
FranciscavanDunempromete
revolução tecnológicanaJustiça
Ministra apresentou o plano Justiça Mais
Próxima um conjunto de medidas que
visam simplificar o funcionamento dos
tribunais e outros serviços

Simplex
AnaHenriques
São 120 e visam operar uma revo
lução tecnológica na Justiça portu
guesa em especial nos tribunais
asmedidas ontem anunciadas pela
ministra da Justiça Francisca van
Dunem Da realizaçãode sondagens
online a advogadose cidadãos uten
tes do sistema até ao ensino de pro
gramação informática aos reclusos
sãomuitos os projectos deste plano
de acção intitulado JustiçaMais Pró
xima O denominador comum de
grande parte deles é o recurso às
novas tecnologias
O Meu Tribunal por exemplo é

uma plataforma que vai permitir re
portar pequenos problemas quer
informáticos quer dos edifícios onde
estão instalados os tribunais para
uma identificação ágil e um acom
panhamentoactivo deste tipo de in
cidências O aperfeiçoamento dos
sistemasdeinformação terá impacto
ao nível querdos tribunaisquer dos
registos prometeoMinistériodaJus

tiça Nemtodas asmedidas são para
avançarde imediato Algumas serão
primeiro testadas em programas
piloto antes de entrarem em vigor
O Tribunal de Sintra vai experi

mentar soluções de atendimento
mais amigáveis abrangentes e cé
leres com recurso a instrumentos
tecnológicos alguns dos quais já
nas Lojas do Cidadão Passará por
exemplo a ter wi fi paraque as lon
gas horas de espera pareçammais
curtas aos utentes Para identificar
as entropias ao nível do funciona
mento uma equipa de técnicos do
Ministério da Justiça acompanhará
o dia a diadeste tribunal Se as solu
ções encontradasparaosproblemas
de um tribunal considerado difícil
pelasmuitas valências quecongrega
e pela área territorial que abrange
forem consideradas satisfatórias
poderão ser replicadas noutros
pontosdo país ao fim de seismeses
Caso contrário não irãopor diante

Vamos estudar os métodos de
trabalho a forma de atendimen
to ao público explicou Francis
ca van Dunem Até a linguagem
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por vezes pouco inteligível usa
da pelos tribunais para notifi
car os cidadãos vai ser analisada
No concelhode Penela no distrito

de Coimbra irá ser testado outro
tipo de abordagem maisvocaciona
da segundo oMinistério da Justiça
para as zonas rurais Trata sede pôr
a funcionar no edifício do tribunal
encerrado como outros no Verão
de 2014 um julgado de paz que é
uma forma alternativa de resolução
de litígios juntamente comoutros
serviços como o registo civil e o re
gisto criminal

A ideia é quebrar a percepção
muitas vezes errónea de que a jus
tiça tarda e de que a administração
vive fechada sobre si própria decla
rou a governante Mas não vamos
partir para a concretização radical
de nenhummodelo que não tenha
mos experimentado antes

A aberturade um serviço de aten

dimento intitulado Espaço Óbito
destinado a prestar esclarecimen
tos sobre os procedimentos que é
necessário levar a caboapósamorte
de um familiar figura também entre
as 120 medidas do plano de acção
juntamente com a criação de uma
biblioteca online da justiça da qual
constará todo o acervo documental
e legislativo do sector
As medidas de formação dos re

clusos nas novas tecnologias é um
projecto que conta já comparcerias
com dois gigantes da área aMicro
soft e a Cisco Funcionará não só
ao nível da programação como da
gestão de redes Ainda nascadeias a
ministra da Justiça quer implemen
tar o sistema de videoconferência
que poderá servir tanto para os re
clusos comunicarem com os seus
familiares como para acederem a
consultas médicas

Este conjunto de medidas será
integralmente suportado pelo Fun
do deModernização para a Justiça
e com recurso a fundos europeus
diz a tutela assegurandoqueoOrça
mentodeEstadonão irá seronerado
Para 2016 está previsto um investi
mentonacionalde2 8milhõesde eu
ros provenientes deste fundo que
pagará a comparticipação nacional

dascandidaturasaosprogramaseu
ropeus Vamospoder tambémusu
fruir deoutro tipode financiamentos
a partir de projectos internacionais
de inovação social e aindaatravés de
parcerias comempresasnocontexto
de responsabilidade social refere
ainda oMinistério da Justiça
Também presente da cerimónia

de apresentação do Justiça Mais
Próxima a presidente da Associa
ção Sindical de Juízes Portugueses
Maria José Costeira mostrou algu
mas dúvidas sobrea operacionaliza
ção deste plano de acção Gostava
de ter ficado com uma ideia mais
concreta Foi tudo um tanto vago
observou a magistrada que quer
saber de que forma vão ser postas
no terreno algumas das medidas
anunciadas Fala se de partilha de
dadosentre serviços É positivo mas
trata se de um assunto delicado es
pecialmente se empresas privadas
passarema ter acesso a informação
sensível exemplifica
A aposta nas novas tecnologias

suscitaàmagistradaum comentário
Gostavaque tivesse sido anunciado
tambémum reforço de outrosequi
pamentos Hámuitos tribunais que
não têmimpressoras nemfotocopia
doras em número suficiente
Também o presidente do Sindi

cato de Magistrados doMinistério
Público António Ventinhas acha
este programa demasiado vago
até porque as 120 medidas nunca
surgem em lado nenhumelencadas
uma auma Estavaà espera de um
documentomenosgenérico menos
Simplex ironiza Emqueconsiste
o anunciado aperfeiçoamento dos
sistemas de informação por exem
plo interroga Os princípios ge
rais do plano eficiência proximi
dade inovação humanização são
positivos mas não sabemos como
vão ser concretizados observa o
dirigente sindical
Sejacomo for estenãoé umplano

acabado OMinistérioda Justiçaquer
angariar mais ideias apelando por
isso à participação cívica através do
site Justiça Mais Próxima Também
anunciou debates sobre o tema
OvídeoqueoMinistérioda Justiça

colocou ontem noYoutube a pro
pósito da inciativa prova porém
que a simplificação pode ser difícil
de entender Os autores do vídeo
confundem as mesas dos tribunais
com os serviçosprestados por estes
e prometem aliviar as secretárias
dos tribunais do papel ali existente
quando se querem referir à desma
terializaçãodos procedimentos judi
ciais nas secretarias dos tribunais
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