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Os sistemas informáticos que arma-
zenam e servem para gerir todos os 
processos relacionados com o re-
gisto civil, o registo predial, o regis-
to comercial e o registo automóvel 
correm um risco iminente de entrar 
em colapso e sofrer um apagão de 
larga escala. Um relatório pedido 
pela ex-ministra da Justiça Paula Tei-
xeira da Cruz em dezembro de 2014 
e entregue há dois meses aponta 
para fragilidades graves que podem 
comprometer dados considerados 

Risco de novos colapsos é iminente
Relatório expõe fragilidade 
dos sistemas informáticos da 
Justiça. Software e hardware 
sem atualização há cinco anos

vitais. Coordenado por José Tribolet, 
professor catedrático do Instituto 
Superior Técnico (IST) e presidente 
do INESC (Instituto de Engenharia 
de Sistemas e Computadores), o do-
cumento resulta de uma auditoria 
externa aos sistemas onde assentam 
as atividades dependentes do Minis-
tério da Justiça, encomendada na 
sequência do colapso do Citius.

“Há um risco sério de acontecer 
um novo crash”, avisa José Tribolet. 
“A fragilidade é enorme. Não exa-
gero se disser que estamos perante 
um cenário de catástrofe. Havia uma 
evolução tecnológica que estava em 
curso mas que foi parada.” O soft-
ware e o hardware em que assentam 

os registos e notariado não são atua-
lizados desde 2011. 

A auditoria concluiu, além disso, 
que há uma falta crítica de recursos 
humanos especializados capazes de 
garantir o funcionamento seguro dos 
programas e das bases de dados do 
Ministério da Justiça.  “Essa é maior 
das vulnerabilidade neste momen-
to”, diz Tribolet, que aponta como 
principal causa um corte drástico de 
custos depois de o Instituto das Tec-
nologias de Informação na Justiça 
(ITIJ) se ter fundido com o Instituto 
de Gestão Financeira e Infraestrutu-
ras da Justiça, dando lugar em 2012 
ao Instituto de Gestão Financeira 
e Equipamentos da Justiça (IGFE). 

Esse corte terá atingido os 80% na 
área informática. 

“Há cerca de 30 pessoas-chaves 
nas áreas ligadas aos sistemas infor-
máticos”, revela o professor do IST. 
“Muitos já saíram e há pedidos recen-
tes para sair. Os que ficaram são uns 
heróis. Isto só está de pé ainda devido 
à resiliência e à capacidade de dedi-
cação dessas pessoas.” A situação é 
particularmente sensível com o antigo 
Bilhete de Identidade, em que existe 
apenas um único funcionário capaz 
de lidar com o sistema, não havendo 
documentação escrita sobre procedi-
mentos a tomar em caso de anomalias.

Confrontado pelo Expresso, o ga-
binete da nova ministra da Justiça, 

Francisca Van Dunem, não respondeu 
a tempo sobre que consequências o 
relatório irá ter.

O apagão do Citius durou 44 dias. 
O crash aconteceu em setembro de 
2014, quando o sistema procedia à 
transferência de muitos milhares de 
processos na altura em que entrava 
em vigor o novo mapa judiciário, com 
uma redefinição das comarcas em 
todo o país. Durante meses, houve 
ficheiros inacessíveis e outros que ti-
nham anexos trocados. 

Já em abril de 2015, uma investiga-
ção da Polícia Judiciária concluiu que 
havia “falhas gravíssimas” de seguran-
ça no sistema do registo predial. 

mrpereira@expresso.impresa.pt

O ano que o Citius apagou
Joana Pereira Bastos 

e Micael Pereira

Q
uantos processos 
deram entrada nos 
tribunais portu-
gueses em 2014? 
Quantos arguidos 
foram condenados? 
E qual o número de 
divórcios regista-
dos nesse ano? Ou 

de crianças adotadas? As perguntas 
podiam continuar, mas paramos por 
aqui, até porque ninguém vai acertar. 
Simplesmente não têm resposta. O 
colapso do sistema informático Citius, 
o programa de gestão dos processos 
dos tribunais e do Ministério Público, 
apagou grande parte das estatísticas 
de justiça referentes a 2014. E, mais de 
um ano depois, a maioria dificilmente 
será recuperada. 

Há um mês, o Ministério da Justiça 
divulgou  o relatório “Os Números da 
Justiça em 2014”. O problema é que, 
para a maior parte dos indicadores, 
os dados são do ano anterior. Uma 
pequena nota de pé de página explica 
a contradição: “A informação dos tri-
bunais judiciais de 1ª instância só está 
disponível até 2013. A informação dos 
anos seguintes está em recuperação e 
consolidação, atendendo aos constran-
gimentos ocorridos no sistema Citius.”  

Não é apenas a informação dos tri-
bunais de 1ª instância que não existe. 
Numa nota enviada ao Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE), a Direção-Ge-
ral da Política de Justiça esclareceu 
que estão igualmente em falta, e pela 
mesma razão, os dados dos serviços 
do Ministério Público junto daqueles 
tribunais, dos departamentos de in-
vestigação e ação penal (DIAP e DCI-
AP) e ainda do Tribunal de Instrução 
Criminal de Lisboa. 

Tudo somado dá um enorme vazio: 
2014 tornou-se uma espécie de buraco 
negro das estatísticas de Justiça. “A 
ausência destes dados traz problemas 
significativos a nível da planificação 
e da organização judiciária”, lamenta 
o presidente do Sindicato dos Magis-
trados do Ministério Público, António 
Ventinha. E o pior é que 2014 não foi 
um ano qualquer. Foi o ano em que foi 
introduzido o novo mapa judiciário, 
que criou novas comarcas e encerrou 
dezenas de outras. “Sem informação es-
tatística, é impossível avaliar a reforma 
que foi feita, aferir o que correu bem e 
o que correu mal e perceber se é preciso 
retificar alguma medida. Por exemplo, 
não há forma de perceber o efeito que 
teve a diminuição de magistrados num 
determinado tribunal”, lamenta.   

