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Sumário: 

 

I.-  Introdução1: âmbito, sequência e notas prévias da palestra. 

II.-  i) Desjudicialização da Justiça. 

ii) Desmaterialização de Actos. 

iii) Regionalização da Justiça. 

III.- Perspectivas. 

 

**.** 

I.- Introdução: 

 

 Âmbito: O âmago essencial da intervenção consiste numa excursão pela temática da conferência 

- desjudicialização e regionalização da Justiça e desmaterialização de actos2 - publicista, do direito 

público e da jurisdição administrativa e tributária3 4. E a esta luz, portanto, elencar-se-á as situações de 

desjudicialização, de regionalização e, bem assim, de desmaterialização de actos. Será à sua luz que, em 

cumprimento do tema da Conferência, formular-se-á um balanço matéria a matéria. E, não menos 

relevante, perspectivas sobre a sua bondade.  

 

 Noções operativas: 

                       
1 Cumprimentos: Presidente da Conferência – Representante da Républica, Juiz Conselheiro Monteiro Diniz e outras entidades 

oficiais que possam estar presentes; Conselho Distrital da Madeira da Ordem dos Advogados, na pessoa do seu Presidente e da 

Dr. Isabel Duarte; demais conferencistas – Drs. França Pitão e Maria João Marques; e presentes. 

 
2 Jurídicos. Ou mesmo, tão somente materiais/operações materiais. 

 
3 Até pela utilidade decorrente das brilhantes intervenções dos demais conferencistas que se situam no âmbito do direito 

privado. E ainda que sem prejuízo de a este e à respectiva jurisdição se regressar sempre que tal se justifique. 

 
4 Direito público considerado tal qual decorre da distinção assente nos tradicionais critérios adoptados pela doutrina do 

interesse, dos sujeitos e da posição dos sujeitos. Dos quais decorre que, seguindo de perto a doutrina do Prof. Oliveira Ascensão 

[Introdução ao Direito], os direitos processuais são, naturalmente, qualificados de ramos de direito público. 
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i)- Desjudicialização da Justiça - consiste, na sua essência, na subtracção de matéria(s) às 

jurisdições do Estado que administram a justiça - seja a cível/comum, seja administrativa/tributária - 

através da denominada “resolução extra-judicial de litígios”5, cujos meios principais são a arbitragem6, 

a conciliação7 e a mediação8 9 10.  

                       
5 Resolução extra-judicial de litígios que não é imposta pelo Estado/Administração da Justiça, mas, ao invés, são forma 

privadas de solução de diferendos e que dependem da vontade/autonomia dos sujeitos. 

 
6 Necessário distinguir-se entre a arbitragem voluntária [Cfr. Lei nº 31/86, de 29-8, que pressupõe necessariamente uma 

convenção de arbitragem, seja compromisso arbitral, seja clausula compromissória] e a arbitragem institucionalizada, prevista 

no art. 38º da LAV e no Dec.-Lei nº 425/86, de 27-12, que deu execução àquela primeira norma. A arbitragem de consumo, 

com procedimentos informais e simplificados, é o exemplo típico desta última. Cfr. “Julgados de Paz e Mediação”, Lúcia Dias 

Vargas, p. 46 e ss.. 

 
7 Meio informal onde as partes, com a intervenção de um terceiro, “tentam encontrar solução para o seu conflito”, terceiro esse 

que detém uma posição activa nessa solução, podendo inclusivé propô-la. – cfr. “Julgados…”, cit., p. 53 e 54. Diversa a 

natureza da conciliação não contenciosa e conciliação contenciosa, p. ex. 509º do CPC. 

 
8 Art. 35º/1 da Lei nº 78/2001, de 13-7 [Julgados de Paz]: é “modalidade extrajudicial de resolução de litígios, de carácter 

privado, informal, confidencial, e natureza não contenciosa, em que as partes, com a sua participação activa e directa são 

auxiliadas por um mediador a encontrar, por si próprias, solução negociada e amigável para o conflito que as opõe”. 

