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JOSÉ JOAQUIM FERNANDES OLIVEIRA MARTINS 

 

Justiça Digital e Inteligência Artificial – Em busca de um Estado de 

Direito Digital (um resumo) 

 

A Revolução Digital vai ter evidentes repercussões em toda a sociedade, incluindo 

no direito e no sistema judicial, sendo importante assegurar a transição para um verdadeiro 

Estado de Direito Digital, isto é, um Estado de Direito devidamente adaptado ao mundo 

digital em que cada vez mais viveremos e nos relacionaremos e que salvaguarde os 

princípios e direitos imanentes a qualquer Estado de Direito. 

 A influência da digitalização na justiça, incluindo a própria Inteligência Artificial 

(IA), que dará origem ao que se poderá designar como Justiça Digital, foi o objeto de 

análise por um dos subgrupos do Grupo de Trabalho, no âmbito da Associação Sindical 

dos Juízes Portugueses, sobre a Reforma da Justiça, coordenado a nível geral pelo Juiz 

Conselheiro Nuno Coelho (dado que coordenei o subgrupo relativo à Justiça Digital e à 

Inteligência Artificial, integrado por Ana Maria Marques Flórido Pinhol, António Joaquim 

Gomes, Carlos Caiado Pinho, Cláudia Pina de Neves Cunha, João António Ferreira e 

Manuel David Masseno, a quem agradeço a disponibilidade demonstrada para integrarem 

esse subgrupo e os seus contributos para o mesmo). 

Do trabalho desse subgrupo resultaram várias conclusões e recomendações a 

atender em futuras alterações legislativas relativas ao sistema judicial, tendo-se procurado, 

na comunicação apresentada no XII Congresso dos Juízes, que decorreu no Funchal em 

março de 2023, apresentar uma síntese mais apertada dessas conclusões (cujo texto 

integral, bem como o relatório que as antecedeu pode ser consultado no livro publicado na 

Editora Almedina, intitulado Agenda da Reforma da Justiça – Uma reflexão aberta e 

alargada do Judiciário), que agora se desenvolvem um pouco: 

 

- Existem já (e continuarão a existir futuramente) inúmeras necessidades 

normativas digitais, que devem ser acauteladas continuamente pelo legislador, que deve 

procurar criar regras para os novos domínios digitais carecidos de regulação (como 
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acontece, atualmente e a mero título de exemplo, a nível contratual, da responsabilidade 

civil, da personalidade jurídica digital, e de novas figuras com relevância jurídica, como as 

criptocoins, o blockchain, os smartcontracts, o metaverso, etc.); 

 

- É necessária a previsão legal e a proteção efetiva dos direitos digitais, que 

assumem hoje a natureza de verdadeiros direitos fundamentais nas sociedades digitais 

(como é reconhecido, em Portugal, com a Carta Portuguesa de Direitos Humanos na Era 

Digital – Lei n.º 27/2021, de 17 de maio), sendo absolutamente necessária a sua 

consagração no direito positivo, mas servindo de pouco se não se assegurar a sua aplicação 

efetiva e também a sua tutela jurisdicional; 

 

- O legislador e todos os que trabalham no próprio sistema judicial devem encarar a 

Justiça Digital não só como um desafio para a administração da justiça, mas também como 

uma possibilidade para melhorar e tornar mais eficaz o seu funcionamento, não podendo 

limitar-se a rejeitar, em bloco e acriticamente, a digitalização da justiça; 

 

- Será sempre necessário pensar e refletir sobre as modificações que a Justiça 

Digital implicará quanto às várias profissões ligadas ao Direito, algo que já foi sucedendo a 

nível da advocacia, mas que ainda não ocorreu, entre nós, relativamente aos tribunais 

propriamente ditos, podendo implicar grandes alterações na forma concreta como se 

exercem funções nos mesmos e a reconfiguração/reconversão ou até a extinção de algumas 

dessas profissões; 

 

- Será igualmente importante aferir a possibilidade de se lançar mão, no próprio 

sistema judicial, das designadas legaltech e legal design, que poderão alterar 

profundamente a forma como o direito é aplicado e como funcionam os sistemas judiciais, 

dando também uma especial atenção aos utilizadores desses sistemas e à sua experiência e 

satisfação no recurso aos mesmos (o que poderá contribuir para uma sua maior legitimação 

e aceitação social), e ponderar a aplicação da IA a nível do case management e da gestão 
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dos próprios tribunais, bem como, numa fase posterior, da RPA (robotic process 

automation) e da hyperautomation; 

 

