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Gestão da ComunicaGestão da Comunicaçção Informão Informáática e Electrtica e Electróónicanica

1. Princ1. Princíípios de organizapios de organizaçção e distribuião e distribuiçção da informaão da informaççãoão

1. Comunicação electrónica1. Comunicação electrónica

Um sistema ideal de comunicação electrónica na Justiça:

• Entre os Tribunais
• Entre os Tribunais e outras entidades públicas (v.g., OPC, IRS, etc.)
• Entre os Tribunais e os profissionais forenses (liberais)

• Advogados
• Solicitadores
• Agentes de Execução
• Administradores de Insolvência

• Entre os Tribunais e os cidadãos (v.g., acesso ao processo através  de cartão de cidadão);
• Entre os Juízes (v.g., para elaboração de um projecto de acórdão);
• Entre os Magistrados do Ministério Público (hierarquia, planificação)
• Entre os Magistrados e os Oficiais de Justiça;
• Entre os Oficiais de Justiça (Secretaria, Secções).



Gestão da ComunicaGestão da Comunicaçção Informão Informáática e Electrtica e Electróónicanica

1. Princ1. Princíípios de organizapios de organizaçção e distribuião e distribuiçção da informaão da informaççãoão

2. Facilidade de produção documental2. Facilidade de produção documental

Um sistema ideal de produção documental na Justiça:

•• Recolha e armazenamento de informaRecolha e armazenamento de informaçções;ões;
•• Recolha e armazenamento de decisões;Recolha e armazenamento de decisões;
•• Consulta de informaConsulta de informaçções e de decisões;ões e de decisões;

• Internamente (v.g., acesso a promoções-tipo, despachos-tipo e sentenças 
proferidas pelos Magistrados do mesmo Tribunal ou do conjunto de
Tribunais)

• Externamente (acervo/repositório de decisões passíveis de consulta 
informática, com sistema de pesquisa)

•• DigitalizaDigitalizaçção da informaão da informaçção;ão;
•• Agenda:Agenda: consulta de agendamento de audiências de julgamento e diligências;
•• Arquivo classificado de legislaArquivo classificado de legislaçção, jurisprudência e doutrinaão, jurisprudência e doutrina.



Gestão da ComunicaGestão da Comunicaçção Informão Informáática e Electrtica e Electróónicanica

1. Princ1. Princíípios de organizapios de organizaçção e distribuião e distribuiçção da informaão da informaççãoão

3. Aumento de produtividade3. Aumento de produtividade

O aumento da produtividade depende da conjunção de vários factores, designadamente
(no âmbito da gestão da informação)

•• OrganizaOrganizaçção do trabalho;ão do trabalho;
•• Partilha de contePartilha de conteúúdos e de conhecimentos;dos e de conhecimentos;
•• AutomatizaAutomatizaçção de tarefasão de tarefas

• Formulários (Oficiais de Justiça);
• Provimentos ou modelos de despachos;
• Despachos parametrizados.

•• Divisão de tarefas:Divisão de tarefas:
• Especialização (Magistrados, Oficiais de Justiça)
• Assessoria (Magistrados)
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1. Princ1. Princíípios de organizapios de organizaçção e distribuião e distribuiçção da informaão da informaççãoão

4. Precauções com o automatismo indevido4. Precauções com o automatismo indevido

Mesmo com todas as tecnologias ao dispor, deve ser dada prioridade ao homem 
relativamente à máquina, da verdade em detrimento da forma e dos direitos processuais 
face ao automatismo cego que as novas tecnologias possam criar.

