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Cooperação – de que falamos?
Formas de cooperação – cooperação para quê?

1 Extradição
Entrega de pessoas - procedimento criminal ou cumprimento de pena

2 Auxílio judiciário mútuo
Pedidos de auxílio, cartas rogatórias (provas), notificações 

3 Transmissão de processos penais
Para julgamento

4 Execução de sentenças penais
Revisão/confirmação/reconhecimento/execução sentenças estrangeiras

5 Transferência de pessoas condenadas 
Para cumprimento de penas de prisão

6 Vigilância de pessoas condenadas 
Execução penas não privativas de liberdade, liberdade condicional 
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Cooperação tradicional:
crimes cometidos num único Estado
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Funcionamento da cooperação tradicional
(transmissão de pedidos)
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Situação actual – globalização
Contexto e desafios (1/2)

• Realidade criminal mudou – crimes sem fronteiras
– Crime organizou-se, internacionalizou-se, globalizou-se

– Criminalidade em rede (sociedade em rede)

• Novas realidades exigem novas respostas dos sistemas de 
justiça
– Organização para acção ao nível internacional

– Por via da cooperação / coordenação

– Por meios legais (legalidade)

– “Expansão” dos direitos fundamentais (PIDCP)
• “processo equitativo”; 

• Privacidade, dados pessoais (Conv108CoE)
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Situação actual – globalização
Contexto e desafios (2/2)

• Actores: autoridades nacionais 

– Ministério Público/Órgãos de polícia criminal/Juízes 
de instrução criminal/Juízes/Tribunais

– Responsabilidade acrescida

• Cooperação policial e judiciária 

– Intervenção / sentido unitário (diluição)

– Investigação no quadro da cooperação judiciária

– Respeito pelos direitos fundamentais
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Globalização e criminalidade (1/2) 
Características da nova criminalidade

• Utilização das potencialidades da globalização

– Estrutura empresarial, sofisticação, crime invisível
– Uso das infra-estruturas de comunicações globais 

(internet)
– Efeito corrosivo da sociedade e das instituições

• “Crimes of the powerful” vs. “crimes of the
powerless” - criminalidade dos “poderosos”

– Dimensão transnacional vs. dimensão local

– Alimentam-se reciprocamente (interacção)
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Globalização e criminalidade (2/2) 
Características da nova criminalidade

• Mercados paralelos - bens e serviços proibidos

• Violência, terror

– Relação crime organizado / “criminalidade comum” 

– Terrorismo, tráficos (droga, seres humanos, armas, 
espécies protegidas)

– Cibercrime

– Criminalidade contra o ambiente

– Criminalidade económica / financeira, lucrativa

– Branqueamento - sempre!
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Globalização e criminalidade: 
aspectos penais fundamentais (1/2)

• Diversidade de agentes

– Pessoas, empresas

• Diversidade de factos criminosos (crimes)

– Diversidade: tempo, lugar e acção separados

• Acção criminosa e resultado

– Separados no tempo e no espaço (locais)
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Globalização e criminalidade: 
aspectos penais fundamentais (2/2)

• Crime sem território

– Local de consumação?

– A criminalidade “nómada”

– A cibercriminalidade (“ciberespaço” – internet)

• Novas formas de organização / comparticipação

– Actuação em rede 

– Redes virtuais (internet), “efeito difuso”
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Cooperação na globalização
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Novas exigências, novos desafios
para o sistema de Justiça (1/2)

• Direito de perseguir e punir: função de soberania
(Estados) 

– Autoridades nacionais, aplicando leis nacionais 
– O “enfraquecimento” do Estado (base: território)
– Incapacidade dos sistemas nacionais isolados

• Combate ao crime:

– Por via da cooperação/coordenação
– “Estados em rede” (polícias / Ministério Público 

/tribunais em rede) (interacção)
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Novas exigências, novos desafios
para o sistema de Justiça (2/2)

• Surgimento de 

– “espaços regionais”  

– “espaços de identidade e amizade”

– quadro legal global comum (convenções ONU)

• Exemplos: União Europeia / CPLP 

• Base: confiança mútua
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Pressupostos

• Cooperação política entre Estados 
– No âmbito de organizações internacionais (ONU, CoE, UE)
– Grande criminalidade transnacional/ elaboração convenções

• crime organizado (Palermo 2000), corrupção, branqueamento, tráficos 
(droga, seres humanos...), terrorismo, cibercrime

• 3 vertentes 
– Criminalização (aproximação de leis) – dupla incriminação
– Medidas e processo (protecção vítimas, apreensão e perda)
– Cooperação internacional (administrativa, policial, judiciária)

• Obrigações dos Estados
– Ratificação/Implementação das convenções – leis internas
– Organização do sistema de segurança e justiça – prevenção e 

repressão (administração, polícias, MP, tribunais)
– Formação e recursos (técnicos, materiais, humanos, financeiros)
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Cooperação: novas medidas (1/2)

