no ciberespaço, os consumidores não têm meios claros de reparação dada a ausência de leis uniformes e
sistema jurídico de ODR padronizado. A natureza global da Web implica desafios à soberania nacional. A falta de
consolidação jurídica e credível de mecanismos de resolução de conflitos online amortece a confiança do consumidor no
mercado online.
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para os segmentos privados de ODR) será, no entanto, dotada de técnicas de autenticação,
de componentes de assinatura electrónica e de reconhecimento de identidade em linha,85 de
forma a suportar um sistema seguro.

Mais se sustenta que os dados inseridos pelas partes nas plataformas de ODR (pública e
privadas) serão armazenados numa base de dados e estarão sujeitos à legislação aplicável
em matéria de protecção de dados, 86 como já propugna o art. 11.º da Proposta de
Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre resolução de litígios de
consumo em linha (COM (2011) 794 final).87

5. Vinculação do acordo de ODR
O carácter voluntário dos acordos encetados em sede de mediação em linha assume-se
como uma desvantagem que implica para as partes o recurso a outros processos, no sentido
de assegurarem vinculatividade ao acordo.

6. Independência e imparcialidade
Os sistemas de ODR carecem de um funcionamento independente dos interesses de
negócios88. Um aspecto polémico que envolve as instituições prestadoras de ODR consiste
na acreditação para a realização das actividades de solução de disputas por parte de
autoridades governamentais. Aqueles que defendem a acreditação, argumentam que os
prestadores de ODR devem ser regulados para assegurar padrões aceitáveis de qualidade e

85

Mobiliza-se, nesta instância, os projectos e legislação europeia sobre assinaturas electrónicas e identidade em linha, cf.
http://ec.europa.eu/information_society/policy/esignature/eu_legislation/standardisation/index_en.htm
86
Cf. Directiva 95/46/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24/10/1995, relativa à protecção das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e o Regulamento (CE) n.º
45/2001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18/12/2000.
87
Reproduzimos a precaução do legislador europeu: “ (…) Os titulares dos dados devem ser informados do tratamento
dos seus dados pessoais na plataforma de ODR e dos seus direitos no que respeita a esse tratamento, por meio de uma
declaração de confidencialidade dos dados/protecção da vida privada que explique, numa linguagem simples e clara, as
operações de tratamento levadas a cabo sob a responsabilidade dos vários intervenientes da plataforma, em conformidade
com os artigos 11.º e 12.º do Regulamento (CE) n.º 45/2001 e com a legislação nacional adoptada em conformidade com
os artigos 10.º e 11.º da Directiva 95/46/CE”.
88
Evitam-se negócios de oportunidade das próprias entidades prestadoras de serviços de ODR em relação a patrocínio
empresarial, conducentes a “negócios-friendly”, empreendimentos de “profit-taking”, ou “business-friendly outcomes”,
quando se requer que operem de forma independente e imparcial.
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confiança. Já os que são contra, entendem que processos formais de acreditação impedirão
o desenvolvimento rápido e autónomo dos processos de resolução de disputas online. Face
a esta crítica, consideraremos a conveniência de um sistema de acreditação pública 89 de
ODR. Tal poderá implicar financiamento e patrocínio nos sistemas de e-resolution pelo
governo e a nível empresarial, mas numa base em que as empresas de determinado sector
comercial (banca/telecomunicações) financiem o sistema de resolução de litígios para o
mercado em questão. Concomitantemente, estas sugestões tornam improvável que o
sistema de ODR promova um resultado “win-win” para os consumidores, mas tenderá a ser
um caso de “win-some” (em termos de velocidade e conveniência) e até de “lose-some”
(em termos de integridade e equidade). Na verdade, a necessidade de normas
regulamentares surge principalmente em razão de as partes não considerarem ter recebido
qualitativamente um nível aceitável de prestação do serviço, facto que as impele a
recorrerem posteriormente às vias adjudicatórias, alegando aspectos irregulares no
procedimento.

7. Contratos de adesão
As cláusulas nos contratos de adesão não são negociadas individualmente nos contratos
B2C e as condições gerais não se modelam ao contexto de ODR. Seria plausível a alusão à
possibilidade de resolução de disputas extrajudiciais online, por acordo das partes.

4. A Inteligência Artificial e sua aplicabilidade ao ODR

As TICS e a Inteligência Artificial têm vindo a evidenciar-se como uma interessante
instrumentalidade para a resolução de disputas (sob a égide da utilização das TICS ao

89

Assumimos, no entanto, que não deverá ser uma entidade reguladora sectorial a certificar o prestador de ODR temático
em função da disputa (ex. a Anacom, face a um conflito entre um prestador de serviços de telecomunicações e um
consumidor) no sentido de garantia de imparcialidade e independência do sistema, mas um regulador público e
independente, como o GRAL.
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serviço da Justiça),90-91 numa dupla perspectiva: i) como ferramentas de inegável interesse
para coadjuvar as partes e o terceiro neutro a obterem melhores resultados na resolução dos
litígios de consumo; e ii) enquanto novos modos de resolução autónoma dos litígios
através do recurso a programas inteligentes e autónomos, dotados de uma base de
conhecimento que facilite a gestão inter-temporal do risco e medeie o equilíbrio perante a
assimetria informativa das partes. Esta é a razão por que esses sistemas são chamados
de sistemas de apoio à decisão92 e integram-se na segunda geração de ODR.

A edificação destes dois domínios permite a utilização de novas metodologias e
possibilidades, por exemplo, na identificação dos diferendos das partes, na determinação
das leis a aplicar, quanto às tácticas de intervenção, entre outros, sem que se substitua ou
reduzam “as estruturas materiais concretamente judicativas”.93
Não sustentamos uma “justiça artificial”, pois que a decisão suportada nos processos de
ODR é assegurada pelas partes, maxime, pelo juiz-árbitro, mas identificamos uma extensão
“de justitia mediatrix que dá sentido ao direito”, 94 e que requer maior “sensibilidade
jurídica.”95
5. Os Sistemas de apoio à tomada de decisão das partes

90

Parecer do Comité Económico e Social Europeu, Rumo a uma estratégia europeia em matéria de e-Justice, 2009,
consultado
a
6/8/2011
em
http://eescopinions.eesc.europa.eu/EESCopinionDocument.aspx?identifier=ces\int\int457\ces14552009_ac.doc&language=PT
91
Sedimentando esta perspectiva, alicerçamo-nos nas conclusões que validamos, radicadas na revista “The Economist,”
que refere que o software inteligente tem o potencial de tornar o aconselhamento jurídico mais facilmente disponível aos
consumidores, face à maior propensão para a procura do mesmo, o que transpõe uma cultura de resolução de disputas
para uma cultura de prevenção de litígios, in http://www.economist.com/node/3714082, (Technology Quarterly, 12
March, 2005, consultado em 10/9/2011).
92
Lodder, Arno R. ; Thiessen, Ernest M.; “The Role of Artificial Intelligence in Online Dispute Resolution”, disponível a
8/8/2011 em http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.97.9137&rep=rep1&type=pdf, p.4
93

Vide Castanheira Neves, A., Metodologia Jurídica, Problemas fundamentais, SI 1, Coimbra Editora, 1993,
pp. 251 e 252.
94

Teubner, Gunther, apud Alexandre Dias Pereira, “Lex informatica, ius ex machina e justiça artificial, Studia Ivridica”,
90, Ad Honorem, 3, Separata da Revista do Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra
Editora, p.886.
95
Quanto ao direito de não se ficar sujeito a uma decisão individual e automatizada, cfr. Sarmento e Castro, Catarina,
"Direito da Informática, Privacidade e Dados Pessoais", Almedina, 2005, pp. 251-253.
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Os sistemas de apoio à decisão, 96 por exemplo, os sistemas de informação, 97 podem
revelar-se de grande utilidade quando as partes não dominam determinado tipo de
informação (por exemplo, o défice de conhecimento de cultura financeira),98 ou quando
existe demasiada informação que necessita de ser processada e sumarizada para uma
melhor compreensão e ponderação na tomada de decisões;99 esta informação pode ater-se
às normas em vigor num determinado contexto legal, até à informação acerca do processo
em si ou acerca das partes.

A dotação de informação do litígio (fórmulas - que se aplicam aos casos em que está em
causa a definição do quantum, como aqueles em que se possa esperar uma decisão “de tudo
ou nada”100 - que o mediador disponha e se acerque de conhecimento sobre os custos do
litígio) e a sua aplicação na composição e perfil casuístico do litígio, revela-se adequada e
tendente à subsistência do nexo “em relação” (de consumo) entre pessoas que hão-de
continuar em concomitância negocial, mesmo depois de ter surgido o conflito (ilustramos o
caso, como outros, dos CTT, da EDP ou da STCP no Porto, empresas cujos ramos de
actividade de grande escala e tendencialmente monopolistas abrangem um número
significativo de consumidores).

a)

Raciocínio com informação incompleta101

Atente-se com propriedade quanto à origem de um conflito: a divergência entre a concreta
delimitação das situações jurídicas: 102 i) as regras de direito aplicáveis, ii) os factos
96

Turban, E., “Decision support and expert systems: management support systems”, Prentice Hall PTR Upper Saddle
River, NJ, USA, 1993.
97
Not Good Enough (NGE) é um fornecedor de ODR australiano que fornece aos usuários um espaço online para a
partilha de experiências e informação, em conjunto com uma página web específica e spots de rádio e televisão, cf.
http://www.aboutus.org/NotGoodenough.org. Um outro exemplo é o Scenario Builder que automaticamente gera páginas
web com informação relevante para as partes num processo de ODR http://www.mpri.com/driver/scenariobuilder.html.
98
O Observatório do Endividamento defende que deve haver uma reeducação ao nível bancário, cf.
http://oec.ces.uc.pt/apresentacao/apresentacao.html
99
Zeleznikow, J., Hunter, D., “Building intelligent legal information systems: representation and reasoning in law”,
Computer Law Series, vol. 13, Kluwer Law and Taxation Publishers, 1994.
100
Ferreira de Almeida, Carlos, “Meios jurídicos de resolução de conflitos económicos”, Boletim da Faculdade de
Direito de Bissau, nº 2, 1993, p. 177.
101
Andrade F., Carneiro D., Novais P., “A Inteligência Artificial na Resolução de Conflitos em Linha”, Scientia Iuridica
- Tomo LIX, n.º 321, 2010, pp. 149 e ss.
102
Ferreira de Almeida, Carlos, “Meios jurídicos de resolução de conflitos económicos”, ob. cit., p. 173 e ss.
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relevantes, iii) o montante da prestação contratual ou de indemnização devida; e a inércia
do devedor que resiste ao cumprimento da sua obrigação (lei da inércia do devedor),103 a
que se seguem as consequências jurídicas do incumprimento. A percepção da informação
deste quadro conflitual pelas partes estimula o reconhecimento dos interesses subjacentes
permutados e estimula o acordo.

No entanto, independentemente da quantidade de informação que uma parte tenha sobre a
outra, impulsiona-a, de qualquer modo, a debruçar-se sobre as propostas arremetidas e
possibilidades de acordo recíprocas. De um modo geral, todos os processos de resolução de
conflitos podem ser vistos como jogos de informação incompleta entre as duas partes (ou
dois jogadores).104

Na verdade, as partes delineiam as suas estratégias e decidem, enquanto tentam maximizar
a informação que possuem da outra parte, isto é, adivinham quais serão as intenções,
crenças e estratégias da contraparte105 no sentido de obter um acordo satisfatório que ponha
termo ao conflito (acautelando acções ou decisões imprudentes). Quando se interpretam as
estratégias e interesses sobre a outra parte, estamos a tentar adivinhar a sua “função de
utilidade.”106 Podemos ter as nossas próprias funções de utilidade que nos indiquem os
eventuais benefícios de uma dada estratégia, caso seja bem sucedida.

No sentido da formulação do melhor acordo para os interesses de ambas as partes, existem
mecanismos de raciocínio 107 que podem contribuir para que estas encontrem a decisão
mais satisfatória, dada a informação existente no ambiente inteligente. É pois possível
assegurar às partes uma resposta adaptativa e evolutiva que propicie um nível agregado de
103

Idem, p. 174.
P'ng, I. P. L., “Strategic Behavior in Suit, Settlement and Trial”, The Bell Journal of Economics, vol. 14, n.º 2, 1983,
pp. 539-550.
105
Aumann, R. J.; Heifetz, A., “Incomplete information”, Handbook of Game Theory with Economic Applications, 2002,
pp. 1665-1686.
106
Harsanyi, J. C., “Games with Incomplete Information Played by "Bayesian" Players”, I-III. Part I, The Basic Model.
Management Science, vol. 14, n.º3, 1967, pp. 159-182.
107
Etherington, David W., “Reasoning with incomplete information, Research Notes in Artificial Intelligence”, Pitman/
Morgan Kaufmann, London, 1988.
104
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conhecimento que eventualmente reduza para ambas as partes, simetricamente, a incerteza
das suas previsões de utilidade esperada num processo judicial.108

b)

Sistemas Periciais

Os sistemas periciais dotam as partes de um conhecimento relevante, 109 verificada a
vulnerabilidade técnico-jurídica, informativa e ainda económica das partes. São sistemas
de software que tentam replicar (modelar e simular) a perícia de um ser humano num
determinado campo de conhecimento.110 É expectável que um sistema pericial seja capaz
de lidar com informação relativa ao domínio específico do problema, de analisar essa
informação, de produzir conhecimento, de tomar decisões e encetar acções baseando-se
nesse mesmo conhecimento.111
Torna-se necessário dotar estes sistemas periciais de informação. A aquisição de
conhecimento processa-se pela extracção de conhecimento (data mining) por especialistas,
isto é, “aquisições cognitivas ou conhecimentos estruturados”112 do sector jurídico e sobre
o modo como os mesmos foram decididos 113 e, por fim, fornecê-los ao sistema
computacional.

Podem, por exemplo, ser utilizados para pesquisar e compilar bases de dados contendo
informação sobre jurisprudência e/ou legislação. 114 Podemos encontrar exemplos de
sistemas periciais em companhias de seguros ou no sector bancário para decidir da
concessão de um crédito pessoal, com base nos critérios de solvabilidade que o consumidor
revela.
108

Andrade F., Carneiro D., Novais P., “A Inteligência Artificial na Resolução de Conflitos em Linha”, ob. cit., pp. 149.
Greinke, Andrew, “Legal Expert Systems - A humanistic Critique of Mechanical Legal Inference”, disponível em
http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v1n4/greinke14.html
110
Andrade F., Carneiro D., Novais P., “A Inteligência Artificial na Resolução de Conflitos em Linha”, ob.cit., pp. 143.
111
Reveja-se o êxito de sistemas periciais em diferentes domínios, como o diagnóstico médico, a prospecção petrolífera e
mineira, a manutenção de equipamentos, gestão financeira, entre outros domínios.
112
Marques, Garcia; Martins, Lourenço, Direito da Informática, Livraria Almedina, Coimbra, 2000, p. 36.
113
Cfr. Carneiro D., Novais P., Andrade F., Zeleznikow J, e Neves J., “The Legal Precedent in Online Dispute
Resolution”, in “Legal Knowledge and Information Systems”, Jurix 2009: the twenty second annual conference, ed.
Guido Governatori, IOS Press, 2009, pp. 47-62.
114
O DataLex Project foi um projecto de pesquisa desenvolvido para fomentar a criação de programas experimentais e
aplicações destinadas a prestar auxílio a advogados, nomeadamente, ao nível da sua relação com o cliente ou mesmo no
tipo de argumentos a utilizar durante um julgamentohttp://austlii.edu.au/~alan/boston.html.
109
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c)

Interfaces Inteligentes

Os Interfaces Inteligentes constituem uma das técnicas da IA que asseguram um conjunto
adicional de funções. A utilidade percebida tanto maior quando o utilizador não sabe como
utilizar a função que pretende. O pedido ao Interface pode ser incompleto, incorrecto,
pouco específico; contudo, reside a possibilidade de o sistema ajudar o utilizador a
reformular o seu pedido, ou até, tenta adivinhar aquilo que o utilizador pretende. Para
conseguir atingir este nível de comportamento, o Interface deve ser adaptativo,
antecipando as necessidades do utilizador, e proactivo.
Existem vários exemplos 115 - 116 de Interfaces Inteligentes. No âmbito do ODR, os
Interfaces Inteligentes podem ser usados como tutores que fornecem informação relevante
às partes, relativamente a normas legais aplicáveis a uma determinada situação concreta.
Noutros casos, estes Interfaces podem ser utilizados para guiar as partes através do
processo de resolução do litígio, ajudando a preencher a informação em falta e dando
conselhos e orientações úteis no momento certo.117 O Serviço de Tutoria Inteligente é um
programa utilizado para fornecer conhecimento sobre um determinado assunto. O tutor
inteligente deve avaliar permanentemente o utilizador, adaptando os conteúdos, a
velocidade das lições ou o grau de dificuldade às suas necessidades e objectivos.

115

Mota R.;Vidal R.; Alves V.; Machado J.; Abelha A.; Nelas L., “E-learning in medical environments using intelligent
tutoring systems”, in International Conference on Knowledge Engineering and Decision Support, Porto, 2004, disponível
em http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/3198/1/ICKEDS-01.pdf
116
O serviço de ajuda é outro exemplo de um Interface Inteligente. Este é vocacionado para levar o usuário a fazer algo.
Pensemos em motores de busca, como o Google ou o Yahoo, como Interfaces Inteligentes: são bem sucedidos nas buscas
efectuadas (apesar dos erros eventualmente cometidos ao escrever as palavras), ou sugerem palavras ou conceitos
semelhantes de modo a refinar ou melhorar a procura. Filtram ainda informação, decidindo qual das palavras ou
conceitos está mais próximo daquilo que se pretenda, Cfr. Andrade F., Carneiro D., Novais P., “A Inteligência Artificial
na Resolução de Conflitos em Linha”, ob. cit., pp. 150 e ss..
117
Enumeramos alguns programas de computação de auxílio ao Direito: “FINDER” é um programa capaz de resolver
alguns problemas jurídicos do dia-a-dia; apresenta os argumentos do caso sob a forma de um parecer jurídico
(http://www2.austlii.edu.au/~alan/aulsa85.html). E o “The DataLex Project” simula aconselhamentos jurídicos que um
advogado pode fornecer ao seu cliente relativamente a um caso concreto (desde que programado). Por outro lado, simula
argumentos
que
um
advogado
pode
utilizar
em
tribunal
relativamente
a
esse
caso
(http://www2.austlii.edu.au/~alan/boston.html).

107 de 362

e-Justiça II

Uma outra importante área de aplicação dos interfaces inteligentes é a dos websites dos
prestadores de serviços ODR, na forma de assistentes digitais, que asseguram ajuda às
partes, de acordo com a informação de que dispõem sobre o caso concreto, a fase do
processo, ou a secção do sítio web que está a ser visitada.118

d)

Raciocínio Baseado em Casos

O Raciocínio Baseado em Casos119 (RBC) ou raciocínio por analogia é descrito como uma
metodologia para a resolução de controvérsias, capaz de utilizar conhecimento
previamente adquirido que se baseia em experiências e casos passados para a tomada de
decisões presentes. 120 Deste modo, novos casos eventualmente podem ser resolvidos
através do conhecimento e reutilização de casos similares anteriores, desde que i) exista
um registo de problemas anteriormente resolvidos, e adicionalmente, ii) que os casos
anteriores resolvidos sejam valorizados (sobretudo encetados em tribunais superiores).
É comummente identificada esta metodologia pelos operadores do direito, 121 através da
qual, os advogados ou juízes recorrem à jurisprudência, estabelecendo analogias com o
caso presente.122 Do mesmo modo, muitos prestadores de serviços de resolução de litígios
em linha baseiam-se no mesmo paradigma para replicar os processos de raciocínio no
domínio em causa.123O novo caso é comparado com os casos existentes no repositório,
seleccionando-se o caso mais similar, e reutilizando-se a sua solução no caso actual.

118

Andrade F., Carneiro D., Novais P., “A Inteligência Artificial na Resolução de Conflitos em Linha”, ob. cit., pp. 150 e

ss.
119

Case-Based Reasoning (CBR) na literatura internacional, vide Analide C., Novais P., Machado J., Neves J., “Quality
of Knowledge in Virtual Entities”, Encyclopedia of Communities of Practice in Information and Knowledge
Management,
Elayne
Coakes
and
Steve
Clarke
(Eds),
Idea
Group
Reference, 2006, pp. 436-442.
120
Kolodner, J. L., “An introduction to case-based reasoning”, Artificial Intelligence Review, n.º 6, 1992, pp. 3-34, in
http://web.media.mit.edu/~jorkin/generals/papers/Kolodner_case_based_reasoning.pdf.
121
Destaca-se que o advogado analisa com frequência casos anteriores e os seus resultados, com o intuito de antecipar o
resultado final do caso actual. É também comum que um juiz decida um caso baseado nas decisões de outros juízes em
casos anteriores similares.
122
Landes, W. M., ; Posner, R. A., “Legal precedent: A theoretical and empirical analysis”, in Journal of Law and
Economics, 19, 1976, p. 249.
123
Ashley, K. D., “Modeling Legal Arguments: Reasoning with Cases and Hypotheticals”, in The MIT Press, 1991.
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Sublinhando que não encaramos a verosimilhança de um sistema de ODR ao modus
operandi do logos jurídico-decisório, nem tão pouco uma justiça artificial, ou uma
implementação do “software darwínico,”124 reconhecemos antes o seu papel criativo, útil,
nunca responsável ou impositivo,

125

não reprodutivo de execução de comandos

programados para o auxílio das partes e para administração da justiça.
6. Perspectivas empíricas comparatísticas e padrões experimentais de ODR

Apresentamos importantes projectos de ODR nos quais a Inteligência Artificial
desempenha um papel de relevo. Referimos, sem acometidos aprofundamentos, da
pensável caracterização e inscrição dos sistemas de ODR, de acordo com a forma como
assistem as partes durante o processo de resolução de diferendos em linha.
a. SquareTrade126
Já foram resolvidas disputas em 120 (cento e vinte) países, totalizando-se em mais de
200.000 (duzentas mil) resolvidas desde 1999. A sua amplitude de actuação está
intimamente comprometida à sua parceria com o eBay, um grande mercado electrónico de
compra e venda de bens e serviços. Primeiramente, as partes são conduzidas a um
ambiente seguro da SquareTrade no sentido da promoção de uma negociação. O
envolvimento de um mediador profissional é opcional e assume um custo mínimo (sendo o
resto do custo do trabalho subsidiado pelo próprio eBay).
b. Smartsettle 127

124

Pereira, Ana Leonor, apud, Alexandre Dias Pereira, “Lex informatica, ius ex machina e justiça artificial”, ob. cit., p.
867. (Os autores associam a expressão ao “desenvolvimento de um programa normativo de medidas eficazes de eugenia
social, por via, nomeadamente, da eliminação dos “genes degenerativos”).
125
Marques, Garcia; Martins, Lourenço, ob. cit., p. 40.
126
O sítio web está disponível em http://www.squaretrade.com/pages/
127
O sítio web SmartSettle está disponível em http://www.smartsettle.com/. O funcionamento de Smartsettle baseia-se nos
trabalhos de Tese de Doutoramento de Ernest Thiessen. Deste trabalho resultou um serviço comercial de ODR com o
mesmo nome e cujo Presidente é o próprio Ernest Thiessen.
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Consiste num sistema de apoio à negociação online; empreende uma maior celeridade na
resolução de disputas com base em funções de satisfação pelas partes identificadas. Numa
primeira fase do processo as partes declaram ao sistema o seu pedido (por exemplo, a
compra e venda de um bem defeituoso, valores de indemnização controversos, entre
outros, o que pode ser facilmente concretizado através de fórmulas matemáticas definidas
pelas partes ou por gráficos, figuras, que as partes desenham). Durante o processo de
negociação, podem ser usados vários métodos. É possível simplesmente trocar mensagens;
o Smartsettle pode ainda gerar sugestões, de acordo com o estado actual do caso, sugestões
que as partes podem ou não aceitar. Quando as partes chegam a um impasse, podem pedir
ao Smartsettle uma resolução hipotética e equitativa que represente a satisfação que cada
uma das partes pretende. Na última fase, o sistema ressalta e divide equitativamente os
bens/valores monetários ainda não contemplados, em relação aos quais não houve acordo
das partes. Quando as partes concordarem que já não é possível melhorar a distribuição, é
produzido um documento final contendo todas as conclusões a que as partes tenham
chegado.

c. Juripax
O Juripax128 é um sistema online de resolução alternativa de conflitos que oferece várias
funcionalidades. Após a submissão de uma determinada disputa, o sistema tenta obter mais
algumas informações relevantes atinentes à controvérsia denunciada. Utiliza um vasto
leque de tecnologia que permite a interacção síncrona e assíncrona entre as partes, de
forma a ser bastante flexível. Enceta a negociação monetária, a mediação e a arbitragem, e
tenta resolver conflitos através das seguintes ferramentas: fóruns, salas de discussão,
facilitação de conferências, disponibilizando espaço para upload de todo o tipo de
documentos e ainda conta sempre com o suporte de mediadores ou árbitros durante todo o
processo.

128

O sítio web está disponível em http://www.juripax.com/
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d. RisolviOnline129
Reside num serviço da Câmara de Arbitragem de Milão. Oferece serviços de resolução de
disputas offline e online para B2B, B2C e C2C (os indivíduos e os representantes das
empresas, tais como advogados), sem requisitos de valor económico nem da nacionalidade
das partes. Esta organização fornece um mediador escolhido (a partir de um painel de
mediadores) e ferramentas para o processo de resolução de disputas.
e. Internet Ombudsmann130
É uma organização neutra e independente, localizada em Viena, que recebe recursos
financeiros do Ministério dos Assuntos Sociais, do Trabalho e da Protecção dos
Consumidores e da Câmara do Trabalho. O serviço oferecido é a resolução de litígios em
linha para o comércio electrónico, especialmente para disputas nacionais e internacionais,
B2C, C2C e B2B. O sistema de Internet Ombudsmann também oferece informação
jurídica.

7. Conclusão

O principal objectivo do ODR reside em garantir o acesso, a qualidade e eficácia online da
justiça, actuando a montante, igualmente na prevenção dos litígios, num pensar
desterritorializado. Performiza-se por um sofisticado software adequado a lidar online com
processos realizados anteriormente offline: deve ser capaz de transportar a maior parte do
procedimento de resolução de litígios, incluindo o depósito inicial, a nomeação do neutro,
os procedimentos indiciários, se necessário, discussões online e até mesmo a prestação de
acordos vinculativos.
Do ponto de vista da racionalidade económica e de percepção da justiça de proximidade,
seria conveniente para o País, considerando o nível de inclusão digital de hoje, a médio e
longo prazo, tornar o ODR mais um meio multiforme entre outros alcances diferenciados

129

O sítio web está disponível em http://www.risolvionline.com
O sítio web está disponível em http://www.theinternetombudsman.com/

130
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de resolução de litígios, sobretudo na superação de distâncias geográficas, além de uma
litigância menos onerosa, cumprindo o princípio da universalidade no acesso à justiça que
se pretende.
Coexistem, na mesma estrutura em rede securizada e convivial, vários modos de
processamento de conflitos, transmutando-se do pluralismo jurídico para o pluralismo
processual, (obviando-se assim a decisões polarizadas mini-max Vs decisões de soma
zero). Será da concertação e coabitação de todos os espectros da justiça 131 (tradicional,
ADR e ODR) que se substantivam respostas de forma coerente, acessível e atempada para
todos, em que as diversas formas de intervenção são ajustadas às reais exigências de cada
caso, facilmente identificáveis pelos cidadãos.

Neste segmento analítico e conclusivo, referimos que um sistema de ODR não é
configurador “entusiasta” de reparabilidade “quick-fix”, “pareto-óptima”, ou de “fastfood”.132 O acesso à justiça em linha arvora algumas dificuldades operacionais e jurídicas.
Quando se trata de resolução de litígios de consumo complexos, a falta de contacto físico,
de referências visuais, é maior obstáculo do ODR. O ODR não é e não será para todos,
pelo menos por mais algum tempo. A ausência de vinculatividade na adesão aos seus
mecanismos poderá pôr em causa a qualidade e a eficácia da justiça em linha. Relatámos
ainda que não há regime jurídico que reja a resolução de disputas online, pelo que é
inevitável a falta de segurança jurídica e confiança das partes. Indiscutivelmente, um
quadro jurídico sólido é necessário para permitir o crescimento adequado de resolução de
litígios em linha com as suas regras de mercado e tecnologia. Neste pressuposto de
reposição do equilíbrio prestacional do conflito consumerístico em linha, aduzimos que a
utilização dos sistemas de ODR no seu primado de especialização tecnológica, assume
então como seu desiderato o auxílio à tomada de decisão pelas partes. Propendemos que a
introdução de ferramentas de suporte baseadas na tecnologia e na inteligência artificial

131

Mendes Cabeçadas, Isabel, 3ª Conferência, Meios Alternativos de Resolução de Litígios, 21 de Maio de 2003,
Universidade de Coimbra, Direcção-Geral da Administração Extrajudicial, Lisboa, 2004, p. 77.
132
Bygrave, Lee A., “Online Dispute Resolution – What it means for consumers”, 2002, p. 2, disponível em
http://folk.uio.no/lee/oldpage/articles/Bygrave_ODR.pdf.
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amplifica a geração de soluções jurisgénicas para um caso concreto; neste sentido,
reproduzimos a função assistencial que a tecnologia poderá cumprir: auxílio ao terceiro
neutro e às partes, que outorga a adopção das melhores decisões e mais rapidamente, v. g.
os sistemas periciais (fornecem à terceira parte conhecimento acerca de casos passados e
suas soluções acerca das leis aplicáveis) e os sistemas de suporte à decisão (compilam
conhecimento útil com vista a facilitar o processo de tomada de decisão).

O futuro destes sistemas é promissor, dado que os pilares fundamentais para este
desenvolvimento carreiam-se por políticas tendentes a uma maior penetração das novas
tecnologias (tanto no sector público, como no privado) no sector da Justiça. O rápido e
contínuo crescimento do mercado da Internet e o expectável aumento das disputas
consumerísticas também daí resultantes avoca novas soluções. As perspectivas de justiça
online actuais farão com que a administração da justiça proporcione um espaço crescente
para o ODR.
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Inteligência Artificial na Justiça e no Direito
Fernando Resina da Silva, Pedro Vaz de Almada133
frs@vda.pt, pva@vda.pt

O presente artigo tem por objectivo analisar a aplicação da Inteligência Artificial no
âmbito da Justiça e do Direito.
Apesar de muito ter sido feito nesta área da Sociedade da Informação e do Conhecimento,
dados os avanços técnicos na área da informática é previsível que muito mais venha a ser
desenvolvido nos próximos anos.

Palavras-Chave: Inteligência Artificial; legal expert system; software; processos; decisão;
justiça.

1. Introdução

Para analisarmos a problemática da Inteligência Artificial na Justiça e no Direito, cumpre
desde logo compreender o conceito de Inteligência Artificial.
A Inteligência Artificial (“IA”) é uma área da ciência e da engenharia da computação,
dedicada à criação de métodos ou dispositivos computacionais que possuam ou simulem a
capacidade racional de resolver problemas, pensar ou, numa perspectiva mais ampla, ser
inteligente134. É John McCarthy, primeiro autor a utilizar o termo, quem a define como “a
ciência e engenharia de conceber máquinas inteligentes”135.

133

Vieira de Almeida & Associados - Soc. de Advogados, RL.
Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_intelligence
135
JOHN MCCARTHY, What is Artificial Intelligence?, diponível em http://wwwformal.stanford.edu/jmc/whatisai/whatisai.html
134
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Por outras palavras podemos dizer que a IA estuda o modo de pensar dos seres humanos,
com o objectivo de traduzir esse pensamento em processos computacionais.
Poole, Mackworth e Goebel 136 referem-se ao termo como “o estudo da concepção de
agentes inteligentes”. Para estes autores um agente inteligente é aquele que actua de forma
inteligente: age de modo a alcançar o seu objectivo, é flexível a mudanças de ambiente e
objectivos, aprende com a experiência e faz as escolhas apropriadas, tendo em conta as
limitações da sua percepção e da computação.

2. Inteligência Artificial no Direito

É inegável que existe ainda uma resistência considerável, em alguns campos do universo
jurídico quanto ao desenvolvimento e utilização da IA.
A resistência à IA no Direito deve-se sobretudo ao entendimento de que esta representa
uma substituição da capacidade humana de pensar e julgar. Contudo, se pensarmos a IA no
Direito numa perspectiva de redefinição dos processos pelos quais este se faz, utilizando as
novas funcionalidades que a tecnologia proporciona aos seus utilizadores de uma forma
benéfica, a IA pode fazer sentido.
A flexibilidade e possibilidade combinatória da tecnologia da informação adaptam-na a
todos os sectores, podendo trazer um enorme contributo para o Direito. Deste modo a IA
pode representar um auxílio da capacidade humana ou mesmo uma extensão da mesma,
possibilitando um avanço da actividade humana na área do Direito.
Não queremos aqui dizer que a IA ao serviço do Direito deva substituir o acto de pensar,
próprio do ser humano, nem tampouco subjugar o entendimento humano às linguagens
artificialmente elaboradas pelos sistemas informáticos. Trata-se antes de os processos
informáticos, na medida em que já se apresentam capazes de gerir informação com um
elevado grau de indeterminação, poderem subsidiar algumas questões no âmbito jurídico.

136

DAVID POOLE, ALAN MACKWORTH, RANDY GOEBEL, Computational Intelligence - A Logical Approach, 1998, New
York, Oxford University Press
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3. Legal Expert Systems

Quando falamos em IA na Justiça e no Direito falamos obrigatoriamente em legal expert
systems. Contudo, convém distinguir este termo de um outro, que muitas vezes se confunde
com ele: decision support systems. Estes sistemas de “apoio à decisão” são poderosas
ferramentas destinadas a apoiar as decisões tomadas por especialistas humanos. Os legal
expert systems vão mais longe sendo projectados para tomar verdadeiras decisões e prestar
aconselhamento como se de um especialista humano se tratasse.
Richard Susskind137 refere que os expert systems são programas de computador que foram
construídos para funcionar ao nível (por vezes até a um nível superior) de especialistas
humanos na matéria. Segundo o autor, os expert systems incorporam uma riqueza de
conhecimentos que lhes permite chegar a um estádio de verdadeiro especialista.
Em termos de tecnologia de informação a abordagem baseada no conhecimento tem
assistido a uma mudança evolutiva.
Assim a premissa,

Dados + Algoritmos = Programa

Tem sido substituída por:

Conhecimento + Inferência = Expert System

Existem quatro componentes para um expert system ser totalmente funcional.
A primeira componente refere-se ao modo como o conhecimento é adquirido. Nestes
sistemas a aquisição do conhecimento faz-se “extraindo-o” dos especialistas. Este processo
levanta dificuldades, nomeadamente na articulação da “intuição” inerente ao conhecimento

137

ANDREW GREINKE, Legal Expert Systems - A humanistic Critique of Mechanical Legal Inference, disponível em
http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v1n4/greinke14.html
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do especialista com a necessidade de a traduzir num processo sistemático de raciocínio,
necessário ao desenvolvimento destes sistemas.
A segunda está relacionada com a base de conhecimento. Esta armazena informações sobre
o assunto em questão. Contudo, não é apenas uma colectânea de registos numa base de
dados. Contém representações simbólicas do conhecimento de especialistas, incluindo
definições de termos de domínio, as interligações entre os componentes, e as relações
causa-efeito entre esses componentes. Nos legal expert systems esta base de conhecimentos
geralmente traduz-se na coordenação de normas obtidas de fontes primárias e secundárias
do Direito. Pode também ser coligida informação com um carácter mais prático.
O motor de inferência é outra das componentes dos expert systems. Este traduz-se no
procedimento de busca e raciocínio que permite ao sistema encontrar soluções e justificar
as suas respostas.
A interface de utilizador é fundamental para o sucesso dos expert systems, particularmente
no campo jurídico, de modo que permita aos juristas com pouca ou nenhuma experiência
em programação, ter acesso ao conhecimento codificado.
Os expert systems no fundo são uma derivação da IA que procura adquirir uma actividade
típica do ser humano: a experiência. Como vimos, os expert systems são programas
informáticos que reproduzem as actuações previstas por quem os concebe. Assim,
podemos dizer sucintamente que a sua aplicação ao Direito se traduz na criação de
programas que, face a um determinado problema jurídico, vão encontrar uma solução e dar
uma resposta de acordo com a lei.
O problema que se coloca agora é o seguinte: será que podemos dizer que um programa
informático é ou pode ser inteligente?
O conceito de inteligência tem sido dividido em três tipos 138 : a inteligência prática, a
inteligência ou saber teórico e a inteligência instrumental.

138

FRANCISCO LANCHO PEDRERA, Los Sistemas Expertos en el Derecho, Anuario de la Facultad de Derecho, vol. XXI,
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A primeira consiste na virtude de discernir e actuar racionalmente que orienta as acções, os
juízos de valor e a eleição das regras de conveniência.
A segunda permite apreender e representar formalmente a realidade, assim como cálculos e
deduções lógicas.
O último tipo enunciado refere-se à idoneidade dos meios requeridos para a obtenção de
determinados objectivos.
Como facilmente se compreende os dois últimos tipos de inteligência referidos são
aplicáveis a determinadas modalidades de softwares que reproduzem processos mentais.
O verdadeiro problema para os processos informáticos coloca-se precisamente na
denominada inteligência prática, uma vez que esta se baseia na experiência própria de cada
pessoa ao longo da sua vida.
Assim, a questão que colocámos anteriormente pode ser reformulada, no sentido de saber
se poderá a experiência ser informatizada.
Esta é sem dúvida uma questão controversa. A experiência nasce das vivências culturais de
cada ser humano. Assim, duas pessoas, face a uma mesma situação irão reagir de forma
distinta tendo em conta a sua experiência acumulada e a forma como essa experiência as
influenciou.
Até ao momento os avanços tecnológicos não conseguiram absorver plenamente esta
capacidade humana, sem prejuízo de num futuro próximo poderem vir a fazê-lo.
Deste modo, grande parte da doutrina internacional tem criticado a aplicação dos expert
systems ao Direito.
Leith 139 é um dos autores que considera que os expert systems dificilmente se poderão
aplicar ao Direito e à Justiça. Desde logo se opõe a esta aplicação devido ao carácter
imperativo das normas jurídicas. Pelo facto de estas normas emanarem do legislador,
enquanto ser humano, não são apenas produto de uma criação lógica. Em segundo lugar, o
139
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autor considera que é necessário ter em conta que as normas não se interpretam de forma
automática já que a aplicação de uma norma por um jurista é consequência de um
raciocínio complexo que faz aplicar tal norma, em vez de outra, a uma situação concreta e,
além disso, essa regra está relacionada com outras das quais dependerá para a sua
aplicação prática. Mais, o jurista tem a tarefa de aplicar um número limitado de normas a
uma infinidade de situações.
Apesar de críticas como esta, acreditamos que a aplicação dos expert systems ao Direito e à
Justiça é perfeitamente possível. Estes sistemas podem não ser utilizados como única
solução para a resolução de problemas jurídicos mas, ao menos, como auxiliares do ser
humano para melhorar a operatividade e qualidade dos serviços jurídicos.
Estes sistemas podem contribuir para uma racionalização do método jurídico dado que
permitem unificar e clarificar o significado dos conceitos e categorias jurídicas. Por outro
lado, graças ao expert systems podemos ter bases de dados jurídicas que constituem um
forte auxílio para o jurista.
A par do problema de carácter técnico que se coloca na aplicação plena destes sistemas ao
Direito coloca-se também um problema de ordem moral, surgindo a questão de saber se
devemos permitir que se evolua de tal forma que se substitua o julgador pelo computador.
A favor da aplicação efectiva destes sistemas ao Direito e à Justiça, estão aqueles que
defendem que o Direito se deve aplicar de forma sistemática e que, com a existência do
factor humano, os juízes cometem erros que um sistema informático não cometeria. Do
lado dos que não concordam com a aplicação do expert systems à Justiça defende-se que é
justamente o factor humano que traduz a capacidade de adequar a lei ao caso concreto, a
capacidade de que em casos idênticos se verifiquem soluções distintas consoante o
aplicador da lei.
De seguida analisaremos alguns dos legal expert systems que têm sido desenvolvidos ao
longo dos últimos anos, bem como a sua aplicação prática.
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4. A Experiência

Os legal expert systems não são uma invenção recente. Há largos anos que estes programas
são estudados e desenvolvidos.
O Finder é disso um bom exemplo. Este é um expert system, criado na década de noventa
do século XX, capaz de resolver uma classe limitada de problemas legais, sob a forma de
uma opinião legal. Os casos do domínio do conhecimento do Finder são designados casos
finder140.
O Finder presume que o utilizador está envolvido num litígio. O programa coloca algumas
questões de resposta afirmativa ou negativa. De seguida escolhe um resultado previsível
para o caso do utilizador com base no caso finder mais parecido com o caso concreto.
O parecer escrito segue um formato rígido. Primeiro é apresentada a resolução do caso,
sendo também apresentado o caso análogo ao do utilizador escolhido pelo programa.
Depois o programa destaca as principais semelhanças e diferenças com o caso do
utilizador.

O Finder concretizou a primeira fase de um projecto de três fases financiado em parte pelo
Australian Research Grants Scheme e pela Law Foundation of New South Wales, disponível para os
computadores IBM. A segunda fase do projecto consistiu na construção de um modelo de produção
regra para os casos finder. A terceira fase traduziu-se na criação de um modelo conceptual
aprofundado que utiliza técnicas mais avançadas de IA.
Mais tarde este programa foi aperfeiçoado por James Popple, da Australia National University,
traduzindo-se no Shyster, um legal expert system que presta assessoria jurídica.

O DataLex Project foi um projecto de pesquisa desenvolvido para fomentar a criação de
programas experimentais e aplicações destinadas a prestar auxílio a advogados,
nomeadamente ao nível da sua relação com o cliente ou mesmo no tipo de argumentos a
140
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utilizar durante um julgamento141. Alguns destes programas simulam a possível decisão do
tribunal relativamente a uma acção, antes do julgamento.
Este estudo conclui que alguns legal expert systems são criados por pessoas cujo formação
é essencialmente em computação e não em Direito, pelo que muitos destes sistemas falham
por falta de rigor jurídico.
Assim, considera-se desejável que os legal expert systems sejam directamente criados por
juristas. Contudo, esta questão coloca alguns problemas, senão vejamos.
Primeiro a maioria dos advogados não tem experiência em linguagem computacional.
Assim, a forma de representação deve ser de molde a que seja naturalmente compreendida
por juristas. Deve ser o mais simples possível, o que é consistente com os requisitos
essenciais da representação legal do conhecimento.
Por outro lado, a necessidade de múltiplas formas de raciocínio não deve ser
negligenciada. Embora devam ser utilizadas técnicas simples, devem também estar
disponíveis algumas mais sofisticadas quando o advogado necessitar delas. Quando
possível, as técnicas mais complexas devem aparecer de forma simplificada para que o
advogado compreenda.
Já no ano 2000 surgiu no Brasil um programa chamado “juiz electrónico”, que se destinava
a implementar mais eficazmente a Justiça nas “ruas” daquele país142.

O programa “Justiça sobre Rodas” traduziu-se num programa experimental que contava com a
presença remota de um juiz humano. Este juiz, que não se encontrava fisicamente presente no local,
podia, à distância, através do referido programa, analisar provas e porventura ouvir testemunhas
presentes no local, emitir multas, podendo mesmo estabelecer penas de prisão. O programa surgiu no
âmbito de um projecto pensado para acelerar o sobrecarregado sistema legal brasileiro, resolvendo
imediatamente os casos mais simples.

141
142

Disponível em http://austlii.edu.au/~alan/boston.html
Disponível em http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/726837.stm

121 de 362

e-Justiça II

No mesmo ano, também no Brasil, graças a um acordo entre o Banco Central e o Poder
Judiciário, denominado Bacen-Jud, foi criado um software que permite aos juízes bloquear
a conta corrente de uma empresa143.

O sistema Bacen-Jud consiste no preenchimento de um formulário electrónico enviado pelos juízes
directamente aos bancos encarregados do bloqueio da conta em 48 horas.
Esta operação foi fortemente criticada pelos advogados brasileiros que consideram que os juízes
desta forma deixam de ouvir os argumentos das partes. Antes da implementação deste sistema os
juízes já podiam pedir o bloqueio das contas para garantir o pagamento de indemnizações contudo,
como o processo era demorado, os magistrados ouviam ambas as partes e tomavam a decisão de uma
forma mais ponderada.

Em 2001 foram criados, pela primeira vez, simuladores virtuais de tribunais utilizados para
treinar os advogados para julgamentos 144 . Desde logo, o governo norte-americano
pretendeu utilizar este tipo de softwares para escolher júris para julgamentos. Tal
impulsionou os fabricantes de softwares a criar “sistemas de matriz de decisão” (“decision
matrix systems”) com o intuito de simular os cenários mais prováveis de julgamentos com
o veredicto do júri145.

Os decision matrix systems associados ao Direito são uma ferramenta utilizada para a avaliação das
várias opções num julgamento. Estes sistemas são utilizados para analisar o peso de cada alternativa,
comparando as diversas soluções possíveis. Constituem um apoio na tomada de decisões, na medida
em que ajudam o utilizador a encontrar a melhor solução para o seu problema.
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A partir do ano 2003, desenvolveu-se no Brasil o Sistema Inteligente de Validação de
Peças Processuais (“SIVAPP”), que utilizou as técnicas mais recentes de IA disponíveis à
data146147. Esta aplicação permite classificar e armazenar as peças processuais recebidas via
web.
O SIVAPP marca o início de um processo no âmbito da resolução de conflitos, no qual os
juristas e os cidadãos em geral passam a ter acesso a todos os procedimentos, em qualquer
sítio, a qualquer hora do dia, tornando mais transparentes as actividades relacionadas com
o processo judicial, desde a petição inicial até à sentença. Mais, esta forma de organização
do conhecimento permite que muitas fases e muitas estruturas burocráticas desapareçam,
melhorando a qualidade e tornando mais rápido o julgamento.

De notar que em Portugal assistimos à disponibilização de uma ferramenta muito semelhante à supra
descrita - a ferramenta CITIUS. Esta foi disponibilizada no início de 2008 para os advogados e em
2009 para magistrados judiciais, tendo constituído um marco para o processo de modernização da
Justiça portuguesa.
A plataforma CITIUS veio desmaterializar o processo civil, dando actualmente resposta a uma série
de necessidades que, no que respeita aos advogados, se tornam mais práticas, céleres e económicas: a
entrega de peças processuais e documentos, o pagamento das custas judiciais, a consulta dos
documentos, as notificações electrónicas, a consulta de agendamentos, entre outros. A
desmaterialização do processo ocorreu igualmente na Policia Judiciária, com o projecto PolNet.

Em 2007 foi criado, na Victoria University’s, Faculty of Business and Law, um software
com vista a dirimir os litígios resultantes do processo de divórcio. O programa foi
desenvolvido com base nas teorias aplicáveis ao desenvolvimento de jogos de computador
e funciona com o auxílio de um mediador que pode ser uma pessoa real ou uma aplicação
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electrónica e que ajuda os casais a resolver os problemas jurídicos resultantes de um
divórcio de uma forma equitativa e racional148.

O Family Mediator é baseado num projecto de 2004 denominado Family Winner, desenvolvido por
Emilia Bellucci e John Zeleznikow da Victoria University, na Austrália, para ajudar os casais a
resolver disputas relacionadas com o divórcio.
Baseado nos conceitos teóricos dos jogos desenvolvidos por John Nash, o software de 2004 pede a
cada um dos cônjuges que quantifiquem cada objecto disputado, atribuindo-lhe uma pontuação, de
forma a que essa pontuação reflicta o grau de importância relativa que cada objecto tem para eles.
No total, cada um tem cem pontos para distribuir por todos os objectos em questão.
softwareMediator,
regista os assim
pontos denominado
atribuídos porpelos
cada seus
um dos
cônjuges,
resultando
prioridades
OO Family
autores,
conta
com umnasmediador
estabelecidas por cada um. De seguida, inicia a distribuição do objecto que teve maior discrepância
familiar profissional, ou com um sistema de suporte de decisão, dependendo das exigências
de pontuação e assim sucessivamente.
deEste
quem
o utiliza,
garantir
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reflectem
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todos
os
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apesarpara
de ter
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as crianças.

A Alemanha é um dos países da Europa que mais estudos e projectos tem dedicado ao
tema da IA. Recentemente foi criado, por uma equipa liderada por Thomas Gordon, o
Carneades software system que presta suporte na construção, avaliação e visualização de
argumentos, utilizando representações formais de factos, conceitos, regras e esquemas de
argumentação149.
Os factos e os conceitos são representados utilizando a Web Ontology Language (OWL),
um esquema informático de descrição lógica.

No Carneads software system, além dos argumentos construídos automaticamente, podem ser
acrescentados manualmente ao sistema outros argumentos. Enquanto os argumentos são construídos
e editados, são visualizados num mapa de argumentos.
Os argumentos são construídos com base em regras, casos precedentes e prova testemunhal. O
programa permite também avaliar os argumentos através da aplicação das regras do ónus da prova.

