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I.INTRODUÇÃO

Na sequência do trabalho a ser desenvolvido pelo Ministério da Justiça de recolha de ideias
para melhoria do sistema de justiça, a Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP) vem
apresentar um conjunto de propostas.
Estas propostas centram-se apenas no sistema judiciário e em questões concretas, de base
organizacional, funcional, gestionária ou de sistemas de informação. Não são propostas
estruturais de alteração do sistema, propostas que imponham relevantes reformas legais,
contratação de recursos humanos ou grandes inovações nas estruturas físicas da justiça. São
sugestões de evolução por melhorias pontuais apresentadas face ao que se crê ser a perspetiva do
Ministério da Justiça: uma soma de pequenas evoluções positivas pode conduzir a evoluções
relevantes, sendo uma forma válida (e até essencial) de fazer evoluir o sistema, especialmente em
período de limitações orçamentais.
Nesse sentido a ASJP apresenta as propostas que seguem, divididas em dois grandes
grupos: um primeiro de alterações gerais, aplicáveis a todo o sistema judiciário; um segundo de
alterações por jurisdição, estas últimas relacionadas sobretudo com o sistema informático
"CITIUS".
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II.PROPOSTAS GERAIS
1. Proposta de alteração das denominações oficiais e sinalética dos tribunais:

Considerando que:
a) A denominação oficial dos tribunais não só é importante simbolicamente para a função
judicial como tem relevo substantivo para a dignidade e relevo da administração da justiça;
b) A clareza das denominações é um indutor de facilidade de acesso à justiça para todos os
cidadãos;
c) A reforma judiciária de 2014 está estruturalmente estabilizada, o que não prejudica a
necessidade de introduzir melhorias pontuais no sistema judiciário;
d) As denominações oficiais dos tribunais introduzidas pela reforma, além de confusas,
arredam o termo comum "tribunal" das instalações judiciárias o que constitui, em si mesmo, um
prejuízo para o sistema de justiça;
e) As denominações resultantes da reforma não entraram ainda no léxico comum, sendo
útil que a sua reavaliação se faça do modo mais rápido possível;
f) Em grande número dos edifícios judiciários não foi feita ainda uma adequação de
sinalização e dísticos oficiais às designações resultantes da reforma.

Entende a ASJP, no contexto de propostas destinadas à melhoria do sistema, apresentar a
seguinte proposta de alteração das designações e sinalização oficiais:

Pressupostos da proposta:
a) Inclusão do termo "tribunal" na designação oficial dos órgãos e instalações judiciários;
b) Simplicidade - A proposta apresentada procura o modelo de designações oficiais mais
sintético que for possível encontrar;
c) Clareza - Procura-se uma proposta que diferencie todos os tribunais de forma tão
evidente e imediata quanto possível;
d) Reconhecimento pelos cidadãos - Decorre dos anteriores uma promoção de
reconhecimento da justiça pelos cidadãos;
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e) Acesso à justiça - Somando as anteriores, pretende-se induzir ganhos de acesso e
imagem da justiça para os cidadãos.