 
9 Na mediação podemos encontrar:  

i) mediação familiar [“…para evitar o confronto do julgamento, prevenir o incumprimento das sentenças e fomentar a 

participação e a responsabilidade de ambos os progenitores, relativamente aos vários aspectos de Regulação do Exercício do 

Poder Paternal, por forma a garantir que ambos continuem a exercer as suas funções parentais”] – Instituto Português de 

Mediação Familiar, 1993; e Gabinete de Mediação Familiar em 1997 [regulação do poder paternal]; cfr. princípio da 

consensualidade: acordo dos pais, que pode pôr fim ao processo [art. 177/1, 158º, nº 1- al. a) OTM];  

ii) processual [cfr. arts. 509º CPC, princípio da cooperação], insuficiente para ser director;  

iii) cível e comercial, a breve trecho por força da Directiva do PE e Conselho da UE;  

iv) mediação penal: Decisão-quadro nº 2001/220/JAI, do Conselho de 15-3-2001 – estatuto da vítima, recurso a mediação 

vítima/agressor; a mediação penal para adultos [maiores de 16 anos de idade] deveria ter sido acolhida até 22-3-2006 [cfr. arts. 

10º e 17º da decisão-quadro], já que para menores entre os 12 e os 16 anos de idade, inimputáveis, é possível [cfr. art. 42º da 

Lei Tutelar Educativa (LTE); - cfr. “Julgados…”, cit., p. 55 e ss.. 

 
10 Os Julgados de Paz – “estruturas de mediação e conciliação, em alternativa aos Tribunais comuns, mas cujas decisões, à 

semelhança das decisões dos tribunais arbitrais, têm a mesma força legal dos Tribunais de 1ª instância”  [“ Julgados…, p. 115] -  
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ii)-  Regionalização da Justiça - consiste na transferência de atribuições/competências de órgãos 

do Estado para as Regiões Autónomas11 no sector da Justiça12, por ora tão somente em sentido orgânico 

[serviços]; 

iii )- Desmaterialização de Actos – consiste, no essencial, na transformação do “modus 

faciendi/operandi” dos “operadores judiciários” assente na utilização de formatos imateriais, digitais e 

electrónicos13, tanto ao nível de actos como de processos. 

 

**.** 

 

II. – Excurso e balanço do existente: 

  

A – Desjudicialização da Justiça: 

 

 I.- Direito Administrativo: processual e material/procedimental: 

 

i)- Arbitragem voluntária [arts. 180º a 186º CPTA14 15]: objecto: a) questões respeitantes a 

contratos, incluindo actos administrativos relativos à execução16, b) responsabilidade civil (direitos de 

regresso)17 e c) actos administrativos que possam ser revogados sem fundamento na sua invalidade18 19. 

                                                                       
são também “centros” de mediação. Não obstante doutrina a propender para a obrigatoriedade e exclusividade dos Julgados de 

Paz [cfr. “Julgados…”, o STJ, no seu Ac. 11/2007, de 24-5-2007, fixou a seguinte jurisprudência: 

 

«No actual quadro jurídico, a competência material dos julgados de paz para apreciar e decidir as acções previstas no artigo 9.º, 

n.º 1, da Lei n.º 78/2001, de 13 de, é alternativa relativamente aos tribunais judiciais de competência territorial concorrente.» 

 
11 Em especial, a RAM. Pois que inexistem regiões administrativas, e isto não obstante no âmbito do planeamento o legislador 

realizar uma “regionalização informal”. 

