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Processo “Jurídico”

Processo é o conjunto de 

documentos (informação) que 

constituem a ação judicial.

Informação maioritariamente 

não estruturada.



Processo “Tecnológico”

Processo é o fluxo de informação dentro de um procedimento, 
método ou sistema tramitado de forma eletrónica.
Informação maioritariamente estruturada



A realidade atual

Temos um significativo n.º de atos em cerca de 75% dos 
processos da 1ª instância (cíveis, laborais e de família) 
estão disponíveis na versão eletrónica.

1.Justiça mais transparente e acessível;
2.Tramitação dos processos mais simples;
3.Melhor gestão do trabalho do ponto de vista individual;



A realidade atual

A visão do particular para 
o global aplicada na 
introdução de artefactos 
/ferramentas tecnológicas 
na desmaterialização de 
processos teve as 
seguintes consequências:

1.Múltiplas aplicações para 
tramitar processos:

i. SITAF;
ii. Habilus/Citius;
iii. Citius Plus;
iv. BNI;
v. SICJ;

2.Apenas em algumas 
instâncias;



A realidade atual

+ =

Não pode ser apenas a digitalização dos 
documentos.



A realidade atual

Suportes diferentes a mesma realidade.



A realidade atual

Problemas que não foram resolvidos nas iterações de 
desmaterialização até hoje:

1.Extrair uma certidão de parte de um documento eletrónico 
assinado digitalmente;
2.Assegurar a manutenção da assinatura digital por 
períodos longos;
3.Não aplicação de politicas de retenção aos documentos 
eletrónicos;
4.Ausência de indicadores de gestão comuns;
5.Impossibilidade de replicar o manusear folheando o 
processo em papel no processo eletrónico.



Desmaterialização dos Tribunais

É um caminho onde se transforma o modo como os 
tribunais/pessoas trabalham:
•De uma visão orgânica para uma visão funcional;
•De uma visão de interna para uma visão de prestação de 
serviço;
•De produtividade pessoal para a eficiência e eficácia global 
do sistema;



Qual é o Caminho?



Duas vias?

Otimização/Evolução

Caminho mais lento, mas 
progressivo, baseado em 
várias iterações a partir da 
situação atual para a 
situação futura.

Reengenharia

Caminho com uma 
transformação profunda, 
por vezes “revolucionária”
a partir de uma situação 
ideal para a situação real.



Plano de ação 
para a Justiça
na Sociedade 
de Informação



Objetivo Tribunais

Estabelecer as bases para um sistema de informatização 
da gestão processual em todas as jurisdições, de alta 
segurança e com graus diferenciados de acesso, no 
respeito do princípio da independência da justiça, e 
transformar os tribunais em organizações voltadas para o 
cidadão, com níveis de serviço aceites e previsíveis, 
assegurando a eficácia, a eficiência e a satisfação de todo 
os utilizadores do sistema.





O caminho é:

•Uma única arquitetura de sistemas de informação para os 
tribunais (todas as jurisdições e instâncias);
•Normalização de procedimentos (ex: notificação; entrada 
de documentos)
•Uma só visão do processo judicial;
•Controlo de segurança transferido para o utilizador;
•Normalização da informação estruturada;
•Pesquisa sobre a informação não estruturada;
•Disponibilização de processos de interoperabilidade com 
outras aplicações;
•Plataforma analítica da informação para melhorar a gestão 
do sistema.



Quais as motivações?

•Racionalizar o sistema;
•Assegurar a sustentabilidade do Sistema
•Inovar;
•Melhoria da qualidade do serviço prestado aos cidadãos e 
empresas;
•Melhoria da satisfação dos profissionais dos tribunais;
•Melhorar a imagem da Justiça Portuguesa.



A realidade futura (cenário ideal):

•Visão global;
•Um único interface para todos os interlocutores com os 
tribunais;
•Informação essencialmente estruturada;
Ex: a petição inicial não é um documento mas um 
formulário preenchido online pelo advogado.
•Indicadores de gestão da produtividade pessoal, da 
eficiência e eficácia dos tribunais disponibilizados a todos.
•Mecanismos de indexação e pesquisa da informação não 
estruturada;
•Auxiliares de decisão baseados em inteligência artificial;





Pilares do caminho

Comunicação;

Participação;

Visão global do processo;

Cultura de Mudança (gestão da mudança);

Forte componente de liderança.



Onde estamos na nossa jornada

Reengenharia de processos;

Estruturação de dados;

Fluxos de informação estruturada;

Indicadores de gestão;



Reengenharia de processos
Analise da informação e não do suporte da informação.

Modelação da estratégia dos processos, aplicações e 
serviços numa visão multinível.

Desafiar a lógica do documento para outros tipos de 
suporte de informação (vídeo e áudio).

Adequação dos interfaces homem-máquina de forma a 
simplificar a sua adoção e a serem mais eficazes e 
ergonómicos para o utilizador.

Analisar o processo como um todo e não em partes do 
processo.

Determinar estados do processo com base nas atividades 
realizadas.



Fluxos de informação

Identificar as atividades realizada ao longo do processo.

Identificar os atores que realizam as atividades.

Identificar qual a informação estruturada necessária para 
cada uma das atividades.

Identificar as necessidades de acesso à informação por 
cada um dos atores.



Estruturação de dados

Identificação clara e esclarecimento do entendimento de 
cada dado estruturado.

Identificar a informação não estruturada.

Determinar o âmbito de utilização de cada um dos dados.

Introduzir mecanismos de classificação da informação 
não estruturada.

Implementar mecanismos de pesquisa dos dados 
estruturados e não estruturados.



Indicadores de Gestão

Criar uma plataforma de BI para análise da informação 
existente no sistema;

Identificar um conjunto de indicadores de gestão (7 no 
máximo) para cada nível de análise.

Partilhar e publicitar os indicadores de gestão.



Principais desafios

Promover a mudança organizacional;

Regulação dos (des)equilíbrios;

Desenho de interfaces adequados;

Segurança;

Gestão de acessos como atividade do utilizador final;

Políticas de retenção da informação.



Questões?

Contactos:
ricardo.negrao@mj.gov.pt