Propostas prévias e acessórias:
1) Relativas à denominação oficial dos tribunais:
a) O sucesso da proposta de alteração de denominações está diretamente dependente da
estabilidade temporal que se consiga estabelecer;
b) O prazo de vigência perspetivável para a reforma judiciária de 2014 é de décadas, o que
se pode considerar que merece consenso político (na medida em que reforma estabelecida por
governo anterior, com diferente estrutura partidária de apoio, foi mantida pelo atual governo);
c) Será muito importante que, a merecer acolhimento esta proposta, se consiga
estabelecer um largo consenso político sobre a mesma, permitindo-lhe um prazo de vigência
equivalente ao da reforma;
d) Seria também importante, sem prejuízo do que dispõe o art. 202º, nº 4, da Constituição
da Republica Portuguesa (“A lei poderá institucionalizar instrumentos e formas de composição não
jurisdicional de litígios”), ser reservada a designação oficial "tribunal" para as instituições da
justiça pública;
e) As instituições de resolução não jurisdicional de litígios deveriam, neste sentido, receber
designações insuscetíveis de confusão com as instituições judiciárias;
f) O referido nas alíneas d) e e) será um indutor esperado de clareza, prestígio e facilidade
de acesso dos cidadãos à justiça;
g) Tal poderia ser concretizado ao nível de regulamentação legal ordinária e/ou da
atividade administrativa de licenciamento para concessão ou renovação de licenças de
funcionamento de instituições arbitrais.
2) Relativas a sinalética e dísticos oficiais:
a) O sucesso da proposta, especialmente no que concerne a dignidade dos tribunais e
facilidade de reconhecimento e acesso dos cidadãos, depende da criação e implementação célere
de um modelo único de sinalética oficial dos tribunais;
b) Este modelo único deverá implicar um reconhecimento imediato, pelos cidadãos, das
instalações judiciais, ainda que permita variabilidade concreta, de acordo com a diferente
arquitetura e história dos edifícios dos tribunais, de forma a concretizar em regulamento próprio;
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c) Este modelo de sinalética deverá assentar no nosso entender, nas seguintes
orientações:
• Sinalética exterior dos tribunais clara, digna e em suporte permanente;
• Sinalética interior permanentemente atualizada, informando, além do mais, a localização
das unidades orgânicas, dos locais de realização das diligências judiciais e demais loca públicos de
acesso dos cidadãos;
• Para atualização permanente da sinalização interior, correspondente às alterações da
estrutura física de organização interna dos tribunais, que sempre ocorreram e que a reforma
judiciária veio facilitar e promover, entende-se:
- Ser de evitar sinalização com mera afixação de papeis ou cartazes, por não ser um
suporte capaz conferir dignidade às instalações;
- Ser de promover sistemas de sinalética interna com suporte eletrónico e/ou de imagem,
que permitam sua atualização automática e programável informaticamente;
- Na impossibilidade de implementação imediata de sinalização eletrónica, utilização de
sistemas de dísticos e sinalização de estrutura rígida e mutável, permitindo a sua alteração com
mudança de carateres ou expressões no suporte físico.
Proposta de alteração das denominações dos tribunais:
A designação oficial dos tribunais far-se-ia a três níveis, complementado pela indicação do
Juiz:
- NÍVEL 1 (de identificação genérica): - “COMARCA” - Esta é a unidade de base do sistema
judiciário, que se identifica de forma simples e sem qualquer outra expressão associada.
- NÍVEL 2 (de identificação da instalação judiciária): "TRIBUNAL", complementado pela
indicação da área de competência: “NACIONAL”; “CENTRAL” e “LOCAL”.
- NÍVEL 3 (de identificação das instalações judiciárias onde está sediada a estrutura):
Corresponde ao município onde está localizada a sede da instalação judiciária pelo Regulamento
de Organização do Sistema Judiciário.
- JUIZ (sempre por extenso).

Assim, exemplificando, para tornar a proposta mais clara:
A) Tribunais de competência nacional (exemplos):
- Tribunal Nacional de Instrução Criminal, Juiz 1, Juiz 2...;
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- Tribunal Nacional de Concorrência e Regulação, Juiz 1, Juiz 2...
B) Tribunais de comarca (exemplos):
b.1) De competência especializada:
- Comarca de Lisboa, Tribunal Central Criminal de Lisboa, Juiz 1, Juiz 2...;
- Comarca de Lisboa, Tribunal Central Criminal de Almada, Juiz 1, Juiz 2...;
- Comarca de Lisboa, Tribunal Local Criminal de Lisboa, Juiz 1, Juiz 2…;
- Comarca de Lisboa, Tribunal Local Criminal do Seixal, Juiz 1, Juiz 2…;
- Comarca de Lisboa, Tribunal Local de Pequena Criminalidade, Juiz 1, Juiz 2…
b.2) Competência genérica ou mista:
- Comarca da Guarda, Tribunal Central Cível e Criminal da Guarda, Juiz 1, Juiz 2...;
- Comarca da Guarda, Tribunal Local de Almeida, Juiz 1;
- Comarca da Guarda, Tribunal Local de Seia, Juiz 1, Juiz 2...;
Desenvolvimento e Explicação da proposta:
A simplicidade e distinção dos tribunais nas designações oficiais resulta da eliminação de
referências intermédias a “Instâncias” e “Secções” e dispensa a repristinação de referências
anteriores a “Juízos”.
Na identificação mínima, na lógica da reforma judiciária, é de manter a referência a “Juiz”,
mas sempre por extenso, por a mera referência abreviada a “J” não defender o prestígio da justiça
e não ser uma designação intuitiva.
A hipótese de repescar a designação “Juízo” implicaria, pelo menos tendencialmente, a
cristalização das unidades orgânicas e a rigidez dos modelos de trabalho de lógica espartilhada,
como era (e é) da nossa tradição judiciária. O desenvolvimento de novos modelos gestionários
mais evoluídos, por tarefas, formas processuais ou outros, que a reforma também pretende
acolher, também fica, assim, melhor salvaguardado.
A identificação assim proposta dispensa qualquer adjetivo nas designações oficiais, neste
caso aproximando-se das designações atuais. Todas as designações da reforma seriam mantidas,
havendo uma mera conversão para a designação “Tribunal”, das atuais “Secções” e “Instâncias”.
Este é também um claro reforço de simplicidade e de facilidade de implementação da proposta.
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2. Segurança nos tribunais (proposta de criação de um sistema de segurança nos
tribunais):

Para implementação de um programa efetivo de segurança nos tribunais – único órgão de
soberania que não tem tal plano – a ASJP apresenta uma proposta de enquadramento de soluções
(não de ideias acabadas) que se pretende possa constituir uma matriz auxiliar de trabalho, na
perspetiva de quem conhece os problemas existentes e diariamente se confronta com os mesmos,
proposta que assenta nos seguintes:

Considerando que:
a) Inexiste um projeto de segurança definido e implementado para os tribunais
portugueses;
b) Existem soluções díspares nos tribunais do país, sem um critério ou orientação
condutora;
c) São cada vez mais frequentes os problemas que afetam os tribunais e os juízes
resultantes da falta de segurança;
d) A segurança é essencial para o exercício das funções jurisdicionais, i.e, para que o juiz
desempenhe de forma livre e isenta as suas funções;
e) A questão da segurança nos tribunais é um dos problemas mais urgentes a resolver;
A ASJP apresenta a seguinte proposta:
1. Sistema nacional de segurança para as instalações judiciais:
A primeira proposta de base é a criação e implementação, no prazo mais curto possível, de
um programa nacional uniformizado de segurança para os tribunais com base nos seguintes
pressupostos:
a) Na sua definição impõe-se a previsão de soluções diversas consoante a dimensão,
estrutura física, natureza da jurisdição ou outras variáveis entendidas por relevantes;
b) O modelo deve, apesar de único, conter previsão de soluções concretas diferentes de
tribunal para tribunal e/ou de edifício judicial para edifício judicial;
c) Apesar disto, as variações devem ser dentro de um mesmo modelo, acolhendo sempre
um mínimo de valências comum a todos os tribunais, que será complementado com valências
acrescidas à medida que as necessidades previstas de segurança sejam aumentadas.
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1.1 Sistema básico de segurança:
O modelo aplicável a todos os tribunais deve contemplar:
a) Uma área reservada aos magistrados, permanentemente fechada e com acesso apenas a
pessoas autorizadas, por intermédio de uso de chave, tradicional ou eletrónica;
b) A existência em permanência de forças policiais nos edifícios dos tribunais, 24 horas por
dia e todos os dias do ano, complementadas, se e onde se justificar, com forças de segurança
privada;
c) Um controlo de entradas funcional incluindo:
- Sistema de deteção de metais (fixo ou portátil);
- Sistema de identificação de presenças, com exibição de cartões a todos os visitantes não
trabalhadores nas instalações (advogados, intervenientes e público);
d) A instalação de botões de pânico nos gabinetes dos juízes e nas salas de audiência,
ligados à central de segurança do tribunal, quando exista, e/ou à esquadra de polícia mais
próxima;
e) Entradas distintas nas salas de audiência para os juízes e para os intervenientes e demais
público, não sendo a entrada dos juízes acessível aos demais;
f) A instituição de protocolos de segurança para efeitos de requisição ágil de reforço de
segurança, podendo admitir-se a sua concretização local (entre os presidentes das comarcas e
esquadras de polícia) ou geral (ao nível das tutelas ministeriais).
1.2 Sistema reforçado de segurança:
Para os tribunais que forem definidos como carecidos de particulares necessidades de
segurança, seja pela dimensão, pela natureza das matérias apreciadas ou outros relevantes,
permanentes ou transitórias, deverá prever-se:
a) Reforço do número de elementos de segurança pública no tribunal;
b) Realização de revistas à entrada;
c) Independentemente da requisição de segurança pessoal, possibilidade de ser
determinado pelo presidente reforço de segurança a concreto(s) juiz ou juízes em dia de
diligência, com acompanhamento permanente nas instalações do tribunal e até ao local do seu
transporte, após conclusão de funções nesse(s) dia(s).
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d) Instituição de modelo de “sala de audiência segura” para realização de diligências em que
seja previamente identificado risco para a segurança, comportando, além de outros que se
possam equacionar:
- Definição de distância mínima acrescida entre a bancada do Tribunal e a posição de
intervenientes externos/público (modelo de teia a regulamentar);
- Segurança permanente no interior da(s) “sala(s) segura(s)”.
Sistema de alta segurança:
Para casos definidos como de risco elevado ou muito elevado para a segurança de
intervenientes, deve ser definido um modelo de sala de audiências de alta segurança.
Este modelo poderia, eventualmente, ser apenas definido em projeto, a implementar em
concreto, de forma agilizada, apenas no caso de existência de diligências judiciais que o imponham
ou, alternativamente, ser implementado de imediato de forma limitada, num número reduzido de
salas de audiência (2/3 no país):
Incluiria, além de outras pensáveis e das referidas no modelo “sala segura”:
- Instalação de obstáculos físicos intransponíveis para acesso à bancada do Tribunal (vidros
ou plásticos inquebráveis, grades, outros);
- Instalação de obstáculos físicos intransponíveis de separação entre a posição de arguidos,
testemunhas e público.
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3. Funcionários de Justiça

É sabido que um dos principais problemas com que os Tribunais portugueses se
debatem é a falta de funcionários de justiça. Trata-se de um problema que afeta os tribunais
comuns e os tribunais administrativos e fiscais, desde os tribunais de primeira instância aos
tribunais superiores, e que constitui um verdadeiro impedimento à realização da justiça.
A solução definitiva do problema só com a contratação de novos funcionários de
justiça se resolve cabalmente. Porém, enquanto essa contratação não for possível, há que
minorar os efeitos negativos da gritante falta de funcionários, o que passará pela adoção de
algumas medidas que, não resolvendo o problema, poderão atenuar os seus efeitos.