- A Justiça Digital será futuramente, muitas vezes, telemática, o que foi potenciado 

pelo contexto pandémico que atravessamos, sendo importante, num primeiro momento, 

existirem as condições legais e fácticas para as respetivas videoconferências se realizarem 

de forma homogénea e fidedigna e que permita um efetivo contacto, comunicação e 

perceção de todos os que intervêm nas mesmas (o que atualmente nem sempre suceder); 

 

- Dever-se-á também refletir sobre o teletrabalho no seio dos tribunais, em 

particular quanto aos magistrados, mormente se os magistrados podem (ou devem?) 

sempre trabalhar à distância, realizando todos os julgamentos telematicamente e estando 

quase sempre ausentes fisicamente do tribunal onde exercem funções ou, ao invés, se é 

conveniente assegurar (e de que forma?) algum tipo de permanência física dos mesmos nos 

tribunais; 

 

- Entende-se, por seu lado, a possibilidade de realização de julgamentos virtuais não 

se deve aplicar da mesma forma a todos os tipos de processos e julgamentos, devendo 

antes estar ligada, verbi gratia, à natureza e aos interesses inerentes ao processo, à vontade 

das partes e, primordialmente (mas não só), ao próprio entendimento do juiz efetuará essa 

diligência processual; 

 

- Assim e em concretização dessa ideia geral na jurisdição penal, considera-se que 

os julgamentos dos crimes mais graves devem ser realizados, em regra, presencialmente e 

o mais próximo possível do local onde esses crimes terão sido praticados, para não se 

colocar em causa e postergar, prima facie, o simbolismo da realização do julgamento nesse 

local e a própria regra da audiência pública, garantida a nível do direito internacional e 

constitucional; 
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- É necessário prever, regular e incentivar a autorregulação online, bem como a 

própria resolução alternativa de litígios ou arbitragem voluntária online, sem esquecer, 

necessariamente, o próprio recurso, o mais rápido e eficaz possível, à via judicial, que 

poderá ser exclusivamente online (ODR) e deverá ser muito simplificada, devendo 

modificar-se, consequentemente, o regime legal e a própria estrutura judicial, também a 

nível da cooperação judiciária internacional por forma a obter uma execução célere e 

efetiva das decisões finais; 

 

- As normas legais relativas à prova não consideram, em regra, a nova realidade 

específica da prova digital, devendo ser modificadas para a regular e podendo também ser 

introduzidas novas tecnologias para a junção e produção de prova em processos judiciais, 

como o e-discovery e o e-filing; 

 

- Assim, devem surgir regras específicas relativas à obtenção, validade, 

fidedignidade e valor probatório da prova digital (atendendo, por exemplo, à tecnologia de 

blockchain), de onde resultam também necessidades formativas, essencialmente práticas, 

nestas matérias; 

 

- Como regra geral, será sempre imprescindível, em quaisquer modificações 

relacionadas com a Justiça Digital, assegurar, como imposto pelo Constituição da 

República Portuguesa e do próprio direito internacional, a manutenção e a plena 

efetividade de vários princípios essenciais relativos ao sistema judicial (e regras gerais 

relativas à sua estrutura e organização) e que os direitos fundamentais de todos nós sejam 

integralmente respeitados e considerados na administração, agora digital, da justiça; 

 

- A Justiça Digital levanta também potenciais dificuldades a nível do acesso ao 

direito e aos tribunais, sendo necessário que todos possam ter acesso aos meios (digitais) 

que deverão ser utilizados futuramente em virtude da digitalização da justiça, prevenindo a 

possibilidade da exclusão digital atualmente existente se estenda também à própria justiça; 
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- É preciso verificar se a realização à distância das diligências judiciais e a 

produção da prova por via digital não afeta a valoração probatória a realizar pelo julgador e 

o próprio princípio da igualdade de armas, aferindo se existe algum tipo de “contaminação 

digital” da prova e dos julgamentos e como poderá ser afastada para não impedir a 

realização da justiça em cada caso concreto; 

 

- Em Portugal, os sistemas informáticos, a nível de hardware e software, que 

asseguram a tramitação digital dos processos são totalmente controlados e geridos pelo 

Ministério da Justiça, o que coloca em causa a própria separação de poderes e a 

independência do sistema judicial, sendo necessário que os Conselhos Superiores assumam 

integralmente a tutela e controlo desses sistemas informáticos, o que permitirá igualmente 

que os mesmos possam ser mais adequados às finalidades a que se destinam e que possam 

ser desenvolvidos continuamente com intervenção direta de quem trabalha 

quotidianamente com os mesmos; 

 

