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Justiça e crise

• Justiça. Discussão pública e oscilação nos modos de
pensar.

• Na discussão pública sobre os problemas da administração da
justiça na nossa sociedade é possível observar uma oscilação
pendular entre dois pólos, que correspondem a dois tipos de
abordagem geral do problema. Frequentemente esta
oscilação verifica-se no interior do mesmo discurso, pelo que
não é possível afirmar que tal movimento reflecte estritamente
a existência de dois campos antagónicos quanto à forma de
pensar tais problemas. O que talvez se deva dizer é que tal
hesitação é sintoma de um processo de mudança, não só no
pensamento, mas também no circunstancialismo social
objectivo em que ele é produzido.

• Idade de ouro da justiça?

• Num dos pólos acentua-se uma visão simbólica, estritamente
imóvel, hierática dos trabalhos da Justiça. Subjaz-lhe a
persistência de estruturas do pensamento que recusam
inconscientemente a relatividade e a historicidade da função
de administrar justiça. Nesta valoração a linha de força mais
forte é a de que administrar justiça significa reconstituir ou
restaurar uma ordem pretensamente natural, uma "idade do
ouro" em equilíbrio perpétuo, talvez até uma cosmogonia,
sempre que desvirtuada. Trata-se de uma ilusão, que mais
não é do que a projecção da vontade de persistência de
antigos sistemas de domínio, de certas formas do Estado  (e
dos seus sistema de justificação ideológico, teórico, formal).

• A administração da justiça e a contingência.

• A justiça, a sua administração, constitui ou tem constituído um
dos centros nevrálgicos do esforço de consolidação e
persistência de qualquer sistema de poder político. O aparelho
de administração da justiça na sua face visível, espectacular,
espelha talvez como nenhum outro essa ilusória pretensão  de
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ser alheio à contingência, de ter uma matriz imutável. De tal
forma é assim que o seu "espectáculo" faz por vezes
esquecer  que a isenção que reclama mais não é, mais não
pode ser do que a isenção possível (conjecturável e aplicável)
numa dada contingência histórica. O mesmo se diga da sua
"objectividade", da sua "neutralidade", da sua
"independência", do "cumprimento das suas decisões", das
"suas regras de apuramento da verdade" e até da própria
"verdade". Mas é possível observar que certos aspectos
formais da estrutura dessa instituição - os Tribunais - têm
mostrado uma anormal continuidade, ao menos na aparência,
face às mudanças históricas na organização do Estado.

• Justiça e produtividade.

• No outro pólo argumentativo destaca-se a persistência e a
acuidade com que certos conceitos como o de eficácia, o de
produtividade, provindos directamente da teoria económica,
são trazidos para esta discussão. Subjacente a este tipo de
argumentos está a consideração de que a "justiça"
administrada pode ser encarada como apenas mais um
serviço objecto do comercio jurídico, um produto, uma
mercadoria. As raízes desta contaminação conceptual da
linguagem do direito pela da teoria económica são fáceis de
explicar no quadro do debate político e ideológico na nossa
sociedade e da sua actual situação social e política. Mas ela
pode ter fundas implicações em algumas questões muito
importantes, a primeira das quais é a da definição do papel do
Estado (que se afirma de direito e democrático) no sistema de
regulação dos conflitos, o que vale dizer no sistema da
administração da justiça nas sociedades actuais.

• Justiça. O factor tempo e a unanimidade.

• Esta intromissão de novas valorações, com a da eficácia,
neste debate, incide especialmente num dos seus temas
recorrentes, que é o do elemento - tempo - na administração
da justiça. Acerca desse elemento parece ter-se estabelecido
um vastíssimo consenso na nossa sociedade, não só na
nossa, que aponta o valor da celeridade como um valor
unívoco e universal  a ser preservado na administração da
justiça. E contudo há que desconfiar dessa unanimidade pois
ela pode ser apenas aparente, pois ela pode apenas exprimir
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enfaticamente a posição daqueles que julgam ter o tempo
contra si, no processo e fora do processo, relativamente a um
dado conflito.