Tais medidas passarão por:
a) Colocação em todos os tribunais de “administrativos” contratados pelo Ministério
da Justiça – não sendo funcionários de justiça nem podendo desempenhar as funções que só a
estes cabem, serão um auxílio precioso no desempenho de tarefas mais burocráticas e não
qualificadas que se desempenham nos tribunais (tirar fotocópias, fazer o correio, transportar
processos, separar papeis, etc.), libertando os funcionários para as tarefas mais importantes
que só por estes podem ser desempenhadas;
b) Colocação, com o mesmo objetivo e funções, de recém licenciados contratados pelo
Ministério da Justiça ao abrigo do programa “PEPAC”;
c) Reorganização das unidades orgânicas com especialização dos funcionários,
procurando, com tal especialização, obter ganhos de eficiência e eficácia;
d) Estudo de um processo de implementação, na medida do que for comportável, de
prémios monetários por resultados para os funcionários de justiça, com os seguintes critérios
(para garantir a sua aptidão e prevenir que sejam contraproducentes):
- Prémios por resultados de gestão definidos pelos juízes;
- Prémios ligados a objetivos gestionários específicos;
- Prémios desligados da mera multiplicação estatística de atos ou da permanência
em tribunal além do horário de expediente;
- Prémios que representem avaliação de efetivos ganho na tramitação processual
e/ou na estrutura da pendência;
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- Prémios determinados pelo Conselho de Gestão, sob proposta (ou parecer
vinculativo) dos juízes dos processos.
e) Elaboração de um programa de formação efetiva dos funcionários de justiça,
dotando-os de competências específicas em função das concretas funções que
desempenhem.
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4. SISTEMAS INFORMÁTICOS

Assiste-se hoje a uma realidade sui generis nos Tribunais que consiste na existência de dois
sistemas informáticos absolutamente distintos e não comunicantes: o CITIUS, para os tribunais da
jurisdição comum, o SITAF para os tribunais administrativos e fiscais.
Esta realidade é anómala e não tem qualquer justificação racional, devendo ser repensada
e estudada uma alternativa que leve à adoção nas duas jurisdições do mesmo sistema informático.

4.1 CITIUS

O sistema informático dos tribunais comuns – CITIUS – é uma ferramenta importante no
funcionamento dos tribunais mas tem limitações várias que introduzem pontos de bloqueio que
podem e devem ser melhorados. Trata-se de pequenos acertos que, se introduzidos, tornarão o
sistema não só mais “amigável” para todos os que nele trabalham como permitirão libertar os
funcionários de justiça de tarefas burocráticas, facilitarão a inserção de conteúdos e agilizarão o
sistema.
Impõe-se, por isso, introduzir melhorias várias, quer a nível geral, transversais a todas as
jurisdições, quer específicas para algumas jurisdições.

1. Ideias/Sugestões gerais
1.

Correção dos problemas de incompatibilidades entre o CITIUS e o processador de

texto “word” (que levam a que com frequência se tenha de encerrar o “word” no “gestor de
tarefas” e/ou reiniciar o computador);
2.

Criar a possibilidade de os funcionários de justiça assinalarem a introdução de

retificações em despachos/sentenças no despacho retificado (possibilidade hoje só prevista para
os juízes) e aperfeiçoamento da ferramenta da retificação de erros em documento já inserido
disponível para os juízes;
3.

Alteração e melhoramento do “texto automático” no CITIUS;

4.

Possibilidade de ouvir as gravações quando se trabalha fora do tribunal – VPN – (;

5.

Possibilidade de pesquisar “sentenças” proferidas (atualmente só permite pesquisar

“despachos” estando aqui abrangidos despachos e sentenças);
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6.

Possibilidade de as autoridades policiais, a Direção Geral de Reinserção e Serviços

Prisionais, a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social poderem praticar
determinados atos no CITIUS (ex. entrega de requerimentos e documentação) e consultarem os
processos em que têm intervenção e os atos por si praticados;
7.

Agendamento eletrónico/partilhado de diligências no CITIUS;

8.

Possibilidade

de

importar

a

agenda

do

CITIUS

para

smartphones/tablets/computadores (de juízes, procuradores, funcionários);
9.

Possibilidade de instalação do CITIUS nos computadores pessoais;

10.

Melhoria na estabilidade e rapidez de funcionamento do CITIUS;

11.

Melhoria da rapidez das redes de comunicações (internet) que suportam o

funcionamento do CITIUS;
12.

Acesso (via CITIUS) a todas as certidões de registo e ao registo criminal;

13.