- Uma vez que os dados contidos nos processos judiciais são, em regra, 

pessoalíssimos e podem ser muito prejudiciais para os seus titulares se forem objeto de 

divulgação pública é muito importante que se assegure cabalmente a proteção desses 

dados, o que é posto em causa quando os sistemas informáticos em que se localizam não 

são tutelados pelos Conselhos Superiores, desconhecendo-se também se os mesmos têm 

mecanismos de segurança suficientes para evitar acessos ilegítimos ao acesso a esses 

dados, sendo imprescindível que os Conselhos Superiores assumam todas as suas 

responsabilidades nestas matérias, o que só poderá suceder quando controlarem, desde 

logo, esses sistemas informáticos; 

 

- Será necessário que se estabeleçam formas de comunicação entre os vários 

sistemas informáticos (públicos e privados) que permitam uma rápida, simples e eficaz 

transmissão de dados, comunicações e pedidos entre as várias entidades, reduzindo 

também o recurso ao papel e permitindo uma maior comunicabilidade e 

interoperacionalidade entre esses sistemas, o mesmo devendo suceder a nível internacional, 



 
 

 6 

em especial a nível da produção de prova transnacional, na transmissão de pedidos e 

processos e na cooperação judiciária internacional; 

 

- É importante que o sistema judicial mantenha e desenvolva a cooperação também 

com entidades privadas, que são essenciais para a obtenção de prova digital, como sucede a 

nível do blockchain, bem como para a própria apreensão de ativos virtuais; 

 

 - São hoje já claras as necessidades de prevenção geral e especial relativas à 

criminalidade digital, como resulta, por exemplo, da Convenção sobre o Cibercrime, 

adotada em Budapeste em 23 de novembro de 2001, que prevê várias obrigações de 

criminalização de condutas ligadas à cibercriminalidade, constituindo também o mais 

importante instrumento de cooperação a nível da prova digital; 

 

 - A investigação da cibercriminalidade exige a utilização de meios adequados para 

o efeito, ligados, desde logo, aos equipamentos necessários para o efeito, mas também à 

existência de pessoas formadas e habilitadas para investigar (mas também acusar e julgar) 

os autores de crimes informáticos, com o eventual recurso a peritos externos e a 

indispensável formação sobre esta criminalidade a ministrar a polícias e magistrados (e à 

especialização cada vez maior dos mesmos); 

 

 - É importante que haja uma mais rápida e eficaz cooperação entre estados e 

entidades de vários países, em especial a nível da cessação da atividade criminal, da 

recolha e produção da prova e da execução de decisões; 

 

 - É necessário impedir que existam comunicações e dados encriptados de uma tal 

forma que impeçam totalmente o acesso aos mesmos por partes das entidades legalmente 

autorizadas para o efeito; 

 

 - É necessário que o direito penal (e contraordenacional) esteja em permanente 

atualização, adaptando-se continuamente às alterações sociais e digitais, muito mais 
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rápidas do que anteriormente, com o surgimento de novos tipos legais e a modificação de 

outros já existentes; 

 

 - Grande parte das normas legais relativas à prova em processo penal são relativas a 

outro tipo de provas (como documentais ou periciais), sendo necessário, desde logo e ainda 

com maior acuidade face aos interesses em causa neste tipo de processos, a existência de 

regras relativas à prova digital, mormente no que diz respeito à sua obtenção, cadeia de 

custódia digital, validade e valoração; 

 

 - A Revolução Digital implica uma necessidade adicional de formação inicial e 

contínua dos magistrados e de todos aqueles que exercem funções e têm papéis definidos 

no âmbito de qualquer sistema judicial; 

 

 - A formação digital dos magistrados deve iniciar-se, desde logo, aquando da sua 

formação inicial, mas deve prosseguir ao longo de todo o seu percurso profissional, 

adequando-se às novas jurisdições e funções que venham a exercer, como, por exemplo, 

quando forem promovidos a tribunais superiores ou colocados em tribunais com 

competência em matérias substantivas diversas; 

 

 - Esta formação é absolutamente essencial e indispensável para o exercício da 

função jurisdicional, sob pena de poder suceder que os juízes deixem de ter condições para 

julgar os novos litígios que chegam aos tribunais e que exigem amplos conhecimentos 

nestas matérias, pelo que as novas tecnologias constituem, efetiva e futuramente, grandes 

desafios para a independência, imparcialidade e competência dos juízes; 

 

 - Esta formação deve ser também muito prática (sem prejuízo do devido 

enquadramento teórico) e virada para a aplicação concreta dos conhecimentos ministrados, 

sendo também importante que existam vias, de fácil acesso, para os magistrados retirarem 

dúvidas e resolverem problemas que surjam ao longo do seu trabalho quotidiano; 
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- Os Conselhos Superiores, quer das magistraturas judiciais (da jurisdição comum e 

da jurisdição administrativa e fiscal), quer da magistratura do Ministério Público, têm 

diversas responsabilidades na gestão e disciplina dos magistrados, devendo ter um papel 

importante na definição dos conteúdos da formação dos magistrados, mesmo que em 

colaboração com outras entidades e formadores exteriores, devendo existir uma maior 

articulação entre os Conselhos Superiores e essas entidades, como, desde logo, o Centro de 