• Tribunais e aparelho do Estado.

• Os tribunais não restabelecem, mesmo que simbolicamente,
uma ordem justa, hierática, sacral, que nunca existiu, nem,
por outro lado produzem uma coisa (decisões conformes com
o direito) que possa ser regulada pelo sistema de produção de
bens ou serviços de mercado. Os tribunais constituem a parte
do aparelho do Estado que o processo da história de uma
sociedade concreta  conseguiu erigir para regular os efeitos e
as consequências da parte das suas contradições que
degeneraram em colisões, em conflitos.

• Tribunais e a pressão para a mudança.

• Nestes termos, e por definição, eles são instituições
mudáveis, transformáveis, ainda quando resiste a ideia de que
permanecem imunes às mudanças sociais e políticas das
sociedades, embora só o superficial, o irrisório persista ainda
algum tempo. A pressão para a sua mudança vem da
alteração da correlação das forças sociais e políticas que os
erigem e um sintoma da pressão para a mudança pode ser
evidenciado pelas alterações da natureza e da gravidade dos
conflitos que eles são chamados a regular. Não são apenas
instituições mudáveis, são também instituições que em dados
circunstancialismos históricos podem ser extintas, substancial
ou também formalmente extintas, ainda que logo depois
possam reaparecer diferentes, noutro quadro, noutra
realidade social. Quando isso sucede as saudosas
recordações do seu desaparecimento podem ser comoventes,
mas são irrelevantes, pois isso significa apenas que já não
existem condições para regular os efeitos dos conflitos à
maneira antiga.

• Sistema de justiça. Sistema público.

• Um parêntesis deverá aqui ser feito para assinalar que a
insistência em considerar as decisões dos tribunais como
"bens" no mercado pode (pode, diz-se) significar uma
contestação ao papel do Estado como regulador dos efeitos



4

dos conflitos. Pode parecer insólito que um tão tradicional
papel do Estado suscite controvérsia, ainda que não
abertamente formulada, contudo emergem realidades
judiciárias que constituem um recuo das concepções públicas
dos aparelhos de justiça. Designadamente nos casos em que
o acesso ao direito e aos tribunais se tornou muito caro e foi
organizado como uma verdadeira industria de serviços de
acesso, que vai apoderar-se da maior fatia dos efeitos
patrimoniais dos litígios. Tais concepções estão intimamente
conexas com ideias dum darwinismo social levado às últimas
consequências. Embora se deva ainda esperar para ver as
consequências últimas.

• Traços gerais das modificações actuais.

• As mudanças verificadas no nosso país relativamente à
interacção entre a sociedade e o sistema de administração da
justiça têm sido objecto de inúmeros estudos e intervenções
públicas. Não é altura de ser exaustivo na enunciação dessa
matéria, pelo que devo limitar-me a apontar alguns dos traços
gerais das modificações que têm sido detectadas. Assim: a) -
aumento excepcional e num curto espaço de tempo de
participações de tipo penal, ou conexas, sendo de destacar as
relacionadas com o alastramento de novos estupefacientes na
nossa sociedade; b) - aumento geral da litigiosidade trazida
aos tribunais, em muitos casos com crescimento também
exponencial e num curto espaço de tempo desse fenómeno;
c) - tendência para a diversificação e complexificação do tipo
de litígios que reclamam a intervenção do direito e do sistema
de justiça.

• Proliferação legislativa.

• Estes fenómenos foram contemporâneos duma massiva
propensão para legislar e regulamentar, o que,
independentemente de outras considerações, é sempre
sintomático de um excesso de realidade face ao direito.

• Capacidade de resposta do sistema.

• O aparelho de administração da justiça revelou uma
capacidade de resposta muitas vezes insuficiente, tardia,
burocratizada, deixando perceber existência de sérias
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contradições e hesitações nos órgãos de poder e na
sociedade quanto à sua planificação e organização e ao seu
papel.

• O sistema e a atenção pública.