148
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Para auxiliar os órgãos reguladores na era da Internet e tornar o processo mais acessível
aos cidadãos, alguns cientistas e juristas da Cornell University (Estados Unidos da
América) criaram, no ano de 2007, o Cornell e-Rulemaking Initiative (CeRI), financiado
pela National Science Foundation, em $750,000. Esta iniciativa interdisciplinar conta com
a colaboração de uma professora de Direito, uma professora de computação informática,
um professor de marketing e tecnologias da informação e o director do Cornell Legal
Information Institute150.
Dada a massificação de comunicações recebidas pelos órgãos reguladores nos Estados Unidos da
América e a circunstância de cada comunicação submetida ter de ser considerada, sendo necessário
responder aos principais pontos, foram desenvolvidos, no âmbito da Cornell e-Rulemaking Initiative,
programas de computador que filtram e classificam os comentários, identificando as questões
subjacentes.
Claire Cardie, uma das especialistas envolvidas neste projecto, refere que este software avalia em
segundos os comentários e expressões presentes num documento, o que facilita em muito o trabalho
dos órgãos reguladores.
Outro dos projectos desenvolvidos no âmbito desta iniciativa é um web interface que auxilia os
utilizadores
no envio
de comentários
uteis.
Ainda
no ano
de 2007,
a Xerox,mais
num
centro de investigação em Grenoble (França),

desenvolveu uma ferramenta de pesquisa que, em vez de procurar palavras-chave nos
documentos, compreende o conteúdo dos documentos. A ferramenta, denominada
FactSpotter, analisa a gramática subjacente a um texto, a fim de deduzir informações151.

A equipa de pesquisa da Xerox desenvolveu uma linguagem própria para descrever a gramática das
diferentes línguas, tendo desenvolvido esta linguagem para o holandês, inglês, francês, alemão,
italiano, português e espanhol.
Embora o programa analise apenas linguagem escrita, pode ser conectado com ferramentas de
transcrição de áudio, para desenvolver pesquisas em arquivos de rádio e televisão.

Em 2008, um grupo de juristas e técnicos da Stanford Law School e do Stanford Computer
Science Department criou o Intelectual Property Litigation Clearinghouse (IPLC), um
projecto que acompanha mais de 100.000 processos judiciais de marcas e patentes. A base
150
151

http://www.news.cornell.edu/stories/May07/CeRI.ws.html
Disponível em http://www.pcworld.com/article/133184/xerox_aims_to_improve_search_results.html

125 de 362

e-Justiça II

de dados que este núcleo aglomerou num programa chamado Lex Machina constitui a
maior e mais rigorosa colectânea de processos judiciais sobre patentes realizada até à data,
tendo procurado, entre outros aspectos, analisar algumas incoerências entre os tribunais
federais152.
O IPLC foi originalmente desenvolvido como uma ferramenta de pesquisa on-line para
fornecer dados em tempo real sobre os litígios de propriedade intelectual nos Estados
Unidos, sem custo, para juristas, estudiosos, políticos, jornalistas, entre outros.
Joshua Walker, co-fundador deste projecto, refere que programas como o Lex Machina são
criados para complementar a inteligência humana e não para a substituir. Walker refere que
este tipo de programas, tornam os advogados melhores naquilo que fazem153.
Nos últimos anos, o Direito tem assistido a uma onda de inovação tecnológica, resultante
da cada vez maior capacidade de os computadores decifrarem documentos escritos. Muitos
escritórios de advogados utilizam agora ferramentas e-discovery que conseguem digitalizar
grandes números de documentos probatórios, encontrando factos que possam ser
relevantes para um determinado caso154.

As ferramentas e-discovery normalmente dividem-se em duas grandes categorias: a linguística e a
sociológica.
Na primeira categoria encontram-se funções como pesquisa por palavra/expressão que, quando
possuem um filtro mais avançado, conseguem fazer a associação entre as palavras ou expressões
utilizadas e outras análogas, nomeadamente encontrando palavras/expressões que traduzam o mesmo
significado que a utilizada (por exemplo: artigo – norma).
As ferramentas da segunda categoria simulam os poderes dedutivos de um ser humano. Os softwares
deste tipo conseguem visualizar e simular cadeias de acontecimentos, que poderão eventualmente ter
ocorrido após um dado evento.
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Estes programas poderão trazer o Direito às massas. Com o seu aperfeiçoamento, muitas
pessoas que não têm acesso a um especialista legal, pelos elevados custos que isso acarreta,
poderão resolver alguns problemas jurídicos. Além disso, estes programas facilitarão em
muita a vida aos advogados.
Imagine-se o caso de um contrato comercial. Durante o seu percurso um advogado pode
escrever centenas de contratos com conteúdo muito similar. Agora, várias empresas
especializadas em tecnologia legal têm concebido programas que escrevem estes contratos
automaticamente, tomando em consideração os textos anteriormente redigidos.

Segundo Matt Kesner, director informático da sociedade norte-americana Fenwick & West, os
programas que têm sido desenvolvidos para criar contratos de forma automática pouparão tempo e
dinheiro aos seus clientes. Nestes casos pode-se reduzir o tempo gasto na criação destes documentos
de semanas para horas.

Apesar de à partida estes programas parecerem reduzir a utilidade dos advogados, a
verdade é que muito do trabalho que o computador realiza é de natureza burocrática,
trabalho esse que normalmente o advogado dispensa fazer. Assim, o advogado pode
direcionar o trabalho desta natureza para o computador, monitorizando-o, o que permite ao
advogado focar-se apenas no essencial da questão jurídica e da relação com os clientes.
Além disso, em vez de se prestar serviços jurídicos a menos clientes a preços mais altos,
poder-se-á, para os serviços mais comuns, praticar advocacia a preços mais competitivos,
prestando aconselhamento jurídico a um maior número de pessoas.
Não obstante as tentativas de implementação da IA no Direito e consequentemente dos
legal expert systems, a área do Direito continua a ser uma das poucas áreas cujas operações
são baseadas essencialmente na experiência humana.
Contudo, alguns autores defendem que esta característica humana pode, por vezes,
dificultar ou, pelo menos, não ser suficiente para responder a questões básicas que
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qualquer pessoa pretende saber antes de intentar uma acção. Assim, perguntas como por
exemplo, quais as probabilidades de determinada acção ser ganha (entre muitas outras) não
podem ser respondidas com certeza, exactamente porque a experiência humana não tem
capacidade de o fazer, sem uma enorme margem de erro.
Como refere Daniel Katz, professor assistente na Michigan State University College of
Law que se dedica a diversos estudos sobre a IA no Direito, “há uma grande cultura da
experiência no Direito” e as pessoas tendem a considerar que todo o conhecimento legal
que possuem é exclusivamente baseado na sua experiência, não acreditando por isso que
esse conhecimento se possa traduzir em dados passíveis de serem inseridos num programa
de computador.
Daniel Katz investiga aquilo a que designa “previsão legal quantitativa”. Visto que centenas de
processos são arquivados todos os anos nos Estados Unidos, o que o autor pretende é que um
advogado possa dizer ao seu cliente quais são as probabilidades de ganhar determinado caso,
recorrendo a um programa que compara o caso em análise com um determinado número de casos
julgados (o autor refere, a título de exemplo 10.000). Não há, hoje, nenhum programa que
desempenhe tarefa semelhante. É claro que um programa deste tipo se revela muito mais interessante
para um sistema de common law do que para um sistema de civil law como o sistema português.

5. Ensino da IA no Direito

A Austrália é um dos países que mais se tem destacado no ensino da IA na área do Direito.
A Melbourne Law School tem vindo a leccionar um conjunto de cadeiras relacionadas com
a informática aplicada ao Direito, tendo disponibilizado uma cadeira que denominou de
Law and Artificial Intelligence155.
Esta cadeira teve como objectivo relacionar uma série de teorias sobre o raciocínio jurídico
com as dificuldades da indeterminação jurídica e linguística. Os alunos são convidados a
compreender esta indeterminação da linguagem jurídica através de uma abordagem
155
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maioritariamente prática. No entanto a cadeira está dividida numa componente teórica e
numa prática (apesar de esta ser a principal componente), esta última leccionada através de
seminários.
Nos seminários leccionados no âmbito da cadeira de Law and Artificial Intelligence, da Melbourne
Law School, é pedido aos alunos que construam um pequeno legal expert system. Os alunos
escolhem a área de Direito à qual pretendem aplicar o programa.
O número de horas reduzido da cadeira constitui um obstáculo à criação de alguns modelos
propostos pelos alunos. Contudo, Dan Hunter, professor da Univerity of Melbourne, refere que este é
um obstáculo propositado e que permite aos alunos perceber as dificuldades com que se podem
deparar na criação de um legal expert system.
No âmbito desta cadeira, foi criado um manual em parceria com a La Trobe University. Este manual
expõe algumas das características que devem ser comuns aos legal expert systems e enuncia de
forma genérica várias teorias do raciocínio jurídico. O manual estuda também a utilização da
programação lógica e das regras de produção nestes expert systems, a rede e a estrutura baseada em
representações de conceitos jurídicos. De seguida examina o uso da programação lógica e das regras
de produção, a rede e estrutura baseada em representações de conceitos jurídicos, o raciocínio “casebased” e por fim as redes neurológicas.

Já não apenas focado na IA no Direito mas num âmbito mais genérico, a Stanford
University, disponibiliza um curso denominado Introduction to Artificial Intelligence156.
Este curso trata elementos básicos da IA, como representação do conhecimento, inferência,
planeamento computacional, recuperação de informação, visão computacional e robótica.

Numa abordagem experimental foi disponibilizado um curso, denominado Introduction to Artificial
Intelligence, leccionado pela Stanford University, para alunos de todo o mundo via web, sem
quaisquer custos.

No mês de Junho de 2011 teve lugar na University of Pittsburgh School of Law, a 13.ª
International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL).

156

Disponível em http://www.stanford.edu/class/cs221/
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A International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL) é uma conferência que ocorre
em cada dois anos, que tem por objectivo promover a investigação e o desenvolvimento da IA no
campo do Direito e que conta com a participação de membros de todo o mundo.
Na ICAIL apresentam-se e discutem-se as mais recentes descobertas da IA no Direito e estimula-se a
interdisciplinaridade e a cooperação internacional.

Também a Stanford University (School of Law) promoveu no dia 27 de Outubro do
presente ano, uma conferência, focada na área do Direito – Artificial Intelligence - A Legal
Perspective157 – que contou com o contributo de grandes nomes ligados à área do Direito e
da informática.
Na Holanda, o Estudo da IA no Direito tem sido muito desenvolvido, sobretudo no Leibniz
Center for Law da University of Amsterdam158. Este centro de investigação desenvolve
tecnologia inteligente para dar apoio à prática jurídica, tanto no sector público como no
privado. O Leibniz Center for Law aplica técnicas de Inteligência Artificial a problemas da
teoria jurídica, no âmbito da gestão do conhecimento jurídico e no campo do Direito em
geral.
O Leibniz Center for Law tem desenvolvido estudos em áreas como a ontologia jurídica
(determinação conceptual do Direito), o raciocínio jurídico automatizado, os legal expert systems, as
Alinguagens
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Law 159
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tecnologias de informação na lei, características da sociedade de informação, interpretação
de textos legais no contexto informático e aplicação de textos legais no contexto
informático.
A um nível superior, a School of Law da University of Edinburgh disponibiliza um LLM
denominado Law and New Technologies: Artificial Intelligence, Risk and the Law160.
Em Portugal, a Faculdade de Engenharia em conjunto com a Faculdade de Economia da
Universidade do Porto, disponibiliza um mestrado em Inteligência Artificial e Sistemas
157
158
159
160

Disponível em http://cyberlaw.stanford.edu/node/6732
Disponível em http://www.leibnizcenter.org/
Disponível em http://www.lefis.org/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=485
Disponível em http://www.law.ed.ac.uk/courses/viewcourse.aspx?ref=247
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Inteligentes 161 . Este curso não é dirigido a profissionais da área do Direito mas pode
representar um primeiro passo para o desenvolvimento desta temática no nosso país.

6. Considerações Finais

Ao longo deste texto procurámos percorrer a evolução da IA na área do Direito e da
Justiça, desde os primeiros passos dados neste campo até às mais recentes inovações ao
nível dos legal expert systems.
Detectámos que apesar de já muito ter sido feito nesta área não houve uma evolução
significativa desde as primeiras abordagens práticas desta temática até aos dias de hoje.
Questionamo-nos, então, porque é que dados os avanços quase diários da tecnologia não
surgiram ainda softwares que desempenhem o trabalho do jurista ou que, pelo menos,
auxiliem este trabalho de uma forma revolucionária para o Direito.
A questão inicial da possível substituição do ser humano pela máquina coloca-se
novamente, mas agora com uma outra abordagem. Será que chegamos à conclusão de que
realmente a máquina não é capaz de substituir o ser humano, dando razão aqueles que
defendiam que o elemento emocional aliado à experiência é essencial ao Direito?
Como já referimos, alguns autores consideram que os legal expert systems, dificilmente se
aplicam à realidade do Direito, dado que todas as normas jurídicas emanam de quem
desempenha o poder legislativo e não são, por isso, produto de inferências e criações
lógicas e, além disso, as normas não se aplicam de forma automática visto que a aplicação
de uma norma por um jurista é uma consequência de um raciocínio complexo que o faz
aplicar uma regra a uma situação concreta, situação essa que ainda que tenha casos
análogos, é uma situação ímpar com características muito próprias.
Não podemos dar uma resposta definitiva a esta questão. Ainda muito há a fazer no âmbito
dos expert systems aplicados ao Direito e à Justiça. Os softwares actualmente existentes e
161

Disponível em http://paginas.fe.up.pt/~miasi/MIASI/htmls/regulamento.html
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as tentativas de implementação realizadas até à data podem ser um complemento à
actividade do jurista, maxime, do advogado, contudo, contrariando aquilo que alguns
avançavam ainda na década de noventa do século passado, estes programas não estão ainda
aptos a substituir o papel do julgador ou mesmo do advogado.
Apresentam-se sim, como um auxílio ao exercício desta actividade, auxílio esse que o
computador veio naturalmente trazer ao Direito como a tantas outras áreas do saber.
Em relação aos softwares, especificamente direccionados para a área do Direito e da
Justiça acreditamos que estes ainda vão ser objecto de muitos desenvolvimentos. A
componente da experiência que, como vimos, levanta opiniões contraditórias, está ainda
fortemente enraizada no Direito e como referimos ao longo desta breve análise dos legal
expert systems, nenhum destes programas conseguiu ainda assimilar inteiramente esta
característica inegavelmente intrínseca ao ser humano.
Apesar de ainda não ser possível – porque acreditamos que possa vir a ser – transferir tal
qualidade, pelo menos na sua plenitude, para um programa de computador, podemo-nos
questionar se esta característica de decisão que tem acompanhado o Direito desde os seus
primórdios não poderá vir a ser suprimida.
Muitos defendem que o sistema jurídico teria muito a ganhar sem o factor experiência que
influencia enormemente, a decisão do julgador.
Tal como dissemos, esta é uma resposta que ainda não estamos aptos a dar e que só o
tempo poderá ditar. Contudo, será difícil para o Direito aceitar uma mudança tão drástica
como esta.
Relativamente à aplicação destes programas em Portugal, como viemos referindo, alguns
dos sistemas aqui expostos são criados a pensar em países com sistemas de Common Law e
não de Civil Law, como é o caso português. O primeiro tipo de sistema jurídico baseia-se
na aplicação do caso precedente aos casos análogos, daí que programas que, por exemplo,
procedam à compilação de jurisprudência sejam muito mais úteis nos países que adoptam
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este tipo de sistema do que em países com sistemas de Civil Law, cuja fonte primária do
Direito é a Lei.
Contudo, nada obsta a que alguns dos expert systems aqui referidos possam ser aplicados
ao Direito português. Tal poder-se-ia traduzir num importante contributo para a Justiça
portuguesa que tem sido alvo de inúmeras críticas, nomeadamente relativas à sua lentidão.
Referimos que os legal expert systems, apesar de não poderem (ainda) substituir o papel do
jurista, podem traduzir-se num forte auxílio ao Direito. Assim acreditamos que esse auxílio
também poderá ser aplicado ao caso português, que poderá beneficiar da tecnologia patente
neste tipo de programas.
Acreditamos que com o desenvolvimento e melhoramento deste tipo de softwares, o
Direito português procurará adaptar-se às novas realidades, tirando partido dos programas
que melhor se adequem à sua realidade.
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3. ALGUMAS SOLUÇÕES E SUGESTÕES DE
REFORMA

- E-Registos
- E-Justiça e Operadores Postais
- Uma visão crítica sobre questões de processo e procedimentos das
plataformas de e-Justiça na sua interacção com os utilizadores
- Desmaterialização de Conteúdos e Processos na Polícia Judiciária:
O Pol.net
- O “Sistema” de Informação Policial Português
- O Estado da Arte na tramitação electrónica nos Tribunais
- Secretaria do Tribunal. Recebimento de papéis – filtragem de
processos – comunicação entre elementos da Secretaria –
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autonomia financeira - transparência electrónica do poder judicial
– comunicação tribunal/público - formação internacional. Tópicos
para uma reforma
- Processo civil – Execuções – Reserva de juíz – Poderes de
Secretaria e Agentes de Execução – Arbitragem e execuções
- Biblioteca to Tribunal – Tópicos para uma Reforma
- Contributo Sistema de Informação Arquivístico do Ministério da
Justiça
- Algumas Reflexões sobre o Impacto da Aplicação das Tecnologias
aos Documentos de Arquivo
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E-Registos

Filomena Rosa162, Ana Sommer163
filomena.s.rosa@irn.mj.pt, ana.sommer@dgrn.mj.pt

Resumo
Neste trabalho são descritos os novos serviços para cidadãos e empresas, na área da justiça
preventiva, em que os registos se inserem, serviços esses que a introdução e utilização
intensiva das tecnologias da informação e comunicação tornaram possíveis e que, em
alguns casos, foram já reconhecidos como boas práticas ao nível nacional e internacional.
Partindo da descrição sumária do processo de informatização dos registos e de
consolidação da mudança, através da desformalização, da formação dos trabalhadores e da
sensibilização de stakeholders, é feita uma apresentação sumária dos principais serviços
electrónicos e de balcão único em cada área de registo, os quais permitiram alterar o
paradigma de eficácia dos registos públicos, culminando com a enunciação de alguns
desafios que se perspectivam no horizonte registal.

Palavras-chave: Registos; Serviços ao cidadão e às empresas; boas práticas.

Introdução
A crescente utilização das novas tecnologias marca a evolução da civilização humana para
uma sociedade que se quer da informação e do conhecimento, cada vez mais partilhados e
162

Conservadora responsável pelo serviço Soluções Integradas de registo de Lisboa, Instituto dos Registos e
do Notariado, IP, Av. Fontes Pereira de Melo, 11,9.º Dto, 1050-115 Lisboa. Praça Silvestre Pinheiro Ferreira,
1-C, Apartado 4064, 1501-803 Lisboa
163
Directora do Registo Nacional de pessoas Colectivas, Instituto dos Registos e do Notariado, IP, Praça
Silvestre Pinheiro Ferreira, 1-C, Apartado 4064, 1501-803 Lisboa.
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em rede. Os registos públicos garantes da justiça profilática constituem repositórios
organizados de informação qualificada, pelo que têm necessariamente um papel de
destaque na concretização deste novo modelo social.
Nos serviços de registo, não raras vezes vistos como verdadeiras fontes de burocracia, a
adopção das tecnologias da informação e comunicação (TIC) pressupôs muito mais do que
o equipamento das conservatórias com meios tecnológicos ou a substituição do papel pelo
suporte informático, determinando uma profunda simplificação que determinou a
desformalização de etapas nos procedimentos e mesmo a eliminação de algumas delas.
A profundidade das modificações efectuadas, geradoras de diversos serviços hoje
reconhecidos como boas práticas susceptíveis de serem replicadas noutras áreas, com
evidentes benefícios para os cidadãos, permite-nos falar numa verdadeira alteração do
paradigma nos registos, que são hoje verdadeiros e-Registos, e é esta transformação que
constitui o objecto do presente trabalho.



Informatização

Um factor determinante da mudança foi a informatização dos serviços de registo - civil,
predial, comercial e automóvel, - que dotou as conservatórias de aplicações informáticas
que integram todo o fluxo de trabalho que antes era efectuado de forma manual, desde o
seu pedido até à respectiva execução, culminando na emissão de meios de prova
(certidões).
A informatização de todos os serviços de registo permitiu:
- A desburocratização de procedimentos, eliminando o papel e a execução manual da
generalidade das tarefas, substituindo-a pela sua execução em suporte electrónico em
aplicações informáticas que integram todos os actos que os compõem.
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- A libertação de funcionários, antes ocupados com tarefas meramente burocráticas, para a
prática de outros actos, mais relevantes para os fins de segurança jurídica e publicidade
prosseguidos pela actividade registal.
- O aumento da celeridade nos procedimentos internos, resultando na prestação de um mais
rápido e, por isso, mais eficiente serviço aos cidadãos e às empresas.
- A disponibilização da informação permanentemente actualizada em bases de dados de
âmbito nacional, acessíveis on-line aos cidadãos e a partir de qualquer serviço, em
substituição de volumosos arquivos em suporte papel, evitando deslocações e conseguindo
evidentes ganhos de acessibilidade à informação.
- O estabelecimento de interoperabilidade entre serviços de diferentes organismos da
administração pública, eliminando a necessidade de pedir ao cidadão informação que a
administração já dispõe

A informatização dos serviços de registo permitiu a concretização dos seguintes projectos:
SIRIC – Sistema Integrado do Registo e Identificação Civil implementado na totalidade
dos serviços de registo civil e ainda em 67 postos consulares .
Nascer Cidadão - Registo de nascimento nas unidades de saúde públicas e privadas.
Balcão de heranças e divórcio com partilha – Permite a prática de actos relativos à
sucessão por morte e partilha de bens por divórcio em regime de balcão único.
Civil Online - Prática de actos de registo civil online.
Cartão de Cidadão - O cartão de cidadão é o documento de identificação das pessoas
singulares que inclui o número de identificação civil, o número de identificação fiscal, o
número de utente dos serviços de saúde e o número de identificação da segurança social e
substitui o cartão de eleitor.
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DUA - Implementação de um Sistema Integrado para a Operação e Gestão do Documento
Único Automóvel, da responsabilidade conjunta dos Ministérios da Administração Interna,
Justiça e Finanças.
Automóvel Online – Pedidos de registo automóvel via Internet.
SIRCOM – Sistema Integrado do Registo Comercial
Publicações – Sítio de acesso público e gratuito onde são promovidas as publicações
obrigatórias das sociedades, associações e fundações.
ENH – Empresa na Hora – Permite a constituição de sociedades comerciais e civis sob
forma comercial, com ou sem aquisição simultânea de marca registada, de forma imediata
num único balcão de atendimento.
EOL/ROL – Empresa e Registo Comercial Online - Permite a constituição de sociedades
comerciais e civis sob forma comercial, com ou sem aquisição simultânea de marca
registada, de forma imediata através da Internet com a utilização de certificado digital e
ainda a promoção de actos de registo comercial através da Internet.
SNH – Sucursal na Hora – Permite a criação de representação permanente em Portugal de
pessoa colectiva com sede no estrangeiro, de forma imediata num único balcão de
atendimento.
ANH – Associação na Hora – Permite a constituição de associações de forma imediata em
sistema de balcão único.
IES – Informação Empresarial Simplificada - Transmissão por via electrónica da
informação de natureza fiscal, contabilística, estatística e registal das empresas.
Cartão de empresa/pessoa colectiva – Documento de identificação múltipla das pessoas
colectivas e entidades equiparadas.
Portal Estatístico de Informação Empresarial – Permite obter informação acerca das
empresas portuguesas e estrangeiras que operam em Portugal, extraída das declarações da

144 de 362

e-Justiça II

Informação Empresarial Simplificada (IES), do Ficheiro Central de Pessoas Colectivas
(FCPC) e da Base de Dados do Registo Comercial (SIRCOM).
SICAE – Sistema de Informação da Classificação das Actividades Económicas - Permite
obter, num único sítio Internet, de acesso gratuito, toda a informação actualizada sobre o
código CAE das empresas, associações, fundações ou outras pessoas colectivas e entidades
equiparadas.
Firma Online – Obtenção da aprovação de nomes para empresas e outras pessoas
colectivas através da Internet.
Comunicações electrónicas das Empresas ao Estado – Realização das comunicações
obrigatórias das empresas e demais pessoas colectivas aos Serviços de Finanças e da
Segurança Social, de forma automática e oficiosa, através dos serviços de registo comercial
e do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, por via electrónica.
SIR – Soluções Integradas de Registo – Balcão único de atendimento integrado para
empresas destinado a operações especiais de registo predial, comercial e automóveis, de
grande volume, complexidade ou relevância económica.
SIRP – Sistema de Integrado do Registo Predial.
Predial Online – Promoção on-line de actos de registo predial.
Casa Pronta – Compra e venda, doação, permuta, dação em pagamento, oneração e registo
imediato de prédios urbanos, rústicos e mistos.
Procurações Online – Base de dados electrónica para depósito de procurações irrevogáveis
e outras.
e-Certidões - Permite a obtenção de certidões de registo civil, predial, comercial,
automóvel e de contas anuais, em tempo real, através de portais Internet.
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Desformalização

A adopção pelos serviços de registo da componente tecnológica colocou desafios
normativos a que houve que dar resposta mediante a revisão profunda da legislação que
regulamenta a área dos registos. Desde o Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março até
ao Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de Julho, sucessivas alterações legislativas vieram
simplificar e eliminar vários actos e práticas registais que dificultavam a vida do cidadão e
das empresas sem uma efectiva contrapartida em termos de segurança jurídica.
No âmbito das reformas empreendidas, procurou-se a simplificação dos regimes jurídicos
de forma a permitir o aproveitamento das sinergias geradas pela utilização das TIC na área
da formalização e registo de actos.
A título de exemplo, com relevo para o presente estudo, destacamos as seguintes medidas:


Eliminação da obrigatoriedade de utilização de impressos/ formulários em papel
para promover actos junto dos serviços de registo.



Simplificação das comunicações com o cidadão-cliente, utilizando múltiplos canais
de comunicação, como o mail, o telefone e o sms.



Eliminação da competência territorial em todas as áreas de registo, permitindo a
acesso à informação e aos serviços prestados pelos registos a partir de qualquer
ponto do país, essencial para a sua desmaterialização.



Simplificação da forma dos actos, tornando, em alguns casos, facultativa a
solenidade dos mesmos.



Criação de balcões únicos onde é possível a realização de todos os actos
relacionados com determinado evento de vida dos cidadãos e empresas.
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Formação

A introdução das novas tecnologias de informação na área dos registos constituiu uma
oportunidade para repensar processos de trabalho e requalificar os recursos humanos dos
serviços. A implementação na rede de Conservatórias dos sistemas de informação dos
registos pressupôs um vasto plano de formação aos trabalhadores dos registos e uma aposta
clara na qualificação dos recursos humanos.
Assim, cerca de 6000 trabalhadores dos registos foram objecto de um intenso e continuado
programa de formação em informática, na utilização das aplicações de registo e em
atendimento ao cidadão.
A qualificação, em larga escala, de recursos humanos, através da sua formação, dotou-os
de competências que promoveram a sua integração na sociedade da informação, ao mesmo
tempo que aumentaram a sua motivação com óbvios reflexos ao nível do seu desempenho,
determinando claras melhorias na produtividade e consequentes reduções de custos do
processo produtivo.
Esta requalificação permitiu uma melhoria significativa na eficiência das Conservatórias e
a introdução dos projectos acima elencados.



Acções de divulgação e sensibilização dos potenciais utilizadores

Para além da formação dos actores internos das reformas, procedeu-se por todo o país,
incluído regiões autónomas, a acções de divulgação e sensibilização dos serviços a
milhares de potenciais utilizadores, de entre eles salienta-se, as Instituições Bancárias,
Ordens profissionais, de advogados, solicitadores, técnicos oficiais de contas e revisores
oficiais de contas, Câmaras Municipais, Faculdades, Câmaras de Comércio e Industria,
empresas de mediação imobiliária e revendedores automóveis.
A divulgação assim efectuada permitiu familiarizar os potenciais utilizadores com os
novos serviços electrónicos, tendo constituído um factor importante para a sua crescente
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utilização, ao mesmo tempo que permitiu absorver contributos dos destinatários das
acções, num modelo de administração verdadeiramente partilhada que tem estado na base
do sucesso destes novos serviços electrónicos na área dos registos.

e-Serviços de Registos
Entre os projectos antes sumariamente apresentados encontram-se alguns que constituíram
verdadeiros marcos do desenvolvimento dos serviços de registo electrónicos, reconhecidos
como boas práticas neste âmbito, e que, por isso, decidimos destacar, procurando
evidenciar, do forma sumária, os reais benefícios gerados pela sua implementação.



Área do registo comercial



Publicações Online

Ilustração 1 - Site das Publicações Online

O novo regime de publicações dos actos societários foi criado com o lançamento do
projecto “Empresa na Hora” em 2005, eliminando a necessidade da publicação na IIIª Série
do Diário da República dos actos societários sujeitos ou não a registo comercial.
A publicação daqueles actos passou a efectuar-se Online, em sítio Internet, bilingue e de
acesso público e gratuito, mantido pelo IRN, I.P.
A partir de 2007 este regime passou a aplicar-se igualmente às publicações de associações
e fundações.
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Esta funcionalidade eliminou por completo todo o trabalho administrativo manual de
execução/preparação de textos para publicação, que incluía a reprodução do teor dos
registos em suporte papel, por parte das conservatórias do registo comercial, e o seu envio
por correio à Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM), que até 31 de Dezembro 2005
assegurava as publicações no Jornal Oficial. A publicação dos actos societários sujeitos a
registo neste site é feita automaticamente, a partir do sistema de integrado do registo
comercial (SIRCOM).
A utilização de meios informáticos como canal de divulgação dos actos societários,
permitiu ainda tornar a vida das empresas mais transparente, dado que, sendo o acesso para
consulta através da internet e gratuito, a informação está mais acessível, em tempo real, a
todos que com elas se relacionam.
A partir deste sítio é possível: 1) Consultar e pesquisar todas as publicações por NIPC,
denominação, concelho da sede e data; 2) Solicitar a publicação de actos societários online garantindo-se a efectiva publicação no dia útil imediato ao do pagamento por
pagamento por Multibanco ou e-banking; 3) Obter outras informações sobre o
funcionamento deste novo serviço;4) Consultar a legislação em vigor, relativa às
publicações

Ilustração 2 - Prémio de Boas Práticas no Sector Público atribuído ao projecto
«Publicações Online»
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O projecto das publicações electrónicas ganhou o 3.º Lugar na 5ª edição do Prémio Boas
Práticas no Sector Público, promovido pela Deloitte em parceria com o Diário Económico,
o Instituto Nacional de Administração, I.P. e a Fundação Luso-Americana para o
Desenvolvimento.

Total de actos publicados de 01/07/2011 a 31/07/2011

16.502

Actos de Registo

13.174

Actos Societários não sujeitos a registo

3.012

Associações e Fundações

316

Total de actos publicados desde 2005

2.693.546

Quadro 1 - Dados estatísticos sobre publicações



Empresa na hora

Ilustração 3 - Empresa na Hora
http://www.empresanahora.pt/
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Desde 14 de Julho de 2005 que é possível a constituição de sociedades por quotas,
unipessoais por quotas e anónimas num único balcão e de forma imediata. Cerca de 63%
das sociedades são já constituídas em Portugal pelo método da “Empresa na Hora” (ENH).
O tempo médio de duração do procedimento no corrente ano é de cerca de 36 minutos.
A implementação do projecto ENH, que cedo se tornou uma medida emblemática da
simplificação empreendida na área dos registos, assentou na utilização intensiva das
tecnologias para a interoperabilidade entre entidades administrativas, já que os elementos
da empresa criada, para além de guardados na base de dados do registo comercial,
constituem igualmente comunicação do início de actividade à Inspecção Geral do
Trabalho, inscrição oficiosa da sociedade nos serviços de Segurança Social e no Cadastro
Comercial.
Por outro lado, este serviço pode ter associada a aquisição de uma «Marca na Hora», num
projecto desenvolvido de forma integrada com o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial e permite a atribuição automática de um registo de domínio de Internet PT,
gratuito durante o primeiro ano de vida da empresa e a adesão a um Centro de Arbitragem,
se o mesmo existir, tendo em conta, a actividade e a localização da sede da sua empresa.
Entre as vantagens que este projecto representa para o cidadão está a possibilidade de
constituir de forma rápida e imediata uma empresa, em face da simplicidade do processo
de constituição, considerando que lhe é de imediato entregue, sem quaisquer custos
acrescidos, o código de acesso ao cartão electrónico da empresa, o número de identificação
da Segurança Social, bem como o pacto social e o código de acesso à certidão permanente
do registo comercial pelo prazo de um ano ou, em alternativa pelo prazo de três meses
acompanhada de certidão em papel.

Este projecto ganhou o European Enterprise Awards 2006, atribuído pela Comissão
Europeia, na categoria de redução de burocracia.
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Ilustração 4 - European Entreprise Award – ENH

Com este projecto Portugal foi considerado “Top reformer”,pelo Banco Mundial, no
relatório Doing Business 2007.
O sucesso deste serviço permitiu, para além do referido reconhecimento internacional
enquanto boa prática, a sua replicação em diversos países como Cabo Verde, Angola ou
Uruguai, prevendo-se para breve a sua implementação também em Timor e na Bulgária.

Desde o início do projecto até 31 de Julho de 2011 constituíram-se 116.144 sociedades,
sendo que, durante este período, cerca de 65% do total de empresas em Portugal foram
criadas através deste serviço.
Totais de Empresas Constituídas Anualmente
De 14/07/2005 a 31/07/2011

23075

23522

19341

18630

15544
14033

1902

2005
(14-07 a 3112)

2006

2007

2008
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Gráfico 1 - Totais anuais ENH



Empresa Online e Registos Online

Ilustração 5 - EOL
www.portaldaempresa.pt

Desde 30/6/2006 que é possível a constituição, por via electrónica, de sociedades
comerciais e civis sob forma comercial, do tipo por quotas, unipessoal por quotas e
anónimas. Desde essa data até Junho de 2011 já foram constituídas 22 277 Empresas
Online, que correspondem a cerca de 29% das empresas constituídas. Este projecto replica
e potencia as mais valias do projecto ENH colocando-o no canal web.
A partir de 19/12/2006 passou igualmente a ser possível o pedido de outros actos de registo
comercial através da Internet, tendo sido já efectuados 190 453 registos por esta via até
31/07/2011.
O acesso a este serviço faz-se através do Portal da Empresa em www.portaldaempresa.pt e
pressupõe a utilização de certificação digital disponível para:


Advogados, Solicitadores e Notários detentores de certificado digital;



Cidadãos detentores de Cartão de Cidadão, que contém um certificado digital
permite a assinatura electrónica qualificada.

153 de 362

e-Justiça II

A EOL deu lugar a um projecto transfronteiriço que assentou no reconhecimento mútuo de
assinaturas digitais entre Portugal e Espanha e também com a Estónia, tendo este último
caso, integrado no projecto deste país de utilização transfronteiriça de assinatura digital,
sido finalista do prémio European eGovernment Awards em 2009.

Gráfico 2 - Total de empresas constituídas ENH, EOL e outras vias.
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REGISTOS POR TRANSCRIÇÃO ONLINE
TOTAL POR ANOS
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Gráfico 3 - Totais anuais Registos Online.



IES

Ilustração 6 - IES
www.ies.gov.pt/site_IES

A IES consiste na prestação da informação de natureza fiscal, contabilística, estatística e
registal, através de uma declaração única transmitida exclusivamente por via electrónica
em www.portaldasfinancas.gov.pt. As empresas deixaram de estar obrigadas a fornecer
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estas informações em formulários diferentes, junto de diversos serviços do Estado. A IES
constitui uma declaração única e compreende as seguintes obrigações legais:


A entrega da declaração anual de informação contabilística e fiscal



O registo da prestação de contas



A prestação de informação estatística ao INE;



A prestação de informação relativa a dados contabilísticos anuais para fins
estatísticos ao Banco de Portugal

A informação é prestada por via desmaterializada e electrónica, sem necessidade de
deslocações e de repetições, naquele que constitui um excelente exemplo de
interoperabilidade entre entidades públicas.
385000
380000
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370000
365000
360000
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350000
345000
340000
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Gráfico 4- Totais anuais – IES – Prestação de contas.

Desde a entrada em vigor da IES até 31 de Dezembro de 2010 foram efectuados mais de
1.200.000 registos de prestação de contas
Até 2006
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Nível de
cumprimento do
registo de
prestação de
contas
Tempo médio para
aceder às contas
de uma empresa

Cerca de 80.000
entidades

Mais de 300.000
entidades

6 a 7 meses

De imediato

Processo

Integralmente em papel

Integralmente
electrónico

Pontos de acesso à
informação das
contas de uma
empresa

Conservatória da sede

Base de Dados de
Contas Anuais com
acesso online

Monitorização

Sistema que
permite monitorizar
Praticamente impossível
e fiscalizar 100%
das empresas

Quadro 2 – Comparação entre dados anteriores ao projecto IES e posteriores.
Com a implementação deste projecto conseguiu-se aumentar o nível de cumprimento da
obrigação de prestação de contas e criou-se uma base de dados pública de informação
contabilística integrada das empresas.



Portal estatístico de informação empresarial

Ilustração 7 – Portal Estatístico de Informação Empresarial do IRN
www.estatisticasempresariais.mj.pt
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Mais recentemente, num perspectiva de alinhamento pelas políticas europeias e globais de
«open governement» foi lançado o Portal Estatístico de Informação Empresarial do IRN,
em 27 de Abril de 2011. Este portal contribui para a transparência da actuação pública, ao
permitir, de forma gratuita, obter estatísticas das empresas (incluindo associações)
portuguesas e estrangeiras que operem em Portugal com base na informação extraída das
declarações da IES (BDCA), do Ficheiro Central de Pessoas Colectivas (FCPC), SICAE e
do Sistema Integrado do Registo Comercial (SIRCOM).
O Portal Estatístico de Informação Empresarial do IRN disponibiliza estatísticas em 4
grandes áreas:


Declarações IES



Emprego e Trabalhadores



Área Financeira



Empresas

Desde 27 de Abril até 31 de Julho de 2011,o Portal foi já consultado por um total de
14.776 visitantes que fizeram pesquisas consubstanciadas na visualização de 191.236
páginas do Portal.
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Gráfico 5 - Nº de visitantes no período compreendido entre 01-07-2011 e 31-07-2011



Comunicações electrónicas das empresas ao Estado

Pelo Decreto-Lei nº 122/2009, de 21 de Maio, as comunicações das empresas ao Estado
passaram a efectuar-se através dos serviços de registo comercial que comunicam oficiosa e
gratuitamente, por via electrónica, aos serviços de finanças e da segurança social, os
seguintes actos relativos a entidades sujeitas a registo comercial:


A constituição da empresa;



Alterações da natureza jurídica, firma, sede, capital ou objecto;



A designação e cessação de funções dos órgãos de administração e fiscalização;



A fusão e a cisão;



A dissolução e o encerramento da liquidação.
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Idênticas comunicações são efectuadas pelo Ficheiro Central de Pessoas Colectivas
relativamente às entidades não sujeitas a registo comercial.
A centralização das comunicações elimina a burocracia, reduz custos para empresas e
cidadãos, que deixam de ter que se deslocar a dois serviços do Estado para comunicar
informações já prestadas a um outro serviço. Com esta medida o próprio Estado poupa
recursos e assegura a uniformização e constante actualização das suas diferentes bases de
dados
Só em 2010 fizeram-se cerca de 200 000 comunicações electrónicas aos Serviços de
Finanças e da Segurança Social.



SICAE

Ilustração 8 - Sistema de informação da Classificação Portuguesa de Actividades
Económicas.
www.sicae.pt

O Sistema de informação da Classificação Portuguesa de Actividades Económicas
(SICAE) é uma base de dados única que contém a informação permanentemente
actualizada e harmonizada, em suporte electrónico, sobre o código CAE das pessoas
colectivas e entidades equiparadas excepto empresários e comerciantes em nome
individual. O código CAE válido para todos os efeitos legais é o constante do SICAE.
O SICAE agrega informação sobre o nome, firma ou denominação da entidade, o NIPC, o
código CAE principal e até 3 códigos CAE secundários.
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A coordenação, gestão e manutenção do SICAE compete ao Instituto Nacional de
Estatística (INE), Instituto dos Registos e do Notariado (IRN, I.P.) e Direcção Geral dos
Impostos

(DGCI),

num

claro

exemplo

de

cooperação

inter-administrativa

interoperabilidade dos sistemas de informação da administração pública.

Gráfico 6 - Fluxo de informação SICAE.
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Área do Registo de Veículos



Documento único automóvel

Ilustração 9 – Documento Único Automóvel

A implementação do projecto “Documento único automóvel” permitiu, através da criação
do certificado de matrícula, agregar a informação anteriormente constante do título de
registo de propriedade e do livrete do veículo, transpondo, simultaneamente, a Directiva
Comunitária n.º 1999/37/CE (com a redacção dada pela Directiva n.º 2003/127/CE),
relativa aos documentos de matrícula de veículos.
Além de permitir ao cidadão passar a dispor de um único suporte para a informação
relativa ao veículo, foram, ainda, lançadas as condições para que aquele possa resolver
todas as questões relativas ao veículo num único local – em qualquer balcão dos serviços
desconcentrados da Direcção-Geral de Viação ou nas conservatórias de registos –, quando
anteriormente era inevitável uma deslocação a dois serviços distintos da administração
pública.
No âmbito deste projecto foi implementada uma simplificação de procedimentos em
matéria de registo automóvel, de que são exemplo a abolição da competência territorial das
conservatórias de registo automóvel, podendo agora o cidadão indicar a conservatória onde
pretende que o acto seja praticado.
Simultaneamente, foi atribuída competência a conservatórias, que anteriormente não a
dispunham, para a prática de actos de registo automóvel, bem como aos gabinetes de apoio
ao registo automóvel das Lojas do Cidadão.
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Significativa é, ainda, a criação de competências partilhadas entre a Direcção Geral de
Viação actual Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres e as conservatórias de
registos, podendo estas praticar certos actos da competência daquela entidade.
O Número de Certificados de matrícula (CM) emitidos até 31/07/2011 é de 9.662.506.
Totais anuais
2.000.000
1.500.000
1.000.000
DUAs emitidos
500.000
0
ANO
2005

ANO
2007

ANO
2009

Gráfico 7 - Totais anuais de DUAs emitidos.



Automóvel online

Ilustração 10 - Automóvel Online.
www.automovelonline.mj.pt
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O Projecto do Automóvel Online, consiste na tramitação electrónica do pedido de registo
automóvel, através da Internet, em site bilingue, mantido pelo IRN, I.P.. O pedido de
registo Online é efectuado com autenticação electrónica dos utilizadores.
O site permite ao utilizador, verificar sempre o estado do seu pedido submetido via Online.
Dispõe de informação actualizada quanto aos diferentes estados do pedido, o que permite
ao utilizador o controle do andamento e tratamento por parte dos serviços de registo do seu
pedido, sem necessidade de deslocações àqueles serviços.
ESTATÍSTICA PEDIDOS RA ONLINE ACUMULADOS DESDE 2007
1.089.031

TOTAIS ACUMULADOS
2.734.467

730.753

723.843

Gráfico 8 - Pedidos de registo automóvel Online.
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Área do Registo Civil



Nascer cidadão

Ilustração 11- Nascer cidadão.

O projecto Nascer Cidadão foi implementado com três objectivos:
a) Permitir que o registo de nascimento das crianças, portuguesas ou estrangeiras, se
realize em unidades de saúde (hospitais e maternidades) logo após o seu nascimento e sem
necessidade de deslocações às conservatórias. Nas unidades de saúde está um trabalhador
com acesso directo à aplicação informática do registo civil que efectua imediatamente o
registo de nascimento. O registo do nascimento da criança é efectuado na unidade de
saúde, imediatamente após a apresentação do pedido pelos pais. No registo de nascimento
é, também, fixado o nome da criança que é escolhido pelos pais. Efectuado o registo de
nascimento é entregue aos pais um documento comprovativo do mesmo.
b) Atribuir o número de identificação civil que será um dos números que constará
futuramente no cartão do cidadão
c) Permitir que a inscrição das crianças na Segurança Social e no Serviço Nacional de
Saúde se efectue logo após o seu nascimento, e a pedido dos pais, também, nos Serviços de
Finanças e, ainda, identificar situações de risco para as crianças. Valências estas que se
encontram em fase de desenvolvimento.
Encontram-se, ainda, em fase de desenvolvimento as comunicações automáticas do
nascimento à Segurança Social, ao Serviço Nacional de Saúde, e a pedido dos pais aos
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Serviços de Finanças. Uma vez implementadas aquelas funcionalidades o sistema
informático do registo civil passará a enviar a informação sobre o nascimento, por via
electrónica e em separado, à Segurança Social, ao Serviço Nacional de Saúde e, a pedido,
aos Serviços de Finanças.
A inscrição da criança na Segurança Social e no Serviço Nacional de Saúde será imediata,
tornando os sistemas de protecção social mais próximos dos cidadãos.

Nº. total de nascimentos ocorridos nas unidades de saúde com “Nascer Cidadão” – 329.632
Nº. total de registos de nascimento efectuados nos postos “Nascer Cidadão” – 290.536
Percentagem de registos efectuados nos postos “Nascer Cidadão” - 88,14%

Percentagens de nascimentos registados no serviço «Nascer Cidadão»

% crianças não registadas;
11,86%

% crianças registadas; 88,14%

Gráfico 9 - Nascer cidadão - percentagem de registos.
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Balcão de Heranças e divórcios com partilha

Ilustração 12 - Heranças e Divórcio com Partilha

O "Balcão das Heranças" é um serviço em atendimento único que permite realizar todas as
operações e actos relacionados com a sucessão hereditária, com o objectivo de definir
quem são os herdeiros, partilhar os bens do falecido entre os herdeiros, pagar os impostos
devidos, apresentar declarações para as finanças e realizar todos os registos dos bens
partilhados.
O "Balcão Divórcio com Partilha", por seu turno, permite que no âmbito do
divórcio/separação de pessoas e bens por mútuo consentimento realizados nas
Conservatórias, ou posteriormente, na sequência de qualquer processo de divórcio, todos
os actos e formalidades relacionadas com a partilha e registo dos bens na sequencia deste
procedimento se possam realizar.
Dentro da filosofia de balcão único em que estes serviços se integra, todos os actos de
titulação (habilitação e partilhas) são efectuados informaticamente no SIRIC (sistema
integrado de registo e identificação civil). Os actos de registo predial, comercial e de
veículos a que deve haver lugar são também de imediato realizados nas respectivas
aplicações informáticas: SIRP (sistema integrado de registo predial), SIRCOM (sistema
integrado de registo comercial) e DUA (Documento Único Automóvel).
Entre os benefícios que estes balcões representam para os cidadãos está a eliminação das
múltiplas deslocações a várias entidades públicas distintas, a redução dos obstáculos
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burocráticos e a redução dos custos, uma vez que neste balcão os actos relativos às
heranças e à partilha do património conjugal têm um valor mais reduzido.
Nº. de procedimentos realizados desde o início da implementação, até Julho de 2011:
Balcão das Heranças – 58.388
Balcão Divórcio com Partilha – 7.074



Civil Online

www.civilonline.mj.pt
O registo civil Online visa permitir a prática de actos de registo civil através da Internet, de
forma simples, cómoda e rápida, evitando a deslocação dos cidadãos aos serviços de
registo.
Neste momento já épossível aos cidadãos portugueses, e brasileiros a quem tenha sido
concedido o estatuto geral de igualdade de direitos e deveres, maiores de 18 anos,
detentores de cartão de cidadão, dar inicio ao seu processo preliminar de casamento (civil,
católico ou civil sob a forma religiosa).
É também possível iniciar o processo de divórcio e de separação de pessoas e bens por
mútuo consentimento utilizando o cartão de cidadão, com assinatura digital activada, caso
necessitem de submeter documentos, ou certificado digital que comprove a qualidade
profissional de advogado.
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Área da Identificação Civil



Cartão de cidadão

Ilustração 13 - Cartão de cidadão
www.cartaodecidadao.pt
O Cartão de Cidadão. constitui um documento de identificação que inclui o número de
identificação civil, o número de identificação fiscal, o número de utente dos serviços de
saúde e o número de identificação da segurança social e substitui o cartão de eleitor. Este
documento permite também a autenticação electrónica perante entidades públicas ou
privadas, facultando a prática, de forma segura, de múltiplas interacções com a
administração pública e no âmbito do comércio electrónico, sem necessidade de
deslocação presencial. Utilizando este documento é possível, por exemplo, alterar a
morada sem necessitar de pedir novo Cartão de Cidadão, marcar uma consulta médica,
revalidar a Carta de Condução ou criar uma empresa online.
O cartão de cidadão contém, para além do certificado digital, uma assinatura electrónica
qualificada, com o mesmo valor da assinatura manuscrita, que permite, designadamente, o
pedido dos actos de registo civil, predial, comercial e automóvel, através da Internet
Assim, para além de garantir maior segurança na identificação, em harmonia com o
sistema de identificação na EU, facilita a vida dos cidadãos, através da agregação física de
vários cartões (BI, cartões de Contribuinte, da Segurança Social, de Utente SNS) e
potencia o uso dos serviços electrónicos, com recurso a meios de autenticação e assinatura
electrónica, constituído a verdadeira chave que permitirá o acesso aos serviços de registo
online, bem como a outros serviços públicos electrónicos.
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No entanto, até ao dia 22 de Agosto de 2011 já tinham sido entregues 5.515.262 Cartões de
Cidadão, dos quais apenas 35,93% têm assinatura electrónica activada. Trata-se de uma
percentagem ainda pequena, ainda que crescente, a das assinaturas activadas, aspecto que
nos alerta para a necessidade de um sério combate à info-exclusão promovendo o
conhecimento da utilidade e forma de utilização do cartão no âmbito dos serviços
electrónicos.
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Área de Registo Predial



Casa pronta

Ilustração 14 - Casa Pronta
www.casapronta.pt

O serviço Casa Pronta permite realizar de forma imediata, num único balcão de
atendimento, sem deslocações inúteis, todas as formalidades necessárias à concretização
dos seguintes actos sobre imóveis: compra e venda, mútuo e demais contratos de crédito e
de financiamento celebrados por instituições de crédito, com hipoteca, com ou sem fiança,
hipoteca e a transferência de créditos, dação em pagamento, permuta, doação e
constituição de propriedade horizontal.
Através deste serviço é possível efectuar em balcão único, em serviços do IRN: a) A
liquidação e pagamento dos impostos; b) A celebração dos contratos; c) A realização dos
registos necessários; d) A obtenção junto das Câmaras Municipais das plantas do imóvel e
respectiva entrega, pelos serviços de registo, à Administração Fiscal, acompanhada da
declaração para actualização de prédio urbano na matriz; e) A entrega do pedido de
alteração da morada; f) A entrega do pedido da dispensa de pagamento do Imposto
Municipal sobre Imóveis (IMI).
Este serviço representa diversas vantagens para os cidadãos e empresas das quais
destacamos, pela sua relevância as seguintes:
- O facto de todos os actos serem realizados num único ponto de atendimento;
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- Terem sido simplificados os procedimentos e eliminadas formalidades inúteis;
- Os custos associados ao processo serem menores, quando comparados com o método
tradicional;
- A utilização intensiva de meios de comunicação electrónica e da Internet, como forma
mais eficaz de ligar serviços, bases de dados e parceiros.
Este balcão pode, igualmente, ser encarado como uma solução mais segura, nomeadamente
porque o registo de aquisição é feito de imediato após o acto, no mesmo serviço.
Este projecto foi executado em parceria com as Câmaras Municipais, o Instituto de Gestão
do Património Arquitectónico e Arqueológico e a Direcção Geral dos Impostos, de modo a
que as conservatórias possam obter informação fiscal cobrar os impostos, obter licenças e
aferir o não exercício dos direitos de preferência legal conferido a entidades públicas.