 
12 Em sentido, material, orgânico e formal. 

 
13 Para o que nos interessa com especial enfâse processual, mas tal desmaterialização sucede também com actos jurídicos 

materiais. Cfr., por ex., comércio electrónico. 
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14 Cfr. art. 1º/4 da LAV: Estado e pessoas colectivas podem celebrar convenções de arbitragem se autorizados por lei especial 

ou se elas tiverem por objecto litígios respeitantes a relações de direito privado. Ou seja, quanto a esta só pode ter por objecto a 

actividade de gestão privada das pessoas colectivas, sendo estas tratadas como um outro privado qualquer. Cfr. Diogo Freitas 

do Amaral, “Lições…”, p. 135.  

O art. 180º CPTA é “lei especial” para efeitos do art. 1º/4 da LAV [cfr. assim, Mário Aroso de Almeida, “Comentário…”, 

p.882. 

 
15 Já antes se previa no art. 2º/2, ETAF que limitava a arbitragem ao contencioso contratual e responsabilidade civil por actos de 

gestão pública. 

 
16 Anteriormente, não podia abranger, título principal, a fiscalização e, portanto, actos administrativos destacáveis nessa sede 

praticados. 

 
17 O art. 180º CPTA amplia consideravelmente os litígios passíveis de arbitragem, com excepção do previsto no art. 185º CPTA 

[responsabilidade decorrente de actos praticados no exercício da função política, legislativa ou jurisdicional]. As matérias 

correspondem, grosso modo, ao tradicional contencioso por atribuição. 

  
18 Cfr. art. 1º/1 LAV: direitos indisponíveis não podem ser objecto de convenções de arbitragem, razão pela qual, 

tradicionalmente, se excluía a arbitragem da fiscalização da legalidade de actos administrativos, unilaterais por natureza, e que 

correspondem ao denominado contencioso por natureza. 

A novidade desta regulação é a possibilidade de existir arbitragem sobre tal controlo de actos administrativos, o que decorre do 

princípio geral da admissibilidade dos contratos administrativos, previsto no art. 179º CPA [cfr. Mark Bobela-Mota Kirbby, 

“Contratos Administrativos de Subordinação”, p. 88 e ss.] e, com o novo Código dos Contratos Públicos, arts. 278º a 282º. 

Assim, sempre que seja possível substituir a via unilateral pela contratual pode a Administração fazê-lo, celebrando para tanto: 

contrato substitutivo de acto administrativo, de objecto passível de acto administrativo. 

 E mesmo com os contratos programa no âmbito do direito do Ambiente, do Desporto, os contratos previstos no art. 6º-A/1 do 

RJIGT [planos], que incidem sobre a elaboração, revisão, alteração de plano e a sua execução; contratos previstos no art. 4º da 

Lei de Bases do Património Cultural [“acordos para efeito da prossecução de interesses públicos”]; promessas administrativas;  

 
19 Portanto, actos administrativos que possam ser revogados por mérito, conveniência e oportunidade. Estaremos, pois, no 

âmbito da revogação abrogatória. Entende-se que, em tais circunstâncias, estamos em face de actos disponíveis, não se exigindo 

a demonstração da invalidade para a revogação. 

A extensão da al. c) levanta questão sobre os poderes de cognição do Tribunal Arbitral: deve circunscrever-se ao mérito, 

oportunidade e conveniência excluindo a legalidade [Prof. João Caupers] - a norma só permite submeter a arbitragem a questão 

da revogação sem fundamento em invalidade - ou, pelo contrário, pode conhecer ambas [Prof. Mário Aroso de Almeida, 

Comentário…, p. 887], pois que a norma não exclui a possibilidade de conhecer qualquer questão de qualquer acto não 

constitutivo de direitos que podem ser revogados sem fundamento em invalidade [cfr. art.s 140º, nº 1, al. c) e nº 2, CPA]. 
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Destaque para o direito de exigir à Administração a celebração de compromisso arbitral 

conferido ao interessado que pretenda recorrer à arbitragem [cfr. art. 182º CPTA]20 e a suspensão de 

prazos [183º]21 da jurisdição. 