•• Questões sobre a legitimidade de armazenamento de certa informaQuestões sobre a legitimidade de armazenamento de certa informaçção;ão;
•• Existência de software capaz de responder Existência de software capaz de responder ààs exigências e particularidades;s exigências e particularidades;
•• Mediocridade e banalizaMediocridade e banalizaçção dos actosão dos actos



Gestão da ComunicaGestão da Comunicaçção Informão Informáática e Electrtica e Electróónicanica
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4. Precauções com o automatismo indevido4. Precauções com o automatismo indevido

•• RelaRelaçção entre classificaão entre classificaçção dos actos pelo Mandatão dos actos pelo Mandatáário e a distribuirio e a distribuiçção ão 
““automautomáática do processotica do processo”” tendo por base essa classificatendo por base essa classificaççãoão
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1. Princ1. Princíípios de organizapios de organizaçção e distribuião e distribuiçção da informaão da informaççãoão

4. Precauções com o automatismo indevido4. Precauções com o automatismo indevido
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Gestão da ComunicaGestão da Comunicaçção Informão Informáática e Electrtica e Electróónicanica

2. Universo de informa2. Universo de informaçção relevanteão relevante

Planificação da gestão da informação
• Registo do planeamento das actividades;
• Documentação sobre recursos humanos
• Ordens de serviço (com prévia auscultação)

Avaliação da informação a disponibilizar
• Realização de consultas prévias (pelos magistrados ou oficiais de justiça)
• Afectação do serviço (oficiais de justiça);
• Análise qualitativa e quantitativa da distribuição;
• Projectos de despachos ou provimentos;
• Reuniões (e respectivas actas), v.g., do Conselho de Comarca.

» Diversidade da informação» Diversidade da informação



Gestão da ComunicaGestão da Comunicaçção Informão Informáática e Electrtica e Electróónicanica

3. Âmbito das plataformas de comunica3. Âmbito das plataformas de comunicaççãoão

Gestão
Processual
Gestão

Processual Gestão dos
Recursos
Humanos

Gestão dos
Recursos
Humanos

Gestão
administrativa

Gestão
administrativa

JurisdicionalJurisdicional

Acervo ou 
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DocumentalDocumental

PrivadoPúblico



Gestão da ComunicaGestão da Comunicaçção Informão Informáática e Electrtica e Electróónicanica

3. Âmbito das plataformas de informa3. Âmbito das plataformas de informaçção ão 

Gestão
Processual
Gestão

Processual

• Distribuição processual (v.g., subespécies);
• Estatística dos vários juízos ou secções;

• Distribuição do serviço por Oficiais de Justiça;
• Distribuição do serviço por Magistrados Auxiliares;

• Fixação de critérios de agendamento (aplicável a todos);
• Distribuição das salas de audiência (divisão pelos dias da 

semana ou por manhãs/tardes);

• Provimentos;
• Formulários ou modelos tipo;

• Contingentação das conclusões (por tipo de acto – v.g., não 
podem ser abertas 10 conclusões para saneador num só dia);

• Atribuição de prioridade a determinados processos (v.g., 
pendentes há vários anos, incidente de aceleração processual, 
sentenças em atraso, megaprocessos);

• Uniformização de posições jurisprudenciais ou de prática 
processual (v.g., com agentes de execução).

• Software de reconhecimento automático de caracteres



1. Gestão da comunica1. Gestão da comunicaçção informão informáática e electrtica e electróónicanica

3. Âmbito das plataformas de informa3. Âmbito das plataformas de informaçção ão 

•• Oficiais de JustiOficiais de Justiççaa

• Afectação de Oficiais de Justiça de acordo com as 
exigências do serviço ou da ocorrência de 
circunstâncias excepcionais.

•• MagistradosMagistrados
• Concretização da acumulação de funções;

• Regulamentação do regime de substituição;
• Análise do serviço (v.g., megaprocessos, redução de 

distribuição) ?

• Compatibilização com regras constitucionais (princípio 
de reserva jurisdicional, princípio do juiz natural, 
princípio da independência do julgador).

•• Procedimentos documentProcedimentos documentááveis (e de comunicaveis (e de comunicaçção)ão)
• Audição ou consulta prévia;

• Elaboração de projecto de decisão / provimento;
• Publicitação (intranet, correio electrónico, sítio Internet 

público ou sítio Internet de acesso reservado).