Ilustração 15 - Prémio de Boas Práticas no Sector Público -Cat. Redução de Custos
para o Cidadão.
O projecto Casa Pronta venceu o Prémio de Boas Práticas no Sector Público (2010), na
categoria de “Redução de Custos para o Cidadão”, e também obteve uma menção honrosa
no European eGovernement Awards de 2009.

Ilustração 16 – Casa pronta - Menção honrosa no European eGovernement Awards
de 2009.
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No relatórios Doing Business de 2011, do Banco Mundial, Portugal passou a liderar a
classificação dos países onde é mais rápido comprar e registar um imóvel, o que se deve
essencialmente ao sucesso do programa Casa Pronta, que disponibiliza um balcão único
onde é possível realizar todas as operações relativas à compra e venda de imóveis. O
Relatório atribui ainda a Portugal o 1º lugar quanto à menor complexidade dos
procedimentos associados a estas operações, a par da Suécia, Noruega, Emiratos Árabes
Unidos e Geórgia.
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Predial Online

Ilustração 17 - Predial Online.
www.predialonline.pt

O serviço Predial Online criou um novo canal de relacionamento dos cidadãos e das
empresas com os serviços do registo predial, com redução de custos e obstáculos
burocráticos.
Tradicionalmente os actos de registo predial eram requeridos junto das conservatórias da
área de localização geográfica do prédio, em suporte de papel, mediante o preenchimento
de um impresso próprio acompanhado de toda a documentação, entregue pessoalmente aos
balcões, remetidos pelo correio ou por telecópia e, no final do processo de registo, era
necessário levantar junto da conservatória a certidão do registo predial que comprovava a
nova situação jurídica do prédio.
Desde 1 de Janeiro de 2009 que cidadãos e empresas podem promover on-line todos os
actos de registo predial no mesmo sítio, sendo também possível proceder ao depósito
electrónico de documentos e pedir e consultar Certidões Permanentes de Registo Predial.
Tudo isto é possível em www.predialonline.mj.pt, através da utilização de um certificado
digital, que permita ao requerente autenticar-se na aplicação, actualmente disponível para
advogados, solicitadores, notários e cidadãos detentores de cartão de cidadão.
No site Predial Online é possível efectuar, através da área "Depósito de Documentos", o
depósito electrónico obrigatório do documento particular autenticado pelos advogados,
câmaras de comércio e indústria, notários e solicitadores que utilizem este instrumento na
celebração de negócios sobre imóveis. Neste site também é possível proceder ao depósito
facultativo da autorização de cancelamento de hipoteca.
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Por outro lado, é também possível preencher e enviar por via electrónica o anúncio
destinado a publicitar os elementos essenciais do negócio que pretende realizar, por forma
a que as entidades com direito legal de preferência possam manifestar a intenção de
exercer ou não esse direito. As entidades com direito legal de preferência passam a ter de
manifestar a intenção de exercer a preferência neste sítio, ficando as pessoas e empresas
dispensadas de obter e pagar certidões negativas de exercício de direito de preferência
junto dessas entidades antes de celebrar o negócio. Este sítio é de acesso restrito, pelo que
aos elementos que aqui forem indicados apenas terão acesso as entidades com direito legal
de preferência, as conservatórias, o requerente e as pessoas ou entidades a quem este venha
a facultar o código de acesso.
O Predial Online permite ainda consultar, através da área "Publicações", as publicações de
notificações editais no âmbito dos processos de justificação e de rectificação e as
publicações das decisões do processo de justificação.

Total
TOTAL
registos REGISTOS Acumulado 2009 + 2010+2011 TOTAL REGISTOS 2011
2009
2010
155619

327318

664620

Quadro 3- Registo Predial Online - Dados Totais
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eCertidões

As e-Certidões correspondem a todos os serviços de disponibilização de informação, com
valor de certidão, dos registos civil, predial, comercial e de veículos, actualizada em tempo
real e requerida através da Internet e consultável pela mesma via, em qualquer momento,
mediante a introdução de código de acesso, sem necessidade de deslocação a um serviço
de registo.
A disponibilização na internet do serviço de pedido e consulta de certidões dos registos –
eCertidões

-

teve

início

em

20/12/06

(Portaria

1416-A/06,

19/12)

em

www.portaldaempresa.pt, com a certidão permanente de registo comercial que consiste em
pedir e consultar a informação, com valor de certidão, da situação jurídica de entidade
registada em conservatória do registo comercial (sociedades e outras entidades sujeitas a
registo comercial). Esta certidão passou a ser disponibilizada também em Inglês em
17/04/08 (DL 73/08, 16/04).
Em 1/02/08 (Portaria 99/08, 31/01), foi criada a certidão online de registo automóvel,
disponível em www.automovelonline.mj.pt, que corresponde ao acesso, na Internet, em
tempo real e em qualquer momento, à informação dos registos em vigor e pedidos de
registo pendentes sobre os veículos.
Em 24/07/07 (Portaria 794-B/07, 23/07), foi disponibilizada a certidão on-line de registo
predial, associada ao «Casa pronta», inicialmente aos Bancos, generalizada aos cidadãos
em 1/1/09 (Portaria 1535/08, 30/12), no site www.predialonline.pt, com o nome de
certidão permanente de registo predial (Portaria 1513/08, 23/12), que corresponde ao
acesso, através da Internet, em tempo real, à informação dos registos em vigor e pedidos de
registo pendentes sobre os imóveis.
Finalmente, em 12/03/10 foi disponibilizado idêntico serviço no âmbito do registo civil
(Portaria 145/10, 02/03), a certidão permanente de registo civil, que veio permitir aos
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cidadãos a obtenção online de certidão do próprio registo de nascimento, em
www.civilonline.mj.pt, a cidadãos maiores portadores de cartão de cidadão.

As eCertidões são requeridas através da Internet, por qualquer interessado (com excepção
da certidão de permanente de registo civil). Nos respectivos sites, logo após o pedido é de
imediato disponibilizado o código de acesso, bem como a referência para pagamento
electrónico.
A consulta da certidão é efectuada mediante a introdução daquele código, cuja
disponibilização a qualquer entidade pública ou privada equivale, para todos os efeitos
legais, à entrega de uma certidão em papel. A informação pode ser ilimitadamente
visualizada no período de subscrição e entregue a múltiplas entidades.
Os requerentes recebem informações, por ex., aviso do termo do prazo através de mail e
SMS.
A disponibilização das eCertidões apresenta os seguintes benefícios para o cidadão e as
empresas:
1. Rapidez e Comodidade – A requisição e disponibilização da certidão passa a poder
efectuar-se a partir de qualquer local no mundo, com acesso à Internet, sem
necessidade de deslocação a um serviço de registo.
2. Simplificação Administrativa – Este serviço constitui uma medida de simplificação
administrativa, uma vez que a recepção do pedido e a disponibilização da certidão
são efectuadas num único momento, a partir do sistema informático, com
eliminação de impressões e certificações, mantendo-se a segurança jurídica, e
dispensando o atendimento presencial.
3. Desburocratização – As eCertidões vieram simplificar a vida aos cidadãos e às
empresas, permitindo-lhes usufruir de um serviço mais cómodo, moderno e
eficiente, mantendo-se o valor legal da informação registal, face ao modelo
tradicional de emissão de certidões em papel.
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4. Redução de Tempo e Custos – Este serviço reduz os custos de contexto já que
evita, pelo menos, a duas deslocação do cidadão ou das empresas, por cada certidão
pedida (para formular o pedido e receber a certidão), aos serviços de registo, sendo
os pedidos e o acesso à informação efectuados de forma rápida e cómoda. Por outro
lado, a mesma certidão pode ser visualizada tantas vezes quantas as necessárias e
por inúmeras entidades ao mesmo tempo, o que aumenta exponencialmente a
poupança que este serviço representa. Acresce que, em muitos casos, as eCertidões
são disponibilizadas gratuitamente, por exemplo com pedido de registo comercial
ou predial e com a informação empresarial simplificada, como forma de
familiarização e medida de incentivo ao seu uso. Para os serviços, reduzem-se
custos em papel, tonners, electricidade, correio, ao mesmo tempo que se libertam
recursos humanos para outras tarefas.
5. Redução de preço - As certidões solicitadas por esta via têm, em regra, um custo
inferior em relação às solicitadas ao balcão dos serviços de registo, sendo nalguns
casos disponibilizada gratuitamente.
6. Aumento da Segurança Jurídica – A disponibilização das certidões em suporte
electrónico aumenta a segurança jurídica, em virtude de a informação visualizada
se encontrar permanentemente actualizada a quem consulta, ao contrário das
certidões em papel, que representam um imagem estática da informação na data da
sua emissão.
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Gráfico 10 – Certidões Permanentes do Registo Comercial - Totais

CERTIDÃO PERMANENTE
IDIOMA
TOTAL GERAL
CERTIDÕES PERMANENTES
EMITIDAS EM INGLÊS
2676
0%

CERTIDÕES PERMANENTES
EMITIDAS EM PORTUGUÊS
1734111
100%

Gráfico 11 – Certidões Permanentes do Registo Comercial em Inglês.
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Desafios para registos com futuro

O caminho percorrido pelos registos nos últimos anos merece uma apreciação globalmente
muito positiva, tendo permitido redução dos tempos de espera e uma maior proximidade
aos cidadãos e às empresas, através da utilização massiva das tecnologias da informação e
comunicação.
Porque não basta aditar tecnologias aos serviços para obter bons resultados, verificou-se
ainda uma reengenharia dos procedimentos internos tendo em vista prestar serviços de
balcão único orientados para eventos de vida dos destinatários da acção dos registos,
reduzindo deslocações e, consequentemente, influindo positivamente na redução dos
custos de contexto.
Estamos hoje perante verdadeiros e-Registos, totalmente desmaterializados r organizados
em bases de dados de âmbito nacional, prestando serviços transaccionais em todas as suas
áreas de actuação, disponibilizando certificados digitais nos cartões de identificação e
emitindo documentos electrónicos (certidões) com valor jurídico.
Toda esta evolução foi já objecto de reconhecimento, nacional e internacional, como
indicámos no texto a propósito dos projectos visados, reconhecimento que se estendeu ao
Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. que recebeu o Prémio Especial do Júri, na 8.ª
Edição do prémio de Boas Práticas no Sector Público, destinado a distinguir projectos ou
instituições de especial relevância, em virtude do esforço empenhado, reconhecido e
sustentável em prol da modernização e simplificação de processos que permita a
disponibilização de novos serviços de valor acrescentado aos cidadãos e às empresas.
Este reconhecimento, no entanto, apenas constitui um estímulo para enfrentar os desafios
que já se avizinham, entre os quais está, seguramente, o aprofundamento das situação de
interoperabilidade já existentes e o estabelecimento de outras, colocando as aplicações em
conversação fora do «silo» dos registos, num perspectiva integrada de serviço público.
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Outro desafio que também se adivinha no horizonte é a ultrapassagem das fronteiras do
País, tendente à efectiva construção do mercado único na União Europeia.



Desenvolvimento da Interoperabilidade entre serviços

Ilustração 18 - SINERGIC.

O Sistema Nacional de Exploração e Gestão de Informação Cadastral (SiNErGIC)
criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º45/2006, visa viabilizar a existência de
cadastro predial em Portugal, enquanto conjunto de dados exaustivo, metódico e
actualizado, caracterizador e identificador das propriedades existentes no território
nacional, constituindo-se como uma ferramenta indispensável para as políticas de
ordenamento do território, ambiente, económicas (em particular a agrícola e a florestal),
fiscal e de obras públicas.
O projecto, liderado e coordenado pelo Instituto Geográfico Português (IGP), com a
participação activa de três outros parceiros da Administração Central, o Instituto dos
Registos e do Notariado (IRN), a Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) e a Direcção-Geral
das Autarquias Locais (DGAL), é ambicioso e desenvolve-se segundo três componentes
chave:
• Alteração do quadro legislativo
• Desenvolvimento e implementação da plataforma tecnológica do SiNErGIC
• Aquisição de dados cadastrais
Reconhecidamente necessário, este projecto permitiria dotar de uma base gráfica fiável o
registo predial e fornecer informação jurídica e cadastral de forma integrada. Na verdade,
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porém, os custos determinados por este projecto, nomeadamente os respeitantes à
construção da cartografia constituem uma séria ameaça à sua evolução a curto o médio
prazo.



Viabilização de serviços transfronteiriços



CROBECO

Ilustração 19 - CROBECO
http://www.elra.eu/?page_id=636.

No âmbito da Associação Europeia de Registo Predial (European Land Registry
Association - ELRA) está a ser desenvolvido um projecto/estudo europeu tendo por
objectivo identificar um processo simples e gerador de confiança para a aquisição
transfronteiriça de imóveis, no qual Portugal participa através do IRN, I.P.
O projecto designa-se por «CRoss Border E-COnveiancing (CROBECO), é financiado
pela Comissão Europeia, e tem como objectivo definir um quadro europeu de referência
com o objectivo de facilitar aquisição e registo bens imóveis por cidadãos europeus em
país distinto daquele em que estes residem, potenciando o desenvolvimento do mercado
único.
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Este projecto assenta na realização de um título de aquisição bilingue 164 no país onde
reside o comprador, no qual a lei do país do comprador é escolhida como lei aplicável ao
contrato, nos termos dos regulamentos comunitários nesta matéria (Bruxelas I). Este
aspecto ajuda a proteger o comprador contra consequências desconhecidas de um sistema
jurídico estrangeiro, que não lhe é familiar. Espera-se, por isso, potenciar a confiança e
incentivar as aquisições de bens imóveis no estrangeiro.
O projecto estabelece igualmente um esquema transfronteiriço de envio do título ao registo
predial através de meios electrónicos. O registo surge facilitado pelo facto de o
conservador do Estado Membro onde o contrato é realizado certificar a conformidade
daquele com a lei nacional (escolhida como aplicável) e enviar essa certificação ao seu
congénere do país da situação dos bens imóveis, afastando a necessidade de apostilha ou
exequatur do documento original.
O princípio básico do projecto CROBECO é simplificar os formalismos determinados pela
aquisição de imóveis no estrangeiro garantido o respeito dos sistemas jurídicos dos
diversos Estados-Membros, que inclui o respeito pelas tecnologias utilizadas existentes e
pelos respectivos regimes jurídicos. A lei do país onde o imóvel está localizado determina
a aquisição da propriedade e sua relação com outros direitos e restrições. A lei do país
onde o acordo foi concluído (provavelmente o país de origem do comprador) determina a
força jurídica vinculativa do contrato.
Portugal participa neste projecto, através do IRN, integrando o grupo de trabalho e estando
a preparar-se para aplicar o piloto, que já está em execução entre a Holanda e Espanha.
Numa primeira fase, está previsto apenas assegurar o registo em Portugal de títulos
efectuados na Holanda e de acordo com a lei holandesa referentes a imóveis situados no
nosso país Recentemente, Inglaterra manifestou também interesse em integrar o piloto, nos
termos referidos, estando a ser desenvolvidos trabalhos para que tal seja possível com a
brevidade possível.

164

Na língua materna do comprador e o idioma oficial do país onde o prédio está localizado.
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Este projecto constitui um importante desafio para o registo predial que, desta forma, se
pretende potenciador do mercado imobiliário nacional, aliando a segurança jurídica
conferida pelo registo à promoção de actividade económica, no caso, contribuindo para o
desígnio europeu de desenvolvimento do mercado único.



Interconexão de registos comerciais no espaço da União Europeia

Está em discussão na U.E. uma proposta de Directiva do Parlamento Europeu e do
Conselho que altera as Directivas 89/666/CE, 2005/56/CE e 2009/101/CE no que respeita à
interconexão de registos centrais, comerciais e registos das sociedades.
Neste âmbito, são de prever novos desafios ao registo comercial no sentido do
estabelecimento de interoperabilidade ao nível do espaço europeu.



Interconexão Registal Ibero-Americana

Outro exemplo de um projecto transfronteiriço em preparação no IRN, I.P. é o do
estabelecimento de Interconexão Registal Iberoamericana (IRI), iniciativa a ser
desenvolvida pelo Ministério da Justiça de Espanha e Colégio de Registadores Espanhol,
tendo em vista facilitar a interconexão dos registos prediais e comerciais dos diferentes
países do espaço ibérico e da América Latina, por forma a estabelecer uma forma de acesso
electrónico aos respectivos registos, sem necessidade de se autenticar perante um portal
estrangeiro.

Lisboa, 30 de Setembro de 2011.
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E-Justiça e Operadores Postais

João Manuel Melo, Paulo Rui Teixeira
joao.m.melo@ctt.pt, paulo.r.teixeira@ctt.pt
CTT – Correios de Portugal, S.A.
ESD/DVT – Desenvolvimento Estratégico/Desenvolvimento

Resumo 165: As actividades relacionadas com a Justiça e bem assim com os seus principais
protagonistas sempre utilizaram e têm vindo a utilizar os serviços postais como forma de
comunicação entre estes últimos e os cidadãos e quaisquer outras entidades/organismos
públicos e privados da sociedade.
Seria difícil – senão mesmo impossível – conceber o mundo da Justiça sem o papel
incontornável dos Operadores Postais (OP) enquanto hub de comunicação de todos e para
todos.
Por isso, quando – por via da evolução tecnológica – as formas de comunicação deixam
cada vez mais de ser analógicas e passam, crescentemente, a serem digitais/electrónicas,
também os OP se ajustam, se modernizam, de forma a poderem continuar a levar a cabo a
sua missão.

Os CTT foram pioneiros, no mundo postal, e não só a nível nacional mas também a nível
internacional, quando em Setembro 2003 lançaram o serviço MDDE (Marca-Do-DiaElectrónica) que permitia, entre outras funcionalidades, a submissão, pelos advogados,

165

Este texto está escrito de acordo com a antiga ortografia.
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das peças processuais nos Tribunais. Esta foi uma solução inovadora na área da e*justice
com vantagens inequívocas em termos de rapidez, preço e segurança.

Os CTT continuam a reflectir e a analisar que novas funcionalidades o MDDE deverá vir
a disponibilizar bem como prosseguem o desenvolvimento de outras e*solutions aplicáveis
à área da e*justice e outras. Analogamente, muitos outros OP têm vindo a disponibilizar
e*solutions que, sem prejuízo de poderem ser aplicadas especificamente na área da
e*justice, também o são em muitas outras áreas.

Este documento dá conta da oferta inovadora de 4 OP (Swiss Post, Poste Italiane,
Deutsche Post DHL e CTT) que desenvolveram e desenvolvem este tipo de soluções, mas
sempre tentando acautelar – pois isso é condição sine qua non de sucesso – questões
fulcrais como sejam a conveniência, segurança, funcionalidade, preço e valor legal das
mesmas.

1. E*justice e Operadores Postais

Hoje em dia, independentemente do sector de actividade e sempre que haja necessidade de
comunicar ou de realizar transacções de qualquer cariz (seja entre cidadãos e/ou entre estes
e quaisquer entidades públicas e/ou privadas) aí estão as comunicações electrónicas a
substituírem-se aos meios tradicionais (analógicos …) – e com vantagens acrescidas sobre
estes no que respeita a aspectos como rapidez, funcionalidades e segurança.
Este efeito de substituição – das comunicações físicas, analógicas pelas electrónicas – não
só impacta o acto de comunicar que está implícito na actividade de todas as organizações,
como também, e de uma forma ainda mais dramática, afecta os modelos de negócio
daquelas cujo core business é precisamente esse: comunicar, funcionar como um hub de
comunicações de todos e para todos.
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Ora os OP públicos e privados são por excelência (e por definição …) das organizações
mais afectadas por esse efeito de substituição; urge pois, sob pena de verem a sua liderança
seriamente afectada ou mesmo ameaçada a sua sobrevivência enquanto empresas,
revisitarem o leque de ofertas em termos de soluções (serviços e produtos) e adaptaremnas, reformularem-nas, reconverterem-nas, enfim: reinventarem-nas na óptica de uma nova
forma de comunicação.

Nestas condições, os OP têm vindo a disponibilizar soluções de comunicação electrónicas
generalistas ou aplicadas que pretendem garantir aos utilizadores (cidadãos e empresas)
pelo menos o mesmo (senão mais, sempre que possível) conforto funcional e legal que as
soluções físicas /analógicas oferecem.

As tecnologias associadas à Certificação Digital têm vindo crescentemente a ser acopladas
e/ou embebidas naquelas soluções; de facto, a crescente banalização de Certificados
Digitais para o que, no caso Português, muito tem contribuído a progressiva implantação
do Cartão do Cidadão166, vem permitir não só replicar no mundo digital o que se passa no
físico/analógico, mas também, e sobretudo, ir “mais além” em termos de integridade,
confidencialidade, autenticidade e não-repúdio (este último tanto para remetentes como
destinatários).

Em termos de comunicações electrónicas as diversas áreas (e também a da justiça, ou
e*justice, incluída) nas quais os cidadãos se relacionam entre si e/ou com os organismos
públicos tem vindo a ser alvo de uma oferta variada pelos vários Operadores Postais.

Ao disponibilizar essa oferta os Operadores Postais confrontam-se (e por isso têm de dar
resposta) às seguintes exigências dos utilizadores:
166

O Cartão do Cidadão recorre ao uso de Certificados Digitais para efeitos de alteração de morada e situações em

que o seu possuidor necessita, por exemplo, de autenticar-se, assinar quaisquer documentos electrónicos ou autorizar
transacções.
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- que funcionalidades ?
- que conveniência / ubiquidade (i.e. acesso via web, via cliente de email) ?
- que meios de pagamentos on-line (sempre que as comunicações/transacções envolvam
responsabilidades de pagamento)
- que segurança ?
- que valor legal ?

Actualmente, praticamente todos os OP têm vindo a desenvolver soluções electrónicas que
pretendem ser uma réplica das soluções clássicas disponíveis no mundo físico. Desta forma
oferecem, aos cidadãos e às entidades e empresas, alternativas no mundo digital tão
capazes de o(a)s satisfazer como as que existem no mundo físico, ou até mesmo capazes de
o(a)s surpreender – pela positiva … – já que no mundo digital existem possibilidades que
pela natureza própria da tecnologia, só por esta podem ser concretizadas.

Verifica-se também que os OP tendem a disponibilizar soluções de comunicações
electrónicas de “largo espectro de acção”, ou seja, vocacionadas para dar resposta às
necessidades e exigências dos utilizadores qualquer que seja a área em questão, sem
prejuízo de – sempre que tal se justifique – poderem complementar essa oferta generalista
com alguma(s) especificidade(s) que acomodem) requisitos funcionais e/ou legais
particulares e determinados por Entidades/Organismos da Administração Pública (e neste
âmbito no que se refere em particular à área da justiça e fisco).

No entanto, para os utilizadores destas novas variantes electrónicas / digitais há questões
cruciais que surgem recorrentemente a par de todas as outras e que têm a ver com as
características, as funcionalidades experienciáveis e “palpáveis” deste “maravilhoso novo
mundo” digital: qual o seu valor legal?

É sabido que a tecnologia não espera pela legislação para acontecer; a tecnologia está aí, as
necessidades dos cidadãos e empresas também e aquela evolui constantemente e adapta-se
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no sentido de criar soluções que respondam a essas necessidades; quase sempre “um
pouco” mais tarde, o legislador produz o enquadramento legal e “de direito” que reconhece
àquelas soluções, consubstanciando aquilo que os seus utilizadores muito mais cedo lhe
reconheceu “de facto”.
Independentemente deste “factor de arrasto” (a tecnologia quase sempre primeiro e a
legislação quase sempre depois …) verifica-se que a atribuição de um enquadramento
legislativo que dê, aos utilizadores, o conforto legal necessário às alternativas electrónicas
é um factor não só de consagração destas como alavancador de uma muito maior utilização
e disseminação.
É por isso que neste documento – que constituiu um overview sobre várias soluções
electrónicas relevantes de alguns dos principais operadores postais para permitir a
comunicação entre cidadãos e administração pública (área da justiça incluída) e outras
entidades – se deu particular ênfase às disposições legais que enquadram e dão suporte
àquelas soluções.

Nas diversas soluções disponibilizadas pelos OP analisados (Itália, Suíça, Alemanha e
Portugal), um dos aspectos que mais importância tem é o que se relaciona com a garantia
de autenticidade da identidade do cidadão (mais até como remetente do que como
destinatário de uma dada comunicação electrónica).

De facto, quando se sublinham as garantias de autenticidade e de não-repúdio (quer do
ponto de vista de “não fui eu que recebi” e/ou “não fui eu que enviei”) das diversas
soluções, isto só se consegue de uma das seguintes maneiras:
1ª Torna-se obrigatório o registo no serviço para poder utilizá-lo (quer como emitente
quer como receptor) e os subscritores passam por um conjunto de procedimentos que
de uma forma ou outra envolvem in person proofing de forma a garantir que o
subscritor existe e tem identidade comprovada e comprovável.
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ou

2º Obriga-se o utilizador do serviço a autenticar-se, para efeitos da sua utilização, com
algum tipo de Certificado Digital Qualificado (de preferência) para obtenção do qual
este mesmo subscritor já teve certamente de se submeter, anteriormente, a um conjunto
de formalismos muito semelhantes à variante anterior. Nesta “modalidade” a
subscrição do serviço, pelo menos enquanto emitente/remetente de mensagens
electrónicas, mantém-se também obrigatória.

Por outro lado, os diversos OP, seja na área da justiça com em qualquer outra,
disponibilizam soluções que constituam um verdadeiro meeting point electrónico onde
todos (cidadãos, empresas e organismos público) se possam encontrar com todos para
tratar de (quase) tudo; desta forma também fazem jus à sua missão enquanto verdadeiros
hubs de comunicação.

2. Características de soluções disponibilizadas por alguns Operadores Postais

2.1

- INCAmail (Swiss Post)

Serviço de correio electrónico em que tanto o remetente como destinatário têm de se
registar no serviço para poderem escrever e enviar emails, receberem emails e poderem ler
os emails recebidos.
Existem 3 tipos básicos de envios disponíveis:


Email Confidencial (envio encriptado e c/ possibilidade, como opção, de requerer
confirmação de entrega)



Email genérico registado (Swiss Post Registered): é o Email Confidencial com AR
(Aviso de Recepção) incluído.
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Email governamental registado (eGov Registered): é o Swiss Post Registered mas
agora aplicado nas comunicações com as Autoridades Federais Suíças e a sua
utilização tem valor legal ao abrigo de vários decretos federais (www.ch.ch/ejustice).

Quadro 1 – Características essenciais do serviço INCAmail / Fonte: site Web da Swiss Post

A utilização do INCAMail nas versões do Swiss Post Registered e do eGov Registered
exigem que o remetente/destinatário veja o seu endereço postal verificado; isto pode ser
feito no próprio site do INCAmail ou através da utilização do SuisseID.
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No próprio site do INCAmail
Existe um conjunto de procedimentos prévios (algo analógicos …) para confirmação do
endereço postal do remetente. Este preenche um formulário on-line com o seu endereço e
envia-o no site do INCAMail; mais tarde recebe no endereço postal indicado uma carta
com um código que deverá introduzir no site, em campo apropriado, para ver assim
confirmado o seu endereço postal.
Desta forma, como o endereço postal é exibido ao destinatário, isto contribui para
aumentar a sua confiança no remetente.

Utilização do SuisseID

O SuisseID é o standard para identidade digital e assinaturas digitais na Suíça,
possibilitando um login seguro e a aposição de assinaturas digitais com valor legal. Com o
SuisseID (e dado que este contém um Certificado Digital Qualificado) os cidadãos podem
identificar-se a eles próprios em quaisquer transacções digitais, assinarem com valor legal
documentos/transacções electrónicas e autenticarem-se como utilizadores autorizados de
serviços electrónicos.

O processo de obtenção do SuisseID (que pode ser disponibilizado em pen USB ou em chip
card) envolve sempre uma fase de in person proofing para confirmação da identidade do
seu possuidor. Desta forma fica também validado o endereço postal do seu possuidor.

Assim, a subscrição do INCAMail com o SuisseID dispensa a verificação do endereço
postal.

Confirmação de Entrega e de Recepção (para o Swiss Post Registered e eGOV Registered):
Arrived – O email chegou ao sistema INCAMail
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Accepted – O email foi aceite pelo destinatário e foi por este aberto
Acceptance refused – A aceitação do email foi rejeitada pelo destinatário
Expired – O email não foi recolhido na plataforma INCAMail durante o período de 7 dias e
por isso deixou de poder ser aberto.
Not deliverable – O email não pode ser entregues. O endereço de email não está correcto
e/ou o sistema do destinatário não está disponível.

Confirmação de Entrega (para o Confidencial email).

O remetente de um email no modo Confidencial recebe uma notificação simples de que a
mensagem foi entregue na plataforma INCAMail; isto não significa que o destinatário a ela
tenha acedido e/ou a tenha efectivamente recebido.
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Quadro 2 – Aspectos legais do serviço INCAmail / Fonte: site Web da Swiss Post

COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DES ÉCRITS AUX AUTORITÉS
Depuis le 1er janvier 2011, les écrits peuvent généralement être communiqués par voie
électronique aux autorités et aux tribunaux. La Chancellerie fédérale publie à cet effet des
répertoires qui recensent les adresses des autorités.

Depuis l'entrée en vigueur au début de l'année 2011 de diverses modifications législatives portant
sur l'organisation des tribunaux et les procédures sur le plan fédéral, les parties ont la possibilité de
déposer leurs écrits auprès des tribunaux ou des autorités par voie électronique. Le Conseil fédéral
a fixé dans deux ordonnances les règles applicables à la communication des écrits par les parties et
à l'envoi des jugements et des décisions selon les procédures.
Pour notifier un écrit à une autorité, il faut connaître son adresse et les éventuelles restrictions
qu'elle pose aux notifications par voie électronique. À cet effet, la Chancellerie fédérale a mis en
ligne des répertoires aux adresses suivantes :
 pour les procédures civiles et pénales : www.ch.ch/ejustice
 pour les procédures administratives: www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=fr

Le Tribunal administratif fédéral, le Tribunal pénal fédéral et les autorités de l'administration
fédérale décentralisée peuvent réserver la communication électronique à certains types de
procédure administrative (voir le cas échéant la liste positive ou la liste négative des procédures
concernées

dans

les

répertoires

ci-dessus

www.bk.admin.ch/themen/egov/03990/index.html?lang=fr ).
Pour les procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite, la communication
électronique

doit

passer

par

les

boîtes

aux

www.portaildespoursuites.ch/.
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Office fédéral de la justice - Communication par voie électronique



Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de
procédures administratives



Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de
procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de
faillite

Quadro 3 – Aspectos legais do serviço INCAmail / Fonte: site Web da Swiss Post

Plateformes de messagerie reconnues

Le moyen le plus simple de transmettre des écrits à une autorité de l’administration fédérale et, pour
les autorités, de notifier des mandats de comparution, des décisions et d’autres communications est
de recourir à une plateforme de messagerie reconnue. Contrairement aux messageries non
protégées, ces plateformes garantissent la confidentialité et l’intégrité des documents transmis. Elles
permettent en outre de prouver l’heure exacte de l’envoi et de la réception du message.
Pour garantir la qualité de la plateforme, celle-ci doit avoir été reconnue. Grâce à cette procédure, les
utilisateurs se sentent davantage en sécurité et les autorités n’ont pas besoin de vérifier à chaque fois
que la plateforme répond aux exigences.Jusqu’à présent, seules les entreprises PrivaSphere SA, La
Poste (INCAMail) et le canton de Berne (Totemo SA) ont déposé une demande de reconnaissance
auprès de l’Unité de stratégie informatique de la Confédération. Leurs plateformes devraient toutes
être reconnues à titre provisoire à partir du 1er janvier 2011. Les autres fournisseurs peuvent toujours
déposer une demande de reconnaissance.

196 de 362

e-Justiça II

2.2

- E*PostBrief (Deustche Post DHL)

O E*PostBrief disponibilizado pela Deutsche Post DHL é uma plataforma que possibilita
quer a entidades públicas e/ou privadas quer aos cidadãos um sistema fechado no qual
todos podem comunicar com todos e utilizando, para o efeito, vários modos; aceita inputs
quer electrónicos quer físicos e envia outputs também quer físicos quer electrónicos.
Para os cidadãos permite-lhes enviar mensagens electrónicas-electrónicas e electrónicasfísicas (hybrid mail); para as empresas permite-lhes também isto e ainda a possibilidade de
enviarem físico-electrónico (reverse hybrid mail).

Os utilizadores do E*postbrief registam-se no portal do serviço (www.epost.de)
escolhendo um endereço de email (mas que só lhes permitirá comunicar com os outros
utilizadores do e*postbrief …), uma password e sendo-lhes também atribuído um código
POSTIDENT. Na posse desse POSTIDENT apresentam-se, conjuntamente com o seu ID
card, numa Estação de Correios (modo Basic Postident) e/ou junto de um carteiro (modo
Comfort Postident), fazendo assim in person proofing da sua identidade. No seguimento
recebem um SMS com o endereço e*postbrief e a password após o que podem fazer logon
no serviço.

Repare-se que este serviço requer sempre para confirmação da autenticidade do utilizador
(quer como remetente quer como destinatário) um conjunto de procedimentos não
totalmente electrónicos para confirmar a identidade daquele. Não utiliza Certificados
Digitais (qualificados outros) atribuídos aos utilizadores.

A questão da confirmação da identidade dos utilizadores é um stumbling block que todos
os OP tentam resolver com um o mínimo de inconveniente (e deslocações …) para os
utilizadores; mas, a não ser que haja já um qualquer dispositivo que garanta a autenticidade
da identidade do utilizador (dispositivo esse, cuja obtenção também implicou, nalgum
momento do tempo, as vicissitudes associadas ao in person profing …), como seja um
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Cartão do Cidadão (Portugal), um SuissID (Suíça), um Certificado Digital Qualificado
emitido por um hierarquia reconhecida, etc., o utilizador tem sempre de passar por um
procedimento “algo analógico” para poder fazer uma autenticação forte da sua identidade.
Quadro 4 – Aspectos legais do serviço E*PostBrief / Fonte: site Web da Deutsche Post

2.3

- Posta Elettronica Certificata / PosteCert (Poste Italiane)

O serviço PosteCert disponibilizado pelos Correios Italianos é uma plataforma que permite
o envio de correio electrónico seguro e oferece ao remetente uma notificação ou
confirmação de envio e igualmente um Aviso de Recepção (AR).

No entanto o AR disponibilizado confia sobretudo nas garantias / evidências que os
servidores do serviço conseguem recolher junto do servidor do serviço do destinatário e
não tanto junto do destinatário ele mesmo.

O PosteCert está disponível quer via web quer através de cliente de email; para subscrever
o serviço não é exigido nenhum tipo de procedimento que envolva in person proofing.
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Desta forma não há garantia de autenticidade da identidade do utilizador (quer como
remetente quer como destinatário). No entanto suporta a utilização de um certificado
digital (PosteKey) em pen USB para cuja aquisição o utilizador tem de passar por um
conjunto de procedimentos que fornecem uma autenticação forte da sua identidade.

As mensagens intercambiadas por meio deste serviço têm valor legal ao abrigo do Codice
dell’Amministrazione Digitale Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82 e do Decreto del
Presidente della Repubblica 11.2.2005, n. 68. Por seu lado o endereço postal electrónico
tem consagração legal ao abrigo do Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
maggio 2009 [Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica
certificata assegnata ai cittadini. (09A05855)]

Os Correios Italianos no seguimento de concurso público lançado pelo Governo Italiano
são também os fornecedores para os Cidadãos Italianos desta plataforma de comunicação
que tem serviços base e que terá serviços avançados; desta forma aos cidadãos em Itália é
atribuído, enquanto serviço base, um endereço de correio electrónico para poderem
comunicar – a custo zero – com a Administração Pública Italiana, através de mensagens de
email que têm o mesmo valor legal que mensagens de correio físico registado.

Os serviços avançados estarão disponíveis futuramente mediante pagamento.
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Quadro 5 – Características essenciais do serviço Posta Certficata / Fonte: site Web da Poste Italiane
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2.4

- MDDE (Marca-Do-Dia-Electrónica) (Correios de Portugal)

O serviço MDDE, dos CTT, foi lançado em 15.09.2003 em resultado de uma parceria entre
os CTT e a sua participada MultiCert e destinava-se a fornecer a ambas as partes
envolvidas na troca de uma mensagem de e-mail (remetente e destinatários), uma prova
inequívoca e verificável da verdadeira hora de envio desse e-mail, bem como da não
alteração do seu conteúdo no canal usado para a troca da mensagem.

Objectivo primordial do serviço MDDE: permitir que os advogados inscritos na Ordem dos
Advogados, pudessem enviar as suas peças processuais por e-mail 167 para os Tribunais
(nos termos e em conformidade com o estabelecido na Portaria nº 642/2004, de 16 de
Junho.) e com menores encargos, maior comodidade e segurança.

Os advogados aderentes ao serviço MDDE podiam e podem também usá-lo para o envio
de notificações entre causídicos.

Sempre que é enviado um MDDE é enviado também por email para o remetente um
comprovativo do envio do seu e-mail com toda a informação que o caracteriza, bem como
um nº único para a MDDE, o qual permitirá identificá-la de forma unívoca.

Garantias de privacidade das mensagens MDDE enviadas:

167

A parte que procede à apresentação de peça processual através de correio electrónico ou outro meio de

transmissão electrónica de dados, fica dispensada de oferecer os duplicados ou cópias, de acordo com o nº 7 do artº 152º
do CPC, alterado pelo DL 324/2003, de 27/12. No entanto, os documentos que devam acompanhar a peça processual,
remetida através de correio electrónico, deverão ser remetidos a tribunal no prazo de 5 dias, acompanhados das
respectivas cópias, nos termos do disposto no nº 3 do artº 150º e do nº 8 do artº 152º ambos do CPC.

201 de 362

e-Justiça II

 No envio da mensagem, os CTT não têm acesso ao conteúdo da mensagem uma
vez que recebem somente um conjunto de bytes (hash) que não tem qualquer
significado semântico
 A indicação dos destinatários que estiverem em BCC, não é transmitida aos demais
destinatários
 Na validação da mensagem MDDE, à semelhança do envio, os CTT não têm
acesso ao conteúdo da mensagem, mas somente a dois conjuntos de bytes (duas
hashes) que deverão ser comparados para se provar se são idênticos ou não

Para uma total privacidade face a terceiros (que não os CTT) , uma vez que a mensagem é
transmitida através da Internet até ao seu destino, deverá o remetente cifrar a mensagem.

O serviço recorre à data e hora (em Portugal Continental) fornecida pelo relógio atómico
pertencente ao Observatório Astronómico de Lisboa (OAL) secundado por outras fontes.
Os mecanismos de segurança usados para evitar a adulteração da informação com a hora,
ao longo do processo de apostagem à mensagem, baseiam-se em tecnologia de certificação
digital.

O time-stamp é emitido pela MultiCert, e permite apostar 'selos digitais de tempo' (timestamps) que associam aquela data e a hora legal portuguesa (fornecida pelo OAL) a um
documento em formato electrónico.

Por outro lado, tendo o serviço MDDE sido concebido para ser de uso universal, ou seja,
para ser usado, tanto por empresas, como por particulares, e das mais diversas áreas, temse verificado ao longo dos anos, e mesmo mais recentemente, que:
 Os Advogados utilizam o MDDE também para comunicarem com outras entidades
da área da justiça, com os seus pares registados no mesmo domínio oa.pt e até com
outras entidades de outros domínios.
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 Outras entidades além da OA utilizam ou utilizaram o serviço o que indicia que o
serviço MDDE, sem prejuízo de melhorias que estão a ser analisadas, é útil e vai ao
encontro das necessidades de um largo espectro de clientes que em muito
extravasam a área da justiça.

Qual o valor legal das mensagens MDDE?

Em 2004 …
•

O valor legal inicial do serviço MDDE foi-lhe conferido pela Portaria nº 642/2004,
de 16 de Junho e desde a sua disponibilização (13.09.2003) que tem vindo a ser
conforme com aquela disposição legal.

Em 2008 …
•

Aquela Portaria foi parcialmente revogada em 2008, devido à entrada em vigor da
Portaria nº 114/2008 de 6 de Fevereiro que instituiu o CITIUS como único canal
electrónico para a submissão de peças processuais aos tribunais. Com a instituição
do CITIUS o valor legal das mensagens MDDE ficou restrito “às notificações entre
mandatários (partes)” uma vez que o CITIUS suprimiu a Portaria nº 642/2004 no
que diz respeito “à submissão de peças processuais aos tribunais” e “às notificações
dos Tribunais para as partes”.

Em 2009 …
•

O Decreto-lei 290-D/99, de 2 de Agosto, alterado pelo Decreto-lei n.º88/2009 de 9
de Abril, estabelece que sempre que a mensagem que se pretenda transmitir
preencha o requisito legal de forma escrita, o que acontece quando o conteúdo da
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mesma seja susceptível de representação como declaração escrita, e “lhe seja aposta
uma assinatura electrónica qualificada certificada por uma entidade certificadora
credenciada, o documento electrónico transmitido nessas condições, tem a força
probatória de documento particular assinado (assinatura autografa), nos termos do
artigo 376.º do Código Civil”.
Decorre ainda do referido Decreto-lei que “a comunicação do documento
electrónico nas

condições supra referidas, ao qual seja aposta assinatura

electrónica qualificada, e que seja

enviado por meio de telecomunicações que

assegure a efectiva recepção, equivale à remessa

por

via

postal

registada

(…)”.

Assim, o serviço MDDE actualmente disponibilizado pode ser utilizado por outras
entidades que não os Advogados, para outros fins que não os inicialmente e
exclusivamente previstos, sendo que se encontram previstos na lei os requisitos legais
necessários para atribuição de força legal às referidas comunicações. Ou seja, uma
comunicação (electrónica) enviada através do serviços MDDE tem o mesmo valor
legal que a mesma comunicação enviada fisicamente como Correio (remessa)
registado.

Actualmente os CTT estão a analisar que novas funcionalidades o serviço MDDE deverá
disponibilizar para mais amplamente satisfazer necessidades que foram sublinhadas pelos
seus utilizadores ao longo do tempo, como sejam, vir a estar acessível quer via cliente de
email quer via web, poder suportar Certificados Digitais vários (ex: os que os Cartão do
Cidadão possui ou outros) e ter AR (Aviso de Recepção). Neste último aspecto, o do AR,
refere-se que uma mensagem MDDE que venha a disponibilizar AR é equivalente, do
ponto de vista legal, ao Correio (remessa) Registado físico com AR.
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2.5 – Quadro Sinóptico
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cedUma Visão Crítica sobre Questões de Procedimento e Procedimentais
das Plataformas de e-Justiça na sua Interacção com os Utilizadores
Vasco Pais Brandão
Advogado
Hoje em dia o utilizador profissional da justiça tem ao seu dispor um conjunto de
plataformas que já lhe permitem uma profícua interacção directa e digital com os órgãos,
pela efeito da desmaterialização parcial dos processos judiciais. No entanto, o projecto de
desmaterialização ainda carece de relevantes desenvolvimentos para que se possa tratar de
uma solução completa, de um recurso pleno.

Existem graves problemas de estrutura que foram criados, desde logo, aquando do
planeamento e que se revelam na actual engenharia do sistema. É um facto que

o

utilizador do sistema tem uma noção da realidade do mesmo, muito diferente do
projectista/programador.
Para o sucesso de qualquer iniciativa de e-Gestão - latu sensu - e para o cometimento da
eficiência máxima à sua utilização é antes demais necessário identificarem-se, em concreto
e com elevado grau de pragmatismo, as necessidades do utente (trabalhador-utilizador) da
plataforma, e da ligação entre a própria aplicação e os processos de gestão em que se
integrará no âmbito organizacional, numa dinâmica de utilidade e de eficiência, que
importa, sempre e sem reserva, manter como core do seu elemento teleológico, no
planeamento ab initio das plataformas electrónicas.

Subjaz desde logo como essencial e necessário que, desde o projectista, que cria o guião da
missão (com critérios práticos, políticos e demais), até ao programador que que “produz” a
linha de código, todos tenham noção do que está a produzir, de qual é o fim de tal
aplicação, para que a sua intervenção e contributo, crie uma real mais-valia de utilidade e
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não seja um “desperdício” sem aplicação prática. Esta visão adaptativa influirá,
sobremaneira, na medida em que os procedimentos serão afectados quando da
implementação, e que constitui o grau de majoração do que será efeito da “novidade” da
funcionalidade implementada. É antes de mais requerido ter no planeamento cientifico do
projecto das plataformas de e-Justiça (latu sensu) a assessoria dos profissionais do foro, do
Escrivão, do Funcionário, do Juiz, do Advogado, do Procurador Adjunto, do Solicitador, e
de um modo geral, de todos os que usam o sistema. A democratização dos processos
produtivos dos sistemas informáticos, é essencial para a maximização da produtividade dos
sectores onde ocorrerá a inserção das utilidades computacionais.

A titulo de exemplo, e porque é o mais paradigmático, na plataforma CITIUS subsistem
vários problemas de relacionamento entre o sistema e o utilizador, que se multiplicam
exponencialmente se o analisarmos numa perspectiva das secretarias judiciais e do
HABILUS, provocando um desfasamento entre as potencialidades das plataformas e a real
utilidade das mesmas. A sua aplicação no dia-a-dia é relativamente pouco eficaz (porque o
poderia sem muito mais), o que se revela nos processos dinâmicos de interligação com o
trabalho das secretarias judiciais e com os Advogados e demais “utentes” da e-Justiça. No
âmbito dessas dificuldades cumpre agora, de um perspectiva maioritariamente
procedimental, expor alguns aspectos práticos, que levados à plataforma cometeriam a
mesma de uma eficiência actualmente desconhecida, com aumento exponencial da
produtividade dos agentes e sem relevante esforço financeiro. Estes aspectos revelam
dificuldades e problemas que poderiam facilmente ser ultrapassados. Deve-se extrapolar
desta exposição todos os erros de calculo da plataforma de uma perspectiva critica mas
sempre construtiva. Procurar soluções implica antes de mais conhecer os problemas.

Se por um lado podemos falar de opções de engenharia informática, nenhuma fará sentido
se não for objectivada com o carácter prático da mesma . Não faz sentido criar-se um
número de identificação de pagamento se esse mesmo número, inserido pelo Advogado
quando cria o seu processo como mandatário no CITIUS, quando é recebido na secretaria
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judicial, obriga o funcionário a reintroduzir essa mesma referência, manualmente, na
plataforma HABILUS ou no SICJ (Sistema Informático das Custas Judiciais). Este mero
exemplo confere o tom geral a este texto. O sentido do que aqui se extrai é dar a conhecer
o que no dia a dia se “tem de fazer” manualmente, mesmo depois de criados todos os
instrumentos de automatismo digital que actualmente se encontram ao dispor, como
ferramentas de trabalho do “trabalhador dos dados”.

Anote-se como exemplo a falta de sentido de limitar o dados passiveis de ser enviados
através do CITIUS em 3 MB quando tal apenas implica, na prática, que o utilizador
promova vários envios consecutivos, para que possa enviar uma petição inicial normal,
com documentos, dentro da plataforma.

Concomitantemente, não faz qualquer sentido que num só acto, para a entrega de várias
peças processuais a um mesmo processo, o Advogado tenha de, cada vez que promove um
envio, sair para a homepage da plataforma e ir ao próprio processo para promover uma
nova entrega.