• Simultaneamente, os tribunais e a sua acção tornaram-se
num dos pólos  nevrálgicos da atenção da opinião pública e
dos meios de comunicação de massas, reflexo directo de tais
contradições e hesitações.

• Comunicação de massas. Massificação do ensino.

• De entre os fenómenos da sociedade com incidência directa
na questão da organização da administração da justiça, há
dois que me parecem dever ser realçados. O primeiro é a
acelerada transformação do sistemas de comunicação e de
circulação da informação, bem como das inovações
tecnológicas de suporte da mesma. O segundo é o da
massificação do ensino jurídico, com implicações várias,
designadamente tendo determinado um forte aumento da
procura de profissões ligadas à administração da justiça.

• Estado de direito democrático e sistema de administração
da justiça.

• O artº 2º da Constituição caracteriza a república Portuguesa
como "um Estado de direito democrático, baseado na
soberania popular, no pluralismo de expressão e organização
política democrática e no respeito e na garantia de efectivação
dos direitos e liberdades fundamentais, que tem por objectivo
a realização da democracia económica, social e cultural e o
aprofundamento da democracia participativa.". O feixe de
conceitos e de projectos que esta formulação estabelece não
tem uma relação simplista com a realidade social objectiva,
antes essa relação é conflitual e dinâmica. Tal relação pode
definir-se como o processo da consolidação e do
desenvolvimento do Estado de direito democrático e ela
interage com as contradições e hesitações das
transformações do sistema de administração de justiça. O
processo da edificação do Estado de direito democrático e o
processo de transformação do sistema de administração da
justiça têm uma conexão nuclear, essencial, indissociável. É
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esse pressuposto que permite afirmar a necessidade de
salvaguardar a natureza pública do sistema de administração
de justiça e de reforçá-la, bem como a sua inserção plena no
sistema de organização política democrática do Estado.

• O lastro autoritário e burocrático. A usurpação dos
fundamentos democráticos do poder.

• Essas características têm que ser primeiramente afirmadas
contra o lastro autoritário e burocrático que caracteriza
negativamente uma boa parte do nosso passado, com o
cortejo habitual de ineficácia, desresponsabilização, arbítrio e
falta de prestação de contas. Depois têm que ser defendidas
contra todas as tentativas de usurpação do fundamento
democrático do poder do Estado, quer se manifestem por
antigos enquistamentos corporativos, quer se afirmem por
novas formas no interior da organização do Estado. Elas terão
que sobrepor-se aos interesses económicos, sociais e
políticos contrários ao respeito pelo contrato social emergente
do funcionamento da organização política democrática do
Estado.

• Justiça. Fundamentos politico-constitucionais.

• O quadro social e político contraditório e hesitante
relativamente à função e organização do sistema de
administração da justiça impõe um aprofundamento do debate
e da reflexão sobre os seus problemas. E porque o som de
fundo deste debate está ocupado por muita estática
contraproducente e por superficialidades, importa romper
essas limitações e recolocar discussão nos seus fundamentos
politico-constitucionais. As transformações da vida social e a
velocidade a que estão a operar-se requerem uma abordagem
audaciosa das soluções possíveis e o rompimento com velhas
maneiras de pensar. Mas será a partir da avaliação e
valoração rigorosa do negativo e do positivo da orgânica e do
desempenho do sistema actual de administração da justiça
que será possível avançar.

• Justiça e organização política democrática.

• Algumas ideias centrais estão a amadurecer, talvez ainda
incipientemente, abrindo um difícil caminho, mas que parece
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ser necessário trilhar. Decisivo é o reconhecimento, sem
equívoco, e conforme com a lei, de que a articulação do
sistema de administração da justiça com a restante estrutura
do Estado está submetido ao imperativo constitucional da
"organização política democrática", que tem subjacente o
princípio da soberania popular. O princípio da independência
dos tribunais não é contraditório com este reconhecimento,
antes interage positivamente com ele e nas suas fórmulas
mais aperfeiçoadas depende dele. O princípio da
independência dos Tribunais é, sim, contraditório com todas
as usurpações do fundamento democrático do Estado, de
natureza corporativa ou outras.

