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Amedida mais emblemática foi por
diante desde o final de Novembro

passado que os portugueses podem
consultar os seus processos em tribu
nal à distância por via electrónica
Das iniciativas destinadas à agilização
dajustiça quejá forampor diante faz
ainda parte a tramitação electrónica
dos processos judiciais nos tribunais
superiores comojá hámuito sucedia
nos de primeira instância
Mas o Ministério da Justiça adiou

porprecaução paradia 11 de Setembro
várias outras medidas não fosse o
sistema informático em que assenta a
justiça crashar como já sucedeu
em 2014 Acontecerá assimcom a pos
sibilidade de os advogados enviarem
para os tribunais documentos electró
nicos em formato multimédia vídeo
áudio e fotos bem como com a con
sulta pelos cidadãos dos seus proces
sos nos computadores dos próprios
tribunais dispensando os mecanis
mos de validação requeridos pelo
cartão do cidadão

São tudo medidas que deviam ter
entrado em vigor a dia 2 deAbril Mas
oministério temeu que o seu impacto
conjugado com o da alteração do
mapa judiciário e com outras trans
formações em curso pudesse darmau
resultado Encontram se em fase

piloto e com expansão a nível nacio
nal prevista atéJulho algumas medi
das no âmbito no sistema de informa

ção de suporte à actividade dos tribu
nais cujo impacto é significativo como
os novos interfaces parajuizes e pro
curadores ou as novas funcionalida

des de organização do trabalho das
secretarias justifica uma portaria da
Secretaria de Estado da Justiça
Entende se preferível por uma ques
tão de cautela e não sendo absoluta
mente urgente a entradaemvigor das
alterações previstas o adiamento para
11 de Setembro Assim este capítulo
da modernização da justiça será
implementado sempercalços per
mitindo aos profissionais forenses um
períodomais alargado de adaptação
às novidades

Entre Maio de 2017 e Março deste
ano foram consultados pelos cida
dãos mais de 27 mil processos na
maioria das vezes em dias e a horas a

que tribunais são fechados
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