São esses meros exemplos de procedimentos desnecessários, evitáveis com a implementar
de um lógica de género de “colégio de especialidades” aquando da determinação das
soluções e de planeamento. Se quisermos avaliar a “qualidade” e procurar identificar
pontos de ineficiência da plataforma, termos de ir ao utilizador e saber o que o mesmo
“faz” quando tem de utilizar o sistema. Deverão criar-se pontos de confluência estratégica
entre a opção de desenvolvimento e o utilizador, o que, por maioria de razão, me parece ser
o grande handicap das actuais soluções de e-Justiça.
Se considerarmos que as plataformas de e-Justiça (SITAF, CITIUS, HABILUS, SICJ e
demais) já estão implementadas há anos, que o tempo para determinação de bugs já está há
muito esgotado, que hoje em dia, no processo cível e administrativo o dia-a-dia dos
profissionais do foro passa pelas plataformas, temos forçosamente de avaliar, séria e
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detalhadamente quais os pontos a melhorar para, por adaptação e melhoria, se aperfeiçoar a
plataforma, melhorando a produtividade das secretarias e do trabalho dos profissionais do
foro em geral.
A missão do Governo, nomeadamente do Ministério da Justiça e Secretaria de Estado,
neste particular, deveria ser o cometer a máxima eficiência aos processos de interacção
entre as plataformas, o utente da e-Justiça e as instituições publicas relacionadas.
Simplexmente!. E para a melhoria da eficiência (e auxilio à produtividade) das plataformas
bastava procurar na Sociedade Civil, porque estão constituídas e em plena actividade
diversas Associações, Grupos de estudo (O Grupo E-Justiçe II – coordenado e patrocinado
pela APDSI) e comissões junto às Comarcas Experimentais (ex.: A Comissão de
Informática da Comarca da Grande Lisboa- Noroeste junto do Conselho de Comarca –
com a qual este subscritor colabora), que foram criadas e têm como missão (entre outras)
promover o dialogo entre os utilizadores da e-Justiça , por forma a identificar os problemas
e propor soluções. Estes recurso estão sobremaneira subaproveitados, e são gratuitos. Por
esta via se estabeleceriam ligações que promoveriam, sem risco de exagero, uma ligação
certamente profícua, no sentido de potenciar a resolução dos actuais problemas da eJustiça e do e-Governo (da e-Administração Publica).

A titulo de exemplo e do ponto de vista dos procedimentos, por imperativo do carácter
sumário do presente texto, vejamos o que se passa com o actual procedimento manual do
registo do DUC (Documento Único de Cobrança), e o que se passaria se (sem grande
complexidade técnica), com uma pequena alteração, o procedimento fosse automático.

1. Primeiramente o advogado regista no Citius o documento comprovativo de
pagamento indicando o numero do DUC (que tem de ser inserido manualmente e
não é resultado da emissão – auto-preenchido - );
2. de seguida o funcionário do tribunal, através do HABILUS sincroniza (transfere)
dados (número de processo e intervenientes processuais para o SICJ. Regista no
SICJ (Sistema Informático das Custas Judiciais) o DUC, sinalizando quem pagou;
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3. guarda o documento comprovativo do registo numa pasta do seu terminal de PC.
4. No Habilus, através do módulo de gestão documental, cria a linha no histórico do
processo e anexa o documento que guardou anteriormente na pasta, à linha de
histórico, isto tudo de modo puramente manual.
O tempo despendido directamente, em média, na realização destas operações será cerca de
5 minutos, e terá de ser analisado num universo de centenas de procedimentos individuais.

Seria muitíssimo mais eficiente se o Advogado, ao registar no Citius o documento
comprovativo de pagamento, o sistema promovesse a sincronização automática, sem
necessidade de intervenção de nenhum funcionário na secretaria judicial. O DUC terá de
estar pago, e ao inserir o seu numero no sistema este devia reconhecer desde logo que está
pago. Se o DUC não for válido, ou não estiver pago, o sistema não deve permitir o envio
da peça processual (validação automática dos requisitos). Quando o DUC é inserido, nesse
momento, a plataforma, depois de validar o mesmo, devia inserir automaticamente no
histórico a linha correspondente, sem necessidade de intervenção de ninguém. Assim, o
tempo despendido na realização das operações seria inferior a 1 minuto e o funcionário
poderia dedicar esse mesmo tempo, que do seu ponto de vista seria nenhum, a outras
tarefas menos “desnecessárias”.
De facto, ainda perduram, em paralelo à desmaterialização processual, determinadas
tarefas que não estão informatizadas, e cuja “virtualização” constituiria uma melhoria
considerável no actual procedimento de pedido de certidões de peças processuais. Não há
razão , numa lógica de custo-beneficio, para que ainda não seja possível pedir uma certidão
digital de uma qualquer peça processual já digitalizada. Isto é, seria muito útil criar
códigos de certidão permanente, válidos por um determinado prazo, para que aos
intervenientes processuais seja possível, pela mera indicação da referencia alfanumérica,
aceder à cópia digital do documento em questão. Isto já acontece nos âmbito dos Registos
e Notariado, porque não no âmbito do processo judicial?
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O mesmo se passa com os referencias utilizados na inserção e tratamento dos dados.
Seguindo e cumprindo protocolos de segurança necessários, de um modo simples, cada
acto processual que necessite de validação de dados, deveria socorrer-se de dados préformatados e uniformes, já constantes de base de dados, como a da DGCI. Com isso, a
mera inserção do NIF ou NIPC no campo correcto, auto-preencheria um conjunto de
informações que desnecessariamente são inseridas manualmente e repetidamente por todos
os intervenientes na plataforma. E disto beneficiariam os Tribunais, Advogados,
Conservadores, Notários e todos os stakeholders da Administração da Justiça.
A autenticação dos utilizadores, a segurança em geral dos sistemas, a estanquidade das
plataformas e a diminuição do risco de lesão aos interesses do Estado podem servir de
preocupação, mas nunca de impedimento ao desenvolvimento de novas soluções.

Em conclusão;

1. Deverá promover-se a intervenção dos reais utilizadores das plataforma de eJustiça desde o planeamento estratégico das plataformas e da sua programação
efectiva;
2. Deverão identificar-se, por meio de auditoria aos processos de gestão, aqueles
procedimentos que são desnecessário e que tem como consequência lógica a
diminuição de produtividade dos serviços e consequentemente encontrar soluções
para a virtualização desses procedimentos;
3. O Governo deve procurar assessoria junto da Sociedade Civil, democratizando o
processo de produção das soluções a implementar, para tal auxiliando-se, sem
custos relevantes, dos grupos, associações e comissões já constituídas para esse
efeito, em beneficio mutuo.
4. É necessário compatibilizar plataformas e automatizar procedimentos que
actualmente, com as ferramentas disponíveis, ainda são analógicos sem qualquer
mais-valia ou necessidade.
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5. Com tudo isto se obterá, com custos muito reduzidos, um exponencial aumento da
produtividade dos serviços onde a utilização dos instrumentos de e-Justiça são uma
parte substancial dos processos em tratamento.
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Desmaterialização de conteúdos e processos na Polícia Judiciária: O
Pol.net
Luísa Proença
Polícia Judiciária
A Polícia Judiciária implementou um sistema integrado de Gestão documental / Gestão de
conteúdos, Workflow, Arquivo digital e Portal (Internet, Intranet e Extranet), que se
encontra em fase de alargamento a toda a Organização. Constitui um passo muito
importante na desmaterialização, no tratamento, gestão e acesso à informação, bem como
na interoperabilidade semântica e tecnológica, quer ao nível dos processos internos, que
ao nível dos processos transversais à justiça. O novo sistema, o Pol.net, assenta em
tecnologia web (IBM/FileNet) e continuará a ser um meio fundamental para encarar os
desafios da Sociedade da Informação e da Administração Pública electrónica.

A Polícia Judiciária, consciente da necessidade de melhorar os seus processos e
procedimentos internos, procurando conferir uma maior eficiência e eficácia ao seu
desempenho, considerou fundamental eliminar os constrangimentos a uma acção ágil e
célere e identificou como grande desafio a desmaterialização de documentos, conteúdos e
processos.

Depois de obtido co-financiamento europeu, iniciou o desenvolvimento de um projecto
extremamente ambicioso – o Pol.net – que lhe permite resolver uma grande parte dos
problemas relacionados com o suporte operacional, bem como encarar a evolução
tecnológica e procedimental que está em curso, não só na justiça, mas na sociedade da
informação e do conhecimento em geral.

Trata-se de um sistema integrado de Gestão documental / Gestão de conteúdos, Workflow,
Arquivo digital e Portal (Internet, Intranet e Extranet).
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O Pol.net é uma plataforma de conteúdos organizacionais, que assenta numa filosofia
integrada de desmaterialização, quer à entrada na Organização, através da criação de
centros de digitalização, quer na criação digital dos documentos de suporte à sua actividade
operacional e administrativa. Para além disso, fruto da tecnologia Web em que assenta é
possível flexibilizar o desempenho de tarefas burocráticas e encarar a integração com
outros sistemas internos e externos, com vista à troca de dados e informação, evitando
assim a sobrecarga que ainda existe ao nível da digitalização de documentos.

Todo o tipo de documentos, em qualquer formato, e todo o tipo de comunicações,
nomeadamente por fax e e-mail, são processados de forma automatizada, dentro de um
mesmo sistema.

Ao nível da virtualização de processos, o Pol.net criou nomeadamente o inquérito-crime
digital, estando preparado para a interoperabilidade com outros actores da investigação
criminal, em especial com o Ministério Público, através da Aplicação de Gestão do
Inquérito-Crime (AGIC). Integra uma importante componente de Business Process
Management, garantindo, assim, uma margem significativa para análise, simulação e
optimização contínuas dos seus processos electrónicos de trabalho.

Sendo o Arquivo digital uma dimensão importante do Pol.net, o Plano de Classificação e o
Plano de Arquivo serão introduzidos na plataforma e passarão a gerir todo o acervo de
conteúdos e documentos. Deste modo, ficarão asseguradas a interoperabilidade semântica e
a gestão do ciclo de vida dos documentos e processos.

Com a implementação do Pol.net a nível nacional, que está em curso, a Polícia Judiciária
adopta progressivamente uma forma moderna e tecnicamente avançada de desenvolver as
suas actividades, para além de obter ganhos de produtividade significativos e de reduzir
custos de funcionamento.
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Este projecto incluiu a criação do actual Portal da Polícia Judiciária, disponibilizando
novas funcionalidades on-line, nomeadamente a possibilidade comunicação de transacções
suspeitas e de apresentação de queixa mediante autenticação com Cartão de Cidadão.

O Pol.net faz parte de um projecto mais abrangente, o Sistema Integrado de Apoio à
Investigação Criminal (SIAIC), iniciado em 2004 com a implementação do Projecto
mySAP Inovação – solução integrada de Gestão de Recursos Humanos, Administração
Financeira e Patrimonial, Aprovisionamento e Gestão de Stocks.

Com estes dois projectos, a Polícia Judiciária operou e continua a operar uma grande
transformação ao nível das áreas de suporte administrativo, do suporte à actividade
operacional, bem como ao nível de uma parte importante da infra-estrutura tecnológica. A
Instituição prosseguirá a sua política de inovação, com uma aposta clara em tecnologias
inovadoras, de suporte aos seus processos de trabalho.
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O “Sistema” de Informação Policial Português
José A. Mendes Lopes
ozelopes@gmail.com

Os diferentes tipos de informação necessários ao desenvolvimento da acção policial;
elenco sumário de modelos estrangeiros de gestão deste tipo de informação,
generalizadamente caracterizados pela concentração, confrontados com o modelo
português caracterizado pela atomização. Correlação das deficiências do “sistema” de
informação com as do modelo de organização policial vigente. Medidas paliativas
adoptadas mas, mesmo assim, ainda não consagradas.

Palavras-chave: sistema, informação, policial, modelo, estatísticas, criminal

1.- Introdução

No relatório e-Justiça de 2005, a dimensão penal da administração da justiça foi apenas
ligeiramente aflorada e a estrutura policial que em grande parte lhe subjaz nem sequer
tocada.

Talvez por ser matéria árida e que lida com temas que, não raras vezes, são causadores de
algum desconforto, haverá uma natural tendência para a ir progressivamente deslocando na
lista de prioridades dos assuntos a tratar. Por outro lado e ao contrário do que sucede com
as outras áreas, que são escrutinadas em profundidade -a comunicação social ocupa-se
frequentemente dos mais variados aspectos do funcionamento dos diferentes níveis de
tribunais - o funcionamento das polícias vive atrás de um reposteiro que só é ligeiramente
entreaberto, aqui ou ali, ou pela via de despudorada exploração mediática da
espectacularidade da actividade policial, ou em função de determinado tipo de interesses
(nomeadamente os sindicais), num connúbio por demais evidente entre fontes e jornalistas.
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Porém, se outras não houvesse, as razões que se prendem com os custos de contexto
assacáveis à administração da justiça, susceptíveis de constituírem entrave à dinâmica
económica em razão do seu deficiente funcionamento, também comportam as deficiências
da justiça penal.
O modo como, entre nós, não está organizado o “Sistema” de informação policial, ilustra
sobremaneira uma das maiores disfuncionalidades do nosso modelo de organização
policial - uma componente essencial de uma das principais dimensões da justiça: a criminal
- e evidencia a opção por Sistema surgir grafado entre aspas: se, por definição, sistema é
um conjunto de partes coordenadas entre si, o “Sistema” de Informação Policial Português
será tudo menos isso.

2.- Caracterização do tema

Falar de Informação Policial é falar de uma matéria sensível. Uma matéria

onde a

constante tensão entre a segurança e a liberdade assume proporções significativas, mas que
é indispensável para uma acção policial que se pretenda minimamente eficaz, seja na
vertente preventiva, seja na repressiva.
Poder-se-á caracterizar um “Sistema de Informação Policial” - entendido lato sensu, ou
seja: enquanto estrutura instrumental para o desenvolvimento de toda a actividade policial a partir de três dimensões de análise: Quanto às fontes, quanto ao conteúdo e quanto ao
tempo de recolha:

2.1.- Quanto às fontes de onde tais dados provêm, e socorrendo-nos da tipologia que delas
é feita na al. d) do artº 2º da Lei nº 74/2009 de 12AGO168, podemos considerá-las como

168
Aprova o regime aplicável ao intercâmbio de dados e informações de natureza criminal entre as autoridades dos
Estados membros da União Europeia...
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endógenas,

exógenas livres e exógenas condicionadas, sendo que a endo ou

exogeneidade é aferida relativamente à(s) organização(ões) policial(ais).
2.1.1.- As fontes endógenas contêm dados ou informações que, na linguagem do citado
diploma, estão “na posse das autoridades de aplicação da lei” - serão, v.g., os casos do
Registo Criminal e dos Antecedentes Policiais, referidos infra em 2.2.1 a) e 2.2.1 b);
2.1.2.- As fontes exógenas livres estão “na posse de autoridades públicas ou entidades
privadas a que as autoridades de aplicação da lei tenham acesso sem recorrer à aplicação
dos meios de obtenção de prova”- será o caso da informação registral referida em 2.2.1 c) e
2.2.2 b);

2.1.3.- As fontes exógenas condicionadas, e a contrario sensu, serão aquelas apenas
acessíveis através dos meios de obtenção da prova definidos no Código do Processo Penal
-ou seja: os exames, as revistas e buscas e as escutas telefónicas que, por exemplo, na fase
de Inquérito e na fase pré-Inquérito de preservação de meios de prova, permitem carrear
dados para os autos

169

2.2.- Quanto ao conteúdo, a informação policial resulta da conveniente articulação, de
acordo com critérios de necessidade, finalidade e competência, de dados respeitantes a
pessoas (tanto singulares como colectivas), a objectos e aos elementos caracterizadores
das ocorrências.

2.2.1.- Os dados respeitantes a pessoas, são:

a) Os recolhidos das decisões judiciais proferidas no âmbito do movimento processual
penal que corre, ou correu, termos nos tribunais e constituem o Registo Criminal, de cujos
princípios gerais trata a Lei nº 57/98, de 18 de Agosto. Destina-se a “recolher e organizar

169
Para maiores desenvolvimentos vide Título II (artºs 128º a 170º) sobre “Meios de Prova” e Título III (artºs 171º
a 190º) sobre “Meios de Obtenção da Prova” do Livro III do Código do Processo Penal
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informação referente a todas as condenações criminais proferidas por Tribunais
portugueses e às condenações proferidas por Tribunais estrangeiros relativamente a
portugueses e a estrangeiros residentes em Portugal” 170 . Trata-se de um acervo de
informação respeitante exclusivamente a pessoas.

b) Os recolhidos do movimento processual que corre, ou correu, termos nas instituições
policiais e constituem os antecedentes policiais. É uma realidade muito mais vasta que o
Registo Criminal pois os dados que respeitam directamente a pessoas podem ser
articulados com os que respeitam a objectos e aos elementos caracterizadores das
ocorrências, e podem ter por fonte, para além de processos-crime, processos de natureza
contra-ordenacional e, até, administrativa.

c) Os constantes de informação registral diversa existente em fontes exógenas abertas
respeitando a:

- Factos relevantes e constitutivos de direitos e/ou obrigações relativos a pessoas
singulares. As respectivas bases de dados são geridas pelas Conservatórias do Registo
Civil;

- Factos relevantes e constitutivos de direitos e obrigações de pessoas colectivas, sendo as
respectivas bases de dados geridas pelas Conservatórias do Registo Comercial;

- Habilitação para o exercício de determinadas actividades (vg, condução de viaturas
automóveis, pilotagem de embarcações, pilotagem de aeronaves, prática de profissões
liberais, exercício de determinadas actividades lúdicas - caça, mergulho autónomo... etc...). As bases onde tais dados estão registados são, normalmente, geridas pelas entidades

170
Constituição do registo criminal, in http://www.dgaj.mj.pt/sections/idcrim/registo-criminal/index/ , consultado
em 19SET2011
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habilitadoras -Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, Capitanias dos Portos,
Instituto Nacional de Aviação Civil, Ordens Profissionais, etc...

2.2.2.- Relativamente aos objectos,

a) As fontes endógenas tratam dos dados que respeitam sobretudo a veículos, armas,
documentos, obras de arte, etc..., perdidos ou furtados e a características de moeda ou
documentos falsos ou falsificados em circulação.

b) Acresce a informação de fontes exógenas livres contendo dados sobre todas as coisas
(no sentido jurídico) sujeitas a registo - as imóveis e, das móveis, as viaturas automóveis,
as aeronaves, as embarcações e as armas. As bases de dados contendo tais registos são
geridas pelas respectivas conservatórias (do registo predial, do registo automóvel),
Aeronáutica Civil e Capitanias dos Portos. No caso das armas, pela PSP.

2.2.3.- E são elementos caracterizadores das ocorrências os dados que respeitam a:

a) factualidade: o(s) tipo(s) de crime(s) ou outra(s) infracção(ões) praticada(s)

b) georeferenciação: os locais susceptíveis de neles se exercer, ter exercido, se preparar,
ou ter preparado, actividade criminal.
c) cronoreferenciação: o chamado “grupo data/hora”

d) e modus operandi, ou seja: as diversas e evolutivas técnicas e metodologias empregues
no exercício da actividade criminal.
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2.3.- E um terceiro enfoque poderá ser colocado no tempo de recolha dos dados
relativamente ao facto criminal: a anteriori - acção preventiva/pró-activa; a posteriori acção repressiva/reactiva.

2.3.1.- No primeiro caso, estaremos perante Informação Criminal. A já citada Lei 74/2009
define, na al. d) do seu artº 2º , “Operação de informações criminais” como “uma fase
processual anterior à fase de investigação criminal, em cujo âmbito uma autoridade
competente de aplicação da lei está legalmente habilitada a recolher, a tratar e a analisar
informações sobre infracções ou actividades criminosas, com o objectivo de determinar se
foram ou poderão vir a ser cometidos actos criminosos concretos”. Alinhada com esta,
surge a definição de “Informação Criminal” dada no “The National Criminal Intelligence
Sharing Plan”: aquela que é “compilada, analisada e/ou disseminada com vista a antecipar,
prevenir ou monitorar a actividade criminal”171. Assim, ambas as definições convergem na
consideração da Informação Criminal como um acervo de informação da mais diversa
natureza - respeitante a pessoas, a objectos, a locais, a acções, etc...- dinâmica e recolhida a
partir de fontes também as mais diversas.

2.3.2.- No segundo caso, temos a investigação criminal que, podendo socorrer-se dos
meios referidos em 2.1.3., no fundo mais não é que uma operação de recolha e articulação
de dados que vêm a constituir a informação que se consubstancia na prova da existência de
um crime e da prática de tal crime pelos seus autores.

171
Criminal Information (Glossary, page 54) in http://www.fas.org/irp/agency/doj/ncisp.pdf , consultado em
19SET2011.
As definições constantes do artº 1 do Regulamento da Interpol para o tratamento de informação com vista à
cooperação policial internacional - http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/constitution/info/default.asp também poderão ser elucidativas quanto a esta matéria.
Por sua vez, a introdução do Manual nº 4 , contendo instruções para a avaliação na justiça penal, no tocante a
Sistemas Policiais de Informação e “Inteligência”, publicado pela Agência das Nações Unidas contra a Droga e a
Criminalidade, disponível em http://www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_Spanish.pdf , também se revela esclarecedor,
sobretudo quanto à delimitação entre o que seja informação e “inteligência” policiais.
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2.4.- Poderemos resumir esta caracterização do “Sistema de Informação Policial” no
seguinte quadro:
Sistema de
Informação Policial

Subsistema de
Informação Registral Civil

Subsistema de
Informação Registral Penal

Registo Criminal

Subsistema de
Informação Criminal

Informação Processual

O Subsistema de Informação Registral Civil engloba todas as fontes exógenas abertas
referidas em 2.2.1 c) e 2.2.2 b)

A Informação Processual inclui todos os dados que a investigação criminal carreia para os
processos penais (findos ou ainda em curso) e que são tratados com base numa grelha que,
normalmente, contempla campos respeitantes a factualidade, pessoas, objectos,
georeferenciação, cronoreferenciação e modus operandi .
Esta Informação Processsual constitui o núcleo duro do Sistema de Informação Policial.

3.- Os modelos estrangeiros

A necessidade da existência de um sistema de informação policial e de este constituir a
mais preciosa ferramenta para o desenvolvimento de qualquer tipo de actividade policial é
por demais evidente. Quem, porém, não reconhecer esta evidência de per se, terá de
aceitar o postulado inicial quando confrontado com os seguintes factos, embora avulsos.
(Nota: o que a seguir se refere como “informação policial” deverá ser entendido stricto
sensu. Ou seja, apenas a que, na caracterização feita no pt. 2., foi referida como a
componente “Informação Processual” do “Subsistema de Informação Registral Penal” e o
“Subsistema de Informação Criminal”)
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3.1.- No modelo policial Espanhol, em fase de progressiva centralização, a Unidad Central
de Inteligencia Criminal da Comisaría General de Policía Judicial do Cuerpo Nacional de
Policia 172 gere toda a informação policial, numa estrutura que tem como órgão de
articulação e supervisão entre os dois únicos 173 corpos policiais espanhóis - Cuerpo
Superior de Policia e Guardia Civil - a Direccion General de la Policia y de la Guardia
Civil, por sua vez parte da Secretaria de Estado de la Securidad do Ministerio del
Interior174
3.2.- Em França, o Service Central de Documentation Criminelle175 da Direction Centrale
de Police Judiciaire da Police Nationale, gere toda a informação policial.

3.3.- No Reino Unido, num processo iniciado nos princípios dos anos 70 do século passado
com o projecto Police National Computer, a informação policial é hoje gerida
centralizadamente pela Police National Database176, que passou a integrar a recém-criada
National Police Improvement Agency.

3.5.- Nos EUA é matéria de competência Federal a cargo do National Crime Information
Center (NCIC)177;

3.6.- Situação idêntica no Canadá onde tal matéria também é competência de uma agência
federal, Canadian Police Information Centre (CPIC)178

172
vidé pt. 4 do artº Quinto da Orden INT/2103/2005, de 1 de julio disponível em
http://www.policia.es/cnp/normativa/normativa_or_int_2005_2103.html
173
Pondo de lado as particularidades autonómicas.
174
Esta estrutura surge mais clara no Organigrama constante em
http://www.mir.es/MIR/estrorganica/Organigrama.pdf
175
vidé http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_l_interieur/la_police_nationale/organisation/dcpj/organisationstructure-dcpj
176
vidé http://www.npia.police.uk/en/docs/PND_Release_One.pdf
177
vidé http://www.fas.org/irp/agency/doj/fbi/is/ncic.htm
178
vidé http://www.cpiccipc.ca/English/index.cfm?CFID=2028306&CFTOKEN=51754729&jsessionid=bc30872191316441627277
Existe uma plataforma de articulação entre os sistemas Canadiano e dos EUA. Esta plataforma comporta uma
originalidade: uma base de dados de pessoas atingidas pela doença de Alzheimer desaparecidas, gerida em parceria com
as associações de doentes com esta doença de ambos os países.
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3.7.- Mas não são só os Estados que promovem um modelo concentrado para a gestão da
informação policial. No processo de promoção de uma progressiva integração europeia, o
Acordo de Schengen e a respectiva Convenção de Aplicação visaram acelerar e consolidar
as medidas destinadas a garantir uma das três liberdades de circulação consagradas no
Tratado de Roma – a das pessoas. Fizeram-no pela via da abolição dos controles
fronteiriços entre os estados signatários de tais Acordos. Uma das medidas fundamentais
desde logo adoptadas foi a que se traduziu no reforço do controlo nas fronteiras externas
do espaço Schengen179, como compensação para a inexistência de controlos nas fronteiras
internas. Para tal foi criado o Sistema de Informação Schengen 180 que, desde 1995
disponibiliza informação respeitante a:
- Pedidos de extradição
- Recusas de entrada,
- Menores, incapazes em razão de anomalia psíquica ou outras pessoas desaparecidas que
possam estar em situação de perigo, para que possam ser adoptadas medidas visando a sua
protecção,
- Mandados para comparência perante autoridade judiciária,
- Suspeitos de terem sido autores ou participantes em crimes graves e que devam ser
sujeitos a verificações ou vigilância.

Isto quanto a pessoas. Quanto a objectos:
- Veículos a serem sujeitos a medidas de vigilância,
- Veículos perdidos, furtados ou desviados,
- Dinheiro em notas perdido, furtado ou desviado,
- Documentos de identidade perdidos, furtados ou desviados,
- Documentos de identidade em branco perdidos, furtados ou desviados,

179
As dos Estados-Schengen confinando com Estados não-Schengen, que incluem, para além das terrestres,
marítimas e fluviais, os portos e aeroportos internacionais.
180
Informação mais detalhada pode ser encontrada em http://www.consilium.europa.eu/policies/councilconfigurations/justice-et-affaires-interieures-(jai)/sirene-schengen-information-system.aspx?lang=pt
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- Armas perdidas, furtadas ou desviadas.

4.- O Modelo Português

Entre nós, sucede que, em vez de uma base central de registo, tratamento e difusão de
informação policial, cada órgão de polícia criminal (OPC) tem o seu próprio sistema,
construído com base em critérios distintos dos restantes e, também por isso, incapaz de
dialogar com qualquer um deles.

Assim, temos:
- a Polícia Judiciária com o seu "Sistema Integrado de Informação Criminal",
- a PSP com o seu "Sistema Estratégico de Informação",
- a GNR com o seu "Sistema Integrado de Informações Operacionais de Polícia"
- o SEF com o seu "Sistema Integrado de Informação",
- a ASAE com o seu GestASAE,
- a Polícia Marítima com o seu "Sistema Integrado de Informação da Autoridade Marítima"
- e os restantes OPC's com os seus.
Esta aberração181 radica num modelo de organização policial caduco, desfazado e incapaz
de corresponder aos desafios das novas realidades, mas que persiste por ser
denodadamente defendido por vários interesses corporativos. E surge ainda mais aberrante
quando se constata que há já vários anos existe a nível europeu uma plataforma comum
para tratamento de informação criminal – o referido Sistema de Informação Schengen -

181 Esta forte qualificação visa apenas o ambiente organizacional l. No pt. 3.1 do Capítulo 3 dessa espécie de
“bíblia” dos gestores de sistemas de informação que dá pelo nome de Management of Information Systems (Laudon,
Kenneth C, Laudon, Jane P. (2004), Management of Information Systems, Upper Saddle River, New Jersey, Pearson
Education, pagª 75), sob a epígrafe “Organizações e Sistemas de Informação” consta: “Os sistemas de informação e as
organizações influenciam-se reciprocamente. Os sistemas de informação têm de estar sintonizados com a organização
para lhe poderem fornecer a informação de que carecem importantes grupos no seu seio, ao mesmo tempo que esta tem
de estar receptiva à influência dos sistemas de informação para poder beneficiar das novas tecnologias” (tradução da
nossa responsabilidade). É uma asserção quase “La Paliciana” mas que entre nós não colhe. E não colhe porque, não
obstante se tratar de um mesmo serviço - a prevenção e repressão da criminalidade - fornecido por uma única entidade - o
Estado - a um único cliente - a Comunidade - em vez de uma temos pelo menos seis organizações. Mesmo assim, estas
poderiam, face às características do “mercado”, partilhar o mesmo sistema de informação. Mas nem isso...
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sem

que

o

mesmo

desiderato

consiga

ser

atingido

a

nível

interno.

Um exercício comparatístico simples leva-nos a constatar que Estados com tradições, em
termos de organização administrativa, muito próximas das nossas, como sejam o caso de
Espanha, França, Bélgica, Alemanha (entre outros) tiveram também um modelo de
organização policial caracterizado pela atomização. Porém, de há muito que o alteraram,
concentrando-o e beneficiando de maiores eficiência e eficácia, de significativas
economias de escala e da eliminação de desnecessárias e perturbadoras redundâncias. Por
cá, não são só os sistemas de informação que estão multiplicados pelo número de OPC's
existentes, mas todos os restantes serviços de apoio, desde os transportes à formação.

5.- Medidas correctivas

Para tentar obviar a este estado de coisas, mas sem a capacidade para ir ao fundo do
problema e acompanhar a evolução dos nossos pares europeus, foi tentada uma espécie de
"terceira via" entre o modelo concentrado europeu e o atomizado luso: um modelo
articulado em que persiste a atomização mas se procuram instâncias de coordenação. Tal
modelo surge desenhado em três diplomas: as Leis 49/2008 de 27 de Agosto - que define a
Organização da Investigação Criminal, 53/2008 de 29 de Agosto - que estabelece o
Sistema de Segurança Interna e 73/2009 de 12 de Agosto - que cria a Plataforma para o
intercâmbio

da

Informação

Criminal.

Não obstante, três anos passados, pouco, ou nada, mexeu. E não se pode dizer que seja
devido a dificuldades técnicas ou financeiras. Tecnicamente, abundam soluções de
midleware capazes de promoverem a integração das diferentes bases de dados, se se
continuar a entender que uma única base não é a melhor solução. Financeiramente, é por
demais evidente que ficará sempre mais barato a construção e gestão de uma base de
dados, que de seis, mesmo atentas as diferentes dimensões.
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6.- Conclusões

No pressuposto de que não vale a pena estar a reinventar a roda - embora haja quem
continue a defender que, pesem embora os já longos quilómetros de auto-estradas de que
dispomos, nem todas as rodas são boas para as nossas estradas - tentámos tornar evidente a
inadequação do nosso “Sistema” de Informação Policial confrontando-o com as práticas
correntes noutros Estados e com as soluções adoptadas no processo de integração europeia
pela via do Acordo de Schengen e da respectiva Convenção de Aplicação.

Relativamente a esta última área, a nossa situação aparece ainda mais contrastada quando
se verifica que não se cristalizou no modelo de 1995, sendo este o ponto da situação da
evolução verificada.
SIS II – O sucesso do SIS no contexto da livre circulação de pessoas e da crescente
mobilidade que lhe está associada é bem ilustrado quer pelo progressivo aumento do
universo de países utilizadores, quer pelo alargamento das suas funcionalidades com o
desenvolvimento em curso da nova geração do Sistema (SIS II). A título de exemplo
poderão ser referidas as seguintes novas funcionalidades: inclusão de identificadores
biométricos e de novos tipos de alertas, bem como a possibilidade de interligar alertas
diferentes (por exemplo um alerta sobre uma pessoa e um veículo)182.

PRÜM – No contexto do desenvolvimento de um espaço único de liberdade, segurança e
justiça, e do combate à criminalidade transfronteiras e ao terrorismo, a cooperação policial
em geral e a troca de informações em particular têm que ser perspectivadas à escala
europeia e internacional. Foram desenvolvidos e estão em desenvolvimento inúmeros
instrumentos e mecanismos com vista ao reforço de tal cooperação e à simplificação da
necessária troca de informação a que Portugal está vinculado. As decisões de Prüm estão

182

Para maiores desenvolvimentos vidé http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/borders/borders_it_en.htm
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entre esses instrumentos e obrigam à operacionalização de condições, procedimentos e
especificações técnicas que viabilizem, por exemplo,

a consulta e comparação

automatizadas de perfis ADN, dados dactiloscópicos e de dados referentes ao registo de
matrículas de veículos, bem como a prestação de outras informações de natureza criminal e
policial183.
Embora a sua implementação não esteja ser fácil em qualquer um dos Estados Membros, a
atomização das fontes e sistemas de informação existente em Portugal de certeza que nos
está a dificultar a tarefa. Importará, pois, também por isto, diligenciar urgentemente no
sentido de garantir a existência de uma plataforma de informação policial eficaz ao nível
nacional para responder cabalmente quer às necessidades internas quer às que se inscrevem
na estratégia europeia de segurança interna, em que Portugal tem a sua quota parte de
responsabilidade.

Uma última nota, sobre estatísticas criminais, que estão tecnicamente associadas à
informação criminal e padecem dos mesmos males decorrentes da inexistência de uma
plataforma comum.

Pesem, embora, os esforços da Direcção-Geral da Política da Justiça, que nos apresenta
um bem cuidado e funcional site onde disponibiliza estatísticas da justiça184, a fiabilidade e
a acuidade destas deixam a desejar. Começando por esta última, o que se constata é que,
seguindo o que sempre foi a predominante tradição do Ministério da Justiça, se trata de
informação estatística direccionada sobretudo para o movimento processual. Dados que
permitam a definição de uma política criminal -estabelecimento de manchas de
criminalidade, tipificação de autores e vítimas, desdobramentos por períodos de
tempo, modus operandi e frequência das ocorrências, entre outros - são praticamente
inexistentes ou, a existirem, ficam circunscritos ao universo restrito de cada um dos OPC.
Quando muito, haverá tentativas para os coligir "à unha" para corresponder a pedidos da
183
184

Idem http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/police/police_intro_en.htm
http://www.dgpj.mj.pt/sections/estatisticas-da-justica
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hierarquia ou da tutela. O certo é que no actual quadro organizativo não é exigível mais do
que o que existe e não será de estranhar que, proveniente de tão distintas, insularizadas e
autónomas fontes, a fiabilidade dos dados não possa ser garantida.
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O Estado da Arte na tramitação electrónica nos Tribunais
Rui Maurício – Advogado

Palavras-chave: Citius, SITAF, Tramitação Electrónica do Processo, Processo Civil
Electrónico; Notificações electrónicas; Documentação da Prova.
Falar de tramitação electrónica com os Tribunais não é o mesmo que falar de
informatização dos tribunais, sendo esta realidade muito mais ampla e abrangente que
aquela.

Será, porventura, muito mais simples situar no tempo a implementação de medidas que
concretizaram os primeiros passos da tramitação electrónica nos tribunais do que dizer
quando e como é que iniciou a informatização dos tribunais e da justiça.

Esta reflexão versa sobre a primeira realidade.
O Decreto-Lei n.º 183/2000 – que introduziu algumas reformas no processo civil – deu o
mote de arranque ao atribulado processo de reforma de procedimentos e modernização da
Justiça, integrando no direito adjectivo a possibilidade dos mandatários apresentarem as
suas peças processuais através de comunicação electrónica de dados.
Em concreto, consagrava-se que os mandatários poderiam remeter peças processuais a
juízo através do uso do correio electrónico, quando fosse aposto certificado e assinatura
digital à mensagem remetida ao tribunal. Esta novidade legislativa veio, de algum modo,
na senda da então recente introdução no ordenamento jurídico de um instrumento
legislativo que conferia força probatória e valor legal a documentos digitais com aposição
de assinatura digital (o Decreto-Lei n.º 290-D/99).

230 de 362

e-Justiça II

Esta realidade regulamentada no virar de século encontrou grande resistência e vozes
críticas ou simplesmente cépticas.
Uma prolongada vacatio legis daquelas normas inovadoras – que fixavam um prazo
dilatado para uso facultativo dos meio electrónicos – culminou com a regulamentação em
portaria do uso do correio electrónico, com aposição de assinatura digital e, mais tarde,
certificação de validação temporal, que fixou o normativo entre 2003 e 2008.

O uso do correio electrónico, muito embora fosse uma ferramenta inovadora, não promovia
efectivamente a celeridade e agilização de procedimentos visada. A experiência era
positiva, mas insatisfatória e o “desastre” ocorrido nas Secretarias Gerais de Execuções de
Lisboa e do Porto em 2005 que conduziram à acumulação de requerimentos executivos
(que ascenderam a 120.000 processos e a mais de 4 meses de atraso no processamento da
distribuição processual), remetidos por correio electrónico, para serem distribuídos e terem
subsequente andamento foi um sinal claro e evidente de que o caminho traçado era
impróprio e errado.

Nesta senda, em 2008 foi redefinido um novo curso na tramitação electrónica com os
tribunais, sendo estabelecido como regra o envio das peças processuais, no âmbito da
generalidade dos processos cíveis, o uso de uma plataforma electrónica, disponível na
Internet, denominada CITIUS.

Uma vez mais, a mudança teve resistência, fez soar a crítica e o cepticismo. Ecoaram vozes
sobre a segurança e a instabilidade do sistema (porventura com científicos fundamentos,
mas inflamadas argumentações e desproporcionais razões…).

A nova realidade foi regulamentada com a publicação da Portaria 114/2008 que, nas
sucessivas alterações que se procederam até meados de 2010 ampliaram a realidade da
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comunicação electrónica, transportando-nos para um novo estádio: o processo civil
electrónico.

Este novo estádio resulta da integração dos actos de secretaria e dos actos dos magistrados
na regulamentação e procedimentação processual electrónica.

As portarias que se sucederam primam, em regra, pela paulatina evolução e ampliação da
realidade electrónica a uma maior multiplicidade de actos. No entanto, registam-se recuos
nalguns tipos de processos (com mais especialidades) e assiste-se (no final de 2009 e em
todo o ano de 2010) a um desaceleramento no que repeita à integração e obrigatoriedade da
práticas dos actos por via electrónica por parte dos magistrados do Ministério Público.

Os dados do Ministério da Justiça (mas mais que estes a realidade existente!) demonstram,
com clara evidência, a crescente e, diria mesmo, massiva, adesão por parte dos diversos
intervenientes no processo civil à tramitação electrónica, sendo uma realidade consolidada
as notificações electrónicas da secretaria aos mandatários ou entre mandatários.

O caminho percorrido não foi apenas pleno de glorias e sucessos, mas, poderemos dizer
com tranquilidade que tem tido satisfatório sucesso e, a pecar, pecará por não ser mais
atrevido e ambicioso.

Nos tempos presentes (final de 2011) parece ter esmorecido a energia que anunciava boas
novas, nomeadamente no alargamento da tramitação electrónica ao processo penal e no
abandono das regras e tecnologias excepcionais criadas para o processo administrativo e
fiscal, que tem demonstrado fragilidades e inoperacionalidades graves e com
consequências ainda não mensuradas.

232 de 362

e-Justiça II

Deste contexto resutlam algumas notas que poderão constituir pontos de reflexão para a
evolução e melhoria dos sistemas de tramitação electrónica com os tribunais no âmbito dos
processos judiciais e para-judiciais.
1) Unificação do sistema de processo “electrónico”, com abandono da plataforma
SITAF – Sistema Informático dos Tribunais Administrativos e Fiscais (inoperante e
sem acolhimento pelos operadores em geral).

2) Ampliação das regras de tramitação electrónica no processo civil a todos os tipos de
acções e actos processuais, sem excepção, uniformizando procedimentos e anulando
procedimentos de excepção, residuais, especiais geradores de realidades processuais e
procedimentais diversas, dispersas e burocratizantes.

3) Ampliação das regras de tramitação electrónica ao processo penal, integrando num
primeiro momento (e de imediado) a entrega de peças processuais pelas partes
(arguido, assistente e lesado) através da plataforma electrónica CITIUS - conduz a
uma redução clara de custos, uniformiza procedimentos (nos escritórios e nos
tribunais), melhora a “velocidade de circulação” dos documentos e potencia a
aceleração da criação efectiva de arquivos de processo digitais. Constitui um impulso
para a mudança de mentalidades, cria novas necessidades e exigências de melhoria
e improvement do sistema de justiça.

4) Aumento do tamanho máximo permitido para o conjunto da peça processual e dos
respectivos documentos – actualmente limitada a 3 MB;
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5) Abertura das entregas electrónicas de documentos em formatos diferentes dos PDF’s,
pois existem documentos (originais) em formato digital original como são o caso de
registos fotográficos, áudio ou vídeo, cuja conversão para PDF não é funcional ou, até
mesmo, possível (como é o caso do áudio e do vídeo), o que obriga – desadequada e
desactaulizadamente – a que prova nesses formatos seja apresentada em suportes
físicos, como sejam CD’s, não ficando integrados esses registos não processo digital,
o que acaba por ser incompreensível e desajustado ao tempo moderno.

6) Re-planificação da plataforma disponível para as partes, permitindo a existência de
níveis de utilizadores (incluindo o próprio interessado), permitindo um uso
escalonado dos intervenientes (sociedade de advogados, advogado, estagiário,
colaborador, administrativo, cliente). A centralização actual na figura/utilizador
“advogado”

é

geradora

de

procedimentos

de

“desenrasque”

e

até

desresponsabilização dos actos, implicando um uso despersonalizado e indiferenciado
nas credenciais de acesso (incluindo assinaturas digitais) na procura de optimizações
internas.

7) Criação de sistema de certidões electrónicas: implementação de sistema que permita a
obtenção de certidões de processo (integral ou partes) através do sistema electrónico
(seja por via de emissão de documentos com código de identificação para consulta
online, seja por via de sistema de código de barras para posterior leitura óptica - ou
misto) com integração de pagamento electrónico automático. Este sistema retirará dos
tribunais procedimentos actualmente despiciendos, que implicam tempo excessivo e
custos (nomeadamente postais) inusitados.
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Sublinhe-se que o pedido de certidão é realizado por requerimento, entregue na
secretaria e posteriormente distribuído à secção de processo que terá que localizar o
processo e extrair certidão (através de processo de cópia manual), aposição de
apostilha/selo branco, realização de conta e apuramento de custo, notificação ao
interessado para levantamento e pagamento e posterior finalização do procedimento
com liquidação e entrega ao nível da secretarias. A emissão de certidão depende ainda
de despacho/suprimento do magistrado... Ao nível, por exemplo, de certidões de
sentenças finais, transitadas em julgado, o cenário actual está completamente
desajustado da realidade e distante das soluções tecnológicas e técnicas já disponíveis
noutros âmbitos (registo predial, civil e comercial, por exemplo).

8) Disponibilização (em regime de acesso livre/aberto) de áreas de teste das plataformas
electrónicas do Ministério da Justiça, para formação, auto-formação, familiarização e
teste dos operadores envolvidos - afastando da realidade a utilização “REAL” das
plataformas e dos processos efectivos em situação de experimentação.

9) Criação de norma (em sistema aberto) que permita a interligação e integração com
sistemas de gestão de escritórios, potenciando a gestão integrada.
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Secretaria do Tribunal. Recebimento de papéis – filtragem de
processos – comunicação entre elementos da Secretaria – autonomia
financeira - transparência electrónica do poder judicial – comunicação
tribunal/público - formação internacional. Tópicos para uma reforma
Paulo Marrecas Ferreira
Técnico Superior do Gabinete de Documentação e Direito Comparado da
Procuradoria-Geral da República
Julho/Outubro de 2011.
Além da sala de audiência e do gabinete de juiz, o lugar do tribunal onde mais
extensamente e intensamente se desenvolve um processo é a secretaria. Importa pois
prestar-lhe uma particular atenção, nomeadamente nos domínios em epígrafe.

Um

elemento pode ajudar a fluidificar o trabalho da secretaria, o Curador do Direito, que se
deve subordinar ao juiz de modo a permitir ao Curador aliviar a carga de trabalho dos
magistrados e trazer soluções mais eficientes ao trabalho da Secretaria.

Palavras-Chave: curador do direito; autonomia financeira; comunicação; comissão
europeia para a eficiência da justiça .

O presente trabalho para o Estudo E–Justiça II da APDSI centra-se sobre a observação do
funcionamento da Secretaria do tribunal, sendo que as reformas do processo e as reformas
judiciais são menos visíveis no domínio da gestão da Secretaria do que noutras áreas.
Creio que uma gestão eficiente da Secretaria pode contribuir decisivamente para uma
Justiça mais eficaz, não apenas no sentido de ser mais justa, mas mais célere e com maior
susceptibilidade de ver as suas decisões executadas. Naturalmente estas propostas, pese
embora a sua dimensão prática, situam-se no plano do Direito a constituir. Não sendo
Direito constituído ficam no domínio da proposta, são disponíveis por essência e tanto
podem ser empregues como permanecer no arquivo de um computador.
As questões do recebimento de papéis, nomeadamente peças processuais (sendo que estes
papéis são já desmaterializado visto as peças serem comunicadas por via do sistema
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Citius), da filtragem dos casos, da comunicação entre os vários elementos da Secretaria,
nomeadamente os juízes e os funcionários de Justiça, da autonomia financeira, da
transparência electrónica do poder judicial e da comunicação entre o Tribunal e o público,
bem como da formação internacional do pessoal da Secretaria, me parecem alguns pontos
importantes do funcionamento de uma Secretaria, sem prejuízo de poderem existir outros.
À observação destes pontos têm de presidir sempre os critérios apertados de uma Justiça
Justa, nos termos do artigo 6º da CEDH, pois como veremos muitos dos problemas do
artigo 6º se colocam no plano do funcionamento da Secretaria.

Recebimento

Pontos importantes me parecem ser, no plano das garantias, a possibilidade, de, pese
embora o mais já estar informatizado, recebimento de peças redigidas à mão 185 , a
atribuição imediata de um registo condicente com a entrada, a inscrição no Livro de Porta e
o próprio suporte informático.

Este registo seria ou – único para todo o processo,

identificando-o nas várias fases da sua vida, nomeadamente de recursos, ou, não sendo
possível esta unicidade – definitivo para o tribunal de tal modo que quando uma decisão de
um tribunal, após recurso, a ele regressasse para ser modificada ou reelaborada, porque
cassada, o número fosse o mesmo, de modo a se conhecer no tribunal a quo, na
integridade, o processo, no antes e no depois da decisão de recurso.
No plano do recebimento de peças processuais, a CEPEJ186 preconiza a atribuição
de um número único a um processo, desde o seu início ao seu termo final, de modo a poder
sempre seguir-lhe o rasto sem excessivas delongas e sem perda de papéis. Na actualidade
está este registo instituído tanto em Processo Penal com o NUIPC quanto em Processo
Civil.

185

O processo e o acesso à justiça não podem ser burocráticos. A ausência de suporte informático não pode determinar a
exclusão do accionar de um direito. Existem situações de urgência extrema que devem tornar admissível a entrega de
uma peça escrita à mão e esta não pode ser recusada. Opor nestes casos a exigência de suporte informático seria opor o
poder do carimbo à necessidade substancial, ou seja seria o regresso à burocracia com tudo o que esta tem de perigoso
para os direitos, liberdades e garantias que é missão do Direito acautelar.
186
CEPEJ – Comissão Europeia para a Eficiência da Justiça, instituída no âmbito do Conselho da Europa em 2002.
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Filtragem

A competência dos tribunais é definida por alçada. Alguns processos saem da competência
por via da mediação, outros por pertencerem aos casos em princípio céleres que merecem o
processo de injunção. Mas mesmo depois desta primeira filtragem que se opera antes da
chegada do processo ao tribunal (mediação e injunção), existem casos simples e porventura
repetitivos que podem ser tratados de modo simples e relativamente expedito sem dano
para as garantias das partes.

Dos vários projectos do Ministério da Justiça em que se propunha a figura do
Administrador do Tribunal, projectos que não foram para a frente por parecer então ser
dificilmente conciliável o Administrador com a competência do Juiz Presidente, e em que
o Gabinete em que trabalho era chamado a fornecer elementos de Direito Estrangeiro, uma
figura que surge recorrentemente, é a do “Curador do Direito” do processo Alemão
(Rechtspfleger). Não importa agora saber se é para gerir o tribunal. A comunicação entre
elementos da Secretaria ficou no plano para o passo seguinte. Importa saber que o Curador
do direito pode ter uma importante função na filtragem dos processos.

Desde que a proposta seja consensual, o Curador do Direito teria formação superior em
Direito seguida por uma adaptação/formação profissional à Secretaria.

Operaria em

articulação com o Secretário (o qual continuaria a ser Oficial de Justiça) e sob a
dependência do Juiz Presidente.

O Curador poderia relatar os casos simples e

eventualmente decidir da sua admissibilidade ou não admissibilidade sob a supervisão do
juiz presidente ( a sua intervenção poderia situar-se nomeadamente no momento dos
artigos 508º e 508º-A do CPC, por exemplo), ou pelo menos sobre o aperfeiçoamento das
peças processuais e sobre o suprimento de eventuais dificuldades a elas relativas, de modo
a poderem ser presentes ao juiz/aos juízes, já “limpas” das imperfeições que são naturais a
qualquer peça processual. Naturalmente, estas questões merecem apuramento e melhor
definição, carecem de aceitação pelas várias partes no diálogo judiciário e só podem ser
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adoptadas se forem consensuais, ou seja se os vários intervenientes na relação processualjudiciária as tomarem como boas, úteis para a melhoria da eficiência dos tribunais. Os
assessores dos tribunais poderiam completar a actividade de filtragem do Curador do
Direito.