• Justiça e organização política democrática.

• Este reconhecimento inequívoco implica uma particular
atenção à organização e ao funcionamento de toda a
estrutura judiciária, a começar pelos seus órgãos dirigentes e
à intervenção que nela devem assumir os representantes do
poder político. Implica, ainda, uma reavaliação do
cumprimento das determinações constitucionais quanto à
composição do Supremo Tribunal de Justiça e do seu sistema
de preenchimento. Ele criará condições para poder
ultrapassar uma deriva formalista, labiríntica, palavrosa, que é
sintomática duma indefinição social e política quanto ao que
se pretende da administração da justiça.

• A responsabilidade dos órgãos do poder político
democrático do Estado.

• O sistema judiciário e o sistema de administração da justiça,
porque decisivos para a consolidação e desenvolvimento do
Estado de direito democrático, exigem o fim de todas as
equivocidades quanto à responsabilidade última pela sua
edificação e melhoria, que é dos órgãos do poder político
democrático do Estado.

• Em perseguição da realidade fugitiva.

• Poderá assim o sistema de administração da justiça
responder às novas exigências da sociedade quanto ao seu
funcionamento, numa visão estruturada, coerente, capaz de
resistir às interferências da mais díspar espécie,
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designadamente de raiz profissional. Permitindo que o
processo da sua complexificação e diversificação se faça,
designadamente com recurso a sistemas de maior
flexibilidade e agilidade, como os sistemas de mediação, e
permitindo melhorar a eficácia de todo o sistema
administrativo que os servem. Tendo que adaptar
resolutamente o seu funcionamento aos sistemas modernos
de comunicação e de suporte da informação, mas sem
descaracterizar as especiais exigências dos mecanismos de
apuramento da verdade do direito na resolução dos conflitos e
dos seus efeitos. Desta forma talvez se possa finalmente
escapar aos constrangimentos de uma situação em que
chega sempre atrasado aos problemas, sempre em
perseguição da realidade fugitiva. Talvez.

• Tribunais. Aparelho de Estado. Correlação de forças
sociais e políticas. Contradições. Conflitos.

•  Disse-se que os tribunais constituem a parte do aparelho de
Estado que o processo da história de uma sociedade concreta
conseguiu erigir para regular os efeitos e as consequências da
parte das suas contradições, que degeneraram em conflitos,
em colisões. Este ponto de partida começa por permitir
contestar a ilusão de que a Justiça, os tribunais, o próprio
Direito, são conceitos ou realidades "puras", "sacrais", alheias
ou indiferentes à circunstância social e política que os
realizam. Esse ilusório alheamento, esse sonho a-histórico,
esconda-se onde se esconder, não tem de facto refúgio
possível. O hermetismo de tanta linguagem jurídica, o ocioso
formalismo de tantas justificações legais ou jurisprudenciais,
os floreados da técnica, a deriva labiríntica da teoria, da
própria lei e da sua interpretação pelos tribunais, ou são
sintoma duma paralisia, duma impotência, ou são a máscara
de escolhas contrárias às exigências sociais maioritárias.
Quer num caso, quer noutro esse resíduo palavroso é a
marca de embates políticos e sociais que atravessam toda a
sociedade, o aparelho de Estado e portanto também os
tribunais.