Gestão dos
Recursos
Humanos

Gestão dos
Recursos
Humanos
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3. Âmbito das plataformas de informa3. Âmbito das plataformas de informaçção ão 

•• PrincPrincíípio bpio báásico:sico:
• O Juiz-Presidente, o Magistrado do MP Coordenador ou o 

Administrador Judiciário devem respeitar e cumprir o princípio 
da independência jurisdicional dos Juízes, a qual não pode ser 
prejudicada por interferências internas (v.g., de outros juízes, 
incluindo do Juiz-Presidente) ou externas (outras entidades).

•• Exemplos do âmbito da gestão administrativa:Exemplos do âmbito da gestão administrativa:
• Segurança e acessibilidade das Instalações;
• Organização de turnos e férias [da competência do Juiz Presid.];

• Destino de objectos apreendidos;
• Estacionamento e espaços comuns;
• Áreas ou corredores de acesso restrito;
• Arquivo;
• Higiene e segurança no trabalho;
• Inquéritos por formulários (aos intervenientes processuais);
• Equipamento informático e multimedia (v.g., art.º 615.º CPC).
• Biblioteca;
• Orçamento.

Gestão
administrativa

Gestão
administrativa
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3. Âmbito das plataformas de informa3. Âmbito das plataformas de informaçção ão 

Funcionalidades a considerar:Funcionalidades a considerar:
•Pluralidade de métodos de pesquisa (livre, por termos, por campos e por 
descritor)

•Pluralidade de campos de pesquisa (processo, relator, descritores, 
apensos, data da decisão / documento, referência de publicação)

•Pluralidade de opção de pesquisa (maior, menor, igual; e/ou, próximo, 
frase ou parágrafo) e pesquisa inteligente (aproximação de maior 
relevância)

•Disponibilização em texto integral, formatado e editável (possibilidade 
de cópia para utilização);

•Referências plúrimas (v.g, doutrina, normas aplicadas, jurisprudência)

•Possibilidade de seguimento do processo pelas instâncias ou pelo tipo de 
procedimento administrativo;

•Operatividade interna (entre as bases de dados existentes) e externa (com 
outras bases de dados, v.g., Digesto, Dgsi.pt, etc.).

•Output dos dados – impressão virtual em pdf, impressão em papel, 
gravação (ou não) em suporte externo, aposição no ficheiro de marcador 
único não editável da origem e utilizador.

Acervo ou 
Repositório

PrivadoPúblico



1. Gestão da comunica1. Gestão da comunicaçção informão informáática e electrtica e electróónicanica

3. Âmbito das plataformas de informa3. Âmbito das plataformas de informaçção ão Relevância da classificação jurisprudencial 

RECURSO PARA 
O SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Artigo 721.º-A
Revista excecional

1 - Excecionalmente, cabe recurso de revista do acórdão da 
Relação referido no n.º 3 do artigo anterior [*] quando: 

a) Esteja em causa uma questão cuja apreciação, pela sua 
relevância jurídica, seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito; 

b) Estejam em causa interesses de particular relevância 
social; 

c) O acórdão da Relação esteja em contradição com outro, 
já transitado em julgado, proferido por qualquer Relação ou 
pelo Supremo Tribunal de Justiça, no domínio da mesma 
legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito,
salvo se tiver sido proferido acórdão de uniformização de 
jurisprudência com ele conforme. 

Código de Processo Civil

[*] Artigo 721.º, n.º 3 - Não é admitida revista do acórdão da Relação 
que confirme, sem voto de vencido e ainda que por diferente 
fundamento, a decisão proferida na 1.ª instância, salvo nos casos 
previstos no artigo seguinte. 

A  adequada  classificação  e  organização  da 
jurisprudência  é necessária  à identificação 
das  decisões  transitadas  em  julgado  que 
possam  constituir  fundamento  para  o 
recurso  de  revista  excecional  para  o 
Supremo Tribunal de Justiça [para além dos 
casos em que se verificam os requisitos para 
fixação de jurisprudência].