Criação da possibilidade de o suporte das certidões de registo e do certificado de

registo criminal permitir a extração dos respetivos dados mediante copy/paste;
14.

Acesso (via CITIUS) aos processos em recurso;

15.

Acesso à consulta (via CITIUS) dos processos de concessão de apoio judiciário;

16.

Acesso à consulta no CITIUS de processos pendentes nas secções de comércio e

execuções (com registo de quem consultou e em que data e hora);
17.

Que o sistema assegure informação claramente acessível da data, hora e segundo

da conclusão ou da partilha da ata ou do visto em correição (como sucede com os atos dos juízes);
18.

Aumento da capacidade dos ficheiros no CITIUS por forma a evitar actos em papel

ou prática de novos atos para envio dos documentos cujo envio não foi possível com o articulado
respetivo.
19.

Criação de uma plataforma informática para emissão de certidões online de atos

processuais tal como sucede com as certidões do registo civil, predial e comercial (através desta
plataforma as próprias partes, qualquer pessoa capaz de exercer o mandato judicial ou quem nisso
revele interesse atendível poderia solicitar a emissão de certidões sem necessidade de se deslocar
aos tribunais e/ou apresentar requerimentos em suporte papel ou correio eletrónico).
Importará, contudo, assegurar que tal plataforma esteja conectada com o sistema CITIUS
uma vez que existem certidões que dependem sempre de despacho judicial (artigo 164.º do
Código de Processo Civil). Nessa medida, o próprio CITIUS geraria um username e uma password
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para cada uma das partes e através de um login poderem solicitar certidões mediante
comprovativo do pagamento.
20.

Criação de uma plataforma informática conectada com o sistema CITIUS para

acesso à informação sobre o estado do processo pelas próprias partes. Tal plataforma não visa
que as próprias partes tenham acesso aos atos processuais praticados mas apenas à informação
sobre o estado dos processos: se o Réu já foi citado, se já foi apresentada contestação, se foi
marcada audiência prévia/audiência final, se já foi proferida sentença (o próprio CITIUS geraria um
username e uma password para cada uma das partes e através de um login poderiam consultar o
estado do processo).
21.

Obrigatoriedade de os Advogados remeterem articulados em “pdf” editável (ao

contrário do que sucede hoje que os requerimentos e documentos são enviados em formato
imagem que não permite a sua edição).
22.

Atualização estatística automática sempre que inserida "sentença", deixando o

processo de constar como estatisticamente ativo, sem necessidade de acionamento do comando
F7.
23.

Alteração da localização da data de entrada dos requerimentos/peças processuais

(passando a constar da primeira página, junto à numeração da referência do requerimento, e não
na última).
24.

Possibilidade de o juiz inserir alarmes sem que sejam vistos pela secção, nem por

terceiros;
25.

Permitir que, uma vez inserida pelo juiz uma nota num processo, essa nota fique

assinalada com um símbolo para lembrar a sua inserção.
26.

Inserção de ferramentas que permitam fazer copy paste das referências dos

documentos, converter pdf em word e vice-versa sem desformatar o texto.
27.

Introduzir ferramentas que permitam que o sistema automaticamente retire as

estatísticas necessárias para a monitorização dos tribunais.

2. Ideias/sugestões parcelares

Além das propostas anteriores, foram constituídas pequenas equipas de trabalho no seio
da ASJP para apresentação de propostas por área jurisdicional, por categoria de tribunal ou por
hierarquia judicial.
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A compilação destas propostas é a que segue. Sendo este o modelo de trabalho definido,
muitas das sugestões estão direta ou indiretamente ligadas ao sistema CITIUS. Neste sentido,
acrescem às sugestões gerais para o CITIUS acima apresentadas. Preferiu-se, ainda assim, manter
a organização das propostas por jurisdição, que, de algum modo, as torna mais claras e autoexplicativas, mesmo quando referidas ao sistema de gestão processual eletrónica.
Assim, propõem-se:

2.1 Tribunais Superiores:
Alargamento do sistema CITIUS aos Tribunais Superiores com acesso à distância (VPN) dos
juízes dos Tribunais da Relação e do Supremo Tribunal de Justiça ao CITIUS.