• Justiça. Administração da justiça. Atenção social.
Comunicação social. Jurisdição e Democracia. Factos de
interesse social. Mercadorias.
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•  Nos últimos anos verificou-se em Portugal um fenómeno de
certa forma surpreendente. Trata-se do facto de que ter
crescido enormemente a atenção social relativamente à acção
dos tribunais e de um modo geral a todos os assuntos
relacionados com a administração da justiça. Esse fenómeno
revela-se particularmente visível no tratamento que dessas
matérias é feito nos meios de comunicação social. A justiça
invadiu as primeira páginas dos jornais e o horário nobre das
televisões e da rádio. Eu disse - a justiça - e não apenas a
administração da justiça, e essa distinção foi intencional.
Aparentemente, o que foi o tema principal da reflexão dos
gregos, no dizer de Sofia de Mello Breyner, tornou-se numa
das preocupações primeiras do nosso tempo convulso. O
fenómeno tem provavelmente algo a ver com a situação
analisada por Luigi Ferrajoli, num texto intitulado - Jurisdição e
Democracia -1. Esse texto inicia-se assim :  "Um fenómeno
comum a todas as democracias avançadas é a expansão
crescente, relativamente ao modelo de Estado paleo-liberal,
do papel da jurisdição. Trata-se de um fenómeno que por sua
vez está ligado com a expansão do papel do direito enquanto
técnica de regulação dos poderes públicos, provocada pelo
aumento da complexidade dos sistemas políticos e
consequentemente do paradigma do Estado de Direito." -
citei. Este é certamente um dos panos de fundo que permite
compreender aquele fenómeno de crescimento da atenção
social sobre o desempenho dos tribunais. Não será apenas
porque os tribunais são locais privilegiados da produção e da
circulação de factos de interesse social (um dado antigo), o
que, nas circunstâncias do nosso tempo, equivale a dizer que
são locais privilegiados da produção de certo tipo de
mercadorias - a notícia - (um dado relativamente recente).

• Tribunais. Poder de Estado. Pressão da opinião pública.
Contradições sociais. Conflito e representação. Atenção
social e estranheza.

•   A situação de aguda atenção social sobre os tribunais
corresponde, portanto, a uma forte pressão da opinião pública
sobre o funcionamento dos mesmos. Essa pressão da opinião
pública não é feita num sentido unívoco. Na realidade ela
reflecte as contradições sociais básicas e exprime os vários

                                                  
1 Publicado na Revista do Ministério Público n.º::::::::::::::::::::::
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níveis dessas contradições. É completamente absurdo pensar
que os tribunais constituam um nicho completamente alheado,
separado do poder do Estado, de que aliás fazem parte, ou
separado da sociedade e dos seus conflitos. Contudo, esta é
uma ilusão muito frequente. Os tribunais enquanto instância
do poder de Estado numa dada fase são expressão concreta
de interacções sociais conflituantes. Mas, mais ainda, na sua
acção, eles são palco e representação de vários dos níveis de
contradição em que tais conflitos se vão resolvendo. Enquanto
tal, talvez se possa dizer que exprimem significativamente a
real capacidade de um Estado de aplicar e fazer respeitar as
leis que aprova. A atenção social sobre o funcionamento dos
tribunais não é portanto estranha, ao contrário do que se disse
acima.

• Atenção social e estranheza. Administração da justiça e
expectativas. Limites da acção dos tribunais. Causas da
injustiça. Organização da sociedade e justiça.

•  Todavia, parece observar-se nela um aspecto de estranheza.
Muito frequentemente alimentam-se do sistema de
administração de justiça expectativas reais ou simbólicas
completamente desproporcionadas, como se não houvesse
verdadeira compreensão dos limites da acção dos tribunais. O
que se está a pretender dizer é que talvez a atenção social
esteja, não precisamente dirigida ao tribunal, ou apenas a
este dirigida por equívoco, mas preocupada sim com os
conflitos, que aí encontram ritualização concreta, às  causas
deles, à sua gravidade, ao seu significado na sociedade e à
premência de encontrar para eles uma solução. É assim que
grande parte dos problemas imputados ao sistema de
administração da justiça não são apenas problemas da
administração da justiça, ou não são sequer seus problemas,
mas sim questões de natureza muito mais ampla e geral da
vida da nossa sociedade. Como se se tivesse generalizado o
equívoco de pensar que a função social dos tribunais é o de
enfrentar e resolver a origem, as causas da injustiça, os
problemas de organização da sociedade, de onde os conflitos
se alimentam. Mas não é.

• Causas da injustiça. Organização da sociedade e justiça.
Crise da política. Controlos político e jurisdicional. Papel
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social dos tribunais. Expectativas exageradas. Desviar as
atenções. Pressão sobre o sistema de justiça.