Estudos Judiciários, que deve adaptar-se na sua estrutura à formação na área digital por 

forma a poder ser o polo agregador de uma formação multidisciplinar que exige a 

colaboração de outras entidades nacionais e internacionais; 

 

- A IA pode ter, como já se viu, múltiplas aplicações a nível estatal e de gestão de 

entidades ou estruturas do estado (como o próprio sistema judicial), mas a verdade é que 

essa utilização pode também criar várias dificuldades, podendo, inclusivamente, diminuir a 

confiança nessas instituições; 

 

- Existe uma evidente necessidade de regulação da utilização da IA, em especial em 

domínios em que o seu uso se pode revelar mais danoso ou prejudicial, maxime devido à 

natureza dos dados pessoais em que assenta ou às finalidades prosseguidas com a sua 

utilização, como sucede a nível judicial; 

 

- É muito importante que, entre nós e a nível comunitário ou internacional, exista 

uma reflexão profunda sobre a forma como está a ser utilizada (e irá ser usada 

futuramente) a IA e os limites e regras que devem ser aplicáveis à mesma; 

 

- A IA pode ser utilizada, numa primeira etapa, como uma espécie de assistente 

judicial eletrónico, para, por exemplo, preparar e auxiliar o juiz na redação das decisões 

finais, para reconhecer o tipo de argumentação utilizado pelas partes, o chamado argument 

mining, ou para analisar dados muitos complexos – data mining; 
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- Nesta primeira fase dos processos, considera-se que não haverá grandes 

dificuldades ligadas à utilização da IA, embora seja importante que se perceba e reflita nos 

processos de que forma a mesma foi utilizada e teve influência na tomada de decisão final 

(por forma a que as partes se apercebam dessa utilização e possam colocar a mesma em 

causa, nomeadamente em sede de recurso dessa decisão); 

 

- A IA poderá também ter aplicações perniciosas quanto ao sistema judicial, 

podendo utilizar os dados existentes de forma prejudicial para o mesmo, como para efetuar 

uma espécie de análise jurisprudencial preditiva (que pode ser individualizada quanto a 

cada juiz), devendo evitar-se que os dados relativos aos magistrados possam ser 

reutilizados para avaliar, analisar, comparar ou prever as suas práticas profissionais; 

 

- Afigura-se mais difícil a possibilidade de serem criados algoritmos específicos 

para decidirem, sem interferência humana, casos judiciais ou que façam predições sobre o 

comportamento futuro de arguidos em processos criminais, podendo, com muita cautela, 

iniciar-se essa aplicação da IA em processos mais simples de natureza cível, sujeitas 

depois, eventualmente, a reclamação para um juiz “físico”; 

 

- Nos processos criminais considera-se que, por ora, será de evitar o recurso à IA 

para a decisão de processos, o que colocaria várias questões e dificuldades, até a nível 

constitucional; 

 

- Em qualquer intervenção legislativa relativa à aplicação da IA no sistema judicial, 

deve sempre atender-se à Carta Europeia de Ética sobre o Uso da Inteligência Artificial em 

Sistemas Judiciais e seu ambiente adotada pela CEPEJ (Comissão Europeia para a Eficácia 

da Justiça) na sua 31.ª reunião plenária (Estrasburgo, 3 e 4 de dezembro de 2018), bem 

como a outros textos e recomendações emanados de diversas outras entidades 

internacionais, como a ONU ou a OCDE. 
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E numa conclusão final, retomando o título deste texto, é indispensável que a 

Justiça Digital corresponda a um verdadeiro Estado de Direito Digital e não a um mero 

Estado Digital, só aparentemente de Direito, em que os juízes sejam unicamente utilizados 

para dar uma cobertura humana a um arremedo de justiça que não respeite princípios e 

direitos fundamentais. 

 A este respeito, sempre achei muito impressivo um dos segmentos do programa 

humorístico Little Britain, em que várias pessoas dirigem-se a uma funcionária de uma 

instituição, perguntam ou pedem algo, a funcionária escreve furiosamente no computador e 

no final diz sempre: “Computer says no”. Seria muito triste transformar a justiça num 

simples computador em que os juízes se limitassem a introduzir os dados e no fim dessa 

verdadeira black box judicial, recebêssemos todos sempre a mesma singela resposta: 

“Justice says no”. 