• Respostas de tipo novo 
– Troca de informação 

– Medidas urgentes 
• Congelamento (contas bancárias), preservação (cibercrime)

– Equipas de investigação conjuntas

– Técnicas especiais de investigação transfronteiriça
• Vigilâncias transfronteiriças

• Entregas controladas 

• Agentes infiltrados

• Intercepções de comunicações

• (forte intrusão nos direitos fundamentais)
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Cooperação: novas medidas (2/2)

• 2 eixos 

(exigem leis internas, convenções / tratados)

❖Eficiência/eficácia: simplificar, acelerar, reforçar 
(Convenção de Palermo, ONU)

❖Garantir direitos fundamentais – confiança (base) 

(Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, ONU, 
1966 – escala global)

• A cooperação como função dos órgãos de Justiça

– Em especial: investigação criminal transnacional
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Que papel das autoridades nacionais?
A judicialização da cooperação

• Autoridades nacionais: protagonistas do “combate” ao 
crime transnacional

• Papel activo do Ministério Público / Polícias 

– Poderes de direcção e iniciativa (pró-actividade)

• Papel do juiz - garantia de direitos (intrusão)

• Necessidade de organização / coordenação interna / 
nacional - polícias, MP, tribunais (organização judiciária)
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Papel das autoridades judiciárias 
na cooperação (evolução)

1. Cooperação tradicional: via diplomática – acto de 
diplomacia

2. Comunicação Ministério da Justiça – Ministério da Justiça 
(MJ)

3. Comunicação entre autoridades centrais  

4. Comunicação directa entre autoridades competentes 

5. (União Europeia: Princípio do reconhecimento mútuo da 
decisões judiciais: substitui pedido por decisão – Estado 
de emissão, Estado de execução)
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Funcionamento da cooperação
Transmissão de pedidos - simplificação

• 1.º passo: eliminação da via diplomática

– Comunicação MJ-MJ (entre autoridades centrais)

MJ MJ

Aut. Central

Autoridade judiciária A Autoridade judiciária B

Com interna Com. interna

Com. Interna Com. Interna

Estado A Estado B

Aut. Central
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Sistema de autoridade central

• Autoridade central: Onde?

– M. Justiça – administrativo / político

– M. Público / PGR – administrativo

– M. Público – órgão centralizado? Operativo?

– Polícias – (vg Rede 24/7, cibercrime)

• Poderes da autoridade central

– Receber / transmitir pedidos (só)?

– Executar pedidos? 

• Directamente? Requerer ao juiz? – lei e fase processual
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Funcionamento da cooperação 
Transmissão de pedidos - simplificação

• 2.º passo: comunicação directa

– Judicialização total
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Autoridade 
Judiciária A

Titular do processo

Autoridade 
Judiciária B

Competente para execução

Estado A Estado B



Novo conceito-chave: 
coordenação internacional 

• Autoridades nacionais devem coordenar-se entre si

– Pró-actividade (por sua iniciativa) 

– Inscrito nas Convenções multilaterais

• Comunicação directa

– Desaparece a fase administrativa do processo de 
cooperação – só judicial (UE)
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A “coordenação” nas convenções (ONU)

• Convenção de Palermo (2000) sobre criminalidade 
organizada transnacional

organização criminosa, corrupção, branqueamento

• Protocolos adicionais à Convenção de Palermo

tráfico de pessoas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico de armas

• Convenção de Viena (1988)

tráfico de estupefacientes 

• Convenção de Nova York (1999)

financiamento do terrorismo

25



Coordenação: como? 

• Autoridades directamente entre si

• Através de autoridades centrais

• Com apoio de redes / órgãos comuns

– Redes de pontos de contacto nacionais

– Estruturas / órgãos criadas por comum acordo (caso da 
Eurojust na UE)
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Coordenação: para quê? (1/2)

– Receber, tratar, transmitir informações

– Iniciar e coordenar investigações, acusações e 
processos

– Prevenir conflitos de jurisdição

– Determinar autoridades nacionais competentes

– Determinar as autoridades em melhor posição para o 
processo 

• concentração e transmissão dos processos
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Coordenação: para quê? (2/2)

– Realizar investigações conjuntas, entregas controladas, 
vigilâncias, escutas etc.

– Determinar medidas provisórias, urgentes e cautelares 

• congelamento de bens / contas bancárias / provas 
(preservação)

– Apoiar, assegurara eficácia, acelerar, simplificar a 
cooperação 

• auxílio judiciário, extradição, transferência de processos
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Concorrência/conflito de jurisdições
- casos específicos (1/2)

• Conexão de infracções

– Crimes instrumentais e conexos

(v.g. Tráfico automóveis: furto, falsificação, 
receptação)

– Crimes de branqueamento

relação com crimes subjacentes (crimes subjacentes 
nos países A, B e branqueamento nos países C,D)
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Concorrência/conflito de jurisdições
- casos específicos (2/2)

• Crimes “difusos”, em rede e sem base territorial 
definida

– Contra sistemas informáticos

– Utilizando a internet

(v.g. Pornografia infantil; terrorismo)

– Crimes de associação criminosa e tráfico 
internacional

(membros e actividade em vários países) – consumação do 
crime de associação criminosa, onde?
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Questões de concorrência / conflito de 
competências / jurisdições (1/2)

• Como accionar jurisdições nacionais competentes?