 

ii) Arbitragem institucionalizada – centros de arbitragem permanente [art. 187º CPTA] 22: 

objecto - a) Contrato; b) Responsabilidade civil da Administração; c) Funcionalismo público; d) 

sistemas públicos de protecção social; e e) Urbanismo.  

Tais centros de arbitragem podem ser conferidas funções de conciliação, de mediação ou 

consulta nos procedimentos de impugnação23. 

 

iii) Procedimental: art. 188º CPA – admissibilidade geral da arbitragem como meio de resolução 

de conflitos no âmbito dos contratos administrativos. 

O novo art. 310º do CCP [acordos endoprocedimentais] parece compreender aquela24, pois que 

as convenções de arbitragem também podem consubstanciar contratos/acordos administrativos. 

 

iv) Contratação Pública25 

                                                                       
 
20 Caso de arbitragem forçada, ainda que dependa de regulamentação por lei. Para Mário Aroso de Almeida [cit., p. 891 e 892], 

não se trata, todavia, de um verdadeiro direito potestativo, pois que o regime da LAV não o permite - dado que exige prévio 

compromisso arbitral para os efeitos dos arts. 11 e 12 – e o art. 184º CPTA exige previamente despacho do ministro da tutela. 

 
21 No mais, o regime é o da LAV. 

  
22 Seguramente nos termos do referido DL 425/86, de 27-12, que executou a LAV [assim, Mário Aroso de Almeida]. 

 
23 Cfr. art. 187º, nº 3, CPTA. 

 
24 Questão curiosa é saber se os árbitros podem socorrer-se à equidade para julgar: Vilhena de Freitas [O poder de modificação 

unilateral…, p. 365] entende que não, porquanto “a reserva e a precedência de lei, bem como os princípios gerais da 

actividade administrativa…” impendem-no “devendo a parte final da alínea b) ser entendida, como excepção implícita à 

alínea c), dado que constitui um limite à margem de autonomia pública da Administração a eventual renúncia ao cumprimento 

das exigências inerentes ao princípio da legalidade”, p. 365. 



 

RFS 
ROGÉRIO FREITAS SOUSA 

& ASSOCIADOS 
 Sociedade de Advogados, RL. 

 

 

 
 

RFS 

rfsadvogados.pt Rua da Conceição, 71–1ºD 9050-026 Funchal PORTUGAL Tel 351.291230695 Fax 351.291230792 rfsadvogados.com 
 

 

- 7 -  

 

nas empreitadas de obras públicas26 - acções sobre a interpretação, validade e execução: 

- admite-se a arbitragem – voluntária - [cfr. arts. 253º/2] simplificada [cfr. art. 259º RJEOP], 

com limitação de articulados, testemunhas e discussão. 

- imposição conciliação obrigatória quando o recurso seja aos Tribunais [cfr. arts. 260º a 263º 

RJUEOP]27, na qual tenta a obtenção de um acordo “tanto quanto possível justo e razoável” e que 

resultará na outorga de acordo ou em não conciliação28 

 

II- Direito Tributário: processual e material/procedimental: 

   

i) meios alternativos29: 

intraprocedimentais - transacção judicial para garantir fixação de determinados valores 

patrimoniais ou conversão, redução ou revogação de acto tributário. 

Cfr. art. 92º/1 LGT: procedimento de revisão que assenta num debate contraditório entre peritos, 

visando acordo quanto ao valor da matéria colectável30. 

pós-procedimentais – transacção tributária para-judicial que, se fôr vincultativo, será arbitragem 

e caso contrário mediação não vinculativa 31 

                                                                       
 
25 Isto no que respeita a actos pós-procedimentais porque em termos de actos procedimentais a perspectiva da informalidade 

está, igualmente, presente. 

 
26 RJEOP, aprovado pelo Dec.-Lei nº 55/99, de 2-3. 

 
27 O pedido de conciliação interrompe os prazos de prescrição e caducidade – cfr. art. 264º RJEOP. 

 
28 O actual Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo DL nº 18/2008, de 29-1, parece que afastar a actual fase de 

conciliação obrigatória, tanto mais que, numa apreciação perfunctória, faz alusão ao tribunal arbitral no seu art. 342º. 

