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Soberania, Justiça e resolução de conflitos
Resumo para 10 minutos

3 tipos de resolução de conflitos
Justiça, Órgão de Soberania
Soberania do Estado- Fronteiras variáveis
Electrónica e Justiça
Conflitos da sociedade da informação
Conflitos – reguladores e autoridades ind.
Justiça – O que não foge e pode esperar
Direito e normas técnicas



Soberania, Justiça e resolução de conflitos

3 tipos de níveis de resolução de conflitos,

Contratual – típico da sociedade da informação, tempo real 
e global, 

Autoridades independentes e reguladores em redes, com 
recursos tecnológicos, tempo real, competência local, 
europeia e cooperação internacional

Justiça – a máquina da Justiça – Órgão de Soberania, do 

séc. XIX ao XXI, da comarca de proximidade à justiça global 



Justiça, Órgão de Soberania

Questões constitucionais
Questões de estatuto e processo
Questões de Competência territorial –

comarca
Tempo processual + uso do tempo pelos 

operadores judiciais
Plataforma secular remendada e adaptada 
para tentar acompanhar a vida moderna



Soberania do Estado- Fronteiras variáveis

Há 30 anos – Comprar caramelos em Espanha obrigava a 
rituais de fronteira, revista, passaporte, pesetas, alfândega, 
polícias, militares, etc

Hoje, em tempos de SOBERANIA PARTILHADA com 
geometrias variáveis, as fronteiras para circulação de 
pessoas, são as do Espaço de Schengen (parte são EU e 
parte exteriores)
De mercadorias e serviços, a EU a 27 países
De Defesa, o Afeganistão e o Índico e a NATO a outros 27, 
(parte EU e parte não)
De moeda, os 17 do Eurogroup, BCE, ou os 27 da EU ou os 
(?) do FMI/BM
Do clima, fronteiras globais



Electrónica e Justiça

E- justiça
E- todas as inovações tecnológicas e 
organizacionais da sociedade da informação em 
evolução muito rápida
Justiça – o Órgão de Soberania previsto na 
Constituição + os registos de direitos que o 
Estado quer garantir, estruturas  de evolução mais 
lenta
Justiça, órgão de soberania, baseada na 
soberania e ordem interna às fronteiras, pouco 
preparada para a sociedade da informação



Conflitos da sociedade da informação

Facebbok
LinkedIN
Google
Hotmail
IOT ou Internet das coisas
Cloud Computing
Ex- roubo de identidade



Conflitos – reguladores e autoridades 
independentes.

Protecção de dados pessoais
Comunicações ORECE
comércio electrónico
Bancos
Seguros
Medicamentos
Consumo transfronteiras



Justiça – O que não foge e pode 
esperar

O raio da comarca medido pela distancia 
percorrida por um homem a pé, pode alargar até à
videoconferência
O tempo das colheitas e as férias judiciais
O tempo das partes e o tempo de quem julga
A importância e arrogância de quem julga.
O direito dos códigos e a galáxia do direito 
nacional, regional, local, regulatório, europeu, 
internacional e da concorrência das normas 
técnicas



Direito e normas técnicas

Pluralismo jurídico e Sistemas de direito complexos e 
multiníveis
A importância das normas técnicas oriundas de organismos 
privados de direito 
Suiço – ISO e IEC
Belga- CEN CENELEC
Francês –ETSI
Americano- IEEE
Californiano W3C, IETF, etc
A que obedecem os sites e todos nós para acedermos  a 
www.dre.pt e www.portaldasfinancas.gov.pt



Conclusões

“Justiça” não é o sistema predominante de 
resolução de conflitos da sociedade da 
informação que, por enquanto, é privado ou de 
reguladores
E-Justiça poderá melhorar o desempenho da 
actual plataforma, mas que não foi desenhada 
para os novos problemas instantâneos e globais.
Como não há outro sistema melhor, todos os 
aperfeiçoamentos “electrónicos” processuais e 
organizacionais da Justiça são bem-vindos 