Domínio da mesma legislação

Mesma questão de direito
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2. Limites e Salvaguardas2. Limites e Salvaguardas

2.1. Propriedade Intelectual2.1. Propriedade Intelectual

Artigo 8.º
Compilações e anotações de textos oficiais

1- Os textos compilados ou anotados a que se refere a alínea 
c) do n.º 1 do artigo 3.º, bem como as suas traduções oficiais, 
não beneficiam de protecção. 

Artigo 3.º
Obras equiparadas a originais

c) As compilações sistemáticas ou anotadas de textos de 
convenções, de leis, de regulamentos e de relatórios ou de 
decisões administrativas, judiciais ou de quaisquer órgãos ou 
autoridades do Estado ou da Administração.

Código de Direito de Autor e Direitos Conexos

Os textos  legais     e as decisões dos Tribunais     não 
estão  protegidos  pelos  direitos  de  autor,  pelo  que 
não  nada  obsta  à sua  selecção,  classificação  e 
organização em bases de dados,  inclusive em  texto 
integral,  embora  devam  fazer‐se  as  necessárias 
referências quanto à respectiva origem. 

Já os sumários legislativos ou das decisões judiciais
constituem actos de direitos de autor autónomos –
desde que tais sumários ou compilações pela escolha 
ou  disposição  das  matérias,  constituam  criações 
intelectuais [art.º 3.º, n.º 1, al. b) CDADC ‐ pelo que 
estão  protegidos  pelo  regime  da  propriedade 
intelectual.



2. Limites e Salvaguardas2. Limites e Salvaguardas

2.2. Privacidade e sigilo de dados2.2. Privacidade e sigilo de dados

I. O poder de direcção do processo atribuído ao Juiz

Código de Processo Civil

Artigo 265.º
Poder de direcção do processo (…)

1 - Iniciada a instância, cumpre ao juiz, sem prejuízo do 
ónus de impulso especialmente imposto pela lei às partes, 
providenciar pelo andamento regular e célere do processo, 
promovendo oficiosamente as diligências necessárias ao 
normal prosseguimento da acção e recusando o que for 
impertinente ou meramente dilatório.

Artigo 265.º-A
Princípio da adequação formal

Quando a tramitação processual prevista na lei não se 
adequar às especificidades da causa, deve o juiz 
oficiosamente, ouvidas as partes, determinar a prática dos 
actos que melhor se ajustem ao fim do processo, bem como 
as necessárias adaptações.

O  Juiz  não  pode  estar  sujeito  à
imposição  de  qualquer  restrirestriççãoão de 
natureza  informática  no  âmbito  do 
poderpoder de direcção do processo.

Sistema  configurado  com  agilização 
que  permita  ao  Juiz  determinar  a 
conformaconformaççãoão,  ainda  que  local,  às 
concretas necessidades do processo.concretas necessidades do processo.



2. Limites e Salvaguardas2. Limites e Salvaguardas

2.2. Privacidade e sigilo de dados2.2. Privacidade e sigilo de dados

II. Adaptação do sistema às necessidades processuais

Lei n.º 34/2009
de 14 de Julho

Artigo 24.º
Entidades responsáveis

7 — São assegurados pelos magistrados [*] com magistrados [*] com 
competência sobre o respectivo processocompetência sobre o respectivo processo, pelos juízes de 
paz responsáveis pelos processos ou pelos mediados 
intervenientes nos processos de mediação, consoante os 
casos: 

a) O direito de informação e o direito de acesso aos dados 
pelo respectivo titular; 

b) A actualização dos dados, bem como a correcção dos 
que sejam inexactos, o preenchimento dos total ou 
parcialmente omissos e a supressão dos indevidamente 
registados.

c) As demais competências previstas na Lei da Protecção 
de Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.º 67/98, de 26 de 
Outubro.

Necessidade  de  ser  reconhecida 
competência  específica  aos  Juízes 
Presidentes  relativamente  à
introdução  de  dados  e  formas 
classificativas dos processos.