– Quem é competente?

– Denúncia a autoridades estrangeiras: O quê? A quem?

• Que resposta das autoridades estrangeiras?

– Procedimento obrigatório (legalidade)? Facultativo 
(oportunidade)?

– Interesse? (políticas nacionais) Recursos? (custos)
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Questões de concorrência / conflito de competências / 
jurisdições (2/2)

• Investigação conjunta (acordo necessário)? 

– (em vez de cartas rogatórias)

• Concentrar procedimentos? 

– Quais? Porquê?

– Sobre quê? (Que crimes concretos)?

– Onde? Em que momento?
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Que direito aplicar?

Direito do Estado requerente? Do Estado requerido? 
– Prova (admissibilidade, proibições) – formalidades

– Estatuto do acusado / direitos de defesa

– Problemas de validade / eficácia da prova recolhida no 
estrangeiro – direitos fundamentais (garantia – juiz)

– Protecção de testemunhas / vítimas

– Apreensão / perda de instrumentos e produtos do crime

– Intercepção de comunicações (telefone, email)

– Troca informal de informações

– Uso de novas tecnologias (videoconferência) ....
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Respostas
Organização e acção

• Necessidade / importância de redes

– Pontos de contacto directo nos sistemas judiciais

– Competências “operacionais” (nos processos)

– “Nó central” da rede?
• Recepção, tratamento e transmissão de dados 

informações? – centro de tratamento de casos?
• Transmissão de pedidos? 

– Que relações com autoridades centrais?
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O caso da Rede CPLP (2005)

• Composta de pontos de contacto nacionais 

– Facilitar cooperação judiciária entre Estados CPLP

– Informação sobre organização e leis nacionais dos Estados CPLP

– Estabelecer contactos com outras redes e organismos 
internacionais

– Promover aplicação efectiva de instrumentos internacionais

• Em complementaridade com autoridades centrais

• Com apoio de secretariado (estrutura permanente)

• Base para desenvolvimentos futuros

– Que papel face às novas exigências de cooperação?
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Síntese: coexistência 
dos 3 sistemas de cooperação

1. Cooperação como acto de diplomacia – MJ/MNE 

(falta de convenção, tratado ou acordo)
Processo: 
2 fases – administrativa (admissibilidade) e judicial
Governo pode pedir garantia de reciprocidade (política)

2. Cooperação através das autoridades centrais
Processo: 
2 fases – administrativa (admissibilidade) e judicial 

3. Cooperação através de comunicação directa entre 
autoridades judiciárias
Processo totalmente judicial (caso da União Europeia)
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As grandes questões de sistema de justiça criminal face às 
necessidades actuais de cooperação (nova criminalidade)

• Sistemas 2 e 3 – “espaços” políticos concretos, limitados

– Definidos por convenções, tratados e acordos - ratificação, 
impacto (leis de implementação a nível interno)

• Estão os sistemas de justiça criminal preparados e 
organizados para responder às novas exigências?

• Quem faz o quê? - competências (leis de organização)

• Como? - leis de processo penal 

• Com quê? - recursos materiais, humanos, financeiros

• Um longo caminho a percorrer, uma exigência do Estado de direito 
e do sistema internacional de protecção dos direitos fundamentais
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Desafios da justiça em tempos de crise 

Orador: Maria Eduarda Gonçalves, Professora Catedrática, ISCTE-Instituto 
Universitário de Lisboa (Portugal)

1º Painel: Cooperação 
e organização da 
justiça criminal
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Desafios da Justiça em tempos de crise.
Direitos sociais, políticas de austeridade e 

o papel dos Tribunais 



Os direitos fundamentais, 
componente essencial do Estado de Direito 

• Os direitos fundamentais e a sua realização 
efetiva são (os) fins essenciais do Estado de 
Direito.

• Os direitos fundamentais não existem sem os 
Tribunais: o exercício de um direito 
fundamental só tem eficácia se garantido pela 
intervenção de um tribunal independente. 
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• Situações recentes de crise financeira e económica 
evidenciaram, em Portugal como noutros países, como a 
força normativa de direitos fundamentais, em particular os 
direitos sociais (económicos, sociais e culturais), pode ser 
constrangida por opções de governação guiadas por 
critérios predominantemente económico-financeiros. 