Mas isso não impediu o FMI de tecer 
rasgados elogios à reforma da Justiça 
implementada pela ex-ministra Paula 

Teixeira da Cruz, num relatório di-
vulgado esta semana. No documento, 
dois especialistas daquele organis-
mo, que integrou a troika, enaltecem, 
nomeadamente, a subida da taxa de 
resolução de processos ou a diminui-
ção do tempo médio em que são des-
pachados — embora esses dados só 
existam até 2013. “As reformas da 
justiça levadas a cabo pelas autorida-
des portuguesas deverão estar entre 
as mais bem-sucedidas neste sector”, 
concluem os dois especialistas. 

Nuno Garoupa, presidente da Fun-
dação Francisco Manuel dos Santos 
(FFMS), que criou o portal de estatís-
ticas Pordata, arrasa o relatório. “É 
metodologicamente mau e intelec-
tualmente desonesto”, frisa. Um dos 
problemas apontados pelo especialis-
ta é o facto de o documento analisar 

apenas dados relativos a ações execu-
tivas, deixando de fora todas as outras, 
nomeadamente processos penais e 
processos cíveis.  

Por outro lado, critica Nuno Garou-
pa, o relatório assenta sobretudo em 
dados de 2013 para mostrar o  êxito da 
política de Justiça do anterior Gover-
no quando as principais reformas — o 
novo mapa judiciário e o novo Código 
de Processo Civil — só  tiveram efeitos 
no ano seguinte. Além disso, em 2013 
foi feita uma “limpeza estatística das 
ações executivas”, que passaram a 
ser contabilizadas de outra forma, 
não sendo, por isso, possível fazer 
comparações. “É vergonhoso”, diz o 
presidente da FFMS. 

Questionado pelo Expresso, o ga-
binete da nova ministra da Justiça, 
Francisca Van Dunem, diz apenas que 

se trata de “um documento de traba-
lho elaborado por dois funcionários e 
que não vincula o FMI”. Quanto aos 
dados estatísticos de 2014, o Ministé-
rio refere que estes estão ainda “em 
processo de apuramento e análise”, 
não avançando qualquer data para a 
sua possível publicação. 

Por agora, nem sequer é possível 
saber a verdadeira dimensão do pro-
blema gerado pelo colapso do Citius. 
É uma espécie de pescadinha de rabo 
na boca. O crash do sistema apagou 
as estatísticas e, sem elas, não dá para 
avaliar toda a extensão dos danos que 
esse mesmo crash provocou. “Quanto 
ao atraso na tramitação dos processos 
que se tenha verificado em virtude 
da paragem do Citius, apenas será 
possível averiguar da repercussão 
após consolidação estatística”, refere 

Todos os processos civis 
 e penais dos tribunais 
 são geridos no Citius
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Estatísticas Colapso do sistema informático eliminou dados de 2014. Muita da informação dificilmente será recuperável

o Conselho Superior de Magistratura. 
No entanto, muita da informação 

poderá nunca vir a ser recuperada. 
Nuno Garoupa não está otimista. “Du-
vido que muitos dos dados venham a 
ser publicados alguma vez”. Uma fon-
te da comarca de Lisboa com muita 
experiência a lidar com o Citius garan-
te que é virtualmente impossível  que 
isso venha a acontecer. Por uma razão 
simples: o sistema informático dos 
tribunais não tem nenhuma aplicação 
estatística associada. “O esquema é 
muito arcaico. Se eu quisesse saber, 
por exemplo, quantos processos de 
divórcio estavam findos em dezembro 
de 2014 teria de consultar o Citius na-
quele momento e recolher esse núme-
ro exato.” E, com o crash do sistema, 
esse momento passou. 

jbastos@expresso.impresa.pt 

PERÍODO CRÍTICO    

1 DE SETEMBRO DE 2014
Entra em vigor o novo mapa 
judiciário, com 23 novas comarcas. E 
uma consequente redistribuição de 
processos no sistema informático 
Citius. O programa entra em falência 
no próprio dia. 

15 DE OUTUBRO DE 2014
Um mês e meio depois, o Citius volta a 
funcionar. Mas com muitos erros. Há 
processos com anexos trocados. 

10 DE NOVEMBRO DE 2014
É arquivado um inquérito-crime 
aberto pelo Ministério Público sobre 
as causas do crash. São afastadas as 
suspeitas de uma eventual sabotagem 
informática do Citius. São ilibados 
dois funcionários da Polícia Judiciária 
que estavam destacados para gerir a 
mudança de ficheiros no programa 
durante a reconfiguração do novo 
mapa judiciário. 

15 DE JANEIRO DE 2015
O Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, o organismo 
responsável pelo Citius e por todos os 
sistemas informáticos do Ministério 
da Justiça, passa a ser presidido pela 
juíza Albertina Pedroso, depois de a 
então ministra Paula Teixeira da Cruz 
ter afastado do cargo Rui M. Pereira, 
exonerando também o responsável 
pelo departamento informático do 
instituto. 

27 DE NOVEMBRO DE 2015
São publicados os primeiros dados 
estatísticos abrangendo os meses 
negros do Citius, mas dizem respeito 
apenas a ações executivas. 

FMI elogiou reforma da Justiça feita no Governo de Passos sem ter dados para a avaliar 
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Crash 
do Citius 
apagou 
2014 das 
estatísticas P16