Previsão  de  um  dever  especdever  especíífico  de fico  de 
obediência  dos  operacionaisobediência  dos  operacionais
informáticos na  concretização  dessas 
determinações.

[*] Pelos magistrados, não pelo CSM



2. Limites e Salvaguardas2. Limites e Salvaguardas

2.2. Privacidade e sigilo de dados2.2. Privacidade e sigilo de dados

III. O acesso dos cidadãos aos processos judiciais

Artigo 167.º
Publicidade e acesso ao processo

1 . O processo civil é público, salvas as 
restrições previstas na lei.

2. A publicidade do processo implica o direito 
de exame e consulta dos autos na secretaria e de 
obtenção de cópias ou certidões de quaisquer 
peças nele incorporadas, pelas partes, por 
qualquer pessoa capaz de exercer o mandato 
judicial ou por quem nisso revele interesse 
atendível.

3 - O exame e a consulta dos processos têm 
também lugar por meio de página informática de 
acesso público do Ministério da Justiça, nos 
termos definidos na portaria prevista no n.º 1 do 
artigo 138.º-A. 

(…)

Código de Processo Civil

Acesso  às  peças  dos  processos 
em que sejam PARTES

Pode ser automático, via Cartão 
Cidadão

Pode ser automático, via Cartão 
Cidadão

Acesso aos processos em que não 
sejam partes

Depende de prévio despacho judicialDepende de prévio despacho judicial

Processo digital 
e dados pessoais 
(dever de sigilo)

Processo digital 
e dados pessoais 
(dever de sigilo)

Possibilidade de
gravação em ficheiro ?

Possibilidade de
gravação em ficheiro ?



2. Limites e Salvaguardas2. Limites e Salvaguardas

2.2. Privacidade e sigilo de dados2.2. Privacidade e sigilo de dados

IV. Uso de pseudónimo em processos mediáticos

Salvaguarda de privacidade

Deverá ser  admitida  a  utilização  de 
pseudónimos  no  sistema  informático 
relativamente  a  testemunhas  e  partes  em 
processos  mediáticos,  evitando  que 
determinadas  informações  caiam  em  mãos 
erradas,  periguem  a  segurança  e  provoquem 
prejuízos  irreparáveis  no  bom  nome  ou 
reputação.                                [E os Magistrados?]

Decreto‐Lei n.º 290‐D/99, de 2 de Agosto

Artigo 24.º
Deveres da entidade certificadora
que emite certificados qualificados

j) Conservar os elementos que comprovem a 
verdadeira identidade dos requerentes titulares de 
certificados com pseudónimo.

Artigo 25.º
Protecção de dados

4- As entidades certificadoras comunicarão à
autoridade judiciária, sempre que esta o ordenar nos 
termos legalmente previstos, os dados relativos à
identidade dos titulares de certificados que sejam 
emitidos com pseudónimo seguindo-se, no aplicável, 
o regime do artigo 182.º do Código de Processo 
Penal. 



2. Limites e Salvaguardas2. Limites e Salvaguardas

2.3. Controlo das comunica2.3. Controlo das comunicaçções privadasões privadas

Privacidade no local de trabalho

Tratamento de dados em centrais telefTratamento de dados em centrais telefóónicas, o controlo do enicas, o controlo do e--mail e do acesso mail e do acesso àà InternetInternet

http://www.cnpd.pt/bin/orientacoes/principiostrabalho.htm

Acesso ao correio electrAcesso ao correio electróóniconico

Ac. TRP, 26‐06‐2006, proc. 0610399, dgsi.pt

I- Nos termos do art. 21º, 1 do CT “o trabalhador goza do direito de reserva e 
confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens de natureza pessoal e 
acesso a informação de carácter não profissional que envie, receba ou consulte, 
nomeadamente através do correio electrónico”. 
II- Não viola tal direito, o superior hierárquico que acede ao endereço electrónico 
interno da empresa e lê um e-mail dirigido à funcionária que, por regra, acede ao 
referido correio electrónico, através de “password” que revela a outros funcionários 
que a tenham que substituir na sua ausência.
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