 
29 Também existem os meios preventivos: avenças/promessas vinculativas e convenções colectivas tributárias. 

 
30 Acordo esse, fruto de conciliação “técnica”, que é obrigatório. Vd. arts. 92º, nº 5, e 86, nº 4, LGT. 

 
31 Cfr. Freitas da Rocha, “Lições…”, p. 330. 
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B – Regionalização da Justiça:  

 

 I.- serviços dos registos e notariado e respectivas competências/atribuições32: 

 

A dita regionalização, operada pelo DL 237/2003, de 8-10 e complementado pelo DLR 19/2007-

M, de 14-11, incidiu unicamente os serviços dos registos e notariado33, sendo as respectivas 

competências repartidas entre o MJ e a RAM34, obrigando-se ambas as entidades a cooperação mútua35. 

 

II. serviços fiscais e respectivas atribuições/competências: 

 

Com incidência no âmbito da justiça tributária, ocorreu a transferência das “atribuições e 

competências fiscais que no âmbito da DRRAM e de todos os serviços dela dependentes vinham sendo 

                                                                       
 
32 Não incidiu sobre o órgão de soberania Tribunal, que continua a ser incumbência exclusiva do Estado. 

 
33 Cfr. art. 1º do DL 237/2003, de 8-10: transferência das atribuições e competência no âmbito territorial da Região. 

 

34 Artigo 3.º 

Serviços locais 

1 - Compete ao Governo Regional: 

a) Criar e instalar os serviços regionais dos registos e do notariado na Região Autónoma da Madeira;  

b) Criar, reestruturar e preencher os quadros de pessoal dos registos e do notariado da Região Autónoma da Madeira; c) 

Nomear, promover, transferir e exonerar o pessoal em conformidade com o regime específico aplicável ao pessoal dos registos 

e do notariado; d) Exercer o poder disciplinar sobre o pessoal. 

2 - Compete ao Ministério da Justiça a selecção, recrutamento e ingresso na carreira de conservador e notário.  

3 - O Governo Regional pode propor uma quota de auditores dos registos e do notariado que só poderão ingressar na 

correspondente carreira em quadros da Região Autónoma. 

O MJ mantém a sua competência inspectiva [cfr. art. 6º], parecendo existir uma concorrência do exercício do poder disciplinar. 

35 Cfr. art. 2º do citado DL. 
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exercidas no território”36, passando a competir à RAM “exercer a plenitude das competências previstas na 

Constituição e na lei em relação às receitas fiscais próprias, praticando todos os actos necessários à sua 

administração e gestão.”37.  

Esta transferência foi operada ficando o MF obrigado a prestar “o apoio técnico e administrativo”, 

visando um “sistema fiscal único e a sua aplicação uniforme em todo o território nacional” [cfr. art. 3º]38, assente 

em cooperação sigilosa. 

 

 

C – Desmaterialização de actos/processos: Reforma tecnológica;  

 
                       
36 Cfr. art. 1º do DL nº 18/2005, de 18-1. 

 
37 Cfr. art. 1º/2 do cit. DL. O disposto nos arts. 140º e 141º da Lei nº 130/99, de 21-8 (1ª alteração ao EPARAM) é o seguinte: 

  

“Artigo 140º 

1 — As competências administrativas regionais, em matéria a exercer pelo Governo e administração regional, compreendem: 

a) A capacidade fiscal de a Região Autónoma da Madeira ser sujeito activo dos impostos nela cobrados, quer de âmbito 

regional quer de âmbito nacional, nos termos do número seguinte; 

b) O direito à entrega, pelo Estado, das receitas fiscais que devam pertencer-lhe; 

c) A tutela dos serviços de administração fiscal no arquipélago. 