• Se a erosão da autonomia do governo para definir as suas 
políticas económica, financeira ou orçamental apareceu 
fundada, ora nas transferências de soberania, ora em 
acordos ambos consentidos pelo poder político, já as 
restrições que afectem direitos fundamentais devem ser 
confrontadas com o quadro constitucional. 
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Qual a força dos direitos sociais

fundamentais? 

• Ainda que com hesitações, o TC português travou 

ou limitou os efeitos de algumas medidas 

governamentais restritivas de direitos sociais.

• Mas ficaram também claros os limites da 

jurisprudência constitucional nas circunstâncias. 
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Jurisprudência constitucional em tempos de 

crise (1)

• O TC português começou por se pronunciar pela 

constitucionalidade da Lei do Orçamento do Estado 

(LOE) de 2011 (Acórdão n.º 396/11) que determinou 

reduções remuneratórias entre 3,5% e 10% dos 

trabalhadores do sector público auferindo remunerações 

base superiores a € 1.500.00.

• O TC entendeu considerar as excecionais circunstâncias 

económico-financeiras do país e a necessidade de diminuir o 

défice público. 

• A redução continha-se, segundo o TC, dentro dos “limites do 

sacrifício que a transitoriedade e os montantes das reduções 

ainda salvaguardavam”.
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Jurisprudência constitucional em tempos 

de crise (2) 

• Já em 2014, o TC declarou inconstitucionais algumas 
normas da LOE para 2014 que mantinham a redução 
das remunerações dos funcionários públicos 
inaugurada em 2011, mas ampliando o universo de 
sujeitos abrangidos - alargando a base de incidência a 
partir dos € 675 mensais e elevando os coeficientes 
médio e máximo de redução, atingindo os 12% a partir 
dos € 2000 (Acórdão n.º 413/2014). 

• Os “limites do sacrifício” teriam sido 
ultrapassados pelas normas da LOE de 2014.
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Limitações da justiça constitucional

• O TC expôs, assim, a importância da sua intervenção 
para a efetivação de direitos constitucionalmente 
garantidos. 

• Mas a intervenção do TC ficou confinada – porque foi esse o âmbito 
dos pedidos de verificação da constitucionalidade - à apreciação de 
direitos como o direito à retribuição pelo trabalho dos funcionários 
públicos e o direito de segurança social à pensão de reforma ou 
aposentação, que se materializam numa base contratual ou em 
obrigações específicas de prestação do Estado. (o TC invocou 
também violação do princípio da confiança)  

• Ora, as políticas de austeridade no contexto da crise em Portugal, na 
medida em afectaram o exercício de direitos fundamentais à 
educação, saúde, habitação, são também  de molde a configurar 
também desrespeito das obrigações constitucionais do Estado. 
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Em teoria …

• Na realidade, a teoria dos direitos fundamentais tende a considerar os 

direitos económicos, sociais e culturais (ao trabalho, à saúde, à 

educação, à habitação ...)  como de natureza programática, 

dependentes de decisões de política pública, “sob reserva do possível” e 

não judiciáveis em si mesmos.

• Mas terá de ser forçosamente assim?
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Judicializar os direitos sociais 

(1) 

• À pergunta “Can economic, social and cultural rights be

litigated at courts?” o Alto Comissário das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos respondeu “yes”, 

reconhecendo que a apreciação das políticas públicas 

pelos Tribunais no sentido de assegurar que sejam 

consistentes com os direitos humanos constitucionais 

representa “claramente” uma função do sistema 

judicial. 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/ESCR/Pages/CanESCRbelitigatedat

courts.aspx
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Judicializar os direitos sociais

(2)

• O exemplo da África do Sul: os Tribunais têm intervindo 

no sentido de apreciar se o Estado cumpre as suas obrigações de 

realização progressiva de direitos sociais, avaliando a 

razoabilidade das medidas dos governos em função das 

circunstâncias e meios disponíveis (“reasonableness approach”). 

• Thiagraj Soobramoney v Minister of Health, KwaZulu-

Nata (1997)

• Soobramoney, em estado terminal,  reclamou do facto de lhe ter sido 

recusada assistência de emergência num hospital público.  

• O TC, reconhecendo embora as limitações do Estado Sul-africano 

para realizar plenamente o direito à saúde, considerou que essas 

limitações deveriam ser devidamente demonstradas. 
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• Government of Republic of South Africa v Irene 

Grootboom and Others (2001).

• Os reclamantes haviam sido expulsos de habitações informais em 

terrenos privados reservados para construção “low cost”. Recorreram 

à Justiça no sentido de reclamar do Estado a disposição de habitações 

adequadas até obterem acomodação definitiva.

• O Estado foi condenado por não ter passado o “teste da 

razoabilidade”: o Tribunal considerou que o Estado era obrigado a 

tomar medidas a fim de ir ao encontro das necessidades de quem vive 

em condições extremas de pobreza ou sem abrigo (em “desperate

need”).