O Curador poderia acompanhar a vida de um processo chamando a atenção do Juiz
Presidente para eventuais paragens do processo que não seriam compreensíveis à luz das
regras de processo e de organização judiciária.

Nas instâncias de recurso, Relação e Supremo, ou de queixa, Tribunal Constitucional, a
filtragem poderia ser efectuada por um colectivo de juízes a designar pelo Presidente, que
afastasse liminarmente do recurso os casos manifestamente improcedentes (Cf. CEPEJ
(2006)13, ponto 5.3, p. 10)

No que à distribuição respeita, sendo esta por sorteio, agora por meios informáticos,
poderia combinar-se esta distribuição com um sistema flexível de distribuição de casos em
que se atentaria, além do resultado do sorteio, à carga de trabalho de cada juiz a quem o
processo vai ser distribuído (cfr. CEPEJ (2006)13, p. 11, ponto 5.6).

Por fim, de modo a orientar o processo, andando este Magistrado de mãos dadas com o
Curador do direito na gestão do processo, nos casos de tribunais colectivos, seria boa em
qualquer instância a designação de um juiz relator (juge de la mise en état).

Comunicação entre os vários elementos da Secretaria

Para o efeito da Secretaria, são elementos desta o Juiz Presidente, o colectivo de juízes, o
Administrador, o Secretário, o Curador do Direito se for admitido, os vários assessores do
tribunal e os funcionários de justiça, bem como todo o pessoal que de algum modo se
encontre afecto ao funcionamento do tribunal.
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Parece-me essencial, por experiência de alguns projectos da Justiça manter no Juiz
Presidente a orientação e a direcção do Tribunal. De resto apenas um juiz é um prático da
aplicação do Direito pelo que uma instituição incumbida de aplicar o Direito, devendo
conhecer o objecto da sua actividade, deverá ser dirigida e orientada por um interprete
aplicador do Direito, uma mulher ou um homem da função. Nesta conformidade, e no
sentido de auxiliar o Juiz Presidente, este deve poder delegar competências relativas à sua
função de Presidente, noutros juízes do Tribunal.

Uma nota deve ser feita a propósito do Administrador do Tribunal. Este acabou por ser
consagrado na Lei n.º 52/2008, de 28/08, relativa à organização e funcionamento do
Tribunais Judiciais. Nos termos do artigo 85º desta Lei, coadjuva o Juiz Presidente, sendo
o seu regime jurídico determinado nos artigos 94º e segs. desta Lei. Está subordinado ao
Juiz Presidente, o que poderia dar a imaginar competências mais próximas da actividade
judicial do que aquelas que realmente tem. Nos termos dos artigos. 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, o
Administrador Judicial, com capacidade de liderança, conhecimentos administrativos,
formação para reger recursos humanos, fortes competências no domínio da contabilidade
dos tribunais, competências em higiene e segurança no trabalho, gestão de recursos
orçamentais, materiais e tecnológicos, informação e conhecimento, qualidade, inovação e
modernização, é uma mulher ou um homem precioso na função. Gere a casa na sua
dimensão logística, aliviando o Presidente de um enorme encargo material.
Mas depois de anos de propostas e estudos187 com início por volta de 1997/1998, a figura
do Administrador do tribunal ficou reduzida a algo muito modesto.
Assim, artigo 98º, o Administrador gere o espaço do tribunal, assegura a existência de
condições de acessibilidade, regula a utilização de parques de estacionamento, providencia

187

Em que pessoalmente, por participar nalguns destes estudos, entre um Administrador do tribunal com competências
bem mais largas do que as de hoje e bem mais próximas da actividade judicial; preferia o auxílio ao Presidente do
Tribunal pelo Curador do Direito, subordinado ao Juiz Presidente, mercê do desconforto que se podia sentir no conjunto
dos Magistrados.
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a correcta disponibilização e utilização do equipamento, bem como a sua conservação,
mantém as instalações do tribunal e providencia no sentido da sua conservação.

No exercício destas funções, está atento ao Coordenador do MP, ao Magistrado
Coordenador e ao Juiz Presidente, tendo o estatuto de Director de Serviços188

A partir daí poderia gerir-se a Secretaria do tribunal, sob a direcção do Juiz Presidente em
articulação com o Secretário, o Curador do Direito, os vários assessores e os funcionários
de justiça, sendo tendencialmente os demais juízes do tribunal isentos de funções de gestão
de modo a poderem dedicar-se à sua actividade, sem prejuízo mesmo assim de um mínimo
de prática que os possa habilitar a serem um dia, em função da antiguidade e experiência,
eles próprios juízes presidentes do mesmo ou de outro tribunal, no contexto da evolução da
sua carreira. Esta prática, contudo, deveria ser mínima e essencialmente formativa189.
Nesta conformidade, sob a direcção do Juiz Presidente e mediante reuniões regulares com
este, o Curador poderia assegurar uma gestão de Secretaria, nomeadamente assente na
gestão dos processos, em articulação com o Secretário que teria uma gestão da secretaria
mais assente na gestão directamente dos recursos humanos afectos ao tribunal bem como
da sua actividade tradicional de gestão dos processos. Os assessores do tribunal
completariam a actividade de gestão dos processos pelo Curador.

O Curador poderia filtrar os processos, assumir os menos importantes quanto ao valor ou
quanto a uma relativa simplicidade na sua resolução, e os resolver, sob a orientação e com
poder de avocação do Juiz Presidente, em casos como questões de família e de guarda de
188

Comentando, pode dizer-se que a Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto foi sábia. Este estatuto de Administrador do
Tribunal, mulher ou homem imprescindível ao funcionamento do Tribunal mas que não interfere com o exercício do
poder judicial, abre a porta ao possível trabalho do aliviar o encargo que pesa sobre a função judicial, em termos de
acesso ao Direito e aos Tribunais por via do Curador do Direito. Com a condição de este não se substituir aos
Magistrados, sem o que teremos diante de nós as tensões indesejáveis que a presente condição de administrador
conseguiu evitar. Uma das chaves para a obtenção de um bom funcionamento dos tribunais é a obtenção de consenso.
Para este efeito, é preciso minimizar as tensões. Estas acabarão, ou poderão ser reduzidas, se o órgão judicial, o Tribunal,
se mantiver sob a orientação do Magistrado Judicial.
189
Sem prejuízo da formação no CEJ prevista pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto e na Portaria n.º 1125/2009, de 1 de
Outubro. Não se esqueça além disso, a função dos Magistrados Coordenadores, Judicial, nas comarcas com mais de três
juízes, art.º 89º; e do MP, nos termos do art.º 90º da Lei n.º 52/2008.
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crianças, sucessões, registo predial, nacionalidade, execução de sentenças penais,
substituição de pequenas penas de prisão por trabalho no interesse da colectividade,
decisões de concessão de apoio judiciário em articulação com a Segurança Social, por
exemplo. Este Curador poderia existir no processo civil e do trabalho e no processo penal
(CEPEJ (2006) 15, pág. 83)
Além da gestão dos processos – agenda, cumprimento de prazos por parte das partes,
comunicações do tribunal – o Curador poderia ainda ter a função de, aberta a
correspondência (quer manual quer electrónica) e efectuado o registo de entradas,
despachar o correio simples e remeter ora para o Juiz Presidente, ora para o Secretário, as
peças importantes em termos de decisão ( por exemplo, autonomia financeira - Juiz
Presidente) ou cabendo dentro da actividade corrente da secretaria (assuntos relacionados
com conta do processo, por exemplo, Secretário). Naturalmente, o que fosse processo e
implicasse distribuição seguiria para esta sob a orientação do Juiz Presidente. O que fosse
logística seguiria para o Administrador.

Por fim, o relacionamento com os assessores também é importante. Existindo vários
assessores do tribunal, o Curador seria o mais antigo e o mais qualificado (qualificações
académicas, carreira profissional e experiência na categoria e função bem como formação
profissional específica) dos assessores do tribunal.

Autonomia financeira

No meio da tormenta não se referiu a questão da autonomia financeira dos tribunais. Vai
muito longe o tempo em que a autonomia resultava da atribuição das receitas judiciais a
um Cofre dos Tribunais190 o qual era gerido pelas autoridades da Justiça. Não se preconiza
a transposição sem mais desta resposta a qual poderia não ser eficiente. Mas sejam quais
forem as receitas da Justiça, estas virão consignadas segundo as regras das Finanças
190

Hoje o IGFIJ.
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Públicas no Orçamento do Estado. E este poderia separar os custos de pessoal, de
instalações, de equipamento a cargo do Ministério da Justiça de uma verba a favor do
Tribunal, a qual também seria oriunda do orçamento do Ministério da Justiça, mas seria
gerida discricionariamente pelo tribunal (o que supõe sempre a fundamentação da gestão,
sendo livre o acto discricionário, deve ser fundamentado sob pena de nulidade, o que lhe
confere susceptibilidade de ser controlado – não havendo necessária deriva orçamental por
esta liberdade relativa deixada ao tribunal), de modo a cobrir despesas correntes, imediatas,
imprescindíveis ao funcionamento do tribunal, despesas cuja necessidade acontece
diariamente e cuja não superação rápida pode gravemente congestionar o tribunal191.

Além destas despesas próprias do Tribunal, a sua autonomia financeira relativa deveria
poder permitir-lhe desenvolver projectos, a busca de boas práticas 192 , que até certos
montantes deveriam poder ser suportadas directamente pelo Tribunal.

Transparência electrónica do poder judicial

Verificam-se por vezes dificuldades de monta na revelação de dados dos processos pelos
meios de comunicação social.
Um ponto que pode ter a sua importância, maior ainda com as medidas de
desmaterialização e de simplificação do processo, pode ser o que se tem chamado a nível
das acções de formação do Conselho da Europa, a “Transparência electrónica do poder
judicial”, no sentido, de, sem prejuízo da aplicação das regras relativas ao segredo de
191

A autonomia, ainda que nesta parte pudessem os custos ser directamente suportados pelo MJ, significaria instalações
em boas condições e a disponibilidade de equipamentos de qualidade. Basta pensar na gravação da audiência deixada a
advogados que a remetem a “desgravadores”, no registo de prova em primeira instância para o efeito do recurso de facto.
Esta solução levanta muitas dúvidas: não é possível onerar os tribunais e o pessoal das suas secretarias com este trabalho,
mas também não parece saudável deixá-las nas mãos dos advogados e dos seus “desgravadores”, pessoas que ouvem e
transcrevem para papel o que ouvem. Pese embora o zelo, o cuidado e a dedicação com que executam esta tarefa ingrata,
as desgravações podem não representar, no final, uma fonte fidedigna. Acaba por estar comprometida toda a prova em
primeira instância, com delongas que podem não ser sofríveis para o processo. Uma solução poderia ser a gravação em
filme de todo o processo, com registo de imagem e som em suportes não modificáveis a que tribunal e partes teriam
acesso e conceder a esta gravação valor probatório.
192
O prémio “escalas de cristal da justiça” é exemplo do incentivo que se procurar dar às soluções inovadoras no domínio
das boas práticas, nomeadamente de gestão dos tribunais por eles próprios. Em contexto orçamental difícil, talvez, apesar
de tudo, a solução possa ser encarada – a despesa pode ser mínima.
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justiça, cada tribunal e cada órgão de investigação e inquérito dispor do seu sítio na
Internet e aí publicar uma explicação oficial de cada uma das fases em que se encontra o
processo, nomeadamente de cada uma das decisões que lhe cabem até à decisão final. Esta
actividade pode de resto, ser acompanhada pela indicação das datas previstas de realização
dos próximos actos judiciais, representando o compromisso da sua realização na data
prevista e um importante passo no combate à morosidade judicial. Esta “transparência” é
prática corrente nos EUA. Em países da Europa continental pode ser aplicada com sucesso
desde que se respeitem certas regras (como as relativas ao segredo de justiça) e teria a
vantagem de dar a cada passo de um caso a sua versão oficial e de se evitarem as
especulações e os julgamentos pela imprensa193.

Interessa saber que o Tribunal, no plano da Secretaria, quando a informação deve ser
controlada por ele, tem o poder de pôr cobro a uma situação de desordem na emissão da
informação ao público. Basta que controle exactamente a informação que deve sair, que
organize a emissão da informação e que a divulgue, o que era geralmente feito por via de
comunicados de imprensa, e pode passar a ser feito numa página electrónica do próprio
tribunal.

Um site do tribunal em que este colocaria a informação que entendesse

disponibilizar arrumada em função dos processos, dos assuntos, dos critérios que o Juiz
Presidente e o colectivo de juízes, auxiliados pelo Curador do direito e os assessores e o
próprio Secretário do tribunal e os funcionários de justiça segundo o seu conhecimento e a
sua sensibilidade, determinariam. Uma pessoa deveria ser responsável pela colocação dos
conteúdos na página do tribunal, a qual seria sempre supervisionada, antes da produção da
notícia, pelo Juiz Presidente. Qualquer comunicação que saísse deste âmbito seria ilícita e
daria lugar a procedimento disciplinar quando não penal, sendo disso o caso. Havendo
autorização, a qual seria dada no acto de transmissão da notícia ao sector informático pelo
193

Além dos importantes trabalhos da CEPEJ, um discurso do então Procurador-Geral da República, Doutor Cunha
Rodrigues, incorporado na compilação de um Seminário de Altos Magistrados Europeus, decorrido em Lisboa em 1994:
“Conférence des Présidents des Cours Suprêmes de Justice et Procureurs Généraux des Pays de l’Union Européenne”, é
essencial para o entendimento da problemática das relações entre a Justiça e os meios de comunicação social. Outro
importante conjunto de trabalhos sobre o assunto da transparência electrónica do poder judicial está no Seminário
organizado pelo Conselho da Europa em 2000, em Ohrid, que foi publicado pela Revista Judicial da Macedónia, ano
2000, vol. 2, IV, dedicado ao tema “Judiciary and the Media”.
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Juiz Presidente, por correio electrónico (aquele em que a própria notícia é comunicada pelo
Curador ao sector informático), a responsabilidade de quem transmite a notícia deixaria de
relevar.

Naturalmente, dentro do sector orçamental da Justiça, teria de se prever uma verba para um
sector informático dentro de cada tribunal, dotado de pessoal para o efeito. Os quadros de
pessoal deveriam ser quadros sem pessoal exterior à relação de trabalho pública.
Nomeadamente, não deveria existir um Curador do Direito ou assessores que não
pertencessem ao quadro do tribunal e fossem avençados ou se situassem de alguma forma
fora do quadro de pessoal, como não faz sentido que, no momento em que se puder
avançar para a melhoria dos níveis salariais, após a crise económica e financeira que
vivemos actualmente que será um dia, certamente, superada, estes venham a ser
negociados individualmente e misturados com prémios de desempenho, o que pode
conduzir à manipulação de objectivos e vantagens e não será compreendido, entendido,
pelos operadores judiciais e seria de natureza apta a destruir qualquer ganho de eficiência
que se procurasse alcançar com uma reordenação, ainda que modesta, da Secretaria, pelo
sentimento de injustiça que determinaria e que, no domínio de relações laborais é dos mais
sentidos.

Comunicação entre o Tribunal e o Público

Uma Secretaria não pode estar virada somente para dentro.

Recebe os processos e

encaminha-os para julgamento. Os processos são concluídos e da Secretaria partem os
resultados para os sujeitos e destinatários da relação judiciária. A Secretaria, mesmo que
largamente ultrapassada pelo processo é o lugar onde ele, para além da sala de audiências,
mais ricamente se desenvolve. Por isso mencionar aqui os pontos a seguir tem o seu
sentido.
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Uma das desmotivações em encetar uma acção são as custas, outra é a demora. Propor
uma acção é um acto de desespero cujo resultado não se sabe e o momento final não se
prevê.

Sobre esta segunda causa, a transparência electrónica pode ser útil se os magistrados
encarregados do processo comunicarem o dia dos actos e diligências na Internet e se
comprometerem a os cumprirem e o fizerem. A transparência pode trazer aqui um útil
controlo por parte do público, do cidadão sobre o seu juiz, o que para além de ser
moralmente vantajoso, pode ter grande utilidade prática.

O CEJ pode definir, realizando uma função de investigação que lhe pode ser própria
enquanto Centro de Estudos, padrões de tempo de processo para cada tipo de processo e
cada fase do processo. Pode existir no próprio CEJ formação para os Magistrados neste
sentido.

Pode procurar-se eliminar os períodos de inactividade do Tribunal para cada processo,
ficando a sua detecção a cargo do Curador do direito.

Pode avaliar-se o desempenho do Tribunal nesta base. Quer por via de relatórios internos,
quer por via de um sistema de reporting a entidades de avaliação.

Podem elaborar-se alertas quando o tempo de um processo definido por tipologias de
processos para os quais existem tempos médios de produção de actos, está a aproximar-se
da necessária realização de uma determinada meta.

Os tribunais devem ter em atenção a necessidade de mediar pouco tempo entre o momento
em que a decisão é verbalmente proferida e o momento em que é comunicada por escrito
às partes, sendo um trunfo a explorar a simplicidade na redacção das sentenças.
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Neste momento do trabalho permito-me condensar elementos vários em que avulta a
dimensão da eficiência do Tribunal e a sua relação com o público. Reúno assim em
tópicos sob epígrafes a bold estes diversos elementos extraídos de três importantes textos
produzidos pela CEPEJ, que creio serem de grande importância aqui. São eles, os Doc.
CEPEJ (2006) 15, CEPEJ (2005)12 e CEPEJ (2006) 13.

Desenvolver a produção de dados estatísticos e as estratégias de comunicação e
informação
Dados sobre o início do processo (implicando no livro de porta, o registo exacto da entrada
de um processo; nos outros casos o registo exacto dos actos que dão início a um processo).

Estatística de cada tribunal: cobrindo os seus próprios processos, assente em programas e
sistemas informáticos comuns e iguais para todos os tribunais.

A existência de um departamento estatístico central (vg. o projecto Hermes da DGPJ)

A nível europeu pensa-se na elaboração de uma guia sobre as melhores práticas judiciais.

Implicar a sociedade civil nos debates sobre a justiça e não considerar esta como um
terreno reservado do Ministério da Justiça e dos Tribunais.

Ligar as Universidades, as Associações (como a APDSI que já se liga por sua iniciativa
meritória) e o sistema da justiça no estudo das soluções.

Reforçar a cooperação entre o Coe e a UE (a qual de certo modo já existe entre o TEDH e
o TJCE nas referências recíprocas aos acórdãos do outro tribunal e na busca de uma
interpretação comum dos direitos de ambas a CEDH e os textos da União).

Identificar tribunais piloto
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Estes tribunais seriam tribunais de referência articulados com o representante nacional
permanente na CEPEJ e esta, no sentido de neles se experimentarem e produzirem boas
práticas susceptíveis de generalização a todos os tribunais194.
Nos processos – permitir o ajuste dos quadros temporais

Trata-se aqui, para a CEPEJ de considerar que há limites temporais que não se reduzirão
imediatamente mas continuarão relativamente demorados pese embora a melhoria da
eficiência.

Para a CEPEJ deve trabalhar-se no sentido de se aproveitarem estes limites temporais não
reduzidos utilizando-os no sentido de auxiliar a encontrar uma solução melhor para os
litígios, por exemplo, alternativas à solução judicial.

Nestes termos deveria ser obrigatório para o tribunal indicar a duração de tempo que não
se reconduz à actividade das partes.
Em certos casos poderia ser negociada a duração do “tempo morto” entre o tribunal e as
partes garantindo-se para o efeito uma adequada representação às partes.

Isto deveria fazer parte de uma boa prática de melhoria da qualidade do tribunal.

Agir sobre o n.º de processos tratados pelo tribunal assegurando um emprego
adequado dos recursos e outros pedidos

Sem prejuízo dos meios encontrados para resolver as questões (a questão do direito a um
recurso efectivo) pode limitar-se o número de recursos. Assim foi feito com a introdução
da dupla conforme em processo civil, na recente reforma dos recursos em que, para uma
194

Em Portugal no contexto da actividade da CEPEJ, o Tribunal de Mafra.
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decisão de 1º instância e um recurso da Relação sobre a mesma questão com a mesma
decisão, ainda que com fundamentos diferentes, ficará excluída a revista para o Supremo;
foi feito com o aumento do valor das alçadas (permitindo o recurso para a Relação ou o
Supremo, alçada da 1ª instância, alçada da Relação) o qual no entanto, deve ser
cuidadosamente manipulado de modo a não prejudicar o direito a um recurso efectivo.
Enfim, podem ser introduzidos mecanismos de filtragem junto do STJ como por exemplo,
no caso dos acórdãos piloto.

São acórdãos piloto para o TEDH (Tribunal Europeu dos Direitos do Homem) os acórdãos
relativos a determinado país que respeitam a um problema sistémico não resolvido. O
problema é sistémico porque é frequente e é grave. Identificado o problema, o TEDH
profere um acórdão condenatório do país e opta por uma ou outra solução: sustar nas
condenações do país até este ter resolvido o problema, não o abordando mais, pese embora
a continuação do afluxo das queixas até à sua resolução pelo país em questão, ou
prosseguir nas condenações do país por referência ao acórdão piloto, mantendo a
fundamentação embora abreviada e condenando “por tabela” até à resolução do
problema195. O STJ pode identificar situações nacionais graves e sistémicas e empregar
esta prática. Ao STJ cabe a legitimidade para o fazer enquanto detentor da legitimidade
para assim proceder na medida em que é o Tribunal Supremo da Ordem nacional196, ao
STJ caberá ter a imaginação para encontrar os caminhos a trilhar na utilização desta
solução.

195

Portugal tem pelo menos dois acórdãos piloto, no caso Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão e outros… no contexto
das indemnizações por expropriação no quadro da Reforma Agrária. Todos os muitos outros Acórdãos do TEDH sobre o
assunto se lhe referem para a descrição da situação nacional como facto a ter em conta na decisão do TEDH, havendo
lugar a uma fundamentação sumária e à condenação. O outro é o acórdão proferido no caso Martins Castro relativo à
demora dos processos em que os factos são por referência ao acórdão, a fundamentação sumária e Portugal condenado
“de chapa”. Estas condenações assim formuladas são legítimas frente à enorme carga de trabalho do TEDH, à
manutenção em condições de total identidade do problema sistémico e à manutenção regular e constante de uma
fundamentação mínima que não deixa a ideia de Justiça desabrigada (se atentarmos que as duas ideias chave do Direito
Processual são a Justiça e a Paz jurídica).
196
Com todo o respeito e sem entrar em querelas inúteis, é o STJ o Tribunal Supremo e não o Tribunal Constitucional,
porque aquele é um Tribunal de recurso no caso concreto enquanto o TC muito mais um Tribunal de queixa, à maneira
do TEDH, ocupando-se das questões relativas à constitucionalidade e aos Direitos fundamentais, o que, de resto, não lhe
retira importância, muito pelo contrário.
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Poderia ainda haver sanções para processos chicaneiros.

Agir sobre a qualidade do processo
Na substância – o juiz conhece o seu ofício.

Pouco há a dizer, a não ser sobre o

comprimento e a demora na produção da sentença escrita.
No processo – Há muito a dizer:
Em processo civil – mesmo nas baixas instâncias – instituição do juiz relator
(juge de la mise en état). Ver supra o ponto relativo à filtragem, parte final.
Nos processos em geral sobretudo no civil – proibição dos adiamentos sine
die excepto na medida em que as partes derem o seu consentimento face à complexidade
do processo. O ponto aqui não é tanto dar uma data para o próximo acto mas de conseguir
delimitar com previsibilidade o quadro temporal do andamento do processo – retirando-se
daqui consequências como o arquivamento de um processo em caso de atraso não
justificado de uma parte.

Trabalhar na qualidade das decisões da 1ª instância trabalhando na
brevidade e na sinteticidade das decisões com absoluto respeito pela fundamentação.
O serviço dos documentos – expedição de ofícios, respostas, comunicações
de decisões, etc… tudo isto de modo eficiente e fiável de modo a desmotivar o abuso e a
tentativa de paralisar o processo. Rapidez na comunicação das sentenças às partes.

Definir as prioridades na gestão dos processos
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1. Registar os casos (livro de porta, nomeadamente, o qual pode ser electrónico) à
medida que entram e chamá-los na medida da sua entrada.
-maior garantia de imparcialidade
-os casos com preferência são os casos urgentes.
2. Para casos simples e de rápida resolução pode admitir-se uma filtragem que
poderia ser feita pelo “Curador do Direito” com o Presidente, no sentido de os seleccionar
e sem prejuízo da imparcialidade, dar-lhes um tratamento de resolução rápida.

Organizar melhor os julgamentos de modo a reduzir os quadros temporais/a
demora do processo/ dando uma especial atenção às vítimas e às testemunhas

Em muitos Estados, os utentes do sistema judicial são chamados ao julgamento sem que
lhes seja dito quando é que os seus casos serão ouvidos. Isto gera no utente uma sensação
de desrespeito. Os tribunais devem organizar as audiências de modo a que a incerteza
sobre quando é que a pessoa é chamada a tribunal seja o mais possível reduzida. Em
processo penal, havendo deslocação de arguidos detidos para o acto, por exemplo, um juiz
não pode deixar de efectuar a audiência por motivos fúteis. O poder do juiz sendo
discricionário deve ser fundamentado no seu exercício.

- comprimir os vários degraus do processo reduzindo-os no seu tempo de
duração,

- dar prioridade às vítimas de crimes violentos.

Instituir um procedimento de aceleração do processo

Já existe em processo penal, art.º 109 CPP.
Estendê-lo ao processo civil e ao processo de trabalho,
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Estendê-lo ao processo administrativo.

Poder pedi-lo por via electrónica. Portaria n.º 114/2008.
Questões associadas à competência territorial do tribunal

O erro da parte quanto à competência não deveria absolver logo o réu da instância mas
determinar a remessa dos autos para o tribunal competente pelo tribunal que foi accionado.

Envolver os cidadãos na administração do tribunal

- por via da transparência electrónica do poder judicial, dando-se a conhecer aos
cidadãos o estado do processo.
-instituir foros de debate com o presidente do tribunal e o “Curador do Direito” e
os utilizadores do tribunal.

-cada tribunal deve realizar um inquérito sobre a satisfação dos utentes.

Organizar as relações do poder judicial com os advogados
Poderiam celebrar-se “contratos de objectivos” entre o Tribunal e os representantes locais
da O.A. (Ordem dos Advogados). Nomeadamente sobre tempos máximos, os quais
poderiam não funcionar apenas no sentido do tribunal mas também no sentido dos
advogados, como a apresentação mais célere de peças processuais em casos em que tal seja
viável (há prazos para alegações relativamente demorados nas várias regras de processo –
sem os retirar da lei, na medida em que podem ser uma garantia da parte, celebrarem-se
acordos entre advogados e juízes no sentido de aqueles, por exemplo, não esperarem trinta
dias para entregar as suas alegações se as podem entregar em quinze ou vinte).
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Melhorar a avaliação da adequação aos prazos razoáveis por peritos judiciais

-elaboração de relatórios por peritos.
-elaborar regras para os tribunais sobre mecanismos de acompanhamento dos
relatórios por peritos.
-assegurar a publicidade no que respeita aos prazos para a entrega dos relatórios
dos peritos.
-eventualmente publicar nos sites na Internet os relatórios de peritos.

Assegurar a participação dos agentes de execução, oficiais de justiça,
“Curadores do Direito”, notários, conservadores de registo, funcionários e
todas as profissões envolvidas na justiça

-eventualmente envolver além destas profissões, psicólogos e trabalhadores
sociais. Tudo no sentido de melhorar a eficiência dos tribunais e de reduzir a demora dos
processos.
Além deste importantíssimo documento, mais dois documentos do CEPEJ nos parecem
de extrema importância. São:

A checklist relativa à gestão do tempo (time management checklist) contida no
Documento da CEPEJ CEPEJ(2005)12Rev.
Esta checklist consiste num conjunto de indicadores que permitem avaliar a demora – ou
não – dos tribunais. Apresenta critérios de avaliação:
1. A identificação dos processos nos tribunais – n.º único para o processo no
tribunal
- consideração para efeitos de secretaria do processo como o mesmo quando
baixa às instâncias depois dos recursos.
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- junção ou separação de casos – como se faz a contagem do tempo do processo?
Desde o primeiro? A partir da junção ou da separação?

A possibilidade de determinar a duração total dos processos (a partir da
identificação)197

2. A existência de padrões definidos para a duração dos processos

- definição de parâmetros temporais óptimos, X anos no cível para
todas as instâncias, Y anos no penal para todas as instâncias, Z anos para o administrativo e
fiscal em todas as instâncias.

- previsibilidade dos quadros temporais
prever a duração é possível para o advogado? Para as partes?
- disponibilidade de dados sobre os processos para o público.
- colocação à disposição de partes de informação sobre a duração
pelo tribunal.
- estimativa pelos magistrados do tempo do processo.

3. Tipologia elaborada dos casos

-relativamente ao gasto de tempo.
- à complexidade e à duração.

197

Importante para uma estatística interna de controlo e para os Relatórios a produzir à CEPEJ: na realidade o tempo de
demora conta-se do primeiro acto judicial que implica o envolvimento do cidadão, a primeira notificação, a detenção para
garde à vue e corre até à eficácia da decisão judicial interna na vida do sujeito da relação judiciária, podendo
compreender a execução da decisão judicial. O TEDH conta todos os períodos de inutilidade processual, todos os
momentos em que o processo está inutilmente sem avançar e exclui deste tempo todos os períodos em que há actividade,
para as várias fases do processo. São elementos de apreciação além da própria demora, a importância do objecto do
litígio para as partes, o comportamento da parte e do Estado/Tribunal, o contributo de cada uma para a demora
injustificada, a complexidade do processo. Pesquisas interessantes podem ser efectuadas na base HUDOC do TEDH em
www.echr.coe.int O interesse da jurisprudência do TEDH aqui é o de fornecer critérios praticamente exactos (não fora o
Direito um método, não sendo seguramente científico) para medir as situações de inadmissível demora.
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-existir uma estimativa de gasto de tempo e de pessoal para cada tipo
de casos
-estimativa de tempo e de pessoal para cada caso em concreto
disponível antes do fim do processo.

4. Capacidade de controlar o decurso do processo,

-com o fim de identificar os momentos e as razões dos atrasos.
-avaliar cada passo e o seu tempo (o que pode ser feito por
aplicações e programas informáticos):
-início do processo
-serviço do processo às partes
-recebimento da resposta da contraparte
-despachos sobre o processo pelo tribunal
-conferência e audiências preliminares
-início da fase de julgamento (audição inicial de mérito)
-existência e duração de perícias técnicas
-duração e número das audiências sobre o mérito em cada
caso
-conclusão da fase de julgamento
-processo de decisão na 1ª instância [decisões preliminares,
julgamentos parciais, julgamentos finais]
-comunicação e remessa da decisão da 1ª instância às partes
-accionamento dos recursos e seus efeitos na duração do
processo
-audiências em apelação e decisões
-decisões e despachos preliminares nos Altos Tribunais
[início do julgamento ou comunicação de fundamentos]
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-decurso e resultados dos procedimentos de apelação e outros
[como por exemplo, decisões diferentes ou entrega do
processo ao tribunal de primeira instância para nova decisão]
-outras fases extraordinárias
-efectividade da decisão e sua execução

5. Meios de diagnóstico rápido da demora e mitigação das suas consequências:
-responsabilidade clara pela prevenção e a supressão dos tempos de atraso,
-determinar quem determina o atraso (sem um necessário intuito de
responsabilização)
-existência de um funcionário destinado a controlar o decurso regular do
processo e a determinar os tempos de atraso de modo a eliminá-los. Meios de atacar os
custos do atraso se não forem tomadas medidas ou alcançados resultados?
-existência de um gabinete para a gestão do prazo razoável de decisão no
plano nacional;

-políticas de emergência e de gestão de crises,
-existência de procedimentos para identificar os tempos mortos e reduzir o
impacto do atraso sobre as partes?
-existência de medidas temporárias para regular temporariamente as
relações entre as partes antes do fim de um processo judicial.
-podem as decisões judiciais ser executadas antes do fim do processo
judicial?
-existe a possibilidade de se imporem sanções contra as partes que
intencionalmente bloqueiam o processo (ou que o fazem por negligência)?

-existência de meios processuais de aceleração do processo,

-proibição de adiamentos sine die
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-existência de meios processuais para impor limites temporais razoáveis no
processo

-disponibilidade de meios para evitar o uso chicaneiro dos recursos.

6.

Emprego de tecnologias modernas como ferramenta para a gestão do tempo

no sistema de justiça

-Portaria n.º 114/2008, de 08/02
-emprego de tecnologias de informação para controlar a duração dos processos
-introdução de dados essenciais sobre os casos [nom. questão do ponto 4]
-disponibilidade de informação local [cada tribunal] e central [País – projecto
Hermes]
-acesso electrónico das partes aos dados necessários [transparência electrónica do
poder judicial]
-emprego de tecnologias de informação como ferramentas para tratamento de
estatística e para o planeamento no quadro dos tempos de gestão do processo:
-disponibilidade imediata
-relatórios estatísticos publicados
-recolha de dados sobre a demora por um organismo central e por via de um
sistema uniforme e empregue para o planeamento estratégico?

O outro documento de referência necessária é o documento da CEPEJ contendo um
Compêndio de boas práticas sobre a gestão temporal dos processos judiciais de
Dezembro de 2006 (Doc. CEPEJ(2006)13)

1. Determinar quadros temporais realistas e mensuráveis
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1.1 - por exemplo, por via de negociação entre o MJ e cada tribunal. O
MJ., no momento da previsão das dotações orçamentais estabelece por acordo com o
tribunal um tempo que não pode ser ultrapassado (ex. Finlândia, Tribunal de Apelação de
Rovaniemi – 1 ano/ na 1ª instância, variação em função da complexidade)
- Eslovénia Um processo sem decisão por mais de 18 meses é
considerado atrasado. O juiz presidente procura justificação do juiz relator de um caso
numa das secções do tribunal (Tribunais do distrito de Maribor e Novo Meste)
1.2 – determinação de prazos razoáveis consoante o tipo de processo,
1.3 – determinação de prazos razoáveis para cada estádio de um processo,
1.4 – determinação de prazo razoável em função da complexidade,
1.5 – determinação do prazo razoável em colaboração com os participantes
no processo

2. Executar os prazos razoáveis previamente determinados
-intervenções do curador do Direito, do Administrador e do Presidente
-iniciativa da parte que se queixa
-informação imediata ao juiz dentro do prazo a ser ultrapassado [alerta]
2.1 – diferenciação das tarefas do Curador do direito, do magistrado
administrador e do Presidente
2.2 – aproximação de equipe na gestão dos casos dentro dos prazos –
formação e espírito de equipe
2.3 – empenho do tribunal e impulso pelo tribunal para cumprir os prazos
2.4 – pressão externa no sentido de apoiar o tribunal no cumprimento dos
prazos
2.5 – existência de tribunais piloto (em Portugal, Tribunal de Mafra) que
testam as soluções a implementar pelo País.

3. Recolha, avaliação, acompanhamento e difusão dos dados
258 de 362

e-Justiça II

3.1 – Prestar atenção à existência de tempos mortos por inactividade das
partes e dos tribunais
3.2 – Dados sobre o desempenho do tribunal disponíveis para todas as
pessoas
3.3 – Disponibilizar ao público para escrutínio dos cidadãos os dados sobre
o desempenho dos tribunais(Internet, página do próprio tribunal)
3.4 – Livro de reclamações – recolha de informações e opiniões bem como
de expectativas dos participantes no processo

4. Políticas de gestão processual dos casos
4.1 – envolvimento dos participantes na redacção de directrizes processuais
dos tribunais
4.2 – procedimentos de gestão compatíveis com a complexidade dos casos
4.3 – processo típico assente em não mais de 2 audiências do tribunal:
-audiência preliminar
-proferimento da decisão
4.4 – gestão activa dos casos pelos juízes
-fixação do ritmo do processo, da sua marcha sem parar,
pelos juízes
4.5 – política rigorosa no sentido de evitar os adiamentos
4.6 – procurar que as partes se reúnam previamente e a tempo
4.7 – execução dos prazos de apresentação da prova
4.8 – formato conciso e típico com uso de templates para as sentenças
4.9 – emprego de tecnologia áudio e vídeo nos processos em tribunal
4.10 – emprego de tecnologias de informação e de comunicação para a
gestão do processo e a recolha da prova.

5. Políticas relativas à carga de trabalho nos tribunais
5.1 – avaliação e acompanhamento da carga de trabalho dos tribunais
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5.2 – promoção da res. alternativa de litígios e de um acordo prévio entre as
partes
5.3 – mecanismos de filtragem de modo a diminuir o n.º de casos registados
e pendentes nos tribunais
5.4 – determinar e desenvolver uma prossecução discricionária (nas mãos
das partes)
-prossecution tickets or fines
-police warnings
determinando acção fora dos tribunais no sentido de resolver certos
problemas que podem ficar de fora dos tribunais Res(87)18 Coe.
5.5 – determinar o aumento da utilização da formação de juiz único em vez
do colectivo
Os tribunais colectivos determinam atrasos enquanto em casos
simples a formação de juiz único poderia aliviar a pressão de trabalho do tribunal – com
recolocação do pessoal e do espaço do tribunal
5.6 - Sistema de distribuição dos casos flexível
“task force” de juízes
“flying squad” de juízes
Distribuição mais flexível dos casos sem desrespeito pelo princípio do juiz
natural.
5.7 – extensão dos trabalhos assumidos pelo pessoal
Caso do Curador do Direito, Rechtspfleger, não magistrado
5.8 – limitação das actividades extra-judiciais desenvolvidas pelos juízes e
pelos tribunais

Estes três documentos e os tópicos que aí estão desenvolvidos, aqui meramente
apresentados, são eloquentes no sentido do que se tem dito neste texto antes e depois deste
ponto relativo à comunicação entre o Tribunal e o público. São questões de comunicação
na medida em que se pode dizer quanto a muitas delas que quando as suas patologias
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ocorrem, não existe comunicação entre Tribunal e público, como sucede com a demora dos
processos. Me parece que estes elementos representam um trabalho profundo e demorado
na sua introdução na organização judiciária Portuguesa. Mas não tanto por falta de meios
ou de recursos humanos. Os meios existem e os recursos humanos, que são o mais
importante, também.

A sua introdução com êxito para se alcançar uma organização

judiciária eficiente, no sentido de trabalhando bem, e eficaz, no sentido de produzir
resultados que se vejam, em particular em termos de Justiça da decisão e celeridade da sua
adopção e execução dependem de uma tomada de consciência por parte dos operadores
judiciais. Não há que atribuir culpas a nenhuma das categorias dos operadores judiciais.
Do juiz o advogado dirá que não decide depressa, do advogado, o juiz dirá, com a mesma
razão, que quanto maiores são as garantias processuais decorrentes nomeadamente dos
Direitos Humanos, mais o processo é atrapalhado, com invocações de nulidades a torto e a
direito… E o jornalista fornecerá o retrato ao público… Por isso, não há que atribuir
culpas, mas há que co-envolver a responsabilidade ética, moral, profissional de cada uma
das partes envolvidas: ética e moral, porque quem abusa não contribui para a Justiça,
profissional, porque a demora gera responsabilidade civil extracontratual do Estado
embora o juiz não seja tocado por ela nem o deva ser, ou porque a chicana pode determinar
uma multa a pagar pelo cliente do advogado… Co-responsabilidade de cada um dos
operadores judiciais porque o advogado tem de se convencer que é um colaborador da
Justiça e não um seu opositor, nomeadamente e porque o Magistrado tem de procurar
soluções eficientes e adaptadas à realidade, ouvindo, entre outras coisas, a razão prática do
advogado. Co-responsabilidade do legislador e do Governante porque têm o dever de
tratar com dignidade todos estes operadores judiciais que lutam pela vida sem os intimidar
com questões que são alheias à organização judiciária198.

Formação internacional dos elementos da Secretaria

198

Pode ser, assim, perfeitamente inútil a tentativa de retirar aos agentes do Ministério Público o seu estatuto de
magistrados como já se propôs. Independentemente da (des)qualificação, o que importa é que o sistema judicial funcione
bem. O tratamento com dignidade é um elemento importante neste sentido.
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Desde juízes a funcionários de justiça, sem deixar de considerar o Curador do direito e os
assessores, todos merecem uma formação internacional que os faça sair do ambiente seco
dos textos nacionais (é seco em qualquer país e a superação desta aridez só é possível pelo
confronto de experiências) e que os leve a uma abertura capaz de os tornar capacitados a
proporem soluções novas, a inovarem, dentro do contexto da actividade da Secretaria.
Imediatamente vejo dois tipos de formações possíveis. As formações para juristas da
Academia de Direito Europeu de Trier e formações homólogas na Europa e no mundo, a
frequência de seminários sobre temas que interessam à actividade da Secretaria, tanto para
juízes quanto para licenciados em direito operando na Secretaria, quanto, sendo o caso,
para funcionários de justiça; e as formações em tirocínio junto de tribunais estrangeiros ou
internacionais.

Tribunais

estrangeiros

para

confrontar

experiências,

Tribunais

internacionais, para se conhecerem as soluções dadas aos problemas, nomeadamente por
aplicação da Convenção Europeia dos Direitos do Homem nas várias fases do processo ou
por aplicação dos vários instrumentos internacionais chamados a resolver um problema
jurídico.

Um elemento fundamental é a participação dos oficiais de justiça nestas formações. São
eles um dos maiores elos de contacto entre o público da justiça, o advogado, o cidadão, e a
justiça, pois são eles quem está muitas vezes ao balcão. O conhecimento por um oficial de
justiça de uma garantia mínima de processo constante do artigo 6º da CEDH, por exemplo,
pode fazer toda a diferença no atendimento de um cidadão que sem o respeito desta
garantia, que pressupõe o seu conhecimento, poderia não ser atendido.

Conclusões

Creio que as propostas aqui formuladas são elas próprias conclusivas, no sentido da opção
por uma solução ou outra. As verdadeiras conclusões que são condicionantes de um
trabalho de Secretaria no sentido da sua melhor eficiência para uma melhor eficácia da
Justiça são para mim de duas ordens e resultam deste trabalho:
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1. A obtenção de consenso. Sem ele não haverá soluções viáveis e se a justiça
hoje é responsável pela sua total ineficiência e escassa eficácia, não é necessário para o
efeito deste trabalho de melhoria da Secretaria que se propõe, apontar para uma categoria
ou outra de operadores judiciais como responsável pelo actual estado de coisas: o arrumo
que se deve fazer na Secretaria para que funcione, deve resultar do consenso em que
qualquer uma das categorias de operadores judiciais aqui referida, e além destas, a dos
advogados, grandes clientes da Secretaria, se sinta confortável, nomeadamente na
dignidade que lhe é reconhecida e na simplicidade da tarefa ao seu alcance. Uma fórmula
simples, susceptível de ser entendida é bem melhor que a colocação em nível elevado de
uma fasquia que se sente não ser para ser cumprida. A imensidão e a secura do trabalho da
Secretaria são já bastantes para que as tarefas não sejam simplificadas. Consenso, pois.
2. A articulação de soluções tradicionais com a inovação. Pode ser inovador em
Portugal o Curador do direito que, na solução que proponho até nem será muito idêntico ao
Rechtspfleger alemão, mas é indispensável que o poder no interior da Secretaria continue
condensado na magistratura judicial e no Juiz Presidente. De outro modo a reforma da
Secretaria não seria entendida e pura e simplesmente não seria operacional: faltaria a
colaboração dos magistrados. Mesmo assim, são quem decide.
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Processo civil – Execuções – Reserva de juíz – Poderes de Secretaria e
Agentes de Execução – Arbitragem e execuções
Alguém
Paulo Marrecas Ferreira
Técnico Superior no GDDC da PGR
Dezembro de 2011.
Ao meu grande e respeitado Amigo,
Doutor Alguém, meu Teilhard de Chardin
Nas artes da Execução.

Balançando entre a necessidade de garantir a fluidez do tráfego económico indispensável
à vida da sociedade e a tutela dos interesses de quem se apresenta numa situação de grave
desvantagem, o processo executivo sofre hoje de uma profunda ineficiência, espelho de
uma ineficiência generalizada no domínio do cumprimento das obrigações. Em Portugal,
poderemos simplesmente dizer em termos gerais, quem não quiser cumprir um contrato a
que esteja vinculado pura e simplesmente não cumpre, não recebe as comunicações, está
indisponível, etc… Isto reflecte-se no processo executivo cuja demora tem vindo a
aumentar nos últimos anos.

Andamos próximos da negação do Estado de Direito.

Resolver-se há isto com remédios duros? Cremos que não devem ser mais duros que
aquilo que impõe o bom senso e neste sentido três pontos aparecem como chave neste
processo. A reserva de juiz, os poderes da secretaria e os agentes de execução, a relação
entre a arbitragem e as execuções. Naturalmente, apenas do debate pode resultar uma
solução, pelo que, ainda que acreditemos nas nossas observações elas não são mais do
que um contributo para um debate mais amplo.
Palavras-Chave: proporcionalidade – tutela jurisdicional efectiva – reserva de juiz –
secretaria– curador do direito
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Dois parâmetros rodeiam o processo de execução. O tratar-se de dar eficácia a um direito
já reconhecido quer por via de uma decisão judicial quer por forma de um documento, se
necessário com o recurso à força – a força executiva.
O exigir-se proporcionalidade, uma proporcionalidade particular, porque a força executiva
vai esventrar um rendimento, um património, eventualmente a globalidade da vida de um
executado. E ao pedir-se esta proporcionalidade, logo uma sensibilidade e um cuidado
particulares, que designaríamos de superiores; e a necessária manutenção da distância por
parte de quem decide e de quem aplica/executa: deixar insatisfeito o crédito de um
empresário ou de um cidadão pobre, onerado ele próprio com os seus encargos pode ser tão
doloroso e tão profundamente antipático quanto deixar na miséria outro cidadão por
excesso de execução.
Por isso a escolha destes três pontos que, seguindo Amâncio Ferreira199 (a escolha de um
Autor, Magistrado Jubilado não é arbitrária), mas assumindo também esta escolha como
própria, me parecem os mais problemáticos na acção executiva: a reserva de juiz, os
poderes da secretaria e os agentes de execução, e as questões associadas ao entrosamento
da arbitragem com a acção executiva. Tudo sempre tendo em linha de mira, como bitola e
meio de ancoragem aos direitos fundamentais, o artigo 6º da CEDH.

1. Reserva de juiz
Exactamente como existe o direito de acesso aos tribunais e à acção – geralmente
declarativa – existe o direito a um processo de execução uma vez que por via de sentença
ou outra forma, esteja definido o título executivo.

Poderia pensar-se que bastaria a

existência de título para fundar a acção executiva, o que dispensaria o juízo de execução.
Contudo, enquanto, por um lado, é necessário assegurar a efectividade da execução, é
também fundamental assegurar a sua proporcionalidade. De onde, de acordo com o artigo
6º da CEDH se manter a reserva de juiz também no processo executivo200.

199

Fernando Amâncio Ferreira, “Curso de Processo de Execução”, 11ª Ed. Coimbra, Almedina, Abril de 2009.
Artigo 6º CEDH, Artigo 202º da CRP, cfr, J.J. Gomes Canotilho, Vital Moreira, CRP Anotada, artigos 108º a 296º,
comentário ao artigo 202º. Sobre o direito a um processo de execução, Amâncio Ferreira, cit., pp. 22, 23, 24.
200
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Uma questão sensível e que pode gerar alarme social, ou emoção quando se referem as
questões da execução é a de saber se um recurso que ocorra dentro de um processo
executivo, deve ou não ser suspensivo. A questão poderia ser parecida com a do asilo
político em que o recurso do acto administrativo de não concessão do estatuto de
refugiado, e bem a nosso ver, para a ordem judicial, é suspensivo. O artigo 47º do CPC
exige o trânsito em julgado da sentença para ela adquirir força executiva, mas abre logo a
porta a outra noção de sentença (a de decisão definitiva), admitindo que se o recurso for
meramente devolutivo, a sentença pode ser imediatamente executada.
Esta questão não é despicienda. O Direito Françês distingue as execuções gravosas para o
executado em que enquanto não há caso julgado, não há execução, ou seja o recurso
suspende a execução (caso dos bens imóveis) das outras em que a execução tem
imediatamente lugar ainda que sob a responsabilidade do credor no caso de em recurso ser
adoptada decisão diversa da que se executa 201 . Em Portugal, o desvio à regra do caso
julgado dos artigos 47º e 677º é generalizado. A maioria dos recursos tem mero efeito
devolutivo. Existe uma mitigação com o “prejuízo considerável” na apelação em processo
ordinário de declaração (art. 692º CPC, n.ºs 1 e 2). E por aqui, em estádio de discussão do
direito substantivo se alcança um momento de aproximação da solução do Direito
Françês202.
Dança a necessidade de proporcionalidade da execução com o direito a uma tutela
jurisdicional efectiva (art.º 20º, n.º 1 CRP). Ponto é que esta dança não seja macabra. Se
por excesso pender mais para um lado ou para o outro, sempre o será. Se conseguir se
manter equilibrado este relacionamento, avançaremos para uma justiça digna deste nome,
porque équa e eficaz.
Um outro ponto ou momento de busca do equilíbrio entre a proporcionalidade e a
efectividade da execução, uma vez que a suspensão da execução por via do recurso não
está nem pode estar sempre garantida, está no relacionamento entre a citação do executado
e a oposição à execução. Encurtando razões. Se a citação ocorrer de modo a permitir que

201
202

Amâncio Ferreira, cit., p. 32, nota 32.
Amâncio ferreira, cit., pp. 33.
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exista oposição à execução em momento anterior à penhora de bens, as garantias do
executado são maiores: pode convencer o juiz de execução que esta não deve ou não pode
proceder. Se a oposição ocorrer em momento concomitante com a penhora, compreendese que existe uma situação de alarme e que só por esta, a defesa do executado está
minorada, ainda que possa acontecer e determinar aqui a suspensão da execução. Não
importa alongarmo-nos muito nesta complexa matéria neste momento e neste estudo.
Outros Autores o fazem bem melhor do que tudo o que poderíamos fazer203. Sirva apenas
esta referência para demonstrar que a natureza própria do processo de execução em que já
existe um título, ou seja, por via de sentença ou outra admitida por lei, uma decisão
substantiva sobre o destino de uma situação da vida, admite outras formas de concessão de
garantia e protecção que a suspensividade do recurso.