2 - A capacidade de a Região Autónoma da Madeira ser sujeito activo dos impostos nela cobrados compreende: 

a) O poder de o Governo Regional criar os serviços fiscais competentes para o lançamento, liquidação e cobrança dos impostos 

de que é sujeito activo; 

b) O poder de regulamentar as matérias a que se refere a alínea anterior, sem prejuízo das garantias dos contribuintes, de âmbito 

nacional; 

c) O poder de a Região recorrer aos serviços fiscais do Estado nos termos definidos na lei ou pela respectiva tutela. 

3 — Os impostos nacionais que constituem receitas regionais e os impostos e taxas regionais devem ser como tal identificados 

aos contribuintes nos impressos e formulários fiscais, sempre que possível, mesmo que sejam cobrados pela administração 

fiscal do Estado. 

Artigo 141.o 

1 — Em matéria de benefícios e incentivos fiscais, qualquer que seja a sua natureza e finalidade, do interesse específico e 

exclusivo da Região, as competências atribuídas, na lei geral, ao Ministro das Finanças serão exercidas pelo membro do 

Governo Regional responsável pela área das finanças.” 

 
38 Dificuldades acrescidas para os contribuintes para identificar os autores dos actos tributários, pois que num contexto de 

sistema fiscal único a intervenção da RAM é, no mínimo, ambígua. 
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I. – Jurisdição administrativa: 

- prática de actos processuais – cfr. art. 23º CPTA = art. 150º/2 CPC, ou seja: papel, 

correio, email com assinatura digital. 

Na redacção do DL 303/2007, de 24-8: transmissão electrónica de dados da peça e 

documentos (150/3 CPC) – Citius. 

SITAF : Portaria nº 1147/2003, de 30-12: email ou transmissão electrónica de dados, 

dispensa de papel e cópia dos documentos, consulta dos processos no site dos tribunais 

administrativos. 

 

II.- Jurisdição cível:  

Citius, actos praticados por transmissão electrónica de dados. 

 

**.** 

Balanço:  

- desjudicialização: 

i) contrário a qualquer desjudicialização integral; i. é, qualquer subtracção definitiva às 

jurisdições judiciais, sem qualquer possibilidade de controlo dos tribunais; 

ii) se tal sucedesse claramente o Estado de Direito, o princípio da reserva jurisdicional, o 

acesso ao direito e, quiçá, a segurança jurídica; 

iii) importância do Ac. do STJ nº 11/2007, de 24-5-2007, que fixou jurisprudência no 

sentido da competência dos Julgados de Paz ser alternativa e não exclusiva, mau grado doutrina 

e jurisprudência em sentido inverso39; 

iv) omissão e diminuição da intervenção do papel do advogado, que não é obrigatória, 

com inerente falta de aconselhamento jurídico preventivo, o que a informalidade, a gratuitidade,  

e a desinformação agradecem e aconselham. Casos claros de procuradoria ilícita, a coberto do 

Estado Administração e Estado legislador. 

v) não se afigura ser a resposta adequada para a crise da Justiça, ao invés da 

desmaterialização. 

 

- regionalização: 
                       
39 Cfr. Ac. TRPorto, de 21-2-2005. Tb. “Julgados…”, p. 138 e ss. 
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i)- Revisão constitucional de 2004 – enorme amplitude dos poderes conferidos às 

Regiões Autónomas, que as mesmas nunca efectivaram. 

ii)- métodos de regionalização pouco claros e equívocos; 

iii)- confluência de competências e atribuições: necessidade de demandar a Região e o 

Estado; 

 

  - desmaterialização 

  - caminho a seguir, mas a esta é, tão somente, um meio; reforma tecnológica; 

- gestão dos recursos [Planificação, produtividade do sistema judicial, afectação 

criteriosa dos meios]; 

- paradigma diverso: menos para a política mediática, mas para a excelência que o 

sistema deve ter; 


