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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Ontem assistiu-se a uma paralisação, durante várias horas, nos sistemas informáticos dos

tribunais e dos serviços de registo, o que impediu tais serviços da Justiça de desenvolverem o

seu normal funcionamento, prejudicando centenas de cidadãos que a eles recorrem.

Com efeito, durante uma grande parte do dia de ontem, os tribunais e os serviços de registo

foram afetados por uma inesperada inacessibilidade aos respetivos sistemas informáticos, o que

criou inúmeros constrangimentos aos cidadãos e aos agentes da Justiça: não foi possível

efetuar atos de registo, nomeadamente, entre outros, registos de casamento, renovação e

entrega de cartões de cidadão, para além de os profissionais forenses, incluindo juízes,

magistrados do Ministério Público e advogados, terem deixado de ter acesso ao sistema

CITIUS, impedindo-os de darem andamento a processos judiciais em curso que tramitam em

férias judiciais, como providências cautelares ou regulação de responsabilidades parentais.

Justificou o Ministério da Justiça aos órgãos de comunicação social que esta paralisação dos

sistemas informáticos se terá devido a um “problema de comunicação”, sem especificar a

respetiva causa e sem assegurar que a situação se encontra hoje definitiva e integralmente

resolvida.

Na era digital em que vivemos, onde tribunais e serviços de registo trabalham, principalmente,

através do recurso a sistemas informáticos, é deveras preocupante e incompreensível que tais

sistemas sofram paralisações desta envergadura, afetando de forma incomensurável a vida dos

cidadãos que recorrem à Justiça.

Importa, por isso, questionar a Senhora Ministra da Justiça para que explique aos portugueses o

que é que se passou ontem e se é possível garantir-lhes que esta situação não mais se irá

repetir.

Escusado será lembrar que os profissionais da Justiça afetados se queixam, há muito tempo,

que os sistemas informáticos falham com frequência e são lentos, a que acresce o facto de



vários equipamentos ao respetivo dispor estarem obsoletos e não cumprirem cabalmente as

funcionalidades exigidas para a plenitude do serviço prestado aos cidadãos.

Em face do exposto, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, os(as) Deputados(as)

do PSD abaixo-assinados apresentam à Ministra da Justiça as seguintes perguntas:

1 – O que é que a Senhora Ministra da Justiça tem a dizer relativamente à paralisação ontem

ocorrida nos sistemas informáticos dos registos e dos tribunais?

2 – Qual(ais) a(s) razão(ões) concreta(as) para tal paralisação ter ocorrido?

3 – Não poderia o Governo ter antecipado tecnicamente problemas desta natureza para evitar a

inacessibilidade aos sistemas informáticos por parte dos serviços da Justiça, por exemplo,

acionando um plano de contingência que permitisse ultrapassar e/ou minimizar o impacto dos

constrangimentos informáticos nos serviços prestados aos cidadãos?

4 – Consegue a Senhora Ministra da Justiça garantir que esta situação – de falhas e

constrangimentos no sistema informático – se encontra definitiva e integralmente resolvida?

5 – Que medidas foram tomadas pela Senhora Ministra da Justiça para assegurar aos

portugueses que problemas desta natureza não se repitam no futuro?

6 – O que tem a Senhora Ministra da Justiça a dizer aos profissionais da Justiça que

reiteradamente se queixam que os sistemas informáticos falham com frequência e são lentos?

7 – Que investimentos estão, em concreto, previstos relativamente a aplicações e equipamentos

informáticos destinados aos serviços de registo e aos tribunais? E qual a calendarização da

respetiva execução?

Palácio de São Bento, 20 de julho de 2022
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PAULA CARDOSO(PSD)

ANDREIA NETO(PSD)

MÓNICA QUINTELA(PSD)
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SOFIA MATOS(PSD)

ARTUR SOVERAL ANDRADE(PSD)

JOAQUIM PINTO MOREIRA(PSD)
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Deputado(a)s

CRISTIANA FERREIRA(PSD)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
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Presidentes da Assembleia da República.
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