Assim sucede com este

relacionamento entre citação e oposição à execução aqui muito sumariamente delineado.
Regressando à suspensão da execução, esta só tem lugar, fora desta questão das garantias a
observar, mediante a prestação de caução, por parte do executado.

Um outro aspecto que mostra a necessidade e a importância da reserva de juiz está, além
da execução em geral, em aspectos como o Balcão de Injunção. O Balcão de Injunção
mais não é do que uma secretaria judicial sem juiz e sem curador do direito. A primeira
ausência por opção da lei, a segunda por inexistência da figura. O que põe de novo com
alguma acuidade a questão da reserva de juiz204. Bastaria que no artigo 12º da Portaria n.º
220-A/2008, de 4 de Março, e no artigo 14º do decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de Setembro, a
fórmula executória fosse aposta por um juiz. O que significaria que nas instalações físicas
do Balcão de Injunção, houvesse espaço para alguns juízes, e que os orçamentos e as
formações previssem a preparação de magistrados para o efeito. Como sucede na “acção
declarativa” a que se reporta o Capítulo I do Anexo ao Decreto-Lei n.º 269/98, de 1 de
Setembro, art.º 2º. Tudo o mais seria efectuado pela Secretaria.
203

Assim, de novo Amâncio Ferreira, cit., págs. 165-166, 172, 173, 174, 178, 179, 186, 187, 189, 193. Outra nota
enquanto a oposição à execução é por razões próximas da substância, existe outra forma, a oposição por requerimento,
destinada a irregularidades formais, por exemplo, mais próxima da invocação de nulidades por vícios do processo. De
novo A.cit, ob. cit. P. 193.
204
Amâncio Ferreira, p. 60.
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Não é necessário existir um Curador do Direito no balcão de Injunção, mesmo se este for
um caso “clássico” da intervenção do Curador205, desde que a secretaria opere bem. A
prática é mais importante que a doutrina. Seja como for, exista ou não Curador, e no
sentido de ser respeitada a reserva de juiz, é bastante que o juiz possa sempre apor a
fórmula executória (pode imaginar-se que o Curador também tivesse poderes para a apor
existindo sempre a possibilidade de ratificação deste acto pelo juiz – poderia aliviar o
número de juízes dedicados a esta actividade e permitir-lhes outros trabalhos).
Uma nota final antes de se concluir este ponto, é a observação de que ainda existem poucos
juízos de execução, o que não abona em beneficio de uma justiça eficaz ainda assim justa,
segundo o modelo pelo qual o Legislador optou206.
Concluindo este primeiro passo, o princípio da reserva de juiz impõe que um juiz esteja
sempre por perto do processo, seja ele declarativo seja ele executivo, por mais eficientes
que sejam as formas de intervenção de outros operadores judiciais que se encontrem. Em
processo, e por de processo se tratar, a última palavra deve caber sempre a um juiz.

2. Poderes de Secretaria e Agentes de Execução

Um grande inspirador deste trabalho refere como problemas a este nível:
-o aumento da duração média das execuções com os agentes de execução,
-o aproveitamento alternativo possível dos oficiais de justiça,
-o não acesso às várias bases de dados oficiais com a mesma latitude que os
agentes, seja registo predial, comercial, finanças.
-dificuldades na penhora dos móveis.
-necessidade de depósitos públicos em Lisboa e Porto, Coimbra, Guimarães,
Mirandela, Viseu, Guarda, Aveiro, Castelo Branco, Santarém, Évora, Beja, Faro e
Portimão, Funchal e Ponta Delgada.
-existir a possibilidade de negociar as apreensões de móveis.

205
206

Assim Amâncio Ferreira, p. 60.
Amâncio Ferreira, págs. 146 e 147 referindo posição concordante de Lebre de Freitas.
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-o ser facultativo iniciar os actos de penhora pelo registo da penhora na
conservatória ou pela apreensão efectiva do veículo conforme acontecia na
Legislação anterior a 2003.

São questões práticas de grande importância.
Não podemos senão concordar com elas. E cumpre nos olhar mais de perto para o
equilíbrio das disposições de processo.

Segundo o que apontámos acima acerca da reserva de juiz, olhando para o art.º 811º.1 CPC
– o agente não deveria receber o requerimento de execução, este acto deveria pertencer à
secretaria.
824.4.5 isenções de penhora pelo agente. São inconstitucionais por ofenderem a reserva de
juiz. Cabendo à secretaria, poderiam ser controladas pelo juiz. 202º.1 CRP.
8º- 12º Dec.-Lei n.º 201/2003 – Não deveria ser reservado ao agente a consulta do registo
informático de execuções , mas caber esta possibilidade também aos oficiais de justiça207.

A este propósito, é digna de nota a proposta de Amâncio Ferreira na obra citada, que
prefere o modelo de secretaria e de oficial de justiça como funcionário da execução ao
modelo operando assente no agente de execução.

Sufragamos esta posição, apenas

propondo algo mais: a presença do curador como meio para aliviar o encargo do juiz, mas
assegurando a constante presença do juiz na garantia dos actos208.

207

Assim Amâncio Ferreira, pág. 136.
A proposta de Amâncio Ferreira consta da pág. 137 da sua Obra. O Curador é elemento decorrente do Direito Alemão
e recorrentemente proposto pelo Conselho da Europa. Permite a operação de uma maior eficiência assentando no
respeito da reserve de juiz. A talho de foice se dirá que nos permitimos propor para a Secretaria Judicial do Juízo de
Execução, o que propusemos para a secretaria judicial em geral (curador, transparência electrónica, etc…) com as
adaptações devidas. A nossa posição final sobre o Curador na Secretaria do juízo de execução consta das conclusões
deste trabalho.
208
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Também é digna a citação de Amâncio Ferreira a Jacinto Rodrigues Bastos 209. Havendo a
necessidade de procurar soluções novas e alternativas para a justiça, “Privatizar” não é a
boa solução210.
Dec.-Lei n.º 226/2008 de 26 de Novembro – Os advogados também podem ser agentes de
execução, com todo o perigo quando inexperientes ou estagiários.
Dec.Lei n.º 226/2008, art.º 19º - Os oficiais de Justiça são tolerados quando são os mais
competentes e aqueles que a partida estão dotados dos maiores meios… os do Estado!211

O controlo pela secretaria é compatível com o exercício da função jurisdicional. Não é
duvidoso porque é sindicável diante do juiz que está por perto, e na condição de o ser.
Parecem poder assim reunir-se as posições que me permito crer divergentes apenas na
aparência de Paula Costa e Silva e de Rodrigues Bastos por uma banda e de Amâncio
Ferreira pela outra. E por isso é que é importante que as tarefas de execução sejam
confiadas à secretaria mais do que ao agente212.

Depósitos públicos. Portaria n.º 512/2006 de 5 de Junho. Remetemos a Amâncio Ferreira,
cit. Pág. 251 e ao que disse Alguém, citado acima.

Basicamente as competências do agente de execução poderiam ser revistas no sentido de
remeter à secretaria as competências que confiam aos agentes de execução uma missão
209

Nota 221, pág. 137.
Concordamos – quem somos nós? Para discordar, de resto – concordamos com esta solução. As finanças públicas
clássicas mostram que geralmente existem “fracassos de mercado” /”market failures” que consistem na incapacidade do
mercado em satisfazer “externalidades”/”externalities” que correspondem à noção de bens públicos, insusceptíveis de
apropriação individual, insusceptíveis de verem as exigências a que correspondem serem satisfeitas pela via individual e
que só o podem ser colectivamente. O debate, neste preciso ponto, é um caso clássico de Finanças.
211
A.Ob.cit, p. 138.
212
Amâncio Ferreira não vê problema no controlo pela Secretaria. Paula Costa e Silva e Rodrigues Bastos manifestam
dúvidas. Cremos que a questão é resolvida com vantagem para ambos se a secretaria controlar efectivamente mediante a
subordinação constante ao juiz que não tem de intervir (sem o que ficaria prejudicada a busca de eficiência) mas que deve
poder ser accionado imediatamente em qualquer caso de dúvida, obedecendo-se assim à reserva de juiz. Uma outra
questão poderia ser o dizer-se que uma secretaria com poderes públicos com alguma liberdade e meios materiais públicos
seria abrir a porta à corrupção. Não será assim se existir um duplo controlo, o dos cidadãos sobre o seu juiz que
accionam sempre que necessário e a quem impõem o controlo da secretaria. O outro elemento deste controlo é o próprio
juiz.
210
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próxima da gestão do processo, a qual compete à reserva de juiz. Exemplos podem ser.
Artigos 808º Agente, rever os poderes, 811º, requerimento executivo, cfr. supra. 824º.7;
839º, designação do depositário pelo agente. Embora se possa compreender dentro de uma
perspectiva de eficiência. 842º.1.2; 854º.1 Apenas quando accionado pelo agente de
execução? 864º. 2. Citação para penhora? 919.1.b. Liquidação pelo agente. E o erro?

Em conclusão deste segundo ponto.

Respeitando o princípio da reserva de juiz (a

Constituição, mesmo assim, e apesar de todas as modificações muitas das quais de resto
justificadas, é para cumprir, pelo menos no seu núcleo essencial…) enunciado acima, a
Secretaria e os seus oficiais estão melhor apetrechados para gerir a execução, sobretudo se
articulada com o poder de controlo do juiz, que poderia acontecer por meio de uma
articulação com o Curador do direito, o qual poderia ter funções de decisão dentro do
processo, sempre avocável pelo juiz, mas não de execução concreta, material, esta cabendo
aos oficiais, sem o que regressaríamos à ineficiência que procuramos combater.

Será difícil a quem empreender uma reforma da acção executiva, eliminar sem mais o
agente de execução. Mas é seguro que o oficial de justiça deve poder ser agente de
execução e que este – o agente de execução – não deve possuir tão vastas competências de
gestão da execução que aquelas que tem hoje e que são legítima pertença da secretaria.

3. Arbitragem e execuções

Pode merecer este trabalho a referência às questões de arbitragem no meio das execuções.
Apenas a talho de foice, na medida em que podem ser um elemento dificilmente
conciliável com as execuções. Mas sem prejuízo da mediação, dos juízes de paz, da
mediação familiar, da mediação de consumo, da mediação penal, nem de outras eventuais e
possíveis formas de mediação em Direito Substantivo.
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A dificuldade no processo executivo está em que a mediação assenta num compromisso, é
expressão da jurisdição voluntária enquanto a execução é um processo de jurisdição
obrigatória, determinando, se necessário, um pedido de intervenção à polícia.

O problema radica essencialmente nos centros de arbitragem voluntária com competência
para execuções (Dec.-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro). E consiste em a arbitragem
ser de jurisdição voluntária. Compromete-se assim o executado (ou comprometeu-se no
início da demanda) a aceitar a força vinculativa da decisão arbitral. Mas o seu cônjuge, a
dever intervir de alguma forma na execução, não se vinculou. Pode dizer que não aceita?
Deve o credor executar formalmente o cônjuge em casos em que uma situação semelhante
ou próxima possa ocorrer? Entretanto, credores terceiros ao compromisso podem não
concordar com os seus exactos termos. Instauram acção executiva para garantia dos seus
créditos com garantia real, uma vez que são chamados em concurso por força da natureza
colectiva da execução. E por fim, confrontado a um processo de jurisdição voluntária em
que está ameaçado ser vencido, o devedor vai accionar o pedido de apoio judiciário
decidido em processo de jurisdição obrigatória213.

Concluir-se há, decidir-se um direito em processo arbitral sim, conferir a um centro de
arbitragem poder executivo/executório, não. A execução da decisão arbitral deve ficar
para o juízo executivo formal pela dimensão colectiva, nomeadamente da execução.

Conclusões

Como em tudo e sem amar a norma por ela própria, o que é o verdadeiro drama da
dogmática, mas atendendo à realidade envolvente, existem fundamentais em cada
disciplina que cumpre respeitar. Em processo, seja ele civil, penal, administrativo, a regra
de ouro que dá a chave para a eficiência é o princípio da reserva de juiz consagrado no
213

São referências muito compreensíveis de Amâncio Ferreira, cit., págs. 148, 149 e 150, com a importância da nota 242,
p. 149. Ver também A.ob.cit págs. 9 e 10. Sobre o irrealismo em se exigir de um juiz de direito que decida num dia um
pedido de apoio judiciário no contexto de um processo arbitral, ver A.ob.cit., pág. 150.
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artigo 202º da CRP. Também consta do artigo 6º da CEDH. Para um executado, é
importante saber que vai sê-lo sob o controlo de um juiz (pessoalmente sentir-me ia muito
melhor… ) para um exequente, este pergunta-se qual vai ser o destino do seu direito e
como vai ele ser concretizado, se não tiver a chancela do juiz.

Parece forma, não é.

Anda muito perto da substância.

É matéria: a dança entre

proporcionalidade e tutela jurisdicional efectiva só não é macabra se nenhum dos pares
deste casal for vencido pelo outro, o que em Direito seria um absurdo. E para isso apenas
o controlo por um juiz, constante, accionável mesmo que não intervindo o juiz em primeira
linha, sempre disponível, representa uma garantia viável deste equilíbrio.
Dir-se há. É mais uma garantia que vai abrir a porta ao abuso, por meio de constantes
requerimentos de oposição ou pedidos de intervenção do juiz. É verdade que quanto
maiores as garantias, maior a chicana. Podemos dizer sem amor à norma, muito pelo
contrário, que é uma regra da vida. Mas um juiz que esteja formado na Convenção
Europeia dos Direitos do Homem, que consiga, com o pessoal à sua disposição uma
agenda previsível às partes com a comunicação antecipada dos actos, o seu anúncio prévio,
nomeadamente na página na internet do tribunal, bem como o andamento regular e honesto
do processo, imporá sem dúvida a necessária disciplina ao processo sem hesitar, porque de
boa fé (cfr. Art.s. 265º, 266º, 266-A, 266º-B e 456 do CPC – são para aplicar).

O outro ponto sobre o qual pretendemos insistir é na figura do Curador do Direito. Pode
ter utilidade se articulada entre o juiz e a secretaria e o Curador se destinar a resolver
problemas de pequena importância relativa mas que aliviam efectivamente a carga de
trabalho do juiz. Com a condição de existir sempre a possibilidade de o juiz reassumir o
processo ou acto processual.

No caso dos juízos de execução, o Curador deve ser articulado, a existir, com a Secretaria e
o Secretário. O Curador deve ter poderes decisórios limitados mas não deve ter concretas
competências executórias. Estas cabem à Secretaria. São os oficiais de justiça que vão
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exercer as funções do agente de execução com todo o seu conhecimento e sob o controlo e
a supervisão do Secretário. Ao Curador aqui pode caber a função de completar o juiz,
decidindo em questões que no processo de execução se apresentam como correntes.
Decidirá sozinho, mas sempre estando o juiz por perto. Em caso de dúvida, suscitada por
uma parte, por um oficial, pelo Secretário, por ele próprio, Curador – ou até pelo juiz – o
juiz avocará o processo para resolver a questão concreta para determinar o sentido do acto.

Naturalmente, o Curador pode ser mais um enxerto no processo civil e penal, de onde a
importância, ainda que exista hoje perigo na demora, de um estudo participado,
desenvolvido, compreendendo a intervenção de todos: o credor e o executado, o terceiro
interessado, o solicitador, o advogado, o oficial de justiça, o assessor, o procurador e o juiz,
de modo a se conseguir uma solução adaptada à realidade e que tenha a eficiência das
coisas proporcionais: ser justa, ponderar as consequências que dela advém, ter equilíbrio
entre o meio e o fim, respeitadora dos direitos humanos, ao serviço da Economia, da
Sociedade, e da Justiça. Numa palavra, ao serviço das pessoas.
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Biblioteca do tribunal – tópicos para uma reforma
Paulo Marrecas Ferreira, GDDC da PGR.
Rafael António,
Novembro de 2011.

A biblioteca de um tribunal pode representar um ponto de apoio útil para a actividade
judicial, nomeadamente por via da disponibilização ao juiz de elementos necessários à sua
decisão bem como para a actividade mais lata do sector da justiça, no sentido de permitir
a recolha e a partilha, desde que organizada com uma entidade central, da informação
judicial.

Cada Tribunal deveria ser dotado com um recurso de apoio à procura de informação
jurídica e ao tratamento de documentação produzida, que denominaremos de biblioteca.
Completando a actividade dos assessores 214 no domínio documental, permitiriam a
realização de pesquisas e procuras especializadas necessárias bem como a recolha e
organização da documentação pertinente para a resolução de um problema.

A biblioteca do Tribunal, tenderia cada vez mais a recorrer às bases de dados externas, do
ITIJ, www.dgsi.pt, o DIGESTO, a INCM, etc… Em articulação com as bibliotecas
especializadas relevantes, da PGR, das Faculdades de Direito, dos Altos Tribunais, TC,
STJ, STA, Relações, Tribunais Centrais Administrativos

215

e em bases de dados

internacionais, como o Conselho da Europa, a Europa.eu, a Curia, o Tribunal Europeu dos
214

Num contexto organizativo do Tribunal da natureza daquele que foi descrito a propósito da secretaria do tribunal, em
que os assessores veriam a sua actividade orientada pelo Curador do Direito e este se articularia, bem como os assessores
com o juiz presidente.
215
Existiriam instruções relativas à colaboração das várias bibliotecas entre si, um pedido seria feito a uma outra
biblioteca e seria por esta satisfeito, e uma biblioteca de uma entidade central também poderia carecer de um texto
relevante, porventura de um acórdão do Tribunal e ter legitimidade para lho solicitar e ver este pedido satisfeito em breve
trecho.
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Direitos do Homem, as Nações Unidas, seriam disponibilizadas as necessárias pesquisas de
Direito nacional e estrangeiro216.

Os recursos humanos necessários poderiam ser constituídos por dois ou três funcionários
com formação em Biblioteca, Arquivo e Documentação e conhecimentos especializados na
área jurídica e linguísticos suficientes para efectuar pesquisas nestas bases apoiando todos
os agentes judiciais para corresponder às necessidades de uma decisão217.

A biblioteca poderia ainda ser responsável pelo próprio arquivo do Tribunal. Para cada
processo findo, a Secretaria emitiria sem despesas uma certidão da sentença que seria
remetida à biblioteca que a deveria registar numa base de dados própria do Tribunal,
contendo, eventualmente, o texto integral da decisão.
Esta informação seria tratada localmente pela biblioteca218e colocada numa base de dados
elaborada em termos de modelo pelo próprio Ministério da Justiça, o que permitiria uma
maior facilidade de tratamento da informação disponível e a melhoria das estatísticas,
nomeadamente no contexto do projecto Hermes do Ministério da Justiça.

216

E poderiam articular-se com os pontos de informação destas entidades internacionais.
Cabe referir o tempo da existência das duas grandes publicações do Ministério da Justiça, o BMJ e o BDDC, extintos
por uma infeliz decisão Ministerial do virar do ano 2000 para o ano 2001. Hoje não tem o Ministério da Justiça um
conjunto de publicações desta natureza, nem as bases de dados do ITIJ (a DGSI, www.dgsi.pt contendo acórdãos dos
tribunais superiores, pareceres da PGR e biblioteca da PGR, nomeadamente) as substituem pese embora as suas
manifestas utilidade e imprescindibilidade. Os BMJ, BDDC tinham a vantagem de ser pagos em termos de custos de
pessoal e de publicação, integralmente, pelas assinaturas dos advogados e outros juristas interessados, o que era bastante
para assegurar a distribuição gratuita aos tribunais e a todos os magistrados judiciais e do Ministério Público. Sem
contar, além da utilidade em termos de jurisprudência, pareceres e estudos, as verdadeiras preciosidades que o BMJ
continha, como, por vezes a publicação de textos históricos em separata. O BDDC tinha a utilidade de levar ao leitor
estrangeiro o conhecimento de realidades portuguesas sob a forma de textos de doutrina ou de legislação traduzidos para
inglês, francês e por vezes alemão, e de trazer ao leitor português textos estrangeiros, artigos, leis, relatórios em
Português. Embora gradualmente as páginas na Internet dos vários serviços vão realizando as funções destas
publicações, ainda não entraram em velocidade de cruzeiro que as substituam por inteiro.
218
Bastaria, uma vez que a base de dados seria a mesma para todos os tribunais, realizar a conexão desta com as demais e
com o Ministério da Justiça e prever, ora um acesso ilimitado ao público, factível por se tratar de sentenças – públicas por
natureza, ainda que não haja trânsito em julgado, e eventualmente não acessíveis sempre que o juiz em função dos
interesses da Justiça assim o determinasse – ora um acesso mediante username e password a um conjunto reservado de
utilizadores.
217
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Sob a orientação do Curador, que se poderia articular para o efeito com o Juiz Presidente, à
biblioteca caberia ainda a elaboração dos relatórios de actividade do Tribunal para o efeito
de estatísticas internas e internacionais e de controlo da melhoria da eficiência do Tribunal.

Uma parte da alimentação da página na Internet do Tribunal, relativa à gestão da
biblioteca, aos relatórios de actividade, à base de decisões, estaria ainda a cargo da
Biblioteca.

Na parte relativa às notícias, as quais seriam essencialmente as relativas à própria
actividade do Tribunal dentro do princípio da transparência electrónica do Tribunal (fases
do processo, etapas já concluídas, indicação das próximas, previsão de actos judiciais)
ainda se poderiam colocar notícias gerais, oriundas do Ministério da Justiça ou de
organizações internacionais. Estas notícias de natureza genérica e outra produção de
conteúdos a disponibilizar através da página na Internet do Tribunal também poderiam
ficar a cargo da Biblioteca.

Naturalmente para o efeito de toda a actividade aqui descrita será necessário prever a
dotação de pessoal, dos dois ou três técnicos superiores afectos à biblioteca, pelo menos
um com formação superior em Direito e os outros com outra formação superior de modo a
garantir a organização e tratamento do acervo documental existente.

O esforço em recursos humanos aqui referido poderá não ser viável nesta fase actual de
fortes restrições orçamentais pelo que, sendo garantidas as tarefas indicadas, se podem
encontrar outras formas de organização dos recursos através da sua concentração num
órgão central que promova o tratamento e disponibilização dos conteúdos e da informação
pertinente através das redes de comunicação do Ministério da Justiça.

Merece assim uma outra reflexão por se tratar de garantir o acesso à informação e ao
conhecimento, disponível nas bibliotecas e arquivos dispersos por vários locais, através de
277 de 362

e-Justiça II

meios que o permitam realizar de uma forma generalizada usando as redes de comunicação
e as facilidades que decorrem da aplicação dos conceitos da WEB 2.0.

Os organismos do ministério da Justiça têm necessidades semelhantes, por vezes não
contabilizadas, as quais só podem ser resolvidas com a criação de repositórios temáticos
comuns, acedidos por todos onde será mais fácil a racionalização e concentração dos
recursos actualmente afectos. Trata-se de aproveitar sinergias, através da facilidade
decorrente da interoperabilidade entre sistemas, para conseguir aproveitar de forma
eficiente os meios humanos.

Cada órgão teria ao seu dispor a informação sobre a documentação mais pertinente,
complementando o limitado acervo local, acedendo de forma imediata a repositórios
comuns em formato digital (PDF, etc.) e recorrendo localmente a um pequeno serviço local
para obtenção de outro material específico. Os recursos especializados no tratamento desta
informação sendo tendencialmente centralizados permitem a racionalização dos meios e a
afectação, em cada local, apenas dos meios suficientes para um apoio directo.

Existe assim a possibilidade de procurar soluções inovadoras que permitam atingir níveis
mais elevados para o desenvolvimento científico e cultural e, em particular, para viabilizar
uma justiça mais eficaz porque assente em melhores meios.

Mais uma vez, esta é uma questão de busca, de debate e de consenso.
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Contributo sistema de informação arquivístico para o Ministério da
Justiça
José Maria Salgado
jm.salgado@bsafe.pt
Bsafe, Serviços de Arquivo, Lda.

Clara Susana Branco
clara.susana@bsafe.pt
Bsafe, Serviços de Arquivo, Lda.

Nas Organizações, a gestão da informação, em particular a que por ser autêntica é capaz
de constituir prova de atos e decisões, constitui-se como uma área fundamental da gestão,
sobre a qual assentam políticas e estratégias que visam a melhoria da sua organização,
controlo, acesso e, ainda, a salvaguarda do conhecimento - fonte de aprendizagem das
gerações – e da sua autenticidade. Esta realidade é particularmente pertinente nos
Organismos da Administração Pública, em que as obrigações legais de prestação de
informação ao cidadão e empresas e a tomada de decisão de modo célere e fundamentado,
se traduzem na salvaguarda de direitos fundamentais. O presente documento formula uma
proposta de modelo de sistema de informação orientada para o “serviço” de arquivo, e
que permita responder às necessidades info-comunicacionais do Ministério da Justiça, em
matéria de autenticidade, fidedignidade e integridade dos documentos, de preservação de
longo termo da informação digital, de acesso e de interoperabilidade.

Palavras-chave: informação; sistema; interoperabilidade; acesso; segurança; preservação.

1.Quais as dificuldades no acesso à informação identificadas no Ministério da
Justiça?
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Em 2010, a recentemente extinta Direcção-Geral de Arquivos publicou o relatório
intitulado “Situação dos Sistema de Arquivo da ACE”219, onde constam os resultados de
um inquérito feito às Secretarias-Gerais e outras entidades da Administração Central
Portuguesa.

Nele, o Ministério da Justiça identifica como obstáculos no acesso à informação e
documentação, por ordem decrescente de importância (5 a 1):
- Falta de recursos humanos (5);
- Ausência de políticas de acesso à informação (3);
- Desorganização da informação / documentação (3);
- Ausência de instrumentos de descrição e recuperação da informação (3);
- Falta de recursos materiais (2);
- Ausência de desclassificação de segurança (1)
- Mau estado de conservação dos documentos (1).

Ou seja, verifica-se que a falta de recursos humanos é considerada o principal obstáculo,
seguida da ausência de políticas de acesso à informação, da desorganização documental e
da ausência de instrumentos de descrição e recuperação da informação, com a mesma
ordem de importância. Saliente-se, ainda, a relevância destes elementos em relação à falta
de recursos materiais, ou até a impedimentos decorrentes da ausência de desclassificação
de segurança ou do mau estado de conservação dos documentos, que parecem não
constituir o principal obstáculo no acesso à informação no Ministério da Justiça.

2. Como gerir a informação autêntica?
É na informação que as organizações e indivíduos vêm estruturalmente representadas as
suas atividades, registando-as num qualquer suporte, tendo em vista a sua utilização futura.
A informação gerada pelas Organizações, no exercício das suas atividades, transações e
219
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processos decisórios revela-se de assaz pertinência pela força e natureza probatória que lhe
é caracteristicamente inerente, assim como pelo valor histórico e testemunhal existente em
alguma da informação produzida.
A NP 4438-1:2005 identifica como características de um documento de arquivo:

a) Autenticidade
b) Fidedignidade
c) Integridade
d) Utilização

Deste modo, fala-se de um tipo de informação que se distingue de qualquer outra pelo
facto de ser a fonte primária de prova das atividades e decisões tomadas no processo de
decisão organizacional. Neste sentido, as políticas, procedimentos e práticas de gestão de
arquivo devem conduzir à produção e gestão de documentos de arquivo que tenham as
características enunciadas.
Inerente à informação está também a noção de sistema e “serviço”. Um sistema de
informação existe e funciona para poder fazer uso da informação que armazena e conserva.
A noção de “serviço” e de funcionalidade em conexão com os sistemas de informação é
inerente aos próprios sistemas e está intrinsecamente associada a eles.

Neste sentido, um sistema que armazene informação arquivística deverá obedecer a uma
arquitetura própria, que integre, garanta e salvaguarde as suas características,
contemplando, ainda, funcionalidades associadas ao serviço, entre elas a pesquisa, o acesso
e disponibilização da informação, retenção e destino final, eliminação, utilizadores,
segurança, entre outros.

3. O sistema de informação do Ministério da Justiça
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A missão e atribuições do Ministério da Justiça, expressas no Decreto-Lei n.º 123/2011, de
29 de Dezembro, conferem a este Organismo da Administração Central do Estado a
responsabilidade pelo exercício da Justiça, a qual implica a atuação concertada de vários
intervenientes e de diferentes organismos.

Dessa atuação, que integra ainda a interação com os cidadãos e as empresas, resulta a
produção de um grande volume de informação em suporte digital e em papel,
consubstanciada, muitas vezes, em processos complexos, que obedecem a procedimentos
assentes em Códigos Legais próprios (Trabalho, Penal, Judicial, Fiscal, etc.), e que podem
perdurar no tempo até à decisão final.

Um bom exemplo desta realidade é o Processo Judicial. Este inicia-se com a sua
instauração e encerra com o trânsito em julgado da decisão do Tribunal. Entre estes dois
momentos, o processo pode ser objeto de apreciação por vários Tribunais (1ª Instância; 2ª
Instância e Supremo Tribunal de Justiça).

Tomando o processo judicial como exemplo, constatamos que para a sua instrução
contribuem diferentes atores e organismos, com competências distintas, e de acordo com
os procedimentos assentes no Código do Processo Judicial.

Associada a esta especificidade saliente-se, ainda, a utilização de múltiplas aplicações
informáticas para apoio ao processo judicial nos Tribunais, ou para tribunais
especializados, ou para partes do processo – apresentando diferentes níveis de automatismo
e desenvolvidas em eras tecnológicas distintas.
Esta realidade é particularmente evidenciada no “Plano de acção para a justiça na
sociedade da informação”, publicado no Despacho n.º 16171/2011, de 29 de Novembro,
que salienta, ainda, os problemas que daí advêm:” As aplicações existentes [nos Tribunais]
assentam em bases tecnológicas diferenciadas, com dificuldades de interligação entre si e
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operam de forma distinta com os diversos operadores judiciais. Esta realidade tem
conduzido à existência de disfuncionalidades e dificuldades na tramitação dos processos,
de que resultam falhas de eficácia, eficiência e insatisfação generalizada dos utilizadores
na utilização da tecnologia”.

Ora, constata-se, a partir desta breve abordagem, a existência de especificidades e
particularidades inerentes aos processos produzidos pelos órgãos e serviços do Ministério
da Justiça no cumprimento da sua missão, complexificados, por vezes, por uma utilização
heterogénea das TIC.

Neste sentido, e tomando a sociedade da informação como espaço global de partilha de
informação em rede entre os cidadãos, empresas e o Estado, assim como as políticas
europeias e nacionais para a criação do mercado global da informação, considera-se
fundamental a conceção e desenvolvimento de um sistema de informação para o Ministério
da Justiça assente numa arquitectura que salvaguarde a autenticidade da informação que
armazena e que seja fomentadora da interoperabilidade e partilha efetiva da informação.

4.Como partilhar a informação?

A partilha da informação é, então, uma preocupação primeira para as autoridades. E como
concretizar esta prioridade organizacional? A resposta a esta questão passa por acções
concertadas em diferentes níveis e que se consubstanciam no desenvolvimento de uma
plataforma comum de entendimento, sinónimo de partilha controlada e eficaz da
informação / documentação, entre os diversos organismos e actores do Ministério da
Justiça.

Para tal, é necessária a aposta em diferentes níveis de harmonização ou de
interoperabilidade:
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a) Convergência entre as políticas e objectivos micro-organizacional e as
dinâmicas macro-organizacionais;
b) Interoperabilidade jurídica – harmonização legislativa de modo a conferir aos
dados partilhados um peso jurídico adequado;
c) Interoperabilidade organizacional – harmonização organizacional e processual
representativa da implementação de métodos e práticas de trabalho comuns;
d) Interoperabilidade semântica – harmonização do significado preciso das
informações partilhadas e que é mantido e compreendido por todas as partes;
e) Interoperabilidade técnica – planificação de questões técnicas ligadas à
interconexão de sistemas e serviços informáticos.

5. Quais são as medidas, instrumentos e técnicas que devem ser considerados para
que o sistema de arquivo do Ministério da Justiça seja um motor de partilha de
informação autêntica e de forma célere e segura?

A concretização destes objectivos passa pela aposta do Ministério da Justiça em diversas
modalidades, que passamos a referir:
a) Definição de políticas e responsabilidades – a definição de uma política de
gestão de documentos de arquivo deve ser assumida ao mais alto nível de
decisão e promulgada através do Ministério da Justiça, com a atribuição e
definição formal de responsabilidades pela sua plena execução, implicando os
diversos actores que interferem nos múltiplos processos organizacionais.
b) Criação de uma linguagem comum – para garantir um pleno entendimento
entre os diversos Organismos e utilizadores é necessário apostar na criação de
uma linguagem comum, que permita a referenciação e identificação inequívoca
dos diversos processos do Ministério da Justiça.
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A interoperabilidade semântica deve decorrer de uma análise fundamentada das
actividades organizacionais e nas melhores práticas aplicadas nestas matérias.
c) Normalização de práticas e métodos de trabalho – a implementação e
normalização de práticas e métodos eficazes de trabalho deverá ser a
consequência de uma política de gestão da informação que alia a utilização das
funcionalidades do sistema à formação dos utilizadores.

Discriminam-se, em seguida, os instrumentos fundamentais na gestão da
informação de arquivo do Ministério da Justiça:

- Sistema de Classificação;
- Portaria de Gestão de Documentos;
- Plano de Preservação Digital;
- Quadro de classificação de segurança e de acessos.
d) Sistemas e serviços informáticos – para que a partilha electrónica dos
documentos e processos seja uma realidade, é igualmente necessário que os
diversos sistemas e serviços informáticos consigam operar entre si. Deste modo,
privilegiam-se os padrões abertos de comunicação entre aplicações, devendo a
informação ser partilhada em formatos standart (XML) e por canais de
comunicação standart (web services).
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Algumas reflexões sobre o impacto da aplicação das tecnologias aos
documentos de arquivo
Rafael António
mail@rafaelantonio.pt
Resumo: A utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação aos documentos de
arquivos deve envolver cuidados particulares face às condicionantes tecnológicas e legais
que estão envolvidas.
A Gestão Documental tem sido uma disciplina que é por vezes abordada de forma
simplista e grosseira confundindo diversos conceitos que importa salvaguardar. Com a
publicação do MOREQ2010 foi possível encontrar uma modelo de requisitos consensual
que vem sendo adoptado ao nível Europeu e permite esclarecer a forma de salvaguardar as
provas dos actos e decisões que ocorrem na sociedade.
Também o estabelecimento de um Macroestrutura Funcional para a Administração Central
do Estado e a opção por adopção de normas abertas são outras realidades que irão permitir
avançar com a interoperabilidade entre Sistema de Gestão de Documentos Electrónicos.

Palavras chave: Gestão Documental ; MOREQ2010 ; Interoperabilidade ; MEF

O desenvolvimento de muitas e variadas aplicações ao nível da Justiça decididas pelos
responsaveis governamentais pode ter impactos profundos sobre as garantias dos cidadãos
quanto ao valor probatório dos documentos administrativos no que respeita à sua
autenticidade, fidedignidade, integridade.

Estes aspectos são tanto mais importantes quando se assiste a opções de simplificação
electrónica que levam à devolução dos documentos originais pela Administração Pública
ficando esta apenas com cópias digitais de duvidosa qualidade.
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Mas, porque a proliferação de aplicações pode não estar a seguir critérios de
interoperabilidade física e semântica nem respeitar princípios de preservação digital, o que
é diferente da mera segurança de dados, importa introduzir princípios e boas práticas da
gestão dos documentos de arquivo que são hoje aceites pela comunidade internacional.

Dentro deste horizonte será necessário reter algumas das principais questões que hoje se
colocam quando se pretende uma Gestão Integrada dos Arquivos, pois, de outra forma,
ignorando-se o ciclo de vida dos documentos de arquivo não se tem em conta os impactos
organizacionais e tecnológicos decorrentes do seu alargado tempo de vida..

As questões de preservação e gestão dos depósitos surgem aqui com particular relevo
porque, conforme se apresenta na figura seguinte, o volume das massas documentais nos
arquivos definitivos apenas corresponde a uma pequena percentagem de todos os
documentos recebidos ou produzidos por cada instituição. Logo, existem aspectos prévios
à avaliação e transferência que, se não forem respeitados no momento da produção,
poderão implicar elevados custos a montante ou mesmo perda de documentação
significativa.

Também a metainformação que é registada inicialmente fará toda a diferença, no que
respeita à interoperabilidade e à migração de sistemas, e poderá inviabilizar, anos mais
tarde, uma transferência automática dos registos para as aplicações de descrição de arquivo
definitivo.

Os aspectos aqui referidos adquirem uma dimensão muito maior nos ambientes onde irão
predominar os Documentos de Arquivo Electrónicos mas, infelizmente, ainda se verifica
algumas vezes abordagens simplistas e grosseiras que também cabem na denominação
genérica de “Gestão Documental”.
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Por isso devemos salientar aqui alguns dos mais recentes factos que irão permitir um outro
quadro futuro para os Arquivos Definitivos: a especificação MoReq2100, a Macro
Estrutura Funcional da Administração Central do Estado (MEF) e a Lei 36/2011.

A nova versão dos Requisitos Modulares dos Sistemas de Gestão de Documentos de
Arquivo, denominada MoReq2010, esteve em discussão e análise pública até finais de
2010 e foi divulgada em Maio de 2011, no DLM-Forum realizado em Budapeste. Após
esta especificação de base irão agora ser lançados outros módulos, de extensão, bem como
uma bateria de testes necessários à certificação das aplicações.

Na designação do MoReq2010 a palavra ‘Modelo’, das anteriores versões, foi substituída
por ‘Modular’ realçando a sua estrutura que decorre da identificação das exigências
principais, comuns à maioria das organizações, deixando que requisitos específicos possam
ser incorporados de forma separada para responder às necessidades de cada realidade
concreta. Assim, garante-se uma maior longevidade desta especificação pois as novas
necessidades podem ser incorporadas sem ter de se alterar todo o corpo principal.

Ciclo de vida dos documentos de Arquivo
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Trata-se de uma mudança profunda relativamente às anteriores especificações existentes,
pois alarga a todos os sistemas de informação a possibilidade de integrar funcionalidades
até aqui identificadas como restritas da área da gestão documental.

Os conceitos passam a ser comuns a todas as aplicações existentes numa organização,
respeitando a sua heterogeneidade, permitindo-se a captura dos registos a partir dessas
aplicações para um repositório central ou deixando que sejam estas a implementar a gestão
dos documentos de arquivo que são produzidos no decorrer do funcionamento de cada
uma.

Foi por isso necessário estabelecer a possibilidade de, em vez da interface de utilizador,
existir também uma interface programática - API (application programming interface),
que permitia a integração dos sistemas que os utilizadores já utilizam no desempenho de
outras actividades especificas (Recursos Humanos, Finanças, Aprovisionamento, etc.).

Em vez da visão centrada num modelo específico da gestão de documentos de arquivo o
objectivo foi encontrar as especificações das funcionalidades fundamentais que podem ser
incorporadas e certificadas para qualquer aplicação, mesmo que destinada a outros fins. O
que importa é salvaguardar os princípios e boas práticas expressas pela norma ISO 15489 /
NP 4438 qualquer que seja o sistema de informação onde são produzidos documentos de
arquivo.
Aqui surgem vários desafios, particularmente semânticos, pois é necessário uniformizar a
própria maneira de organizar e descrever o contexto e conteúdo sem deixar de garantir que
cada um tenha a capacidade de aplicar classificações, regras de acesso, prazos de retenção
e rotinas de auditoria de eventos sobre o que acontece a esses registos. Subjacente a tudo
isto estão sempre as exigências de migração e interoperabilidade, pois nunca podemos
esquecer a duração do ciclo de vida dos documentos de arquivo.
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As funcionalidades principais que um Sistema de Gestão de Documento de Arquivo deve
possuir, ficam melhor estabelecidas com o MoReq2010 sendo um contributo para
definitivamente se compreender o que as aplicações denominadas de Gestão Documental
deverão passar a incluir:

Gestão de utilizadores e grupos (serviço de utilizadores e grupos) - destinado ao
estabelecimento das regras e permissões de utilização individual;
Gestão de perfis (serviço de perfis) – destinado à atribuição dos papéis desempenhados
pelos utilizadores e respectivos grupos;
Gestão do Plano de Classificação (serviço de classificação) – destinado ao estabelecimento
das regras de retenção das agregações e dos registos;
Gestão dos documentos de arquivo (serviço de registos) - que constitui o foco principal de
todas as funcionalidades, sendo o módulo de distinção que garante a gestão dos registos e o
estabelecimento de agregações;
Gestão dos metadados (serviço de metadados) – através do qual são mantidos os
metadados sobre objectos e formulários existentes no sistema;
Gestão dos prazos (serviço de calendário da retenção) - que permite o estabelecimento e
gestão do calendário de avaliação e eliminação;
Gestão das existências (serviço de eliminação) - através do qual é possível aplicar
diferentes regras de retenção quando, por exemplo, se sobrepõem aspectos de litigância ou
prova em tribunal;
A Gestão do sistema (serviços do sistema) que oferece a capacidade de manter históricos
de eventos relativos a todos os objectos existentes, a Gestão da pesquisa e relatórios
destinada ao acesso e procura das entidades criadas e a Gestão da exportação (serviço de
exportação) constituem as restantes funcionalidades que são necessárias para que uma
aplicação seja considerada em conformidade com o MoReq2010. De salientar que só
através dos futuros testes de conformidade será possível garantir a compatibilidade que,
mais tarde, venha também a ser aceite por outras especificações internacionais como seja o
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caso da DoD 515.2 e tornar possível indicar que um sistema é compatível com esta
especificação do EUA.

O MoReq2010 trás consigo importantes modificações ao anterior paradigma historicista
que moldou as práticas profissionais. Desde logo ao propor uma organização dos
documentos de arquivo segundo “agregações” que podem ter como critério de arrumação
os processos / actividades, assuntos, pessoas, tipologias, etc.
Por outro lado faz uma separação clara entre a Classificação – metadado fundamental para
a gestão dos prazos de retenção e as Agregações - que passam a constituir a forma de
arrumação dos documentos de arquivo.

Isto vai implicar um novo mapeamento, na passagem dos documentos para arquivo
definitivo, de forma a estabelecer, por exemplo, a correspondência com os níveis de
descrição e a aplicação da norma ISDF, relativamente à classificação. Mais ainda, o
MoReq2010 preconiza que a classificação atribuída aos documentos e à agregação onde
estes se integram possam ser diferentes, admitindo assim diferentes prazos de retenção
(caso em que a eliminação da agregação só é possível depois do último documento ter sido
eliminado).

A importância dada ao Plano de Classificação, enquanto referencial das políticas de
retenção, encontra na Macro Estrutura Funcional (MEF) a estrutura semântica adequada
para uniformizar a classificação dos documentos produzidos pelos serviços e organismos
da Administração Central do Estado (ACE). O projecto em curso no ano de 2011,
coordenado pela DGARQ, vai permitir uma nova dinâmica entre as instituições da ACE e
terá, para além disso, grande impacto em todas os arquivos portugueses.
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Mesmo que existam reservas quanto à sua aplicabilidade é muito importante aceitar este
modelo enquanto referencial para o desenvolvimento dos Planos de Classificação
Funcionais que todos pretendem atingir.

A MEF / ACE visa, em termos gerais:
- Garantir a interoperabilidade semântica nas trocas documentais entre os serviços
da ACE,
-Disponibilizar um modelo de classificação (sintaxe e significado) passível de ser
compreendido da mesma forma pelas distintas entidades envolvidas (ACE);
- Assegurar a utilização de uma única estrutura para classificar e organizar a
documentação da ACE, facilitando o acesso à informação;
e poderá ser uma contribuição relevante para a transparência na Administração,
objectivo comum que está na essência dos arquivos.

Refira-se que este trabalho é também um importante contributo para a divulgação das
metodologias de elaboração de planos de classificação funcionais, que pretendem
representar as funções e os processos de negócio de diferentes organizações, em vez das
clássicas abordagens temáticas.

Apesar de, à partida, poder ser visto nas instituições como um instrumento de trabalho
reivindicado pelos arquivistas a sua utilidade quanto à forma de pensar as actividades
realizadas tem um impacto significativo na cultura e no funcionamento de cada unidade
orgânica. A abordagem funcional, através da identificação dos “processos de negócio” de
uma organização, pode parecer complexa mas decorre de uma perspectiva mais vasta de
constante transformação organizacional.

Sabemos que esta abordagem por processos, destinada a servir como referência a uma
Macro estrutura Funcional que enquadra os consequentes Planos de Classificação
Funcionais, é um desafio metodológico importante particularmente quando a tradição neste
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domínio tem privilegiado taxonomias orgânicas e temáticas. Por isso mesmo se deve
ressalvar que, mais do que instrumento de pesquisa ou de agregação, uma Classificação
constitui um metadado essencial para o ciclo de vida dos documentos de arquivo ao
permitir implementar as políticas de avaliação e segurança documental.

Esta faceta diferenciadora é tanto mais ressaltada quanto caminhamos de forma acelerada
para ambientes digitais, onde estão disponíveis formas sofisticadas de pesquisa e
recuperação da informação e a arrumação física dá lugar a estruturas lógicas onde os
objectos digitais coexistirão através de hiper ligações que os agregam segundo as mais
variadas facetas. Por estes motivos, esta pode ser a oportunidade de conseguir um modelo
conceptual que parte dos processos para chegar ao elemento nuclear - a informação de
arquivo e, desta, para o sistema de informação que a vai suportar.

Finalmente destaquemos a publicação recente da Lei N.º 36/2011, que vem responder aos
anseios e preocupações de todos os que se preocupam com a interoperabilidade entre
sistemas.

O seu objectivo é estabelecer a adopção de normas abertas para a informação em suporte
digital na Administração Pública, promovendo a liberdade tecnológica dos cidadãos e
organizações e a interoperabilidade dos sistemas informáticos do Estado.
Para este efeito considera “norma aberta” a norma técnica destinada à publicação,
transmissão e armazenamento de informação em suporte digital que tenha obtido um largo
consenso público, exista um documento publicado de especificações livremente
disponibilizado e não hajam restrições quando ao direito de propriedade.
Importa aqui destacar a obrigatoriedade expressa no seu Artº 4º, relativa à “…aplicação de
normas abertas em todos os documentos de texto em formato digital que sejam objecto de
emissão, intercâmbio, arquivo e ou publicação pela Administração Pública.”
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Estamos perante o possível início de uma das maiores transformações em matéria de
protecção dos documentos de arquivo electrónicos pois, a partir de agora, deixa de ser
possível continuar a ignorar esta obrigatoriedade relativa aos “documentos de texto em
formato digital”. A preservação digital encontra aqui o reforço legal necessário para que no
futuro os arquivos definitivos possam aceder de forma transparente a todos os documentos
agora produzidos.

Pelas razões apresentadas consideramos que é urgente uma avaliação das aplicações
desenvolvidas

na

Justiça,

as

quais

processam

maioritariamente

documentos

administrativos, de forma a garantia a protecção do cidadão e a transparência dos actos da
Administração Pública pelo que recomendamos:
1 – Adopção por todos os serviços da implementação de Planos de Classificação
enquadrados por uma Macroestrutura Funcional que permita:
- Garantir a interoperabilidade semântica nas trocas documentais entre os
serviços da ACE,
- Disponibilizar um modelo de classificação (sintaxe e significado) passível
de ser compreendido da mesma forma pelas distintas entidades envolvidas
(ACE);
- Assegurar a utilização de uma única estrutura para classificar e organizar a
documentação da ACE, facilitando o acesso à informação.

2 - Exigência que todos os novos sistemas de Gestão Documental a adquirir estejam
certificados segundo o MorReq2010 e promoção da conformidade dos sistemas já
existentes com esta recomendação;

3 - Implementação imediata dos princípios estabelecidos pela Lei 36 /2011 para a
aplicação de normas abertas em todos os documentos de texto em formato digital
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que sejam objecto de emissão, intercâmbio, arquivo e ou publicação pela
Administração Pública.

296 de 362

e-Justiça II

4. CPEE – UMÓRGÃO INDEPENDENTE E DEMOCRÁTICO AO
SERVIÇO DA JUSTIÇA CÍVEL
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A Comissão para a Eficácia das Execuções:
Um Orgão Público, Independente e Democrático ao Serviço da Justiça
Cível

Siglas utilizadas:
BCE - Banco Central Europeu
ACAP – Confederação dos Agricultores de Portugal
CCP – Confederação do Comércio e Serviços de Portugal
CEPEJ - Comissão Europeia para a Eficácia da Justiça, do Conselho da Europa
CEPEJ-GT-EXE - Grupo de Trabalho da CEPEJ sobre a Eficácia das Execuções
CGTP-IN – Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional
CIP – Confederação Empresarial de Portugal
CITIUS - Sistema Informático CITIUS, gerido pelo Ministério da Justiça
CPC - Código de Processo Civil
CPEE – Comissão para a Eficácia das Execuções (Portugal)
CPPT - Código de Processo e Procedimento Tributário
CS – Câmara dos Solicitadores
CTP - Confederação do Turismo Português
DECO – Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores
DGC – Direcção-Geral do Consumidor, do Ministério da Economia e do Emprego
DGPJ – Direcção-Geral da Política de Justiça, do Ministério da Justiça
ECS – Estatuto da Câmara dos Solicitadores, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º
226/2008, de 20 de Novembro
ELFDUCP - Escola de Lisboa da Faculdade de Direito da Universidade Católica
Portuguesa
SIEJ - Sistema de Informação das Estatísticas da Justiça
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SISAAE – Sistema Informático de Suporte à Actividade dos Agentes de Execução, gerido
pela Câmara dos Solicitadores
UGC – União Geral dos Consumidores
UGT – União Geral dos Trabalhadores

1. ENQUADRAMENTO GERAL DA ACÇÃO EXECUTIVA E DA CRIAÇÃO DA
COMISSÃO PARA A EFICÁCIA DAS EXECUÇÕES

Sendo a Comissão para a Eficácia das Execuções (CPEE) um órgão novo ao serviço da
Justiça Cível, em funcionamento desde 31 de Março de 2009, importa analisar, ainda que
sumariamente, as razões subjacentes à sua criação, o contexto e a evolução histórica do
processo executivo e os objectivos pretendidos com as alterações legislativas introduzidas
ao regime jurídico da acção executiva pelo Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro.