• Compete aos Tribunais avaliar se as medidas adoptadas pelo Estado 

são ou não razoáveis, tendo em conta os recursos disponíveis. 
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Judicializar os direitos sociais (4)

• “To promote ‘good practice’ in this area, from a fundamental rights 

perspective, Member States could provide clearer and more transparent 

explanations as to whether or not an “adequate” or “satisfactory” level of 

social protection can be provided during the economic crisis, with 

supporting evidence,  (...) explain both why fiscal consolidation is required, 

and why that consolidation must require measures resulting in a reduction 

in levels of social protection, rather than other measures, such as a higher 

level of taxation.” (EU Fundamental Rights Agency, 2010) 

• O Relatório do Comissário dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, 

Nils Muižnieks, que visitou Portugal (Maio 2012) para avaliar o impacto das 

medidas de austeridade sobre populações especialmente vulneráveis, i.e. 

crianças, idosos e população cigana, concluiu que estavam a ser violados em 

Portugal direitos fundamentais desses grupos sociais em virtude do 

desinvestimento na saúde, na educação e nos transportes. 
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Concluindo …

• Tendências como estas da jurisprudência e da 

doutrina são, julgamos, inspiradoras não só da 

ação do legislador e do julgador, mas também da 

possível mobilização de direitos sociais 

fundamentais pelos cidadãos. 
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Coordenação e relacionamentos interprofissionais e 
investigação criminal: os órgãos de polícia criminal e as 
autoridades judiciárias

Orador: José de Almeida Rodrigues, Coordenador Superior de Investigação 
Criminal e ex-Diretor Nacional da Polícia Judiciária (Portugal)

2º Painel: A 
organização judiciária 
e os atores da justiça
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Coordenação e relacionamentos interprofissionais 
e investigação criminal: os órgãos de polícia 
criminal e as autoridades judiciárias

José de Almeida Rodrigues

Coordenador Superior de Investigação Criminal

Polícia Judiciária - Portugal
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Organograma da PJ

AR – 2018
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Unidades de Investigação

• Unidade Nacional Contra Terrorismo

• Unidade Nacional de Combate à Corrupção

• Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes

• Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade 
Tecnológica.

• Diretorias

• Departamentos de Investigação Criminal 

• Unidades Locais de Investigação Criminal

AR – 2018
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Unidades de Apoio à Investigação

• Laboratório de Polícia Científica

• Unidade de Telecomunicações e Informática

• Unidade de Prevenção e Apoio Tecnológico

• Unidade de Informação Criminal

• Unidade de Perícia Financeira e Contabilística

• Unidade Financeira

• Gabinete de Recuperação de Ativos

• Unidade de Cooperação Internacional

AR – 2018
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Coordenação e relacionamento interpessoal

• Conhecimento recíproco;

• Especialização;

• Reunião inicial - método e objetivos;

• Dispersão geográfica das investigações; 

• Otimização dos recursos;

• Excessivo recurso à prova pericial.

AR – 2018
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Coordenação e relacionamento interpessoal

• Métodos de obtenção de prova intrusivos;

• Megaprocessos;

• Violação do segredo de justiça;

• Estrelato dos investigadores;

• Repercussão social das investigações.

AR – 2018
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A gestão do judiciário na experiência brasileira

Oradora: Juliana Campos Horta de Andrade, Juíza Desembargadora no Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais (Brasil)

2º Painel: A 
organização judiciária 
e os atores da justiça



- A gestão do judiciário na experiência 

brasileira – “O processo eletrônico e o 

julgamento virtual como ferramenta efetiva da 

prestação jurisdicional.”

Juliana Campos Horta de Andrade

Desembargadora no Tribunal de Minas Gerais 

(Brasil)

Conferência “Organização e gestão da justiça criminal - das 
capacidades e da integridade do sistema judicial e do sistema de 
investigação criminal”



Introdução:

• A concretização do princípio da proteção judicial efetiva pressupõe 

uma justiça célere e eficiente, tal concepção implícita na própria 

ideia de acesso à justiça, foi explicitada pela inclusão do inciso 

LXXVII, do artigo 5º, da CR/88, pela EC nº.45, segundo a qual: “a 

todos no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a 

razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade  

de sua tramitação.”



• A introdução das novas tecnologias no processo civil se iniciou 

com a Lei n.º 11.419/06, que dispôs sobre a informatização do 

processo judicial, mas que não regulamentou o funcionamento 

das sessões virtuais, apenas permitindo em seu art. 8º que “Os 

órgãos do Poder Judiciário poderão desenvolver sistemas 

eletrônicos de processamento de ações judiciais por meio de 

autos total ou parcialmente digitais, utilizando, 

preferencialmente, a rede mundial de computadores e acesso por 

meio de redes internas e externas”. A primeira sessão 100% 

virtual que se tem notícia no país realizou-se em 09 de outubro de 

2006 em Porto Velho pela Turma Recursal do Juizado Especial. 

