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Desmaterialização da Justiça
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Post elaborado por uno B.M. Lumbrales, advogado, sócio da Lumbrales & Associados e 
utilizador do LawRD. É o mais recente colaborador do blog do LawRD sendo este o seu primeiro 
artigo: 

A utilização de qualquer tecnologia atravessa vários períodos distintos, 
sendo cada um deles maior ou menor consoante a tecnologia em causa e as 
características específicas (culturais, tecnológicas, etc.) de cada zona 
geográfica em que é implementada.

No caso da informática, ou mais exactamente da aplicação de determinadas 
tecnologias informáticas às áreas da Justiça e da Administração Pública, 
atravessa-se em vários países (sendo Portugal um deles) o período de 

excitação próprio das descobertas recentes.

Com efeito, o poder político tem vindo a legislar no sentido de tornar em alguns casos 
efectivamente obrigatório, e noutros casos artificialmente vantajoso (através, por exemplo, de 
benefícios de justificação duvidosa ao nível das custas judiciais), o recurso a meios electrónicos de 
entrega de peças processuais, designadamente através da Internet e da plataforma «Citius», gerida 
pelo Ministério da Justiça.

O que está errado não é o investimento em tecnologias da informação e na modernização 
tecnológica dos Tribunais e do sistema de justiça; o que não faz sentido é utilização de incentivos 
artificiais, introduzidos por via legislativa, no sentido de condicionar os operadores judiciários à 
imediata e exclusiva utilização de uma ferramenta informática que ainda não tem os níveis de 
operacionalidade necessários para assegurar a confiança indispensável quando a questão de que se 
trata é a da  integridade, gestão e preservação de processos judiciais.

Com efeito, são frequentes os problemas técnicos relacionados com certificados e assinaturas 
digitais, transmissão de dados entre sistemas informáticos autónomos e complexos, etc., já para 
não falar das questões jurídicas de natureza constitucional muito bem levantadas por alguns 
magistrados, que se insurgiram (infelizmente em vão) contra o facto de serem obrigados a 
trabalhar num sistema informático gerido e administrado pelo poder executivo, e não pela própria 
magistratura judicial.

Diz-se que os juristas são conservadores por natureza, e avessos às novas tecnologias, mais 
apreciadores de papel…
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É bem verdade, e tem boa razão de ser: é que entre outras coisas, o papel não «crasha».
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