1.1.

A ACÇÃO EXECUTIVA ENTRE 1975/2000

Figura 1 – N.º de Processo Pendentes (1975-2000)
Fonte: Ministério da Justiça
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Entre 1975 e 2000 verificou-se um crescimento de 1000% das acções executivas, e um
crescimento de 2000% nos processos pendentes no âmbito da acção executiva.

Paralelamente, ocorreu um aumento de afluxo ao procedimento de injunção, o que tornava
expectável o acréscimo do número de acções executivas daí decorrentes.

Em 1999, cerca de 48% dos casos não obtiveram satisfação porque o devedor não possuía
bens penhoráveis para pagamento das suas dívidas, o que significa que, em quase metade
dos processos, a acção executiva não se revelou apta para, através dos bens do devedor,
satisfazer o credor.

No ano de 2000, mais de um milhão de processos estavam pendentes na 1.ª instância, e
cerca de 932 mil correspondiam a acções cíveis, sendo que de entre estas, cerca de 46%
eram acções executivas, concentrando-se cerca de dois terços nas varas cíveis de Lisboa e
do Porto (valores superiores a € 14.963,94).

O problema centrava-se, não no aumento do recurso aos processos executivos, mas no
facto de os mesmos não serem resolvidos com celeridade e eficiência, acabando por ficar
pendentes no sistema judicial durante anos, como consequência de um sistema de justiça
ineficaz, que não assegura uma resposta em tempo útil.

1.2.

AS

LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA

REFORMA

DA

ACÇÃO EXECUTIVA

E A

CONCRETIZAÇÃO EM 2003

Entre os anos de 2000-2001, no âmbito da preparação da Reforma da Acção Executiva, o
Observatório Permanente da Justiça Portuguesa (OPJ), apresentou ao público o relatório
intitulado A acção executiva: caracterização, bloqueios e propostas de reforma, no qual
foi possível caracterizar a acção executiva cível em Portugal em função de vários factores,
como sejam:
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 O tipo de litigantes: os “mais frequentes" eram as pessoas colectivas;
 O tipo de litígios: em 1999, cerca de 50,8% das acções executivas eram baseadas
em sentenças condenatórias (cfr. JOÃO PEDROSO, "Apresentação do Relatório do
OPJ - A Acção Executiva: caracterização, bloqueios e propostas de reforma", A
Reforma da Acção Executiva - Trabalhos Preparatórios - Vol. 1 - Conferência de 2
e 3 de Fevereiro de 2001, cit., pp. 10-12).

Do estudo do OPJ surgiram as Linhas de Orientação da Reforma da Acção Executiva, que
se podem sintetizar nos seguintes pontos:


D
esjudicialização do processo executivo, mediante a criação do agente de execução,
ao qual compete a prática de actos executivos não jurisdicionais, retirando-os da
esfera de actuação do juiz, que assegura o controlo judicial do processo executivo;



R
eforço das garantias do exequente;



R
esponsabilização do exequente por execuções indevidas;



T
ransparência dos procedimentos em sede de apreensão do património do executado;

 Criação do Registo Informático de Execuções, do qual constariam os dados
referentes às acções executivas em curso, bem como o resultado das execuções
findas.

A reforma legislativa levada a cabo durante os anos de 2000 e 2001, foi concretizada
através da aprovação do Decreto-Lei n.º 38/2003, de 8 de Março, o qual entrou em vigor
em Setembro de 2003, mantendo as linhas gerais acima enunciadas, mas introduzindo
algumas alterações, que correspondiam a outras opções de política legislativa.
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Uma análise das execuções cíveis (na sua maioria, cobrança de dívidas) no ano de 2004
foi efectuada pelo OPJ através do seu estudo intitulado Acção Executiva em Avaliação –
Uma proposta de reforma (Abril de 2007), no qual se esclarecia que em 2004 o número de
acções executivas entradas subira para 312.280 processos, o que significava um
crescimento de 312% relativamente ao número de 75.862 acções executivas entradas em
1990.
O tipo de litigante “mais frequente" continuava a ser a pessoa colectiva, representando em
média, cerca de 90% dos exequentes, excepto em duas comarcas do centro do país e em
algumas comarcas do interior norte, onde os exequentes pessoas colectivas não
constituíam mais de 75% dos exequentes. Pelo contrário, nas comarcas de Lisboa e Porto,
o seu peso relativo aumentou para 97% e 96%, respectivamente.

Quanto ao tipo de litígios, verificava-se que 62% das acções executivas findas diziam
respeito ao pagamento de uma dívida, sendo, na sua maioria, de baixo valor. De facto,
cerca de 56% das execuções findas em 2004 tinham um valor igual ou inferior a € 1.000,
sendo que em cerca de 44% era igual ou inferior a € 500.

No que se refere ao título executivo que servia de base à execução, verificou-se que a
maioria das execuções resultava de documentos particulares (letras, cheques, livranças e
outros documentos particulares), representando as sentenças condenatórias cerca de 38%
(quando em 1999 as sentenças condenatórias representavam cerca de 50,8% das acções
executivas).

1.3.

A

AVALIAÇÃO DA

REFORMA

DA

ACÇÃO EXECUTIVA

E AS MEDIDAS DE

DESBLOQUEIO DE 2005/2007

Em Junho de 2005, o Gabinete de Política Legislativa e Planeamento (GPLP) apresentou o
Relatório de Avaliação Preliminar da Reforma da Acção Executiva, que visava identificar
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as causas de bloqueio da Reforma da Acção Executiva em curso, e apresentar, sempre que
necessário e possível, soluções viáveis para o melhoramento do processo executivo.

Neste Relatório, o GPLP apontava duas realidades distintas causadoras do bloqueio da
reforma, a saber:
 A situação das Secretarias-Gerais de Execução de Lisboa e do Porto: a ineficácia
baseava-se no grande atraso na autuação e distribuição das acções, em resultado do
número considerável de processos entrados por correio electrónico.
 A situação das restantes comarcas do país: a ineficácia decorria da falta de
capacidade de resposta dos solicitadores de execução, quer por falta de meios
adequados para o desempenho das suas funções, quer por não conseguirem
responder ao volume de trabalho da comarca onde estavam inscritos e das comarcas
limítrofes ou do círculo220.

No que diz respeito aos bloqueios da reforma, de acordo com este mesmo Relatório, estes
incidiam em seis áreas:
1) Em matéria de organização judiciária: não instalação dos juízos de execução nas
comarcas de Guimarães, Loures, Oeiras e Sintra;
2) Na fase liminar da tramitação: escassa divulgação entre mandatários da entrega
electrónica do requerimento executivo e necessidade de esta passar a ser efectuada
exclusivamente através do recurso a um formulário Web;
3) Quanto ao agente de execução:
 Insuficiente e desequilibrada distribuição do número de solicitadores de
execução no país, o que levava a uma incapacidade de resposta adequada
dos solicitadores de execução ao volume processual em algumas comarcas;
 Aparente deficiência da formação dos solicitadores de execução e dos
oficiais de justiça, quer a nível jurídico, quer a nível técnico;

220

Cfr. Relatório de Avaliação Preliminar da Reforma da Acção Executiva, GPLP, 2005, p. 38.
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 Entendimento jurisprudencial não uniforme relativamente à competência
dos solicitadores de execução para a realização de providências cautelares;
 Uso incipiente das

comunicações

telemáticas

entre secretarias

e

solicitadores de execução;
 Necessidade de melhorar as funcionalidades do Registo Informático de
Execuções.
4) Relativamente aos meios coercivos:


Dificuldade no acesso às bases de dados da justiça e outras, por parte dos
solicitadores de execução que só tinham acesso à base de dados do registo
automóvel;



Não realização, como prevista por lei, da penhora de bens imóveis e móveis
sujeitos a registo por comunicação electrónica;



Impossibilidade de apreensão do veículo automóvel prévia ao registo da
penhora;



Não isenção do pagamento de preparos nas execuções promovidas pelo
Ministério Público;



Surgimento de dúvidas sobre a competência para o levantamento da penhora
de bens sujeitos a registo, para efeitos de cancelamento da penhora;



Inoperacionalidade da realização da penhora de depósitos bancários por
comunicação electrónica considerada dispendiosa e de difícil concretização;



Difícil realização ou pouca agilização da penhora de bens com recurso às
autoridades policiais;



Inexistência de depósitos públicos;



Aumento de incidentes processuais provocado pelo extenso elenco de títulos
executivos, acabando os mesmos por serem apreciados em sede de oposição à
execução e aparente realização abusiva de penhoras;



Falta de consenso quanto ao entendimento sobre o regime de elaboração e
entrega do relatório de frustração da penhora ao executado;
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5) Quanto à tramitação subsequente: número excessivo e geograficamente disperso
das entidades a citar para reclamação de créditos; e entendimento de que o prazo
para reclamação de créditos pelo Ministério Público era curto;
6) No que se refere à extinção da instância executiva e às custas do processo:
 Pouca clareza do regime de extinção da instância executiva;
 Aparente incompatibilidade do novo regime de custas com a tramitação
específica da acção executiva;
 Dificuldades orçamentais para o pagamento das provisões de despesas e
honorários dos solicitadores de execução nos processos em que as partes
estão isentas de custas ou beneficiam de apoio judiciário.
Ainda no mesmo Relatório do GPLP foram apresentadas as seguintes soluções de
desbloqueio:
 Criação e instalação de juízos de execução nas comarcas onde o volume processual
assim o exija, em especial nos cinco juízos previstos pelo Decreto-Lei n.º 148/2004,
de 21 de Junho (Guimarães, Loures, Maia, Oeiras e Sintra);
 Clarificação da questão da competência material dos juízos de execução e
ajustamento, em conformidade, dos recursos humanos e materiais judiciários para
garantir uma resposta adequada aos efeitos desta medida;
 Criação do quadro de pessoal da Secretaria-Geral de Execução do Porto;
 Simplificação dos procedimentos administrativos da fase inicial da tramitação das
acções executivas nas Secretarias-Gerais de Execução de Lisboa e do Porto para
recuperar o atraso na distribuição, autuação e apreciação liminar dos processos aí
pendentes;
 Adopção do formulário web como meio exclusivo de entrega do requerimento
executivo em formato digital, com um período prévio de divulgação da medida;
 Possibilidade de entrega electrónica do requerimento executivo em lote;
 Ponderação e eventual revisão da fase liminar do processo executivo;
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 Dotação das comarcas de agentes de execução em número suficiente para garantir
uma capacidade de resposta adequada às necessidades do mercado;
 Incentivo à utilização das comunicações telemáticas entre as secretarias judiciais e
os solicitadores de execução;
 Simplificação do regime de acesso ao registo informático de execuções pelos
solicitadores de execução;
 Concessão de acesso, pelos solicitadores de execução, às bases de dados das
Finanças, da Segurança Social, dos Serviços de Identificação Civil e do Registo
Nacional de Pessoas Colectivas, mediante a celebração dos necessários protocolos
específicos;
 Instituição da penhora por comunicação electrónica de bens sujeitos a registo;
 Eventual revisão da ordem de realização das diligências de penhora de veículos
automóveis, de modo a possibilitar a apreensão prévia ao registo;
 Agilização da penhora de bens com recurso às autoridades policiais através da
concertação de procedimentos;
 Operacionalização das penhoras electrónicas dos saldos bancários;
 Criação de um depósito público, em regime de projecto-piloto, de forma a testar a
sua real utilidade;
 Revisão das regras de citação de credores;


Clarificação do regime de extinção da instância executiva, ajustando-o ao novo
regime das custas judiciais;



Promoção de programas de formação permanente sobre o novo regime da acção
executiva dirigida aos diferentes operadores judiciários.

Em Junho de 2005, no seguimento deste Relatório do GPLP, o Governo apresentou as
seguintes 17 medidas de desbloqueio da acção executiva:
1) A entrega electrónica do requerimento executivo passava a ser feita exclusivamente
através da aplicação informática;
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2) O Ministério Público passava igualmente a enviar o requerimento executivo através
da aplicação informática Habilus;
3) Os dados relativos aos intervenientes no processo, constantes do requerimento
executivo electrónico passavam a entrar automaticamente na aplicação
informática das custas;
4) A entrada em funcionamento de uma rotina informática que não permitisse a
designação do solicitador de execução, no requerimento executivo, quando este se
encontrasse com a actividade suspensa ou interrompida;
5) O acesso electrónico aos registos da Segurança Social;
6) O acesso electrónico dos solicitadores de execução aos registos de identificação
civil;
7) O acesso electrónico dos solicitadores de execução ao Ficheiro Central de Pessoas
Colectivas;
8) O acesso electrónico aos registos de automóveis, a título definitivo;
9) O acesso electrónico dos solicitadores de execução aos dados do registo comercial;
10) O acesso electrónico dos solicitadores de execução aos dados do registo predial;
11) A formação extraordinária para advogados e solicitadores de execução;
12) A formação de magistrados e de outros profissionais que actuem no âmbito da
acção executiva, por parte do Centro de Estudos Judiciários;
13) A delimitação rigorosa das competências dos juízos de execução;
14) A autuação de todos os processos por autuar nas secretarias de execução de
Lisboa e do Porto, o mais tardar, até ao final de Novembro de 2005;
15) A resolução do problema da falta de solicitadores de execução em certas zonas do
país ao permitir que todos os solicitadores pratiquem actos de execução em
qualquer ponto do território nacional;
16) A instalação de novos juízos de execução;
17) A criação do depósito público de Vila Franca de Xira.
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Em 2006 e 2007, consolidou-se e acelerou-se a quase total eliminação do crescimento das
acções executivas pendentes. Nestes anos terminaram mais acções executivas que nos 15
anos anteriores (terminaram, respectivamente, 269.668 e 269.327 processos executivos, o
que correspondeu a um crescimento, em 2006, de 22% face a 2005).

As medidas legislativas de desbloqueio e a disponibilização dos recursos materiais
necessários à implementação da Reforma da Acção Executiva encetadas entre 2005 e 2007
tiveram os seguintes resultados práticos:
 Em dois anos evitou-se mais de 1/4 de milhão de acções nos tribunais;
 O ano de 2007 foi o segundo ano consecutivo, após 2006, de descida da pendência.
Entre 1995 e 2005 a pendência processual cresceu todos os anos;
 A diminuição da pendência em 2007 foi de 1,4% (22.518 processos). Assim, o
ritmo da descida da pendência aumentou de 2006 (0,4%) para 2007 (1,4%);
 Em 2007, verificou-se uma redução do número de processos entrados nos tribunais,
na ordem dos 2,6% (menos 20.818 processos);
 O número de processos findos manteve-se, em 2007, aos níveis de 2006, sendo que
neste ano havia-se registado um aumento de processos terminados na ordem dos
14,1%.

Figura 2 - Saldo processual anual (Processos entrados – Processos findos) 1996-2007
Fonte: Direcção-Geral da Política de Justiça (Ministério da Justiça)
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Estes resultados são especialmente importantes se atentarmos que em 2007 não existiu
nenhuma medida de incentivo extraordinário para a desistência de acções/extinção da
instância com relevância fiscal, semelhante à que vigorou em 2006 e que provocou um
aumento significativo dos processos terminados (a medida de incentivo à desistência de
acções de 2007 não tinha qualquer incentivo fiscal).

Na justiça cível, em 2007 verificou-se uma redução da pendência na ordem dos 2% (menos
25.148 processos pendentes). Em 2006, essa redução tinha sido de 1,5%.

Com efeito, as acções declarativas pendentes diminuíram 22,2% (menos 34.324 processos
pendentes), mas foi em sede de execuções cíveis que o cenário se alterou bastante:


Deixou praticamente de haver crescimento da pendência de processos executivos;



Verificou-se um aumento muito ligeiro da pendência na ordem dos 0,4% (3.792
processos). No ano de 2006 havia-se registado um aumento de 1,6% (15.395).
Antes, entre 2002 e 2005, o aumento da pendência das acções executivas foi
sempre na ordem dos 13,3% a 16,5%;



A eficácia da acção executiva manteve-se ao ritmo de 2006.
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Figura 3 – N.º de Processos findos (1996-2007)
Fonte: Ministério da Justiça

Os dados do sistema judicial português de 2006 foram avaliados pela Comissão Europeia
para a Eficácia da Justiça do Conselho da Europa (CEPEJ), a qual, relativamente à
desmaterialização dos processos judiciais e à inovação tecnológica, considerou Portugal
como um país com “elevado nível de informatização” nos tribunais, a par de países como
a Áustria, Dinamarca, Estónia e Finlândia (e à frente de outros como a Alemanha, Bélgica,
Holanda e Itália), num total de 46 países analisados.
Quanto à taxa de resolução processual de natureza civil e comercial ("clearance rate”), ou
seja, a capacidade de resposta dos tribunais em relação à procura/casos que têm que decidir
num determinado ano, a CEPEJ classificou Portugal entre os cinco países melhor cotados,
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num total de 32 países analisados, e à frente de Estados como a Espanha, França, Itália ou
Noruega.221

1.4.

OS

OBJECTIVOS DO

DECRETO-LEI

N.º

226/2008,

DE

20

DE

NOVEMBRO,

E A

CRIAÇÃO DA COMISSÃO PARA A EFICÁCIA DAS EXECUÇÕES

Face à evolução da acção executiva nos termos acima explanados, nomeadamente no que
se refere aos avanços legislativos no sentido de desbloquear os problemas geradores de
ineficácia da acção executiva, o legislador entendeu, em 2008, fazer um esforço de
simplificação da Reforma da Acção Executiva de 2003, que embora mantendo as linhas
gerais desta, pretendeu alcançar, fundamentalmente, três grandes objectivos:


Simplificar e desburocratizar;



Promover a eficácia das execuções;



Evitar acções judiciais desnecessárias.

Tendo em vista simplificar e desburocratizar a acção executiva, o legislador previu a
eliminação de intervenções actualmente cometidas ao juiz de execução ou à secretaria
judicial que envolvem uma constante troca de informação burocrática entre o mandatário,
o tribunal e o agente de execução.

Com a eliminação desta inútil triangulação, o juiz deixou de receber e analisar os relatórios
dos agentes de execução sobre as diligências efectuadas e os motivos da frustração da
penhora, assim como as comunicações que as partes e os mandatários enviavam, muitas
vezes em duplicado, para o tribunal e para o agente de execução, com o intuito de obter
informações sobre o estado da execução.

Cfr. Sistemas de Justiça Europeus – Eficiência e Qualidade da Justiça, Comissão Europeia para a Eficácia da
Justiça do Conselho da Europa, (dados de 2006), edição de 2008, p. 87, tabela 33.
221
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Desta forma, o legislador concentrou no agente de execução a maioria das diligências e dos
actos processuais a praticar nas execuções, simplificando o modelo de execução, retirando
poderes e tarefas de cariz não jurisdicional da esfera do juiz de execução, reservando-lhe
antes a nobre função de dirimir efectivos conflitos entre as partes surgidos no âmbito de
uma execução (ou seja, proferir despacho liminar; apreciar a oposição à execução ou à
penhora; verificar e graduar os créditos; julgar as reclamações dos actos do agente de
execução - cfr. artigo 809.º do CPC), permitindo uma maior agilização do processo e
cometendo a realização de tarefas burocráticas e objectivamente determinadas a
profissionais com formação adequada e sob a fiscalização de um órgão disciplinar
independente.

No entanto, com a previsão da tramitação electrónica dos processos executivos, nos termos
do artigo 138.º-A do CPC (cfr. o n.º 2 do artigo 801.º do CPC), o legislador simplificou, ou
melhor, “revolucionou” o sistema processual civil português, o que era há muito desejado
por todos aqueles que defendem a celeridade das execuções cíveis, enquanto característica
fundamental de um sistema judicial eficaz.

Após dois anos de vigência de uma primeira e ainda limitada forma de comunicação
verdadeiramente electrónica dos requerimentos executivos e que, mesmo assim, veio
agilizar, em muito, a tramitação inicial do processo, permitindo desbloquear as situações
de acumulação de processos não autuados nas secretarias de execução de Lisboa e do
Porto, iniciou-se, no âmbito do Projecto Citius, um novo processo executivo: o processo
electrónico.

Visando promover a eficácia das execuções, o legislador aumentou os poderes de
investigação do agente de execução, permitindo-lhe realizar, sem necessidade de
autorização judicial, as diligências necessárias à identificação do executado e à
identificação e localização dos bens penhoráveis, através da consulta directa das bases de
dados da administração tributária, da segurança social, das conservatórias do registo
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predial, comercial e automóvel e outros registos e arquivos semelhantes (cfr. artigos 833.ºA e 833.º-B do CPC).

A promoção da eficácia das execuções é ainda assegurada através da:
 Criação da Comissão para a Eficácia das Execuções;
 Abertura para a arbitragem institucionalizada no âmbito da acção executiva,
prevendo-se a criação de centros de arbitragem voluntária com competência para a
resolução de litígios resultantes do processo de execução e para a realização das
diligências de execução previstas na lei, assegurando ainda uma ligação efectiva a
sistemas de apoio ao sobreendividamento.

Por último, com vista a evitar acções judiciais desnecessárias, o Registo Informático de
Execuções passa a ser disponibilizado aos agentes de execução e advogados,
gratuitamente, com os dados relativos às execuções frustradas por inexistência de bens
penhoráveis, o que:


Constitui um forte elemento dissuasor do incumprimento contratual,
contribuindo para o crescimento da confiança no desempenho da economia
portuguesa;



Permite ao futuro credor avaliar o risco da celebração de um contrato com
determinada pessoa, se a mesma for devedora de terceiros;



Possibilita ao actual credor uma análise acerca da real viabilidade de
instauração de um processo executivo contra um executado incluído no
registo informático de execuções, prevenindo processos judiciais sem
viabilidade e cuja pendência tem prejudicado a tramitação de outros
efectivamente necessários para assegurar uma tutela jurisdicional efectiva do
direito fundamental de acesso à Justiça em prazo razoável;



Permite a recuperação do Imposto sobre o Valor Acrescentado nas dívidas até
€ 8.000, desde que o credor tenha celebrado um contrato com alguém que não
lhe pague e que posteriormente venha a ser incluído no registo informático de
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execuções, e ainda tenha tentado recuperar o crédito por escrito, mas sem
necessidade de requerer injunções, instaurar acções judiciais ou pedir
certidões do registo informático de execuções (cfr. artigo 78.º do Código do
Imposto sobre o Valor Acrescentado, na redacção dada pelo artigo 75.º da Lei
n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro).

Paralelamente, cria-se a lista pública de execuções disponível ao público em
http://www.citius.mj.pt/Portal/execucoes/ListaPublicaExecucoes.aspx,

na

qual

serão

publicitados os nomes dos devedores/executados (actualmente regista cerca de 17.000
devedores) e os valores das dívidas em causa, quando as execuções se tenham frustrado
por inexistência de bens penhoráveis, garantindo a todos os cidadãos e empresas as
vantagens acima enunciadas, e promovendo a responsabilização na concessão de crédito.

2. A COMISSÃO PARA A EFICÁCIA DAS EXECUÇÕES (CPEE)

A CPEE foi criada pelo Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro, e entrou em
funcionamento no dia 31 de Março de 2009, (data de entrada em vigor do referido
diploma), através da realização da 1.ª Reunião do Plenário que elegeu a 1.ª Presidente da
CPEE, por unanimidade, e por um período de 3 anos, renovável por igual período.

2.1.

OS VALORES DA CPEE

Tendo em vista cumprir a missão que lhe foi legalmente confiada, a CPEE assume como
valores essenciais:
 Independência;
 Celeridade;
 Eficiência;
 Eficácia;
 Transparência;
314 de 362

e-Justiça II

 Elevada Qualidade Técnica da Formação do Agente de Execução;
 Legalidade, Ética e Deontologia.

2.2.

O PLENÁRIO E O GRUPO DE GESTÃO DA CPEE

A CPEE funciona em Plenário e em Grupo de Gestão.

Por um lado, a CPEE conta com a composição plural e alargado do Plenário (11
Membros), o qual constitui uma plataforma de cooperação entre todos os intervenientes
que representam o universo da Justiça (representantes do poder político, dos operadores
judiciários e dos cidadãos e das empresas), que analisam os problemas, na sua maioria
transversais à Justiça, Sociedade e Economia e, em conjunto, tentam encontrar as melhores
soluções para os problemas geradores de ineficácia das execuções.

Por outro lado, a CPEE é ainda composta por 5 Membros do Grupo de Gestão: a
Presidente da CPEE, o Presidente do Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução e
mais três membros escolhidos pela Presidente e votados favoravelmente pelos Membros do
Plenário, que exercem funções em exclusividade.

Está ainda prevista a constituição de uma assessoria técnica da CPEE, a qual só ocorreu em
2009 (3 técnicos), por falta de financiamento para o efeito nos anos seguintes.

2.3.

AS COMPETÊNCIAS DA CPEE

O Presidente da CPEE tem competência para:


Representar a Comissão;



Promover a divulgação da CPEE a nível nacional e internacional;



Convocar e estabelecer a ordem de trabalhos das reuniões;
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Presidir às reuniões;



Solicitar a cada membro do Plenário a informação necessária à preparação das
reuniões do Plenário, em especial, tendo em vista o exercício, pelo Grupo de Gestão,
da competência prevista na alínea g) do n.º 1 do artigo 19.º do presente
Regulamento;



Suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões do Plenário, quando
circunstâncias excepcionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a incluir
na acta da reunião;



Promover o cumprimento das deliberações da CPEE;



Realizar

as

diligências

e

desencadear

os

procedimentos

necessários

à

desmaterialização dos processos subjacentes ao exercício das competências da
CPEE, designadamente através do recurso a plataformas electrónicas;


Orientar, coordenar e superintender na direcção das actividades do Grupo de Gestão;



Apresentar ao Plenário os fundamentos para a cessação de funções de algum dos
membros do Grupo de Gestão por si escolhidos e votados favoravelmente pelo
Plenário;



Estabelecer, na medida do necessário, outras normas relativas ao funcionamento da
Comissão que não contrariem o disposto na lei e no presente Regulamento;



Exercer as demais competências que lhe forem cometidas por lei.

O Plenário da CPEE assume natureza deliberativa, tendo competência para:


Emitir recomendações sobre a formação dos agentes de execução e sobre a eficácia
das execuções;



Definir o número de candidatos a admitir em cada estágio de agente de execução;



Escolher e designar a entidade externa responsável pela elaboração, definição dos
critérios de avaliação e avaliação do exame de admissão a estágio de agente de
execução;



Aprovar o relatório anual de actividade;
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Decidir os recursos das decisões do Grupo de Gestão que apliquem penas de
suspensão e de expulsão de agente de execução;



Emitir o parecer relativo à reinscrição ou ao novo registo do agente de execução que
o requeira dentro dos cinco anos posteriores à cessação da inscrição ou registo
anterior, a que se refere a alínea f) do n.º 1 do artigo 117.º do Estatuto da Câmara
dos Solicitadores (competência delegada na Presidente da CPEE);



Decidir os pedidos de suspensão de aceitar novos processos e os pedidos de escusa,
com excepção dos pedidos de escusa que tenham como fundamento impedimentos
ou suspeições do agente de execução, apresentados nos termos do artigo 122.º do
Estatuto da Câmara dos Solicitadores;



Emitir a certidão em caso de substituição do agente de execução a que se refere o n.º
3 do artigo 129.º do Estatuto da Câmara dos Solicitadores (competência delegada na
Presidente da CPEE);



Decidir da necessidade e oportunidade da participação na CPEE de representantes
de outras entidades relevantes para a discussão e execução de tarefas específicas;



Exercer todas as demais competências da CPEE não cometidas ao Grupo de Gestão,
por lei ou por deliberação do Plenário.

O Grupo de Gestão é o braço executivo da CPEE e exerce as seguintes competências:
 Instruir os processos disciplinares de agentes de execução;
 Aplicar as penas disciplinares aos agentes de execução;
 Destituir agentes de execução com fundamento em actuação processual dolosa ou
negligente ou em violação grave de dever que lhes seja imposto, nos termos do n.º
6 do artigo 808.º do Código de Processo Civil;
 Proceder a inspecções e fiscalizações aos agentes de execução;
 Nomear agentes de execução para integrar as comissões de fiscalização e designar a
entidade externa responsável pelas fiscalizações e inspecções bienais previstas no
artigo 131.º do Estatuto da Câmara dos Solicitadores;
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 Decidir as questões relacionadas com os impedimentos e suspeições do agente de
execução;
 Preparar os documentos e realizar os procedimentos necessários ao exercício, pelo
Plenário, das seguintes competências:
i) Definição do número de candidatos a admitir em cada estágio de agente de
execução;
ii) Escolha e designação da entidade externa responsável pela elaboração,
definição dos critérios de avaliação e avaliação do exame de admissão a
estágio de agente de execução;
iii) Aprovação do relatório anual de actividade.
 Instaurar de imediato processo disciplinar no caso de se verificar falta de provisão
em qualquer conta-cliente ou se houver existência de indícios de irregularidade na
respectiva movimentação, nos termos do n.º 1 do artigo 125.º do Estatuto da
Câmara dos Solicitadores;
 No caso referido no ponto anterior, determinar as medidas cautelares que considere
necessárias, podendo ordenar a suspensão preventiva do agente de execução,
designando outro agente de execução que assuma a responsabilidade das execuções
em curso e a gestão das contas-clientes, nos termos do n.º 2 do artigo 125.º do
Estatuto da Câmara dos Solicitadores;
 Assegurar todos os procedimentos necessários no caso de substituição do agente de
execução decorrente de processo disciplinar, de destituição do agente de execução
ou de outra decisão da CPEE;
 Instaurar processo disciplinar sempre que o relatório elaborado pelo agente de
execução substituto acerca da situação das execuções, com os respectivos acertos
de contas, indicie a existência de irregularidades, nos termos do n.º 5 do artigo
129.º do Estatuto da Câmara dos Solicitadores;
 Executar o que para tal for incumbido pelo Plenário da CPEE.

2.4.

OS OBJECTIVOS E LINHAS DE ORIENTAÇÃO DA CPEE
318 de 362

e-Justiça II

Tendo em linha de conta os aspectos referidos, em especial as alterações legislativas
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro, e a sua regulamentação, a
CPEE definiu 3 (três) objectivos primordiais para o triénio 2009/2012:
OBJECTIVOS

RESULTADOS A ATINGIR

A melhoria da eficácia através da
1.

participação de todos os intervenientes

Promover a eficácia das execuções:

na Justiça

celeridade e eficiência, através do
processo electrónico

Aumentar a qualidade e a exigência da
formação inicial e contínua dos agentes
de execução

Aumentar a transparência da actividade,
a qualidade e a exigência da formação
2.

inicial e contínua dos agentes de

Contribuir para o aumento do nível de

execução

formação técnica e deontológica dos
agentes de execução, reforçando a sua

Melhoria do grau de cumprimento da

disciplina e promovendo a dinamização

lei, das normas éticas, deontológicas e

do E-Agente de Execução

disciplinares pelos agentes de execução

Detecção e punição em tempo útil do
incumprimento das normas legais e
estatutárias pelo agente de execução, e
sua eficiente fiscalização e inspecção
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E-Agente de Execução

Promover a E-CPEE e a sua divulgação

3.
Assegurar a divulgação da CPEE e
promover a sua actuação através de
meios electrónicos (E-CPEE), tornando-

Reforçar o elo de ligação entre a CPEE,

a o elo de ligação entre os operadores

os cidadãos e as empresas

judiciários, os cidadãos e as empresas

2.5.

A E-CPEE

No exercício das suas funções, a CPEE privilegia a utilização de meios de comunicação
electrónica, tendo, aliás, definido como um dos objectivos primordiais para o triénio
2009/2012, assegurar a divulgação da CPEE e promover a sua actuação através de meios
electrónicos, tornando-a um elo de ligação entre os operadores judiciários e os cidadãos e
as empresas.

A CPEE privilegia a utilização de meios de comunicação electrónica na seguinte medida:
a) Dispõe de um sítio na Internet acessível em http://www.cpee.pt no qual é feita a
divulgação ao público em geral da informação relativa, nomeadamente, aos
membros da CPEE, aos seus objectivos, competências, actividades desenvolvidas,
às boas práticas na actividade dos agentes de execução, às medidas disciplinares
e/ou cautelares aplicadas pela CPEE aos Agentes de Execução e à lista de Agentes
de Execução distinguidos pela CPEE pela boa prestação de serviço público;
b) O sítio da CPEE na Internet disponibiliza ainda áreas de acesso restrito aos
membros do Plenário e do Grupo de Gestão através de um sistema idóneo de
segurança, destinadas a incrementar a comunicação electrónica entre todos os
elementos da Comissão e a facilitar o exercício das competências da CPEE;
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c) As comunicações e notificações dos membros do Plenário e dos membros do Grupo
de Gestão da CPEE, designadamente o envio de convocatórias para as reuniões, ou
a circulação de documentos, são efectuadas por via electrónica, através da área de
acesso restrito disponível no sítio da CPEE na Internet. Enquanto as comunicações
e notificações não puderem ser efectuadas através da área de acesso restrito, são
feitas por correio electrónico;
d) Foi criado no site da CPEE um formulário electrónico para a apresentação da
queixa/participação relativamente à actuação de agente de execução (
http://www.cpee.pt/contactos/queixa/);
e) Foi criado no site da CPEE um campo electrónico para permitir a consulta pública
de iniciativas que a CPEE se encontra a desenvolver. Neste momento, encontramse em apreciação pública as linhas gerais do Manual de Boas Práticas do Agente de
Execução (http://www.cpee.pt/Manual_AE/) e do Código de Ética/Deontológico do
Agente de Execução (http://www.cpee.pt/codigo/);
f) Entre Junho e Setembro de 2011, a CPEE realizou a fiscalização electrónica dos
626 Agentes de Execução que ainda não tinham sido fiscalizados presencialmente
pela CPEE, através do envio aos Agentes de Execução, por email, de uma checklist a ser preenchida por cada fiscalizado, contendo informação acerca da sua
actividade.

3. A ACTIVIDADE DA CPEE: RESULTADOS EM 2 ANOS

4.1.

A

EMISSÃO DE RECOMENDAÇÕES PARA A EFICÁCIA DAS EXECUÇÕES E

PARA A FORMAÇÃO DOS AGENTES DE EXECUÇÃO

No dia 13/07/2010 o Plenário da CPEE aprovou as 93 Recomendações da CPEE sobre a
Eficácia das Execuções e a Formação dos Agentes de Execução 2009/2010, disponíveis
em

http://www.cpee.pt/media/uploads/pages/RECOMENDACOES_DA_CPEE_2009-

2010__.pdf.
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Por sua vez, no dia 22/11/2011 o Plenário da CPEE debateu o balanço da execução das
Recomendações da CPEE 2009/2010, através da apresentação dos quadros nos moldes de
seguida apresentados e aprovou 105 Recomendações da CPEE sobre a Eficácia das
Execuções e a Formação dos Agentes de Execução 2011/2012, disponíveis em
http://www.cpee.pt/media/uploads/pages/RECOMENDACOES_DA_CPEE_EFICACIA_
DAS_EXECUCOES_FORMACAO_DOS_AGENTES_EXECUCAO_2011_2012.pdf.

A emissão de Recomendações pela CPEE foi antecedida de uma análise ex professo do
sistema de execuções cíveis, feita pela CPEE, com base em critérios próprios (inspirados
nos critérios de análise da CEPEJ), e assente numa ampla discussão pública promovida
pela realização da 1.ª Conferência Internacional da CPEE "Promover a Eficácia das
Execuções", realizada nos dias 18 e 19 de Junho de 2010 no ISCSP, e da 2.ª Conferência
Internacional “ Promover a Eficácia das Execuções” e Workshop “ Boas Práticas na
Actividade do Agente de Execução”, realizada nos dias 23 e 24 de Setembro no Centro
Multimeios de Espinho, auscultando-se oradores nacionais e internacionais peritos na
matéria, o público em geral, tendo-se recolhido sugestões que foram recebidas através do
preenchimento do formulário "Boletim de Sugestões" no âmbito da fiscalização electrónica
(83 Agentes de Execução enviaram à CPEE o seu contributo), e ainda através das diversas
reuniões com operadores judiciários, grandes litigantes e os Agentes de Execução
estagiários.

As Recomendações sobre a Eficácia das Execuções e sobre a Formação dos Agentes de
Execução têm como destinatários as seguintes entidades:
a) Membro do Governo responsável pela área da Justiça;
b) Membro do Governo responsável pela área da Justiça, em cooperação com a
Câmara dos Solicitadores;
c) Membro do Governo responsável pela área das Finanças e Câmara dos
Solicitadores;
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d) Membros do Governo responsáveis pelas áreas da Justiça, Finanças e Segurança
Social, em cooperação com a Câmara dos Solicitadores;
e) Câmara dos Solicitadores;
f) Agentes de Execução: oficiais de justiça/ solicitadores/ advogados;
g) Entidades que concedem crédito.

De seguida, é identificado o balanço da concretização das Recomendações da CPEE
2009/2010 para a Eficácia das Execuções e para a Formação dos Agentes de Execução.

4.1.1. BALANÇO DA CONCRETIZAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES PARA A EFICÁCIA DAS
EXECUÇÕES 2009/2010
ENTIDADES
DESTINATÁRIAS
MJ
Cooperação

entre

MJ e CS
Cooperação

entre

MF e CS

N.º TOTAL DE
RECOMENDAÇÕES

N.º DE
RECOMENDAÇÕES
EXECUTADAS

N.º DE
RECOMENDAÇÕES
EM FALTA

26

2

24

3

1

2

1

0

1

2

1

1

19

4 222

15

2

0

2

Cooperação
ENTRE MJ, MF,
MSSS e CS
CS
Agentes

de

Execução:

oficiais

de

justiça/
222 Atendendo a que uma das recomendações só foi parcialmente concretizada, foi considerada ainda
como medida a concretizar.
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solicitadores
/advogados
Entidades

que

concedem crédito
Divulgação

1

0

1

7

7

0

61

15

46

ao

público do regime
legal

em

vigor

desde 31/03/2009 e
da

análise

eficiência

de
por

Tribunal
TOTAIS

Em suma: apenas foram executadas 24,5% das recomendações da CPEE sobre a eficácia das
execuções, encontrando-se em falta a execução de 75,4% das recomendações da CPEE.

4.1.2. BALANÇO

DA CONCRETIZAÇÃO DAS

RECOMENDAÇÕES

PARA A FORMAÇÃO

DOS AGENTES DE EXECUÇÃO 2009/2010

N.º TOTAL DE

N.º DE

N.º DE

RECOMENDAÇÕ

RECOMENDAÇÕ

RECOMENDAÇÕ

ES

ES EXECUTADAS

ES EM FALTA

ENTIDADE
DESTINATÁRIA:
CÂMARA DOS
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SOLICITADORES

Formação inicial

19

4 223

15

13

0 224

13

32

4

28

Formação contínua
obrigatória
TOTAIS

Em suma: apenas foram executadas 12,5% das recomendações da CPEE sobre a formação dos Agentes de
Execução, encontrando-se 87,5% das recomendações da CPEE em falta.

4.1.3. AS 105 RECOMENDAÇÕES

PARA A

EFICÁCIA

DAS

EXECUÇÕES

E PARA A

FORMAÇÃO DOS AGENTES DE EXECUÇÃO (2011/2012)
As 105 Recomendações para a Eficácia das Execuções e para a Formação dos Agentes de
Execução 2011/2012, aprovadas pelo Plenário da CPEE em 25/10/2011, reúnem as 74
Recomendações da CPEE 2009/2010 que não foram concretizadas até à presente data e as
31 novas Recomendações a concretizar, descritas nos quadros abaixo.
a) 42 Recomendações para a eficácia: Membro do Governo responsável pela área da
Justiça

Atendendo a que duas recomendações foram só parcialmente concretizadas, foram consideradas
ainda como medidas a concretizar.
224 Atendendo a que uma recomendação só foi parcialmente concretizada, foi considerada como
medida a concretizar.
223
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24 RECOMENDAÇÕES CPEE 2009/2010 (EM FALTA)

A) APROVAÇÃO/ PUBLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO
Portaria conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração
interna e da justiça – fixação da remuneração das autoridades policiais pelos serviços
1.

de arrombamento prestados na realização da penhora (no caso em que as portas
estejam fechadas ou haja receio justificado de oposição e resistência), e das
modalidades de auxílio a adoptar e os procedimentos de cooperação entre os serviços
judiciais e as forças de segurança (cfr. artigo 840.º, em especial, n.º s 5 e 6 do CPC).

2.

Portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça – definição dos
termos da realização da venda em leilão electrónico (cfr. artigo 907.º-B do CPC).
Portaria do membro do Governo responsável pela área da justiça – criação da comissão

3.

de fiscalização da actividade dos centros de arbitragem institucionalizada na acção
executiva (cfr. artigos 11.º a 18.º do Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro).
Despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e
da Justiça, de fixação da dotação máxima anual destinada ao recrutamento de peritos

4.

ou técnicos da assessoria do Grupo de Gestão da CPEE, relativamente ao ano de 2010
– urgente (cfr. o n.º 3 do artigo 69.º-F do ECS, conjugado com a alínea c) do artigo 2.º
do Decreto-Lei n.º 165/2009, de 22 de Julho).
B) APLICAÇÃO PRÁTICA DAS MEDIDAS LEGAIS

5.
6.
7.

Criação de depósitos públicos para garantir a efectivação da penhora de bens móveis.
Inclusão das execuções fiscais no Registo Informático das Execuções e na Lista
Pública de Execuções – centralização de dados.
Desenvolvimento do Perfil próprio da CPEE no CITIUS.
Desenvolvimento no CITIUS de um mecanismo automático de dessassociação do

8.

agente de execução suspenso de actividade por mais de dez dias pela CPEE, ou alvo da
pena disciplinar de expulsão pela CPEE, e possibilidade de associação de outro agente
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de execução, em cada um dos processos executivos que estavam a cargo do agente de
execução suspenso ou expulso (cfr. n.º 2 do artigo 125.º do ECS e artigo 8.º da Portaria
n.º 331-B/2009, de 30 de Março).
Possibilidade de o Exequente requerer no CITIUS a renovação da execução sem
9.

necessidade de preenchimento e de submissão de novo requerimento executivo, nos
casos previstos no n.º 5 do 920.º do CPC, e com a correspondente renovação do
processo no SISAAE

10.

11.

Possibilidade de o Exequente proceder à efectiva substituição do agente de execução e
designação de outro directamente através do CITIUS.
Possibilidade de o Autor prosseguir a imediata execução da sentença através do
CITIUS.
Informação automática e via electrónica da elaboração da conta ao Agente de
Execução (atendendo ao novo programa informático implementado nas Secretarias dos
Tribunais na sequência do Regulamento das Custas Processuais), para efeitos do

12.

disposto no n.º 2 do artigo 919.º do CPC, para que os processos findos não fiquem
parados nos Tribunais, quando estão apenas a aguardar que as secções dos Tribunais
informem se a conta de custas processuais está saldada (actualmente, estes processos
são contabilizados como pendentes, constituindo a “falsa pendência processual”).
Consulta através do CITIUS pelos agentes de execução, para visualização dos

13.

incidentes declarativos que se enxertam na acção executiva (por exemplo, a consulta
da oposição à execução permite verificar se foi prestada caução, ou ordenada pelo juiz
a suspensão da execução).
C) ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS - ACÇÃO EXECUTIVA

14.
15.

16.

Previsão do pré-pagamento ao agente de execução do valor fixo da tarifa para a fase 1.
Corrigir a remissão contida na norma relativa à rejeição e aperfeiçoamento do processo
(cfr. n.º 1 do artigo 820.º do CPC, que remete para ao artigo 812.º-C do CPC).
Esclarecer o sentido da norma que determina a remessa electrónica ao juiz do processo
para despacho liminar pelo agente de execução (proémio do artigo 812.º-D do CPC).
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Previsão do convite ao aperfeiçoamento do requerimento executivo pelo Agente de
17.

Execução (redacção do n.º 3 do artigo 812.º-E e do artigo 811.º, com as necessárias
adaptações).

18.

Eliminação de despacho judicial de autorização da penhora de saldos bancários (artigo
861.º-A do CPC).
Manutenção do modelo pluralista e democrático da composição do Plenário e do

19.

Grupo de Gestão da CPEE, com a afectação dos recursos humanos e financeiros
necessários ao exercício das suas competências legais (emissão do despacho conjunto
anual relativo à assessoria técnica).

20.

Atribuição de poder regulamentar à CPEE em sede de disciplina e de fiscalização dos
agentes de execução.
Elaboração de um Estatuto do Agente de Execução contendo:
a) As

Normas

de

Deontologia

Profissional

do

Agente

de

Execução

(incompatibilidades e impedimentos legais);
b) O Procedimento de Apreciação Liminar das Participações;
c) O Processo Disciplinar, contendo:
 A previsão de uma tipologia de infracções: muito graves, graves e leves;
21.

 A criação de duas formas de processo: uma forma de processo geral (infracções
muito graves, graves) e uma forma de processo sumária (infracções muito
leves; eliminação da fase inicial/ fase instrutória; notificação electrónica do
agente de execução);
 A correspondência entre o tipo de infracção e a pena disciplinar a aplicar;
d) O Procedimento de Fiscalização.
D) ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS - OUTROS REGIMES JURÍDICOS

22.

23.

Responsabilização do credor que concede crédito ao devedor já inscrito na Lista
Pública de Execuções, e enquanto o devedor constar desta lista.
Promoção de mais incentivos ao litigante frequente para recuperação extra-judicial do
seu crédito e para extinção efectiva das execuções inviáveis, de forma a modificar a
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sua forma de actuação, no que toca à recuperação dos seus créditos e libertar os
Tribunais para a efectiva resolução de litígios.
24.

Coordenação da execução cível e da execução fiscal, sobretudo nos casos em que esta
última é instaurada na pendência da execução cível.

18 RECOMENDAÇÕES DA CPEE 2011/2012
A) APROVAÇÃO/ PUBLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO/DESPACHO

25.

Criação de um modelo eficaz de gestão dos tribunais, electrónico, que assegure a
qualidade da prestação de serviço público.
Adoptar sistemas informáticos de gestão de processos judiciais em todas as comarcas

26.

piloto, tendo como modelo o Projecto "X" da comarca da Grande Lisboa-Noroeste
(Juízo de Execução de Sintra)225.
Despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das Finanças e
da Justiça, de fixação da dotação máxima anual destinada ao recrutamento de peritos

27.

ou técnicos da assessoria do Grupo de Gestão da CPEE, relativamente aos anos de
2011 e 2012 – urgente (cfr. o n.º 3 do artigo 69.º-F do ECS, conjugado com a alínea c)
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 165/2009, de 22 de Julho).
Previsão do acesso directo/electrónico da CPEE à vista que o Mandatário Judicial do

28.

Exequente tem no CITIUS, em todos os processos de um determinado Agente de
Execução226.
Colocação de “informação e alarmes electrónicos automáticos” no CITIUS, que serão

29.

enviados à CPEE sempre que o processo executivo esteja parado há mais de X meses
(a determinar pela CPEE).

225 De acordo com a Vogal do Plenário da CPEE designada pelo Membro do Governo responsável pela área da Justiça, Dra. Ana Vargas, esta medida está em análise pela DirecçãoGeral da Administração da Justiça, pelo que deve ser ponderada.
226 De acordo com a Vogal do Plenário da CPEE designada pelo Membro do Governo responsável pela área da Justiça, Dra. Ana Vargas, esta medida está em curso.
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Efectuar um levantamento do n.º de execuções nas quais existem incidentes
30.

declarativos; calcular a duração média do tempo dos processos declarativos enxertados
nos processos executivos e ponderar o estabelecimento de prazos de decisão judicial
nestes casos, a avaliar para efeitos de progressão na carreira.
B) APLICAÇÃO PRÁTICA DAS MEDIDAS LEGAIS
Operacionalização da criação dos centros de arbitragem da acção executiva prevista no

31.

Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro - tramitação das acções executivas dos
litigantes de massa.
Garantir uma relação efectiva entre os sistemas de apoio ao sobreendividamento
autorizados pelo Ministério da Justiça ao abrigo da Portaria n.º 312/2009, de 30 de

32.

Março, e os centros de arbitragem da acção executiva, permitindo que as situações de
sobreendividamento detectadas sejam encaminhadas para os sistemas de apoio ao
sobreendividamento.
Divulgar a possibilidade legal prevista no Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de

33.

Novembro, de suspender a inclusão do registo dos dados do Executado
sobreendividado na Lista Pública das Execuções quando este aderir a um plano de
pagamentos, e enquanto o estiver a cumprir
Divulgar a possibilidade legal prevista no Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de

34.

