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A utilização dos meios de 

comunicação electrónicos foi anunciada 

como um dos “estandartes” da reforma 

processual civil operada pelo DL-

183/2000, de 10 de Agosto, sendo 

considerada como um contributo 

fundamental para a celeridade na 

realização da justiça.  

Entre as vicissitudes que têm 

envolvido a forma de apresentação a juízo 

dos actos processuais, o Decreto-Lei nº 

324/2003, de 27 de Dezembro, que veio a 

ser regulado pela Portaria nº 337-A/2004, 

de 31 de Março, trouxe a “escuridão” a 

um processo que, apesar de “novo” e 

prometedor, deixava transparecer a má 

organização com que nasceu. 

Aos advogados, começou por 

ser exigida a necessidade de ter um 

endereço de e-mail da Ordem dos 

Advogados que, para atestar a veracidade 

do seu conteúdo e identidade do seu 

emissor, carecia da aposição de um 

certificado digital emitido pela 

OA/Multicert (gratuito no primeiro ano e 

pago nas renovações), vindo a culminar 

na exigência de utilização do sistema 

MDDE (Marca do Dia electrónica) com o 

custo de €0,25 cada selo temporal aposto 

na mensagem de correio electrónico. 

De um processo que se 

pretendia e anunciava digital, deu-se o 

retrocesso ao mundo analógico, levando 

os advogados a ponderar o retorno à 

utilização do suporte papel devido ás 

incongruentes e consecutivas exigências 

de formalidades legais para a prática dos 

actos. 

Por sua vez, a recente Portaria 

nº 337-A/2004, mais que afastar-se da 

digitalização do processo, vem dificultar a 

comunicação com os tribunais por 

excesso de “montras tecnológicas”, 

aumentando a dependência tecnológica da 

organização judiciária e das profissões 

forenses. Com a Portaria, deixou de ser 

possível entregar peças processuais 

através de suporte informático (Cd-rom, 

diskette ou outro meio de registo de 

dados), passando a  ser feita unicamente 

mediante duas alternativas: e-mail da 

ordem + certificado digital + MDDE ou 

a tradicional entrega em papel. Estamos 

nós a caminhar para a digitalização do 

processo? 

Perante tais formalidades, não 

vai ser por falta de segurança e certeza 

que os advogados vão deixar de 

comunicar electronicamente com os 

tribunais. Caminha-se é para o retrocesso 

do “Processo Digital”, impelindo os 

advogados, no meio de tanta panóplia 



tecnológica, a voltar ao velho “suporte em 

papel”. Este, apesar de ultrapassado, 

funciona sem problemas e sem qualquer 

tipo de dependência tecnológica. 

Poderíamos dizer que o Estado 

mais que legislar, tem que ser um 

"gestor/administrador" criando os meios 

(humanos, tecnológicos e logísticos), para 

a realização da justiça, dotando o sistema 

judicial das condições objectivas, 

pressuposto da criação das normas 

(reformas). Mas já que não o faz, pelo 

menos que não coloque obstáculos à sua 

realização, dificultando a comunicação 

dos advogados com os tribunais. 

Ao advogado impõe-se a 

utilização do certificado digital, a 

aquisição de software para utilizar o 

MDDE, computadores dotados de 

sistemas operativos proprietário 

Windows. E custos? São estes 

contabilizados? 

De um lado, temos uma 

organização judiciária tecnológica, cada 

vez mais dependente de programas de 

software que garantem o seu 

funcionamento e efectivação, por outro 

temos um legislador que cada vez mais 

incute uma política de dependência 

tecnológica, sujeitando os advogados à 

utilização de software específico. Sem o 

plugin – MDDE, que só funciona em 

ambiente Windows, o advogado que não 

utilize este software está impedido de 

comunicar por e-mail com os tribunais. 

Concebe-se tal imposição? 

Não está na hora da Ordem dos 

Advogados denunciar a situação, 

alertando o poder governamental para o 

facto de o MDDE só funcionar em 

Windows,  impondo aos advogados 

que possuem computadores com 

versões Macintosh e Linux tenham que 

adquirir equipamento novo? Até quando 

o Estado irá pactuar com situações de 

monopólio? 

Os países mais ricos e 

industrializados têm vindo a adoptar 

software livre “Linux” (em contraposição 

ao software que, para ser utilizado, carece 

do pagamento de uma licença). Exemplo 

da França, Espanha, Estados Unidos da 

América e China, entre outros, que talvez 

por serem “pobres”, optaram por 

implementar na organização “software 

livre” por razões de óbvia racionalidade 

financeira. 

Opções de gestão económica 

que entre nós, no meio de tanta incerteza, 

acabam por ser um mal menor. No 

entanto, quando, através de um texto 

legal, se exige que os advogados adquiram 

software Windows para poderem 

comunicar com os tribunais, estamos a 

dificultar o acesso à justiça e, 

consequentemente, a dificultar a sua 

realização.  



Para quando o fim de uma 

reforma tecnológica que, por excesso 

tecnológico, está a levar os advogados a 

pensar duas vezes se valerá a pena a 

adopção do processo digital? 

Não seria mais fácil, à imagem 

do que acontece noutros países, criar-se 

uma Secretaria Judicial On-line, tendo por 

base a plataforma de trabalho universal 

que é a Internet, com acesso reservado a 

advogados e funcionários judiciais 

(mediante senha de acesso), dotada de 

grande simplicidade e na qual os 

advogados "entregariam" as peças 

processuais, ficando estas registadas com 

data/hora,  sem necessidade de certificado 

digital, MDDE e com total 

compatibilidade na utilização de diversos 

sistemas operativos? 

Um método simples, que não 

exigiria grandes manobras tecnológicas 

nem avultados investimentos, permitindo 

aos advogados, independente do tipo de 

software que adoptaram nos seus 

escritórios e sem necessidade de utilizar 

certificados digitais e MDDE, aceder em 

qualquer lugar, a qualquer hora, e de 

qualquer computador a esta secretaria 

virtual. 

A mais valia da tecnologia não é 

a simplificação? Então simplifique-se em 

nome da celeridade e da realização da 

justiça. Os meios existem, o que não 

existe é um plano tecnológico que alcance 

as verdadeiras necessidades dos 

profissionais forenses.  

A tecnologia permite enviar 

homens ao espaço, realizar delicadas 

operações no campo da medicina e 

efectuar complexas transacções 

financeiras. Mas no que toca à 

apresentação das peças processuais em 

juízo ainda não se conseguiu por a 

funcionar um sistema verdadeiramente 

eficaz, simples e intuitivo. 

A medida legislativa que se 

segue será a revogação da Portaria nº 337-

A/2004, anunciando novas formalidades, 

garantindo a tão desejada simplificação na 

comunicação com os tribunais. Revogue-

se e reforme-se. 
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