Posteriormente tal ideia se expandiu por outros estados do país, 

sendo implementado em outubro de 2007 junto ao Supremo 

Tribunal Federal e, no meio deste ano, pelo Superior Tribunal de 

Justiça.



• A implantação do processo eletrônico, bem como o incentivo à 

prática eletrônica de atos processuais, tem se tornado verdadeira 

política pública, voltada à concretização da garantia constitucional 

de acesso à justiça, sob prisma qualitativo. são reflexos positivos 

do processo eletrônico como política pública:

• -o combate à morosidade da tramitação processual ,;

• -o incentivo à sustentabilidade;

• -a celeridade processual e os meios que garantam celeridade á sua 

tramitação;

• - a utilização do processo eletrônico reforça o propósito de 

sustentabilidade, já que contribui para a preservação dos materiais 

utilizados na tramitação física e materialização dos processos.



O  processo por ser eletrônico não representa sua desumanização:

• (...) As decisões ainda são tomadas por pessoas e não por máquinas e, por 

mais que o processo seja informatizado, a justiça depende de seres humanos 

tecnicamente preparados e em quantidade compatível com o numero de 

processos .”



• O julgamento virtual

• Trata-se de uma modalidade de julgamento inserida para 

agilizar o processo de tomada de decisões. Nele, os 

julgadores tem a opção de pautar as ações eletronicamente, 

sendo todos os votos registrados no sistema de cada 

Tribunal. O plenário virtual funciona 24 horas por dia e pode 

ser acessado pelos juízes de qualquer lugar. Vale registrar 

que julgamentos do gênero funcionam em todas as instâncias 

da Justiça. 



• A dinâmica do julgamento:

• - O  relator insere a ementa, o relatório e o voto na plataforma 

virtual, tendo os demais julgadores, o prazo de sete dias para votar 

entre as opções “acompanho o relator”, “acompanho o relator com 

ressalvas de entendimento”, “divirjo do relator”, e “acompanho a 

divergência”. 



RI/TJMG:

• Art. 118. O julgamento dos recursos e dos processos de competência 

originária poderá ser realizado por meio eletrônico, cabendo ao relator 

cientificar as partes pelo Diário do Judiciário eletrônico. 

• § 1º Qualquer das partes poderá, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar 

memoriais ou discordância do julgamento por meio eletrônico. 

• § 2º A discordância não necessita de motivação, sendo apta a determinar 

o julgamento em sessão presencial. 

• § 3º No julgamento virtual, o relator encaminhará seu voto aos demais 

componentes da turma julgadora por meio eletrônico. 

• § 4º Os demais componentes da turma julgadora poderão requisitar os 

autos para exame e manifestarão sua adesão por meio eletrônico. 

• § 5º Não manifestada a divergência ou ocorrendo o consenso, o voto do 

relator servirá como acórdão para publicação no Diário do Judiciário 

eletrônico. 



CPC/2015:

seção II

• Da Prática Eletrônica de Atos Processuais

• Art. 193. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, 
de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e 
validados por meio eletrônico, na forma da lei.

• Parágrafo único. O disposto nesta Seção aplica-se, no que for cabível, à 
prática de atos notariais e de registro.

• Art. 194. Os sistemas de automação processual respeitarão a publicidade 
dos atos, o acesso e a participação das partes e de seus procuradores, 
inclusive nas audiências e sessões de julgamento, observadas as garantias 
da disponibilidade, independência da plataforma computacional, 
acessibilidade e interoperabilidade dos sistemas, serviços, dados e 
informações que o Poder Judiciário administre no exercício de suas 
funções.

• Art. 195. O registro de ato  processual eletrônico deverá ser feito em 
padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, 
integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que 
tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a 
infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos da 
lei.



• Art. 196. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e, supletivamente, 
aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos 
processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos 
sistemas, disciplinando a incorporação progressiva de novos avanços 
tecnológicos e editando, para esse fim, os atos que forem necessários, 
respeitadas as normas fundamentais deste Código.

• Art. 197. Os tribunais divulgarão as informações constantes de seu 
sistema de automação em página própria na rede mundial de 
computadores, gozando a divulgação de presunção de veracidade e 
confiabilidade.

• Parágrafo único. Nos casos de problema técnico do sistema e de erro ou 
omissão do auxiliar da justiça responsável pelo registro dos andamentos, 
poderá ser configurada a justa causa prevista no art. 223, caput e § 1o.

• Art. 198. As unidades do Poder Judiciário deverão manter gratuitamente, 
à disposição dos interessados, equipamentos necessários à prática de atos 
processuais e à consulta e ao acesso ao sistema e aos documentos dele 
constantes. Parágrafo único. Será admitida a prática de atos por meio 
não eletrônico no local onde não estiverem disponibilizados os 
equipamentos previstos no caput.