2.2 Jurisdição criminal:
a) Inclusão de novas designações dos despachos previstas no sistema informático
(Exemplo: a única forma de classificar o despacho que homologa o cômputo da pena é como
"despacho" ou como "despacho homologatório" o que não permite, numa consulta rápida, a
localização do despacho que procede à contagem da pena. No entanto para o Ministério Público
está prevista a possibilidade de classificar a "vista" como "liquidação da pena". É certo que tal
ficou atenuado com a possibilidade dada nas últimas atualizações de destacar um ato, mas mesmo
assim é insuficiente.
Nos internamentos, está prevista a possibilidade de classificar o despacho que procede à
revisão do internamento como "revisão do internamento". Mas sabendo nós que a maioria dos
internamentos está em tratamento ambulatório compulsivo, que também estão sujeitos a
revisões, não se prevê a possibilidade de classificar o despacho como "revisão do tratamento".).
b) Aumento do número de informações relevantes a inserir nos detalhes do processo - F7.
(Hoje só a "data da prescrição" fica visível no "estado do processo" (parte final do quadrado do
meio do lado esquerdo), e não permite distinguir se a mesma se refere ao procedimento ou à
pena. Apesar do sistema permitir a inserção de outros detalhes genéricos, estes não ficam visíveis
em tal espaço (há uma série de detalhes que podiam e deviam estar visíveis no mesmo campo
como o termo da pena, o termo da suspensão da execução da pena de prisão, etc.).
c) Criação de uma base de dados a nível nacional de modo a permitir que quando um
arguido é declarado contumaz tal facto seja de imediato conhecido em todos os processos em que
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o mesmo é ou venha a ser constituído arguido, bem assim como o conhecimento imediato da sua
apresentação em juízo e respetiva morada apresentada no T.I.R..
E o mesmo valendo para situações de óbito. Sendo conhecido num processo o óbito de um
arguido, tal conhecimento deveria ser difundido imediatamente através do sistema.
d) Atualmente a listagem de processos pendentes disponível consiste apenas nos processo
pendente no próprio tribunal quando deveria ser a listagem de processos pendentes em todos os
tribunais. Evitar-se-ia a realização de audiências de cúmulo desnecessárias, extinções das penas de
prisão suspensas indevidas, etc.
e) Obrigatoriedade, nos recursos de contraordenação, de apresentação da decisão
administrativa recorrida e do subsequente recurso em formato digital.

2.3 Instrução criminal:
a) Acesso à base de dados da suspensão provisória de processos.
b) Acesso à emissão de Certificado de Registo Criminal, com antecedentes criminais.
c) Acesso às bases de dados de operadoras telefónicas para aferição da operadora a que
pertence um dado número.
d) Acesso ao registo civil quanto aos bilhetes de identidade/cartão de cidadão, pedidos de
renovação e fotografias dos documentos.

2.4 Jurisdição de comércio:

a)Acesso total dos Administradores da Insolvência (AI) ao sistema CITIUS para consulta do
processo de insolvência e apensos (ex. requerimentos; relatórios; inventário; apreensão;
liquidação; verificação e graduação de créditos); obrigatoriedade de os atos da sua competência
serem praticados no CITIUS, com a indicação da natureza/espécie da peça processual
apresentada, v.g. relatório do 155.º do CIRE, inventário, lista provisória, lista definitiva de créditos
reconhecidos, parecer do 188.º, auto de apreensão.
b) Criação (manual/automática) pelos AI dos Apensos, com a apresentação das peças
processuais respetivas, v.g. com a apresentação da lista a que alude o artigo 129.º do CIRE, criação
do apenso de reclamação de créditos sem necessidade de intervenção da secção de processos.
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c)Obrigatoriedade da inserção de credores pelos AI, mediante criação de funcionalidade
que permita exportar a identificação dos credores da lista prevista no artigo 129.º do CIRE de um
ficheiro Word/Excel para o CITIUS.
d) Criação de Certidão eletrónica (da sentença de insolvência e da data do respetivo
trânsito).
e) Criação de um interface de comunicação com a Conservatória do Registo
Comercial/Cível para inscrição registral da declaração de insolvência e respectivo trânsito em
julgado.
f) Criação de um interface de comunicação com a Conservatória do Registo
Predial/Automóvel que possibilite aos AI a inscrição da declaração de insolvência na descrição dos
bens sujeitos a registo apreendidos para a massa insolvente.
g) Inscrição no CITIUS da informação quanto aos bens sujeitos a registo apreendidos para a
massa, com a possibilidade de emissão das respectivas certidões mediante clique na identificação
dos bens.
h) Possibilidade de assinalar no envio de um requerimento da urgência de facto do mesmo
(v.g. venda antecipada de bens).
i) Pesquisa da certidão permanente da parte (Autor/Réu) mediante clique na sua
identificação.
j) Pesquisa de informação sobre o devedor no portal CITIUS através da plataforma CITIUS.
k) Ordenação alfabética dos credores no CITIUS, independentemente da sua ordem de
inserção.
l) Acesso ao registo público de execuções do devedor mediante clique na sua identificação.
m) Acesso (funcional) ao sistema de nota de honorários.
n) Comunicação eletrónica da declaração de insolvência ao Fundo de Garantia Salarial, à
Autoridade Tributária e Aduaneira e à Segurança Social;
o) Criação na tipologia de despachos judiciais da Insolvência inseridos no sistema do
despacho de “Encerramento” e de “Convocação de Assembleia de Credores”;
p) Criação na tipologia de despachos judiciais dos Recursos de Conservador da “Sentença”.
q) Supressão da distribuição automática à Instância Central de Comércio de acções que
tenham na sua tipologia no CITIUS, na menção “objecto”, a referência a comércio [v.g.
procedimento cautelar (comércio)].
r) Criação de aplicação informática no CITIUS para cálculo da remuneração variável do AI.
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2.5 Execuções:

Considerando:
1) Que é desnecessário repetir, dando-se aqui por acolhidas, as conclusões do grupo de
trabalho constituído no Conselho Superior da Magistratura para a organização, funcionamento e
modelos de trabalho das unidades orgânicas de execução, que constam do respetivo sítio na
internet;
2) Que, repescando o essencial, impõe-se um modelo organizativo por tarefas que induza
ganhos de gestão e produtividade compatíveis com a dimensão da pendência processual;
3) Que, apesar disso, existe uma vincada e desproporcional escassez na alocação de
recursos humanos ao serviço das execuções que exige um excecional nível de organização e
gestão para garantir o funcionamento dos serviços;
4) Que o relevo da jurisdição executiva, seja no que concerne à sua colisão e afetação de
direitos fundamentais, seja pela respetiva importância no sistema económico, respetiva
estabilidade e funcionalidade, impõe que se mantenha na área de controlo da justiça pública;
5) Que caminhos alternativos de privatização desta área de justiça, por considerações
substanciais ou táticas, são erradas porque:
- Não garantem mais eficácia processual;
- Não garantem melhor funcionamento da economia;
- Desprotegem gravemente os cidadãos numa área que é a das que mais
fortemente colide com direitos fundamentais;

Propõe a ASJP o que segue no que concerne às execuções:

Pressupostos das propostas:
1) O processo executivo em sentido próprio (isto é, sem consideração dos enxertos
declarativos) tem uma tramitação própria, promovida por agente externo, sem a coerência e a
sincronia própria do processo declarativo;
2) O agente executivo, além das questões de enquadramento da função e supervisão
interna, que não se tratam nestas propostas, exerce a sua função num suporte de trabalho próprio
– o sistema SISAE/GPESE;
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3) A documentação de actos que pratica no SISAE/GPESE é meramente refletida no sistema
CITIUS;
4) O agente de execução tem acesso limitado ao sistema CITIUS;
5) Existem grandes falhas de ligação e compatibilização entre os sistemas informáticos;
6) A gestão processual pelo tribunal, seja ao nível macro-processual (do conjunto dos
processos), seja ao nível micro-processual (da ordenação e impulso interno de cada processo), é
essencial em processo executivo;
7) O processo executivo encontra-se em larga medida em suporte eletrónico, sem
classificação ou ordenação de atos, o que torna especialmente difícil tal gestão processual.

Propostas:
Ao nível do sistema CITIUS:
(O sentido da proposta é de criação de um verdadeiro sistema de gestão processual
especificamente executiva no CITIUS, eventualmente aproveitável para outras jurisdições, assim
permitindo responder às particulares exigências de gestão macro e micro processuais):

a) Garantir acesso alargado ao sistema CITIUS pelo agente de execução.
b) Impor regulamentarmente deveres acrescidos na comunicação e classificação de atos do
agente de execução ao sistema CITIUS.
c) Obrigação de comunicação de todos os atos ao sistema, no dia da sua prática.
d) Introdução no sistema CITIUS de sinalização destacada dos pedidos de agentes de
execução dirigidos a tribunal.
e) Introdução de um sistema classificação das comunicações dos agentes de execução,
flexível e operativa, em dois grandes grupos:
I. Comunicações:
- Citações;
- Notificações;
- Autos de penhora;
- Liquidações;
- Informações do estado do processo;
- Outras comunicações.
II. Pedidos a tribunal:
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- De marcação de diligência;
- De autorização para a prática de ato;
- De esclarecimento de dúvida;
- De decisão de questão suscitada por parte ou interveniente.
- Outros pedidos.
f) Criação de um módulo específico no sistema CITIUS para tramitação e gestão de
processos executivos, complementar à organização cronológica.
g) Ordenação automática, em pastas autónomas e classificadas do CITIUS, das diversas
comunicações dos agentes de execução, assim permitindo imediato acesso à informação relevante
(ex.: informações de citação automaticamente organizadas na pasta “citação”, de penhora na
pasta “penhoras”, etc.).
h) Introdução de um sistema de verdadeira gestão processual no CITIUS, com classificação
de fases processuais detalhada e dos actos processuais a praticar.
i) Funcionamento parcialmente automático de tal sistema de gestão processual, com base
nos pedidos formulados pelos agentes de execução devidamente classificados.
j) Possibilidade de personalização dos níveis de gestão e informação processual no CITIUS,
de acordo com as orientações de gestão dos juízes e da chefia das unidades orgânicas, para
permitir a sua adequação à realidade e necessidades de cada concreto serviço.
k) Personalização assente numa estrutura básica de fases e pedidos classificados no CITIUS,
podendo cada ponto da estrutura básica ser complementado ativando ramos menores de uma
árvore informática de gestão, segundo orientação dos juízes e das chefias das unidades orgânicas
(por exemplo: Ramo básico da árvore – “Pedido de autorização do AE”. Caso pretendido,
poderiam ser activados ramos menores – “pedido de levantamento de sigilo bancário”; “pedido de
requisição de força policial”, etc.).
l) Classificação complementar dos processos executivos no sistema CITIUS também por
tipo de título executivo.

