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Magistrado criou uma plataforma informática que permite localizar,
consultar e exibir de forma rápida em tribunal documentos por vezes
dispersos por centenas de volumes.

Tem um tablet, mas não o usa. Ainda faz questão de ler em papel. E só há
pouco tempo cedeu à tentação dos telemóveis inteligentes, que permitem
aceder à Internet. As novas tecnologias não seduzem particularmente
este juiz de 45 anos, cujo nome saltou para a ribalta como o juiz de
instrução do processo Face Oculta. No entanto, as voltas do destino
levaram António Costa Gomes a cria uma ferramenta informática que
pode vir a servir todos os tribunais.

A estreia, sem pompa nem circunstância, foi no julgamento do processo
Face Oculta, que arrancou em Novembro de 2011. Foi para aí, que a
pedido de colegas, que o consideravam um habilidoso da informática,
criou o embrião da ferramenta que veio a baptizar Sistema Integrado de
Informação Processual (SIIP). O objectivo da plataforma é simples:
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permitir localizar, consultar e exibir de forma rápida, em tribunal, o
manancial de documentos, escutas, interrogatórios e afins, que integram
um mega processo judicial.

As questões de segurança não foram esquecidas. Por isso, a aplicação não
é colocada em rede. Fica apenas alojadanum servidor local, onde são
inseridos os documentos digitalizadas. E há níveis de uso diferentes, com
prerrogativas próprias.

O principal objectivo é evitar múltiplas deslocações aos funcionários
judiciais, transformados numa espécie de Indiana Jones em busca dos
documentos perdidos, entre as centenas de volumes de um mega
processo. Muitas vezes, forçados a um jogging entre salas, já que na de
julgamento simplesmente não há espaço para colocar todo o processo.

Para já a ferramenta está em testes em vários departamento do país,
tanto no Ministério Público, como na Polícia Judiciária, na PSP e na
GNR. Entre estes contase o Departamento Central de Investigação e
Acção Penal (DCIAP), que concentra os casos mais complexos da Justiça
portuguesa e a Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ. Passou
no crivo da ProcuradoraGeral da República e do Conselho Superior de
Magistratura.

Mas nem tudo foram rosas. Falaramlhe em eventuais problemas de
legalidade. E António Costa Gomes fez questão de consultar a Comissão
Nacional de Protecção de Dados e ouvir o parecer: o SIIP dependeria de
autorização. Não concordou, mas mesmo assim decidiu ir ao Parlamento
sensibilizar os deputados da primeira comissão para este eventual
problema. “Não me passa pela cabeça que o espírito do legislador
quisesse impedir a utilização deste tipo de ferramentas a quem, por
imposição legal, tem o dever de apresentar provas em tribunal”, defende.
Contudo, a abrangência da lei pode deixar dúvidas no ar. E não quer
arriscar.

Testes à parte, o embrião do SIIP já passou num exame com distinção. A
aplicação ajudou ao brilharete do julgamento do Face Oculta, cuja
logística levou vários advogados a fazerem um elogio, raro, sobre as
condições do tribunal. O sistema, uma instalação de som, um projector e
uma tela, foi suficiente para que quem assistisse ao julgamento
conseguisse ouvir as escutas e ler as respectivas transcrições, enquanto o
colectivo de juízes confrontavam os arguidos com a prova.



          

Encontrar um escuta determinada ficou assim à distância de um clique.
Acabaram assim as buscas intermináveis para procurar o minuto
pretendido entre centenas ou milhares de conversas registadas em outros
tantos DVD, onde as escutas estão gravadas e catalogadas. “Colocar uma
escuta para ser ouvida durante um julgamento demora pelo menos
quatro minutos”, estima o magistrado. A demora, diz, acaba por matar o
ritmo das inquirições e perpetua os julgamentos. “São processos do
século XXI com métodos da Idade Média”, resume António Costa Gomes.

A ferramenta foi resultado da carolice do juiz que, para a desenvolver, fez
três cursos online, pagou do seu bolso várias licenças de software e
empenhou muitas horas que não contabilizou. Escreveu o manual do
SIIP, um documento com 60 páginas, e além disso financia as fotocópias
que entrega sempre que faz uma apresentação do sistema. Não é caso
único no seu currículo. Quando ouve menores vítimas de abusos sexuais
faz questão de registar em imagem os depoimentos para memória futura.
Para fazêlo recorre a uma câmara sua. O  tripé, o sofware  e os DVD
também são pagos por si. Mas faz questão de não contabilizar estas
despesas. Quer apenas contribuir para melhorar o funcionamento dos
tribunais, sem grandes custos. Pelo menos para o Estado.
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OldVic - Vladimir, desculpe se não lhe aperto a mão.

Esperemos que este belo exemplo de iniciativa privada não morra, como
tantos outros, nas garras da burocracia e dos interesses instalados.
Esperemos também que o juiz em questão seja devidamente
recompensado, até porque isso vai encorajar outros cidadãos a ter a
mesma iniciativa e o país só tem a ganhar com isso.
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Luis Marques
IT Consultant , Manchester

Excelente notícia. A justiça precisa de melhorar e muito a imagem que as
pessoas têm dela e apenas o conseguirá fazer caso consegue diminuir o
tempo que demora a decidir o caso e aumente a transparência sobre as
provas/testemunhos apresentados no julgamento.
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11:35O Luis como consultor informático deve conhecer bem o problema
de ter "curiosos" da informatica a desenvolverem ferramentas com
conhecimentos básicos e muita fita cola que depois são colocados
em produção e só dão problemas e custam uma fortuna manter e a
desenvolver. Eu tambem tenho umas noções de certo e errado,
será que posso ir para Juiz?
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Luis Marques
IT Consultant , Manchester

Este software não é um software que percorra todo o
caminho do processo judicial como o CITIUS mas
aparentemente, pelo que percebi do texto, é apenas um
software que ajuda a consultar rapidamente um longo
arquivo de processos e outros ficheiros guardados. Se
por um bicho do tamanho do CITIUS nas mãos de
amadores (ou de "amigos") não tem corrido bem e
gerou graves problemas, o facto de ter este software
num servidor local que apenas serve como repositório
de acessos e acesso mais rápido ao mesmo não me
parece grande problema. Até porque a única
actualização que parece ter (friso novamente, pelo que
li do texto) é apenas introduzir novos dados e novos
utilizadores.
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O CITIUS tambem começou por um projecto pequeno e
localizado até alguma alminha iluminada ter decidido
torná-lo obrigatório para beneficio politico ou
profissional.
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FFD
Estoril

A atitude empreendedora do Juiz é de louvar, mas isto é um exemplo do
"amadorismo tuga". O procedimento correcto era as instâncias
superiores pegarem no protótipo criado por este empregado proactivo e,
se se demonstrar valioso como parece acontecer, tornar o sistema parte
integrante das TI do sistema judicial. Vai o juiz dar suporte técnico? E
actualizações? E validações e certificações de segurança?
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jmavitorino

O Sr. Juíz deve ter consciência no que se meteu. E os interesse
instalados à sombra de legalidade?
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Aires Sérgio Joao

Excelente noticias, do uso de tecnologia ao serviço da sociedade.
Parabéns ao Juiz Gomes!
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