Novembro, de suspender os processos de execução submetidos a centros de arbitragem
quando os mesmos digam respeito a devedores sobreendividados.
C) ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS - ACÇÃO EXECUTIVA
Prever a extinção das execuções por falta de bens penhoráveis nas execuções

35.

instauradas antes de 15/09/2003, o que possibilitará a extinção de um número muito
significativo de acções executivas, contribuindo para libertar os tribunais judiciais das
“falsas pendências processuais”
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Publicar um Decreto-Lei que permita à CPEE aceder de forma directa (sem
intermediários) e electrónica aos processos executivos electrónicos, através do CITIUS
36.

e do SISAAE, para efeitos de fiscalização dos Agentes de Execução, e que determine o
reforço institucional e a independência financeira da CPEE – ponto 7.3. do 1.º
Relatório de Avaliação do Memorando de Entendimento com o Estado Português
(Setembro de 2011).

37.

Junção numa única Lista das actuais 3 Listas: Lista dos devedores do Ministério das
Finanças, da Lista de Pessoas e Empresas Insolventes, e da Lista Pública de Execuções
Inclusão de prazos peremptórios para que o Agente de Execução efectue pagamentos
ao Exequente e ao Executado, após despacho judicial, após extinção da instância e

38.

apresentação da nota final, e caso não seja cumprido esse prazo lhes ser aplicada uma
cominação, sanção pecuniária compulsória, multa no valor de X a Y consoante o valor
a transferir.
Clarificar quem extingue a instância pelo depósito da quantia exequenda, se o Juiz ou o

39.

Agente de Execução, nos processos instaurados em data anterior a 31/03/2009 –
uniformização de regimes.
D) ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS - OUTROS REGIMES JURÍDICOS

40.

Inclusão dos Agentes de Execução e da CPEE na lei relativa ao branqueamento de
capitais (uma vez que só faz menção aos solicitadores e aos advogados).
A entidade que concede crédito a um devedor que já se encontra registado na Lista dos
devedores do Ministério das Finanças, na Lista de Pessoas e Empresas Insolventes ou
na Lista Pública de Execuções (nesta data encontram-se actualmente cerca de 14.400

41.

registos), fica impossibilitado de tentar obter o crédito por via judicial, se a situação
patrimonial do devedor se mantiver ou agravar, devendo recorrer a meios alternativos
de resolução do litígio (arbitragem).
Previsão da obrigatoriedade de prestação de informação pelos Agentes e Execução à

42.

CPEE, via automática, através de um formulário electrónico, a enviar mensalmente,
contendo informação relativa aos montantes pecuniários depositados nas contas331 de 362
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cliente, conciliação destas quantias com cada processo judicial a seu cargo
(conciliação global), a conta corrente de cada processo judicial a seu cargo, e demais
contabilidade do escritório.

b) 3 Recomendações para a eficácia: Membro do governo responsável pela Justiça, em
colaboração com a Câmara dos Solicitadores

2 RECOMENDAÇÕES DA CPEE 2009/2010 EM FALTA

Assegurar que o processo electrónico seja constituído pelos mesmos actos, diligências
e notificações no CITIUS/HABILUS e no SISAAE, através de:
a) Mecanismos de sincronização em tempo real (para que os actos do agente de
execução sejam vertidos no CITIUS/HABILUS, e os actos do juiz, mandatário
judicial e oficial sejam vertidos no SISAAE);
43.

b) Uniformização do registo electrónico dos actos processuais no SISAAE e do tipo
de acto visualizado no CITIUS/Habilus, para que possa ser perfeitamente
identificado em qualquer dos sistemas se o acto corresponde a um requerimento,
notificação, junção de documento ou penhora, evitando a abertura de milhares
de requerimentos que não implicam uma actuação do oficial de justiça/juiz, mas
que através da transmissão electrónica do acto “não classificado” originam
tarefas inúteis.
Assegurar a efectiva extinção das acções executivas pendentes por falta de bens do

44.

devedor por aplicação do n.º 6 do artigo 833.º-B do CPC (inclusive em relação a
processos anteriores a 2009).
1 RECOMENDAÇÃO DA CPEE 2011/2012
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Permitir que o Agente de Execução seja desassociado e associado nos sistemas
informáticos (CITIUS e SISAAE), por uma única entidade, a saber, a CS, o Tribunal
ou a CPEE, para efeito de execução directa e electrónica das decisões tomadas no
45.

âmbito das respectivas competências legais (ex.: CS: cessação voluntária da actividade
do Agente de Execução; Tribunal: cumprimento da destituição judicial; CPEE:
cumprimento da destituição administrativa nos processos instaurados após 31/03/2009
ou de deferimento de impedimento legal do Agente de Execução).

c) 1 Recomendação para a eficácia: Membro do Governo responsável pela área das
Finanças e Câmara dos Solicitadores

1 RECOMENDAÇÃO DA CPEE 2009/2010 EM FALTA
Possibilidade de pagamento por transferência bancária aos Serviços de Finanças ou
46.

Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P., para efeitos do pagamento
à Administração Fiscal nos casos previstos nos artigos 280.º do CPC e 81.º do CPPT

d) 1 Recomendação para a eficácia: Membros do Governo responsáveis pelas áreas da
Justiça, Finanças e Segurança Social, em cooperação com a Câmara dos Solicitadores

1 RECOMENDAÇÃO DA CPEE 2009/2010 EM FALTA
Previsão do acesso ao agente de execução a outro tipo de informação relevante para
47.

efeitos de penhora, por exemplo pensões auferidas pelo Executado (cfr. o n.º 3 do
artigo 4.º da Portaria n.º 331-A/2009, de 30 de Março).

e) 22 Recomendações para a eficácia: Câmara dos Solicitadores
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15 RECOMENDAÇÕES DA CPEE 2009/2010 em falta

A) APROVAÇÃO/ PUBLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO
48.
49.

50.

51.

52.

Regulamento de registo de sociedades de agentes de execução, a aprovar pelo
Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores (cfr. n.º 3 do artigo 119.º-A do ECS).
Regulamento relativo ao arquivo e conservação dos documentos das execuções e dos
actos processuais efectuados pelo Agente de Execução, a aprovar pelo Conselho Geral
da Câmara dos Solicitadores (cfr. alínea f) do n.º 1 do artigo 123.º do ECS).
Regulamento que aprova o modelo de contabilidade organizada do agente de
execução, a aprovar pelo Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores (cfr. alínea g)
do n.º 1 do artigo 123.º do ECS).
Regulamento que aprova o endereço electrónico do agente de execução, os meios de
identificação do agente de execução e os meios de comunicação electrónicos entre o
agente de execução e outras entidades públicas e privadas, a aprovar pelo Conselho
Geral da Câmara dos Solicitadores (cfr. alíneas j) a m) do n.º 1 do artigo 123.º do
ECS).
Regulamento que aprova as normas e procedimentos relativos à utilização do registo
informático dos movimentos das contas-clientes do agente de execução, a aprovar pelo
Conselho Geral da Câmara dos Solicitadores (cfr. n.º s 4 a 10 do artigo 124.º do ECS).
B) APLICAÇÃO PRÁTICA DAS MEDIDAS LEGAIS

53.
54.

55.

56.

Criação de depósitos equiparados a depósitos públicos para garantir a efectivação da
penhora de bens móveis.
Criação de soluções de resolução célere dos seguintes problemas que por vezes surgem
no âmbito do SISAAE: impossibilidade de nomeação pelo Exequente de determinado
agente de execução que se encontra “Activo”
Criação do perfil da CPEE no SISAAE, permitindo o exercício das suas competências
legais através de comunicação electrónica (comunicação electrónica entre a CPEE e
cada Agente de Execução e a execução directa das decisões da CPEE).
Desenvolvimento informático da aplicação necessária à tramitação electrónica dos
processos disciplinares e das fiscalizações da CPEE, e respectivo tratamento
estatístico. A aplicação informática foi criada e desenhada pela CPEE, que entregou o
respectivo workflow à Câmara dos Solicitadores em Outubro de 2009 (cfr. alíneas a) e
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57.
58.
59.
60.

61.

62.

b) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 165/2009, de 22 de Julho).
Nomeação automática de agente de execução, nos termos do 811.º-A do CPC, quando
o Exequente não indica Agente de Execução no requerimento executivo.
Realização pelo Agente de Execução da penhora electrónica através do SISAAE de
imóveis, quotas de sociedades, marcas e patentes, saldos bancários e créditos fiscais.
Acesso pelo Agente de Execução às consultas da identidade do cônjuge do Executado
e dos bens penhoráveis deste através do SISAAE.
Possibilitar ao Agente de Execução a inserção de dados no registo informático de
execuções através do SISAAE, com vista a aumentar a celeridade na realização destas
tarefas.
Criação de meios electrónicos para conclusão dos processos pelo Agente de Execução
directamente ao juiz, por oposição aos actos que devam ser remetidos à secretaria do
Tribunal.
Criação de referência multibanco “aberta” para possibilitar pagamentos parciais em
sede de penhora de vencimento, permitindo a rápida identificação do processo judicial
e a sua correspondência com a conta-cliente dos Executados.
7 RECOMENDAÇÕES DA CPEE 2011/2012
A) APROVAÇÃO/ PUBLICAÇÃO DA REGULAMENTAÇÃO
Previsão de pagamento aos Agentes de Execução que são designados para tramitar os

63.

processos dos Agentes de Execução suspensos preventivamente – cfr. n.º 3 do artigo
127.º do ECS, n.º 2 do artigo 131.º do ECS, conjugado com a alínea b) do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 165/2009, de 22 de Julho.
Colocação de “informação e alarmes electrónicos automáticos” no SISAAE, que

64.

serão enviados à CPEE sempre que o processo executivo esteja parado há mais de X
meses (a determinar pela CPEE).
B) APLICAÇÃO PRÁTICA DAS MEDIDAS LEGAIS
Pagamento aos Agentes de Execução Fiscalizadores pela análise dos elementos
recolhidos em sede de fiscalização presencial (ex.: processos judiciais, extractos

65.

bancários) e pela elaboração dos relatórios de fiscalização a submeter à CPEE
(actualmente, cada relatório é composto de 150 páginas, em média) – cfr. n.º 3 do
artigo 127.º do ECS, n.º 2 do artigo 131.º do ECS, conjugado com a alínea b) do artigo
335 de 362

e-Justiça II

3.º do Decreto-Lei n.º 165/2009, de 22 de Julho.
Pagamento à assessoria técnica das Comissões de Fiscalização, pela análise dos
elementos recolhidos em sede de fiscalização presencial (ex.: processos judiciais,
extractos bancários) e pela elaboração dos relatórios de fiscalização a submeter à

66.

CPEE (actualmente, cada relatório é composto de 150 páginas, em média) – cfr. n.º 3
do artigo 127.º do ECS, n.º 2 do artigo 131.º do ECS, conjugado com a alínea b) do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 165/2009, de 22 de Julho.
Pagamento de assessoria técnica para a análise dos elementos recolhidos em sede de
fiscalização electrónica realizada aos 626 Agentes de Execução (626 relatórios

67.

pendentes).
Solicitação à instituição de crédito depositária das contas-clientes dos Agentes de
Execução (actualmente o Millenium BCP) da emissão de extractos bancários digitais, e
sua disponibilização no SISAAE, como forma de permitir ao Agente de Execução a

68.

fácil elaboração da conta corrente de cada processo, e o acesso das partes a esta contacorrente (maior transparência da actividade do Agente de Execução).
Disponibilização de um acesso electrónico ao SISAAE pelo Juiz, as partes,
Mandatários Judiciais e pela CPEE para visualização da conta-corrente dos processos
executivos (conciliação entre a conta-cliente e os actos processuais praticados pelo

69.

Agente de Execução); ou, assegurar a possibilidade da sua visualização na plataforma
CITIUS (n.º s 4, 5 e 8 do artigo 124.º do ECS).

f) 2

Recomendações

para

a

eficácia:

Agentes

de

Execução

(Oficiais

de

Justiça/Solicitadores/Advogados)
2 RECOMENDAÇÕES DA CPEE 2009/2010 EM FALTA
Aplicação da medida legal transitória que determina a extinção das execuções por falta
70.

de bens penhoráveis nas execuções instauradas antes de 31/03/2009, e que estavam
“suspensas”, o que possibilitará a extinção de um número muito significativo de acções
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executivas, contribuindo para libertar os tribunais judiciais das “falsas pendências
processuais” (cfr. o n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de
Novembro, e Ofício-Circular DGAJ/ DSAJ n.º 58/2009, de 8 de Setembro).
Aplicação e agilização da medida legal que determina a extinção das execuções por
71.

falta de bens penhoráveis nas execuções instauradas após 31/03/2009, e inserção do
respectivo Executado/devedor na Lista Pública de Execuções.

g) 1 Recomendação para a eficácia: Entidades que concedem crédito
1 RECOMENDAÇÃO DA CPEE 2009/2010 EM FALTA
As entidades que concedem crédito, antes da celebração do contrato devem:
a) Atender à legislação relativa à concessão e recuperação de crédito em vigor à data
da celebração do contrato;
b) Efectuar uma rigorosa análise de risco de concessão do crédito ao devedor,
atendendo à quota de endividamento deste e aos factores externos ao negócio
72.

(desemprego; doença e divórcio), procurando evitar a concessão de créditos
incobráveis e cuja previsão de incobrabilidade era uma realidade já conhecida em
momento anterior à própria concessão de crédito;
c) Adequar os resultados da análise de risco às opções de contratação existentes na
empresa, procurando constituir garantias efectivas de pagamento do crédito
concedido.

h) 16 Recomendações para a Formação Inicial dos Agentes de Execução: Câmara dos
Solicitadores

15 RECOMENDAÇÕES DA CPEE 2009/2010 EM FALTA

A) APLICAÇÃO PRÁTICA DAS MEDIDAS LEGAIS
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Desenvolvimento informático nos sistemas informáticos CITIUS/HABILUS e
SISAAE do Perfil do agente de execução estagiário tendo em vista (cfr. o n.º 12 do
artigo 118.º do ECS):
a) Possibilitar a nomeação pelo Exequente do agente de execução estagiário para
73.

processos executivos de valor inferior a € 5.000;
b) Assegurar a prática de actos processuais e diligências pelo agente de execução
estagiário nos processos executivos de valor inferior a € 5.000 (seja nos
processos em que tenha sido nomeado pelo Exequente, seja nos processos do
Patrono).
B) ORGANIZAÇÃO GERAL (QUESTÕES LOGÍSTICAS E
INFORMÁTICAS)
Cumprimento pontual do prazo legal do 1.º Período de Estágio, de 3 meses, sob pena
de atraso do início do 2.º Período (de 7 meses), e consequente prolongamento da

74.

duração total do estágio, que deve durar 10 meses (cfr. os n.º s 1, 2 e 6 do artigo 118.º
do ECS).
Maior descentralização dos centros de estágio, em cooperação com a Ordem dos

75.

Advogados, no seio do Plenário da CPEE, aproveitando os recursos disponíveis quer
da Câmara dos Solicitadores, quer da Ordem dos Advogados.
Nas aulas sobre SISAAE, disponibilização de um computador portátil por agente de

76.

execução estagiário.
Possibilidade de realização do 1.º Período de estágio em formato e-learning e

77.

presencial, especialmente para os Agentes de Execução estagiários que se deslocam
dos arquipélagos dos Açores e da Madeira.
Realização de reuniões mensais entre os coordenadores de estágio, os formadores e
representantes dos agentes de execução estagiários, tendo em vista a resolução

78.

atempada de eventuais problemas (cfr. modelo organizativo implantado pelo
Coordenador do Centro de Estágio do Porto em 2010).
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C) CALENDÁRIO, PROGRAMA E FORMADORES
Publicitação atempada, no sítio próprio na Internet, da carga horária das aulas, dentro
79.

dos três meses legalmente previstos, sem alterações ou, caso estas venham a ocorrer,
publicitação das mesmas com pelo menos 10 dias de antecedência.
Inclusão obrigatória da matéria de Deontologia Profissional, com programa a definir
em conjunto com a CPEE (atendendo às dúvidas que vários agentes de execução
estagiários levantaram junto da CPEE acerca do disposto nos artigos 120.º e 121.º do

80.

ECS, e aos factos subjacentes às participações e à instauração de processo disciplinar
pela CPEE se prenderem frequentemente com a violação dos deveres deontológicos
pelos agentes de execução).
Realização de cursos de formação de formadores de estágio de agente de execução, em

81.

articulação com a CPEE.
Publicitação atempada, no sítio próprio na Internet:

82.

a) Do processo de recrutamento dos formadores;
b) Da lista de formadores seleccionados;
c) Dos currículos de aptidão científico-pedagógica dos formadores seleccionados.
D) RESOLUÇÃO DE OUTROS PROBLEMAS
Clarificação do conceito de acto que constitui intervenção em procedimento judicial,
previsto na alínea b) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 22.º, ambos do Regulamento de
Estágio, através da emissão de um comunicado, em articulação com a CPEE, contendo

83.

a lista dos actos passíveis de serem praticados por agente de execução estagiário no
processo executivo, que sejam considerados como “intervenções” para efeitos de
estágio.
Criação de uma Bolsa de Patronos de Estágio de Agente de Execução, visando facilitar

84.

a célere nomeação ou substituição de Patronos, sempre que necessária.
Realização de reuniões mensais entre os Coordenadores de Estágio, os Patronos de

85.

Estágio, os Agentes de Execução Estagiários e a CPEE, tendo em vista a resolução
atempada de eventuais problemas (cfr. modelo organizativo implantado pelo
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Coordenador de Estágio do Porto).
Realização de sessões de esclarecimento com os Coordenadores de Estágio, os
86.

Patronos de Estágio, os Agentes de Execução Estagiários e a CPEE.
Possibilidade de cobertura pelo seguro da Câmara dos Solicitadores, dos actos

87.

praticados pelos Agentes de Execução estagiários
1 RECOMENDAÇÃO DA CPEE 2011/2012

88.

Possibilitar a abertura de contas-clientes pelos Agentes de Execução estagiários.

i) 17 Recomendações para a Formação Contínua dos Agentes de Execução: Câmara dos
Solicitadores

13 RECOMENDAÇÕES DA CPEE 2009/2010 EM FALTA

A) FORMAÇÃO CONTÍNUA OBRIGATÓRIA
89.

90.

Formação Contínua Obrigatória dos Agentes de Execução, através de um sistema de
créditos.
Formação Contínua Obrigatória dos funcionários e colaboradores dos Agentes de
Execução, através de um sistema de créditos.
Formação Conjunta, assegurando o efectivo diálogo entre todos os intervenientes do

91.

processo: Juízes, Agentes de Execução, Mandatários Judiciais, Exequentes e
Executados227.

92.

Realização de acções de formação de formadores.

93.

Criação de uma Escola de Formação dos Agentes de Execução228.

227 Na Comarca do Baixo-Vouga os Juízes promovem encontros periódicos com todos os Agentes de Execução e Advogados, elaborando actas dos mesmos, nas quais vertem as
linhas de orientação uniformes para as comarcas envolvidas.
228 Vide no modelo francês, a École Nationale de Procedure Civile (http://www.enpepp.org/).
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Realização de acções de formação contínua, com carácter voluntário e programa
adequado, para os agentes de execução alvo de processo disciplinar com aplicação de
94.

penas disciplinares devido à violação do dever legal previsto na alínea a) do artigo
123.º do ECS, ou pela prática das infracções disciplinares previstas nas alíneas c) a i)
do n.º 1 do artigo 131.º-A do ECS (formação técnico-jurídica).
Realização de acções de formação contínua, com carácter voluntário e programa
adequado, para os agentes de execução propostos pela CPEE por violação dos
seguintes deveres (no âmbito de fiscalizações, independentemente da aplicação de
sanções disciplinares) – actuação preventivo-pedagógica:

95.

a) Praticar diligentemente os actos processuais de que seja incumbido, com
observância escrupulosa dos prazos legais ou judicialmente fixados e dos deveres
deontológicos que sobre si impendem (cfr. alínea a) do artigo 123.º do ECS);
b) Prestar contas da actividade realizada, entregando prontamente as quantias,
objectos ou documentos de que seja detentor por causa da sua actuação como
agente de execução (cfr. alínea e) do artigo 123.º do ECS);
c) Utilizar meios de comunicação electrónicos nas relações com outras entidades
públicas e privadas, designadamente com o tribunal (cfr. alínea l) do artigo 123.º
do ECS);
d) Ter um endereço electrónico nos termos regulamentados pela Câmara dos
Solicitadores (cfr. alínea m) do artigo 123.º do ECS).

Realização de acções de formação contínua em formato de e-learning, especialmente
96.

para os agentes de execução que exercem a actividade nas ilhas ou em comarcas
distantes do local físico de realização das acções de formação.
B) TEMAS DA FORMAÇÃO CONTÍNUA OBRIGATÓRIA
Formação técnico-jurídica, designadamente nas seguintes matérias:
a) Tramitação processual, citações/notificações, excepções dilatórias;

97.

b) Análise do requerimento executivo;
c) Casos de envio do processo executivo para o juiz;
d) Penhora e seus limites;
e) Efeitos dos incidentes declarativos.
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f) Elaboração da conta.
98.
99.

Formação deontológica e ética, nomeadamente sobre os deveres deontológicos
subjacentes às incompatibilidades e impedimentos de agente de execução.
Formação prática em CITIUS.

100. Formação prática em SISAAE.
Formação em Prática Forense:
a) Organização do escritório e do trabalho dos funcionários ou colaboradores do

101.

agente de execução;
b) Prestação de informação aos juízes, aos mandatários judiciais e às partes.
4 RECOMENDAÇÕES DA CPEE 2011/2012
Elaboração de Manuais de Boas Práticas sobre a actividade do Agente de Execução,

102. com disponibilização de minutas que contribuam para a uniformização da tramitação
processual.
Realizar formações interactivas com os Agentes de Execução, recorrendo ao uso e
103. demonstrações no computador de como se utilizam as principais funcionalidades do
SISAAE.
Criar uma base de dados ou biblioteca digital com a compilação da legislação e dos
104. regulamentos aplicáveis à actividade do agente de execução, actualizada
permanentemente, com possibilidade de criar alertas electrónicos para as novidades.
105. Distribuir a formação dos Agentes de Execução de forma equilibrada por todo o país.

4.2.

A FIXAÇÃO DO N.º DE AGENTES DE EXECUÇÃO

Desde Março de 2009, a CPEE fixou a entrada de mais 850 candidatos a agentes de
execução no mercado, a saber:
a) Mais 300 em 2009;
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b) Mais 300 em 2010;
c) Mais 250 em 2011.

4.3.

A

ESCOLHA DA ENTIDADE INDEPENDENTE RESPONSÁVEL PELO EXAME

INICIAL DE ACESSO À PROFISSÃO DE AGENTE DE EXECUÇÃO

Em 2009 e 2010 o Plenário da CPEE escolheu uma entidade externa e independente para
efectuar a avaliação inicial (exame de processo executivo) e final (após o estágio de 10
meses da responsabilidade da Câmara dos Solicitadores): a Escola de Direito de Lisboa
da Universidade Católica Portuguesa.

Assim, em 2010, de entre 900 candidatos, foram seleccionados os 300 melhor classificados
no exame nacional de acesso ao 1.º estágio de agente de execução, que terminou com a
avaliação final positiva de 269 agentes de execução estagiários em Abril de 2011, os quais
podem agora estar no mercado.

No dia 29 de Janeiro de 2011 realizou-se o exame nacional de acesso ao 2.º estágio de
agente de execução, tendo sido classificados com nota positiva 226 candidatos, os quais
iniciaram o 2.º estágio de agente de execução em Março de 2011.

Prevê-se que em Janeiro de 2012 a CPEE seleccione uma nova entidade externa e
independente para efectuar o exame inicial de processo executivo de acesso ao 3.º estágio,
e a avaliação final, após o estágio de 10 meses junto da Câmara dos Solicitadores.

4.4.

A SUSPENSÃO DE AGENTES DE EXECUÇÃO DE ACEITAR NOVOS PROCESSOS

A Presidente da CPEE ou o Plenário da CPEE decidiram suspender a recepção de novos
processos em 211 situações, relativamente a 145 Agentes de Execução229.

229 Dados estatísticos da CPEE referente ao período 31/03/2009 a 04/11/2011.
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4.5.

A REINSCRIÇÃO DE AGENTES DE EXECUÇÃO

A CPEE emitiu 21 pareceres favoráveis e 1 desfavorável230 relativamente a pedidos de
reinscrição de Agentes de Execução.

4.6.

A DECISÃO SOBRE INCOMPATIBILIDADES, IMPEDIMENTOS E ESCUSAS

A CPEE já apreciou e deliberou 102 Pedidos231 sobre incompatibilidades, impedimentos e
escusas de Agentes de Execução.

4.7.

A

ACÇÃO

DISCIPLINAR:

APRECIAÇÃO

DE

PARTICIPAÇÕES

E

A

INSTAURAÇÃO DE PROCESSOS DISCIPLINARES

A CPEE tem competência para apreciar as Participações/Queixas relativas à actividade do
agente de execução e deliberar o respectivo arquivamento ou a instauração de processo
disciplinar (Grupo de Gestão da CPEE).

Até ao dia 04/11/2011 a CPEE recebeu um total de 1.899 Participações:
a) 71 Participações em 2009;
b) 409 Participações em 2010;
c) 1419 Participações entre 01/01/2011 e 04/11/2011, encontrando-se 1.623
Participações em apreciação liminar na CPEE.

230 Dados estatísticos da CPEE referente ao período 31/03/2009 a 04/11/2011.
231 Dados estatísticos da CPEE referente ao período 31/03/2009 a 04/11/2011.
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Figura 4 - Evolução do n.º de queixas entradas na CPEE
entre Janeiro de 2010 e Outubro de 2011 Fonte: CPEE
Em matéria de evolução do número de queixas entradas na CPEE importa salientar o seu
aumento exponencial. Se durante os primeiros seis meses os números de entradas de
participações apresentavam uma subida consolidada face ao 1.º ano de actividade, no 2.º
semestre do segundo ano de actividade assistiu-se ao disparar nos números de
participações (cfr. figura 4), atingindo um pico de 170 (cento e setenta) participações em
Fevereiro de 2011.

Já a entrar no 3.º ano de actividade, assinalamos a tendência de aumento vertiginoso de
entrada de participações, realçando-se as 173 (cento e setenta e três) participações de Maio
de 2011.

Esta evolução pode dever-se a diferentes factores, tais como (i) uma consolidação do papel
da CPEE em matéria de fiscalização e disciplina e (ii) uma maior consciência dos
operadores do sistema acerca do papel da CPEE e da sua forma de actuar.

No 2.º ano de actividade, o Tribunal continua a ser o Principal Participante em relação à
actividade do Agente de Execução (51% das Queixas), seguido do Mandatário Judicial do
Exequente (19% das Queixas) e do Executado (15% das Queixas) – cfr. figura 5.
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Figura 5 – Universo dos participantes
Fonte: CPEE
Em matéria disciplinar, a CPEE tomou 188 deliberações de instauração de processo
disciplinar, em relação a 105 Agentes de Execução, assistindo-se a um crescendo
constante e consistente.
Os instrutores destes processos disciplinares tem sido os Membros do Grupo de Gestão da
CPEE, sendo os processos distribuídos pela Presidente da CPEE apenas pelos 3 membros
em exclusividade de funções, porque o Presidente do Colégio de Especialidade dos
Agentes de Execução exerce a profissão de Solicitador e de Agente de Execução, e desde
2010 (inclusive) a CPEE não dispõe de assessoria técnica.

Apesar de a actuação disciplinar da CPEE se encontrar fortemente constrangida pela
inexistência de financiamento, que permitiria a contratação de técnicos que o legislador
entendeu necessários para o exercício destas funções, foi possível atingir uma taxa de
resolução de processos disciplinares de 18% (cfr. figura 6).
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Figura 6 – Pendência processual em relação aos processos disciplinares instaurados e em
curso na CPEE (entre 2009 e o 1.º trimestre de 2011)
Fonte: CPEE

Figura 7 – Total de decisões da CPEE no âmbito da acção disciplinar
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(entre 2009 e 31/03/2011)
Fonte: CPEE
Na figura 7 importa salientar que os casos de “suspensão preventiva/bloqueio a débito das
contas-cliente”, totalizam 42% das decisões adoptadas em sede disciplinar, e que se
referem a uma realidade grave que merece uma especial atenção, dado que as participações
surgem essencialmente por via dos Tribunais e das fiscalizações.

A CPEE suspendeu preventivamente do exercício de actividade 14 Agentes de
Execução, 5 Agentes de Execução foram alvo da medida cautelar de suspensão de
receber novos processos aplicada pela CPEE e 6 Agentes de Execução foram
destituídos pela CPEE.

4.8.

A FISCALIZAÇÃO DOS AGENTES DE EXECUÇÃO

Se em 2009 o número de fiscalizações foi de 4 (todas fiscalizações extraordinárias
presenciais), já no ano de 2010 multiplicou-se por 8 esse número, atingindo mesmo as 33,
sendo que nesse quadro foi possível emitir o respectivo relatório em 28 desses casos.

E se atentarmos ao quadro de fiscalizações planeadas em 2010 verificamos que das 65
foram realizadas 33 em 2010, e 26 em 2011, o que configura uma quase plena
concretização do muito ambicioso objectivo (face aos meios existentes) inicialmente
traçado, dessas fiscalizações a grande maioria consistiu em fiscalizações extraordinárias
(sobre todos estes aspectos cfr. figuras 8 e 9).
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Figura 8 - Evolução das fiscalizações planeadas em 2010 (até 31/03/2011)
total de 59 fiscalizações realizadas
Fonte: CPEE

Figura 9 - Modalidade das fiscalizações realizadas entre 01/01/2010 e 31/03/2011
(de acordo com a calendarização de 2010)
Fonte: CPEE
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No quadro das fiscalizações iniciadas em 2011, a CPEE deliberou, em especial, quatro
situações (cfr. figura 10): concessão de prazo para regularização de situações (40%),
instauração de processo disciplinar (20%), suspensão preventiva e bloqueio a débito de
contas-cliente (20%), o que confirmou a premência da actuação desenvolvida e a
pertinência e relevância de manter, e reforçar, a capacidade de actuação fiscalizadora da
CPEE.

Figura 10 - Decisões tomadas pela CPEE até 31/03/2011 sobre fiscalizações cujo
procedimento foi iniciado em 2011

No 2.º ano de actividade da CPEE, foi feito um progresso muito considerável em matéria
de fiscalizações, sendo de destacar o reforço da tendência de aumento significativo do
n.º de processos de fiscalização:
a) 25 Fiscalizações - n.º médio de fiscalizações presenciais realizadas por cada um dos
3 Membros do Grupo de Gestão da CPEE designados pela Presidente da CPEE e
votados favoravelmente pelo Plenário, e que estão em exclusividade de funções (os
Membros do Grupo de Gestão da CPEE fiscalizaram todos os Agentes de Execução
candidatos à Bolsa de Agentes de Execução Fiscalizadores da CPEE (total de 30
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candidatos), já que ser fiscalizado previamente é um dos requisitos de admissão –
foram seleccionados 9 Agentes de Execução - http://www.cpee.pt/fiscalizadores/;
b) 8 Fiscalizações - n.º médio de fiscalizações presenciais realizadas por cada um dos
9 Agentes de Execução Fiscalizadores da CPEE.

O salto quantitativo operado no 2.º ano de actividade (cuja execução mensal se encontra
descrita na figura 11, onde se regista uma evolução crescente do número de fiscalizações
realizadas ao longo do ano) só foi possível devido ao elevado nível de comprometimento
dos fiscalizadores que se empenharam neste esforço, designadamente os Membros do
Grupo de Gestão e os Agentes de Execução da Bolsa de Fiscalizadores.

Fiura 11 - Fiscalizações presenciais realizadas por mês entre 01/04/2010 e 31/03/2011
Fonte: CPEE

No entanto, de modo a potenciar cada vez mais o papel desempenhado nesta área pela
CPEE, em Junho de 2011, a CPEE notificou, por email, os 626 Agentes de Execução que
não haviam sido fiscalizados pela CPEE nos seus escritórios durante os anos de 2009 e
2010, enviando-lhes uma check-list em formato electrónico, fiscalização que beneficia das
seguintes 3 vantagens:
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a) É barata – permite uma elevada economia de meios financeiros;
b) É eficaz - assenta na colaboração dos Agentes de Execução a fiscalizar, o que
permitirá à CPEE seleccionar os escritórios que necessitarão de outro tipo de
intervenção;
c) É exequível pela CPEE, sem necessidade de apoio financeiro específico por parte da
Câmara dos Solicitadores.

Assim, a CPEE assegurou que, pela 1.ª vez em Portugal, 731 Agentes de Execução (n.º de
Agentes

de

Execução

em

Junho

de
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2011)

tivessem

sido

fiscalizados.
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4. O CONTRIBUTO DA CPEE PARA A DIMINUIÇÃO DA PENDÊNCIA
PROCESSUAL
CAUSAS DE
PENDÊNCIA
PROCESSUAL
IDENTIFICADAS
PELA CPEE232

RECOMENDAÇÕES DA CPEE

Cooperação entre as entidades gestoras dos sistemas informáticos,
para o aperfeiçoamento e melhoria da comunicação entre as
plataformas informáticas CITIUS/HABILUS e SISAAE, para
garantir o automatismo, celeridade, segurança e qualidade de todas
as comunicações electrónicas entre tribunais e agentes de execução.
Assegurar que o processo electrónico seja constituído pelos
mesmos actos, diligências e notificações no CITIUS/HABILUS e
1.
no SISAAE, através de:
"Falsas Pendências"
a) Mecanismos de sincronização em tempo real (para que todos
resultantes da
desconformidade de
os actos do agente de execução sejam vertidos no
informação constante
CITIUS/HABILUS, e os actos do juiz, mandatário judicial e
dos sistemas
informáticos CITIUS
oficial de justiça sejam vertidos no SISAAE);
e SISAAE
b) Uniformização do registo electrónico dos actos processuais no
SISAAE e do tipo de acto visualizado no CITIUS/HABILUS,
para que o acto em questão possa ser perfeitamente
identificado em qualquer dos sistemas informáticos quando
corresponda a um requerimento, notificação, junção de
documento ou penhora, evitando a abertura de milhares de
requerimentos que não implicam uma actuação do oficial de

232 Para mais desenvolvimentos acerca das causas dependência processual e eventuais meios de resolução da mesma v. o Relatório “Estrangulamentos e soluções - Uma análise
breve do panorama das execuções pendentes em Portugal”, elaborado pelo Presidente do Grupo Dinamizador da Detecção e Liquidação de Processos de Execução (GDLE), de Junho
de 2011, pp. 18-20 .
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justiça/juiz, mas que através da transmissão electrónica do
acto “não classificado” originam tarefas inúteis.
(Recomendação n.º 43 da CPEE)

CAUSAS DE
PENDÊNCIA
PROCESSUAL
IDENTIFICADAS
PELA CPEE

RECOMENDAÇÕES DA CPEE

1) Criação da comissão de fiscalização da actividade dos centros de
arbitragem institucionalizada na acção executiva (artigos 11.º a 18.º
do Decreto-Lei n.º 226/2008, de 20 de Novembro).
2.
Inexistência de
arbitragem
institucionalizada na
acção executiva
implicando a
manutenção do
recurso à via judicial
pelos Grandes
Litigantes

(Recomendação n.º 3 da CPEE)

2)

Regulamentação

e

implementação

da

arbitragem

institucionalizada na acção executiva, possibilitando o recurso a
esta forma de resolução alternativa de litígios de acções executivas
de forma a reduzir progressivamente e a eliminar o significativo
número de execuções pendentes nos tribunais, de diminuto valor,
maioritariamente propostas pelos Litigantes Frequentes, libertando
os Tribunais para a resolução de efectivos litígios.
(Recomendação n.º 31 da CPEE)
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3.
Paragem dos
Processos executivos
na sequência de
substituições de
Agentes de Execução
no âmbito de
Processos Executivos
(causas de
substituição: morte,
incapacidade;
suspensão preventiva;
pena disciplinar de
suspensão efectiva ou
de expulsão;
impedimento; livre
substituição;
destituição pelo juiz
até Março de 2009);
destituição pela
CPEE após Março de
2009)

Proceder ao desenvolvimento informático necessário no sistema
informático CITIUS, permitindo que a CPEE, o Tribunal e o
Exequente possam executar as suas decisões directamente na
aplicação informática CITIUS sem necessidade de intervenção do
Tribunal e da Câmara dos Solicitadores.
(Recomendações n.º s 7, 8, 10, 12, 28 e 55 da CPEE)
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CAUSAS DE
PENDÊNCIA
PROCESSUAL
IDENTIFICADAS
PELA CPEE

RECOMENDAÇÕES DA CPEE)

Prever a extinção das execuções por falta de bens penhoráveis nas
execuções instauradas antes de 15/09/2003, o que possibilitará a
extinção de um número muito significativo de acções executivas,
contribuindo para libertar os tribunais judiciais das “falsas
4.
Exequente não
pretende que a
execução termine
aguardando que o
Executado seja titular
de bens/direitos
penhoráveis

pendências processuais”.
(Recomendação n.º 35 da CPEE)
Proceder ao desenvolvimento informático necessário no sistema
informático CITIUS, permitindo que o Exequente requeira
directamente na aplicação informática a renovação da execução
extinta, caso verifique a viabilidade da mesma, sem necessidade de
preenchimento e de submissão de novo requerimento executivo,
nos casos previstos no n.º 5 do 920.º do CPC, e com a
correspondente renovação do processo no SISAAE.
(Recomendação n.º 9 da CPEE)
O prosseguimento da execução visa apenas a recuperação das
custas judiciais para os cofres dos tribunais decorrentes de
processos findos. A não liquidação da conta de custas judiciais

elaborada e notificada ao Executado deve ser informada/notificada
5.
Prosseguimento da ao Agente de Execução por sincronização automática de sistemas
execução apenas para
informáticos (do programa informático implementado nas
pagamento de custas
Secretarias dos Tribunais na sequência do Regulamento das Custas
judiciais
Processuais com o SISAAE) de modo a que os processos findos
não fiquem parados nos Tribunais quando os Agentes de Execução
apenas estão a aguardar que as secções dos Tribunais informem se
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a conta está saldada, para declarar o processo extinto, para efeitos
do disposto no n.º 2 do artigo 919.º do CPC. Actualmente, estes
processos são contabilizados como pendentes, constituindo também
a “falsa pendência processual”.
(Recomendação n.º 12 da CPEE)

Através

da

sincronização

dos

sistemas

informáticos

(CITIUS/SISAAE) por mera transmissão de dados da informação
6.
Paragem do processo
executivo por falta de
informação do Agente
de Execução
quanto à existência,
ou não, de apensos
declarativos

existente em cada processo em cada um dos sistemas informáticos,
permite-se a visualização pelo Agente de Execução dos incidentes
declarativos que se enxertam na acção executiva (por exemplo, a
consulta da oposição à execução; prestação de caução, ou ordenada
pelo juiz a suspensão da execução por alegação de falsidade da
assinatura, únicas causas legais de suspensão da acção executiva
determinada pelo Tribunal.
(Recomendação n.º 11 da CPEE)
A eliminação da necessidade de emissão de despacho judicial de
autorização da penhora de saldos bancários (artigo 861.º-A do
CPC) produzirá efeitos práticos em milhares de processos judiciais,

7.
Necessidade de
autorização judicial
para penhora de
saldo bancário

permitindo o prosseguimento imediato do processo que se inicie
com a penhora de saldos bancários, sem necessidade de autorização
judicial nesse sentido, que actualmente atrasa o prosseguimento do
processo executivo numa fase inicial e necessariamente o tempo de
duração do mesmo até à sua extinção.
(Recomendação n.º 18 da CPEE)
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1) Formas de divulgação para incentivar o Exequente a aderir à
possibilidade de se obter um certificado do Registo Informático de
8.
Processos em que a
única razão de
pendência é a
tentativa de
recuperação do IVA
entregue pelo
exequente

Execuções, do próprio registo informático, que seja aceite pela
Administração Fiscal para efeitos de recuperação do Imposto sobre
o Valor Acrescentado nas dívidas até € 8.000.

2) Permitir a inclusão das execuções fiscais no Registo Informático
das Execuções e na Lista Pública de Execuções – centralização de
dados, evitando-se a instauração de acções inúteis.
(Recomendação n.º 6 da CPEE)

5. A DIMINUIÇÃO DA PENDÊNCIA NA SEQUÊNCIA DAS FISCALIZAÇÕES
DA CPEE
Atendendo a que o Plenário da CPEE, em Julho de 2010 e Novembro de 2011,
recomendou aos Agentes de Execução que aplicassem as medidas legais que permitem a
diminuição da pendência no processo de execução, a saber:
 Aplicação da medida legal transitória que determina a extinção das execuções por
falta de bens penhoráveis nas execuções instauradas antes de 31/03/2009, e que
estão “suspensas”, o que possibilitará a extinção de um número muito significativo
de acções executivas, contribuindo para libertar os tribunais judiciais das “falsas
pendências processuais” (cfr. o n.º 5 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 226/2008, de
20 de Novembro, e Ofício-Circular DGAJ/ DSAJ n.º 58/2009, de 8 de Setembro);
 Aplicação e agilização da medida legal que determina a extinção das execuções por
falta de bens penhoráveis nas execuções instauradas após 31/03/2009 (por
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aplicação do n.º 6 do artigo 833.º-B do CPC), e inserção do respectivo
Executado/devedor na Lista Pública de Execuções;
O Grupo de Gestão da CPEE consagrou no “Manual de Procedimentos de Fiscalização da
CPEE 2011/2012”233 a aplicação destas duas medidas legais de entre os itens a fiscalizar
aquando da deslocação das equipas de fiscalizadores da CPEE aos escritórios dos Agentes
de Execução.

Com efeito, durante o 2.º ano de actividade, o exercício da competência de fiscalização da
CPEE tem contribuído para a diminuição da pendência processual, enquanto complemento
do poder e da acção disciplinar e como uma actividade de natureza preventiva e
pedagógica.

Assim, aquando da análise do registo de actos no SISAAE e da análise estatística
processual respeitante a cada um dos Agentes de Execução Fiscalizados, a CPEE tem
detectado processos judiciais sem movimentação, os quais, algumas vezes, podem ser
consultados de imediato, via electrónica, podendo o Agente de Execução fiscalizado, fazer
o respectivo ponto de situação e/ou comprometendo-se a realizá-lo.

Desta forma, a acção fiscalizadora da CPEE tem contribuído para o levantamento de
processos pendentes em atraso, para a consequente resolução de falsas pendências e ainda
para o elencar de eventuais falhas de comunicação entre os sistemas informáticos SISAAE
e CITIUS, o que contribui de forma inelutável para o aumento da eficácia das execuções.

Durante o ano de 2011, tivemos um exemplo expressivo deste resultado positivo da acção
de fiscalização da CPEE: num escritório de Agentes de Execução no qual foi detectado um
elevado n.º de processo executivos findos por falta de bens do executado, mas sem que se
233 Manual disponível ao público no sítio da CPEE na Internet em http://www.cpee.pt/media/uploads/pages/MANUAL_DE_PROCEDIMENTOS_DE_FISCALIZACAO_20112012.pdf.)
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tivesse notificado o devedor para efeitos da sua inclusão na Lista Pública de Execuções,
perdendo-se assim todas as vantagens de prevenção de acção executivas inúteis que esta
Lista proporciona, o Agente de Execução foi alertado para o efeito, e ficou incumbido de
no espaço de um mês regularizar a situação, tendo nesse prazo colocado na Lista Pública
de Execuções cerca de 500 registos (devedores/Executados sem bens penhoráveis).
6. ANÁLISE PROSPECTIVA
Tendo em vista evitar a instauração de execuções inúteis, por se tratar de dívidas
incobráveis (inexistência de bens penhoráveis), a CPEE entende que se poderá pensar na
tomada das seguintes medidas de política legislativa:
 Criação dos centros de arbitragem para os litigantes de massa – Recomendação n.º
31 da CPEE.
Uma solução específica para os litigantes de massa prevista no âmbito da acção
executiva é há muito reclamada, porquanto sabemos que a verdadeira litigância está
a ser prejudicada pela instauração massificada de acções executivas por litigantes
frequentes;234
 Junção numa única Lista das actuais 3 Listas: Lista dos devedores do Ministério das
Finanças, da Lista de Pessoas e Empresas Insolventes, e da Lista Pública de
Execuções – Recomendação n.º 37 da CPEE;
 A entidade que concede crédito a um devedor que já se encontrar registado na Lista
dos devedores do Ministério das Finanças, na Lista de Pessoas e Empresas
Insolventes ou na Lista Pública de Execuções (nesta encontram-se actualmente
10.980 registos), fica impossibilitado de tentar obter o crédito por via judicial, se a
situação patrimonial do devedor se mantiver ou agravar, devendo recorrer a meios
alternativos de resolução do litígio (arbitragem) – Recomendação n.º 41 da CPEE.

234 Neste sentido, v. PAULA MEIRA LOURENÇO, “As TI e a Comissão para a Eficácia das Execuções: em busca de maior celeridade, eficiência, rigor, qualidade e transparência”,
in Interface – Administração Pública, Janeiro, 2011, pp. 25-32; e BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS quando afirma que “(é) fundamental que o sistema trate, quer de um ponto
de vista processual, quer organizacional, de forma diferenciada, os litígios que não têm complexidade (como, por exemplo, as acções de dívida) e os litígios mais complexo” (cfr. “A
qualidade e a eficiência da Justiça não podem ser dissociadas”, in Interface – Administração Pública, Anuário 2008, n.º 152, Agosto, 2008, p. 69).
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Em prol do aumento da eficiência do sistema judicial em sede de execuções, deixamos as
seguintes sugestões:
 Criação de um modelo eficaz de gestão dos tribunais, electrónico, que assegure a
qualidade da prestação de serviço público – Recomendação n.º 25 da CPEE;
Porque importa não esquecer que a Justiça é um serviço público que tem como
destinatários os cidadãos, termino com as sábias palavras de JOÃO BILHIM: “a
qualidade é medida de forma muito significativa pelos olhos do utente/cidadão e
aceita-se que só há eficácia organizacional quando existe satisfação elevada dos
utentes e dos funcionários, ou seja, de quem usa o serviço público da Justiça e de
quem o presta”;235
 Adoptar sistemas informáticos de gestão de processos judiciais em todas as
comarcas piloto, tomando-se como exemplo o Projecto "X" da comarca da Grande
Lisboa-Noroeste - Juízo de Execução de Sintra, alargando o modelo a todos os
tribunais judiciais – Recomendação n.º 26 da CPEE;
 Efectuar um levantamento do n.º de execuções nas quais existem incidentes
declarativos; calcular a duração média do tempo dos processos declarativos
enxertados nos processos executivos; ponderar o estabelecimento de prazos de
decisão judicial nestes casos, a avaliar para efeitos de progressão na carreira –
Recomendação n.º 30 da CPEE.

No caso das execuções promovidas pelo Estado por falta de pagamento de custas, importa
fazer o levantamento do n.º de acções em causa, incluindo as que estão pendentes nos
tribunais por falta de elaboração da conta final, ou seja, em que ainda nem se instaurou
processo executivo, podendo estar em causa a perda de elevados montantes de receita do
Estado.

235

Cfr. JOÃO BILHIM, “A construção da função qualidade nos tribunais portugueses: uma abordagem à luz da teoria
institucional”, Scientia Ivridica, Julho-Setembro, Tomo LVII, n.º 315, 2008, p. 518.
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Estas são as 6 Recomendações da CPEE que entendemos destacar de entre o elenco
das 105 soluções para colocar a acção executiva a funcionar, as quais passam na sua
maioria por executar, do ponto de vista informático, as medidas legais do sistema de
cobrança de dívidas português. Porquê?

É que sendo a acção executiva electrónica - o que assegura a transparência da
actividade de todos os intervenientes processuais, uma maior celeridade na
tramitação processual e a poupança de milhares de euros em custos administrativos e
financeiros, colocando o nosso país num lugar de topo em sede de informatização da
Justiça (cfr. as avaliações da CEPEJ de 2008 e de 2010) -, um dos principais
objectivos da CPEE é assegurar que a lei seja efectivamente aplicada, o que
actualmente significa, assegurar que as normas legais sejam transformadas em
“aplicações”, “perfis” ou “funcionalidades” nos sistemas informáticos CITIUS
(gerido pelo Ministério da Justiça) e SISAAE (gerido pela Câmara dos Solicitadores),
para que a lei legislada seja de facto igual à lei em aplicação, o que actualmente não
acontece em Portugal, pois temos uma lei processual muito evoluída em Diário da
República, mas ainda não implementada na totalidade.

Só depois de um regime legal estar plenamente em vigor é que se poderá avaliar o seu
impacto legislativo e financeiro, portanto, a CPEE entende que no que respeita à
acção executiva há muito a fazer – há 105 Recomendações a implementar, para que a
acção executiva passe a funcionar.
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A APDSI tem por objeto a promoção e o desenvolvimento da Sociedade da Informação e do
Conhecimento em Portugal.
Para a prossecução do seu objecto, a Associação poderá desenvolver todas as atividades que
julgue necessárias ou convenientes, nomeadamente:
•

Informar, aconselhar e apelar para o Estado em questões políticas e legais relativas à
Sociedade da Informação e do Conhecimento

•

Informar os cidadãos, empresas e outras entidades em questões relativas à Sociedade da
Informação e do Conhecimento

•

Contribuir para o combate à infoexclusão

•

Apoiar e desenvolver atividades que façam chegar os benefícios da Sociedade da
Informação ao maior número possível de cidadãos

•

Promover e dinamizar projetos de utilidade pública no âmbito da Sociedade da Informação e
do Conhecimento

Em harmonia com este objetivo, a Visão da APDSI é a de Portugal ser um país na frente do
desenvolvimento mundial da Sociedade da Informação e do Conhecimento e em que todos, sem
distinção de classe social, de nível educacional, de deficiências físicas ou mentais, de idade ou de
outros factores, possam ter acesso aos benefícios da Sociedade da Informação.
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