•   Essa função não pode deixar de ser atribuída senão à acção
política. Este equívoco, esta deriva, está provavelmente
associada àquilo a que frequentemente se chama a crise do
político, da política, na nossa sociedade. Aquilo a que Luigi
Ferrajoli chama no dito artigo, a "crise de legalidade na esfera
pública: por um lado, um aumento incontrolado da
discricionaridade dos poderes públicos, por outro uma
crescente margem de actuação ilícita, que se manifesta em
todas as democracias avançadas, no crescimento da
corrupção, e também dos processos de transferência do
poder político para sedes invisíveis, subtraídas aos controlos
político e jurisdicional " - citei. Repare-se na ultima frase
citada: "subtraídas aos controlos político e jurisdicional”.
Curiosamente, tem-se verificado que muitos responsáveis
políticos parecem querer alimentar o equívoco referido, a
aludida deriva, parecendo apostados em generalizar
expectativas sociais completamente exageradas e
desproporcionadas relativamente ao papel social dos
tribunais. Uma subtil maneira de fomentá-lo é o da divulgação
e repetição de lugares comuns, de falsos lugares comuns, o
primeiro dos quais é o de que o trabalho da justiça é apenas
uma tarefa dos tribunais. Neste tipo de operações há um
propósito de desviar as atenções e uma evidente tentativa de
desresponsabilização. Deve dizer-se que este fenómeno
implicou uma mais aguda reflexão sobre as deficiências da
administração da justiça na nossa sociedade e sobre a
necessidade de superá-las. Mas por outro lado foram
agudizadas até um grau preocupante as pressões sobre o
sistema, perturbando de modo perigoso os difíceis equilíbrios
legais-constitucionais e até sociais do seu funcionamento,
num momento em que, por si só, a articulação dos sistemas
de administração da justiça  com os sistemas comunicacionais
actuais coloca delicados problemas.

• O montante do conflito. O juzante do conflito.

• Os tribunais agem a juzante do conflito, quando o conflito já
ocorreu; as instâncias políticas agem a montante do conflito.
As causas, as razões objectivas que determinam o conflito, as
razões de natureza social, económica, cultural, política, que
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determinam a existência de conflitos está a montante. Esperar
que os tribunais possam ter um papel determinante para
acabar com esses factores é um absurdo.

• Capacidade e eficácia dos tribunais. Tribunais e
exigências sociais.

•  Uma comparação objectiva entre a capacidade e a eficácia
actuais dos nossos tribunais e aquelas que tinham há uma ou
duas décadas é favorável à situação actual. Contudo, o
contínuo crescimento do recurso aos tribunais tem feito
perdurar e até acentuar a sensação de insuficiente resposta
destes às exigências sociais.

• Crise da Justiça. Sentido positivo da crise. Política
criminal e a questão da droga.

•  Neste sentido poder-se-ia afirmar que a haver crise da
justiça, ela pode ter, de alguma forma, um certo sentido
positivo, pois evidencia uma maior consciência social do
exercício, do gozo e da reclamação de direitos pelos
cidadãos, e até do papel social que deve ser atribuído aos
tribunais. Contudo, dever-se-á matizar esta perspectiva com a
chamada de atenção para o facto de provavelmente se ter
confiado e se estar a confiar excessivamente no papel da
administração da justiça para a solução de situações sociais
geradoras de conflitos. Um exemplo desta deriva é a questão
da droga, que se terá tornado num fulcro de dramática
incidência criminal na nossa sociedade. A circunstância de só
muito lentamente e tardiamente se ter compreendido que uma
política criminal por si só (apesar de imprescindível) é
insuficiente para a resolução de tal questão, se
desacompanhada de políticas sociais, de saúde e de
educação ajustadas a tal finalidade, constitui a prova do que
acaba de ser dito. Há uma objectiva progressão da
complexidade social das nossas sociedades a exigir uma
permanente adequação, também no sentido da complexidade,
de todo o aparelho de administração da justiça e dos tribunais.
A este processo estamos provavelmente a chamar crise da
justiça.
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• Crise da Justiça ou Crise social. Resolução das causas
dos conflitos. Resolução dos conflitos. Atenção social ao
tribunal ou atenção ao conflito?