Ao nível da organização e gestão das unidades orgânicas:
(Neste nível trata-se de implementar sistemas de gestão por tarefas, como decorre das
conclusões do grupo de trabalho do CSM para as execuções, criando mecanismos para potenciar
os resultados de tal modelo organizativo, além dos que decorrem das propostas feitas para o
sistema CITIUS):
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a) Naquilo que for competência do Ministério, promover sistemas de organização em
unidades únicas ou maiores, desligadas da organização por juiz ou números de processo,
promovendo gestão por tarefas.
b) Naquilo que for competência do Ministério, promover instituição de modelos de gestão
processual automatizados, com definição de prioridades e fluxos de trabalho definidos, assumidos
e responsabilizantes dos juízes (apenas quando não for razoavelmente possível exigir e garantir o
cumprimento de todos os prazos processuais por secção e juiz).
c) Instituição de sistemas de atendimento ao público, telefónico ou presencial, que
libertem os funcionários das unidades de execução de tais tarefas (modelos de atendimento em
balcão central autónomo, por equipas especializadas).
4.2 Justiça tributária
As atuais limitações do SITAF prendem-se, desde logo, com a sua incapacidade de
adaptação às novas exigências decorrentes da actual redacção do CPTA, bem como do CPC, ambos
os diplomas de aplicação subsidiária em sede de contencioso tributário.
Para além dessas limitações, que se revelam como sendo de concepção, há outras cujo
suprimento, para além de se revelar passível de resolução a curto prazo, redundariam numa maior
eficiência em termos de tramitação processual.
É nestas que nos iremos centrar.
a) Possibilidade de assinatura de uma só vez de todos os documentos pendentes de
assinatura no SITAF:
Neste momento, quando um conjunto de documentos estão pendentes para assinatura,
sendo possível selecioná-los conjuntamente para assinar, é necessário inserir tantas vezes o “pin”
de acesso quanto o número de documentos, tornando a tarefa muito mais demorada, sobretudo
atendendo ao número de documentos produzidos e que potencialmente se podem assinar de uma
só vez.
b) Equiparação legal do representante da Fazenda Pública a mandatário, para efeitos de
notificações:
Na maioria dos processos tributários, a representação em julgado da administração
tributária é feita pela representação da Fazenda Pública.
Sucede porém que a representação da Fazenda Pública junto da Autoridade Tributária e
Aduaneira não é equiparada a mandatária para efeitos de notificações, implicando, pois, que
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todas elas tenham de ser feitas pela secretaria, com as necessárias consequências em termos de
morosidade.
c) Possibilidade de cada utilizador gravar os seus “templates” no sistema:
Atento o facto de haver um conjunto de atos processuais cujo conteúdo é frequentemente
o mesmo, de processo para processo, a possibilidade de cada utilizador ter os seus próprios
“templates” no sistema, relativamente a esse tipo de atos, implicaria ganhos em termos de
tempo.
d) Aumento da capacidade de suportar ficheiros de dimensão pelo menos até 30 MB:
O Sistema SITAF apenas permite carregar documentos com um valor máximo de 10 MB.
Este limite criar dificuldades na incorporação de diversos documentos, designadamente
sentenças, implicando a necessidade de digitalização pela secretaria.
Obrigatoriedade de a apresentação de peças processuais ser feita por via electrónica,
quando a parte este representada por mandatário.
O facto de a apresentação via electrónica de peças processuais ser apenas uma via
preferencial e não uma via obrigatória releva-se um constrangimento à eficácia do funcionamento
dos tribunais, atento o facto de todas essas peças terem de ser digitalizadas na secretaria.
e) Criação de plataformas de contacto entre os TAF e a Autoridade Tributária e Aduaneira,
divisões de execuções fiscais das autarquias locais, Instituto de Gestão Financeira da Segurança
Social e outras entidades com intervenção no contencioso tributário:
No contencioso tributário, muitos dos processos têm o seu início junto do órgão de
execução fiscal ou da autoridade administrativa (oposições, reclamações previstas no art.º 276.º,
do CPPT, recursos de contraordenação, entre outros).
Assim, nestes casos, como não existe nenhum sistema de ligação que permita uma
interação entre o SITAF e os sistemas próprios da administração, todo o processo é remetido em
papel e digitalizado posteriormente. Trataria ganhos de escala a existência de um sistema de
ligação entre o SITAF e os sistemas da Administração, para que o envio dos processos iniciados
junto dela fossem remetidos pelo sistema ao tribunal.
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