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ECONOMIA / POLÍTICA

O Ministério da Justiça já está a
firmar um protocolo com o INESC -
organismo do Instituto Superior
Técnico - para se avançar com uma
auditoria ao Citius, plataforma que
dá apoio aos tribunais. A proposta
partiu da Inspecção Geral da Justiça
e a ministra decidiu acolhê-la. A
auditoria será feita por técnicos
especializados e independentes
e fechará o processo disciplinar que
ainda corre para apurar
responsabilidades no ‘crash’ do
Citius, propondo alterações para
a plataforma. Numa audição ontem
na Comissão dos Assuntos
Constitucionais, Paula Teixeira da
Cruz voltou a descartar
responsabilidades políticas pelo
colapso do Citius a 1 de Setembro -
que lançou o caos nos tribunais -
afirmando que “quando achar que
tem alguma responsabilidade” será
a primeira a tomá-la. A ministra e o
secretário de Estado voltaram a
dizer que a falha foi “técnica” e ao
nível do comando do Instituto de
Gestão Financeira
e Equipamentos da Justiça (IGFEJ),
razão pela qual exoneraram o
presidente deste organismo, Rui
Pereira, e o vogal Carlos Brito.
Demissões contestadas pela
oposição por não abarcarem uma
responsabilidade política e por
contrariarem as conclusões do
relatório da IGJ que ilibava Rui

Pereira de responsabilidades. O
secretário
de Estado decidiu não seguir esta
orientação e disse estar “de
consciência tranquila”, garantindo
que “faria mil vezes a mesma coisa”,
incluindo enviar para a PGR
suspeitas de sabotagem sobre dois
funcionários. Insurgindo-se contra
esta exoneração, Rui Pereira acusou
o Ministério de “intentos
persecutórios” e garantiu que o
Citius não está preparado para
acolher o Mapa Judiciário.
O secretário de Estado deu
a entender que se perdeu a
confiança entre o Governo e os
responsáveis máximos do IGFEJ,
tendo já sido nomeada a magistrada
Albertina Pedroso (do CSM) para
liderar este organismo. O PS pediu a
demissão de Paula Teixeira da Cruz,
mas a ministra voltou a chutar para
canto, garantindo, contudo, que não
varre responsabilidades para
“debaixo do tapete”. I.D.B.

Justiça
Ministra está a negociar com organismo
do IST auditoria informática ao Citius

Ministra da
Justiça garantiu
que vai contratar
técnicos para
analisarem o
Citius e proporem
alterações para
que a plataforma
aguente a reforma
judiciária.