• Art. 199. As unidades do Poder Judiciário assegurarão às pessoas com 
deficiência acessibilidade aos seus sítios na rede mundial de 
computadores, ao meio eletrônico de prática de atos judiciais, à 
comunicação eletrônica dos atos processuais e à assinatura eletrônica.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art223


Conclusão:

• A utilização da tecnologia junto aos processos e à ciência jurídica 

como um todo pode ser extremamente benéfico. No entanto, as 

inovações tecnológicas não podem se afastar dos preceitos 

basilares dos atos processuais e do processo e, tão pouco, em 

nome de aspectos objetivos e quantitativos, comprometer a efetiva 

comunicação entre os sujeitos processuais ou deixar de zelar pelo 

aspecto qualitativo e democrático da decisões.



Uma gestão para a investigação criminal

Orador: José Mouraz Lopes, Juiz Conselheiro no Tribunal de Contas e Consultor 
Científico do PACED (Portugal)

3.º Painel: 
Governação e 
organização da justiça 
criminal



UMA GESTÃO PARA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
José Mouraz Lopes

Juiz Conselheiro

Tribunal de Contas - Portugal

Mindelo 16 de Outubro de 2018
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Uma gestão para a investigação criminal

Da ….Habilidade e destreza na investigação dos crimes, 

de que falava Cesare Beccaria…..

….às novas correntes do pensamento gestionário aplicável na 
área da justiça penal, no que respeita à investigação criminal, 
case management.
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Gestão da investigação criminal

• Criar e utilizar respostas rápidas, eficazes e 
economicamente mais sustentadas, no 
domínio das técnicas e dos métodos de 
investigar crimes e de os julgar num tempo 
razoável, assegurando todas as garantias 
constitucionais a quem se vê envolvido. 
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Gestão processual

• “a gestão processual pode ser definida como a intervenção 
conscienciosa dos atores jurisdicionais no tratamento de 
casos ou processos, através da utilização de variadas 
técnicas com o propósito de dispor de tarefas processuais 
de um modo mais célere, equitativo e menos dispendioso”: 
JML/JIM/NC/LAM, Manual de Gestão Judicial, cit. Coimbra, 
2015
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Princípios de gestão processual 

• Planificação

• Expeditividade

• Informação e publicidade 

• Diferenciação 
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Uma atividade complexa

• Os players da investigação

– Ministério Público

– Órgãos de Polícia Criminal (vários)

– Unidades de Informação (Financeira e outra)

– Juiz

23/10/2018 77



O Ministério Público e a gestão do inquérito

• O papel do MP na condução do processo de forma apropriada, sem 
“sobressaltos”, de maneira dinâmica, sustentada em regras.

– Enquadrado com a política criminal do país onde se insere, deve ser assegurado o 
cumprimento efetivo das prioridades de política criminal definidas pelos órgãos de 
soberania com competência para tal.

– Evitar atribuir competências de determinados órgãos de policia a outros ou efetuar 
sistemáticos diferimentos de competências que colidam com aquelas que estão 
legalmente atribuídas a cada órgão de polícia criminal

– Promover a efetivação de avaliações e controlos ao desenrolar da atividade dos 
órgãos de polícia no inquérito, com vista ao respeito absoluto pela legalidade.
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Gestão processual e 
processamento eletrónico
• um sistema fiável, mas inequivocamente 

seguro, tanto para quem o vai utilizar como 
ferramenta de gestão, como para os 
destinatários, nomeadamente os cidadãos.
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Gestão e estratégia na investigação no âmbito da 
criminalidade organizada e económica e financeira

• Especialização

• Prioridades

• Prevenção

• Métodos gestionários

• Investigação em equipa 

• Informação
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Gerir a informação na investigação 
criminal

– A partilha de informação entre instituições

– As Unidades de Informação de Financeira 

81



A prevenção criminal 

82

1. A relevância da prevenção criminal 

2. Interconexões entre a prevenção e a 

investigação



A cooperação internacional

• 1. Princípios da cooperação

• 2. Equipas conjuntas de investigação
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Uma gestão para a investigação criminal

Orador: Nuno Coelho, Juiz Desembargador no Tribunal da Relação de Lisboa e 
Consultor Científico do PACED (Portugal)

3.º Painel: 
Governação e 
organização da justiça 
criminal





Governação, administração e organização da justiça criminal

Nuno Coelho



1. A pertinência do tema 

2. A amplitude e a complexidade do tema

3. Governar, administrar e organizar a justiça

4. A governação e a organização da justiça em contexto de 

reforma 

Governar, administrar e organizar a justiça criminal



administrar

governar

organizar 



identidade de um país 



"Uma vez feita a História, no sentido em que procurei defini-la, uma vez
prolongada, no mesmo sentido, até à atualidade, será preciso depois compará-la
com a memória colectiva, tal como veio a constituir-se na sua eventual
ingenuidade e sob formas míticas e, portanto, interpretativas, e ainda com as
tradições, a língua, o imaginário popular, os temas preferidos da literatura e da
produção cultural, as instituições vigentes, os valores morais colectivamente
reconhecidos, tudo isso, enfim, que forma o carácter de uma nação”.

José Mattoso, na conclusão do seu livro referência Identificação de um País



Estado de direito  / Estado de justiça  / Democracia 

Governação   / Incerteza   / Crise da Economia / Crise do 
Estado 

Novas complexidades / Sociedade da informação e do 
conhecimento





governação (governança)

• sentido mais alargado de “governar” e que não se 
confunde com a administração executiva mas sim com a 
dimensão de “governar” que abrange toda a atividade 
pública que envolve a ideia de Estado  

• diversificação da origem, dos destinatários e dos 
instrumentos respetivos (hard / soft; red light / green light; 
boas condutas; compliance)  



Dimensão jurídico-normativa. Princípios e sistema de 
aplicação do direito

A regulação e a governação da sociedade realiza-se em torno de 
princípios gerais de direito

Princípios 
. da legalidade democrática (Estado de direito democrático)

. da separação e interdependência de poderes

. da proporcionalidade e da proibição do excesso

.  da clara definição dos objectivos (abrangência e temporalização)

. da transparência de procedimentos

. da precaução

. da gestão prudente dos recursos

. da informação acessível

. da participação dos cidadãos

. da colaboração ou cooperação interorgânica e interinstitucional

. da eficiência 

. da confiança

. da coerência

. da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento e

. da responsabilidade e da prestação de contas 



Visões multiformes e multidisciplinares que se têm 
debruçado – com maior ênfase - sobre o sistema 
judicial:

. da teoria e da filosofia do direito,

. do direito processual,

. da teoria política e constitucional,

. da sociologia do direito,

. da análise económica e

. da ciência política e administrativa.

difícil a harmonização entre os pontos de vista “interno” e “externo” (Hart)



. instrumentos de governação 

. os limites materiais e estruturais da governação 



O processo penal e o sistema judicial

Justiça Criminal

. centralidade

. independência e accountability

. eficácia e garantias

. deontologia (ética judiciária)

. tensão com o sistema político



Visão de sistema e de estrutura
narrativas de longo prazo

“a cultura e o livre-arbítrio são factores imprevisíveis, que complicam 
o teorema de Morris de que a mudança é provocada por pessoas 
preguiçosas, gananciosas e medrosas. (…) Contudo – como a história 
(…) mostra com toda a clareza -, a cultura e o livre-arbítrio nunca 
serão capazes de se sobrepor à biologia, à sociologia e à geografia 
durante muito tempo”      

Ian Morris (2010) O Domínio do Ocidente

Jo Guldi e David Armitage (2014), 
The History Manifesto

Nuno Coelho Rio de Janeiro 2018



Visão de sistema e de estrutura
sempre o longo prazo

“Há 70.000 anos, o Homo Sapiens ainda era um animal insignificante 
que fazia a sua vida num canto de África. Nos milénios que se seguiram, 
transformou-se no senhor do mundo inteiro e num dos flagelos do 
ecossistema. Hoje, está prestes a tornar-se num deus, preparado para 
adquirir não só a juventude eterna como também as capacidades 
divinas da criação e da destruição.” (posfácio)

Yuval Noah Harari (2011) Sapiens. História Breve da Humanidade







o contexto é de reforma do sistema
justiça  / direito

. do ponto de vista internacional

. do ponto de vista nacional 





A jurisdição realiza-se numa estrutura
relacionada com a administração judiciária e
concretiza-se na administração da justiça

. o que é a jurisdição hoje? modelos jurisdicionais e realização do direito

. o perfil do juiz e as diversas tradições jurídicas

. organização da justiça e jurisdição. Uma visão de conjunto

. jurisdição e Administração Judiciária (administração da justiça)

. consonância com a democracia constitucional e com os padrões
internacionalmente estabelecidos do desenvolvimento e da paz, da
justiça social e da igualdade, dos direitos humanos e da protecção
ambiental (Estado de direito democrático)
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ambivalência

pessimismo optimismo





duas ideias finais

design poesia









Mais informações em:

www.paced-paloptl.com
Projeto financiado pela União Europeia e 
cofinanciado e gerido pelo Camões, I.P.

Manuais de apoio à conferência disponíveis para 
consulta e download:

- Manual de gestão para a investigação criminal

- Manual de organização e gestão judiciárias

Projeto executado com:

http://www.paced-paloptl.com/
http://www.paced-paloptl.com/uploads/publicacoes_ficheiros/paced_manual_investigacaocriminal_jml_vf.pdf
http://www.paced-paloptl.com/uploads/publicacoes_ficheiros/paced_manual_orgegestaojudiciarias_nc_vf.pdf