•  Os tribunais não estão à margem da sociedade, nem
separados da sociedade. Neste sentido é provavelmente um
equívoco pensar-se que estejamos a viver uma "crise da
justiça" desproporcionada relativamente às "crises" ou aos
problemas que se verificam nas outras instâncias sociais. Por
algum motivo, contudo, a atenção dos órgãos de informação e
toda a atenção social  está muito dirigida para o
funcionamento dos tribunais. Talvez isso se deva à
circunstância de no tribunal as expressões concretas dos
conflitos sociais serem ritualizadas, teatralizadas. Mas isso
pode querer dizer que a atenção social esteja não
precisamente dirigida ao tribunal mas sim ao próprio conflito
que aí encontra uma ritualização concreta, às suas causas, à
sua gravidade, ao seu significado na sociedade e à premência
de encontrar para ele uma solução. Os equívocos sobre a
função social dos tribunais resultam presumivelmente dessa
confusão da atenção.

• Responsabilidade política. Função social dos tribunais. O
trabalho da justiça. Demagogia. Soluções miraculosas.
Simplificações publicitárias. Complexidade do aparelho
de justiça. Administração da Justiça e Estado de Direito
democrático.

• Foram, pois, criadas expectativas sociais completamente
exageradas e desproporcionadas relativamente ao papel
social dos tribunais. Diante de tal fenómeno não há tribunais
que resistam, não há sistema de administração de justiça que
possa ser razoavelmente avaliado. E como contrapartida de
tal distorção, cujo âmbito é o da demagogia política, ficou
aberto o caminho para propostas de soluções mágicas,
miraculosas, simplistas. Escamoteando que, numa sociedade
como a nossa, o aparelho de administração da justiça é
inevitavelmente uma complexa e vasta estrutura orgânica,
cujos problemas não são redutíveis a simplificações
publicitárias. É óbvio que neste tipo de operações há um
propósito de desviar atenções das responsabilidades próprias,
mas isso é o menos. A questão essencial é a de saber se não
se corre o risco de caminhar por uma via sem princípios na
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organização dos tribunais, atentatória, ela própria, do Estado
de Direito Democrático.

• Morosidade da justiça e equívoco. A função dos tribunais.
Regulações de conflitos ou produtos para o comércio?
tribunais como empresas de serviços?

•  Do mesmo modo, o discurso sobre a morosidade da justiça,
quando colocado num quadro meramente técnico, como se
fosse possível quantificar o desejável com referência a uma
máquina perfeita, bem oleada, a funcionar numa abstracção,
num mundo de ideias, num mundo ideal e totalmente
desligado da realidade concreta, esse discurso é gerador dos
mesmos graves equívocos. Aquilo que os tribunais produzem,
para utilizar as metáforas de uma linguagem hoje dominante,
não são mercadorias. O que os tribunais "produzem" são
regulações de conflitos e não bens ou produtos para o
comércio. O papel dos tribunais é outro, é um papel de
mediador, de regulação concreta e em última análise de
aplicação do direito onde há controvérsia prática sobre ele.
Olhá-los exclusivamente como empresas de serviços é um
contra-senso.

• Significado contraditório da morosidade da justiça.
Morosidade e tribunais de trabalho. Morosidade E
tribunais administrativos. Morosidade e tribunais penais.

•  A morosidade na justiça tem um significado contraditório. Se
os tribunais de trabalho estão atrasados, quem perde?
Perdem os trabalhadores, ganham as entidades patronais,
porque a maior parte das acções de contrato de trabalho são
acções entre trabalhadores e o patronato e são geralmente
propostas pelo trabalhador contra a entidade empregadora.
Se os tribunais administrativos não funcionam rapidamente
quem perde? Perderá geralmente o cidadão afectado por
actos administrativos do Estado. Se nos tribunais penais a
acção penal funciona em relação ao sector pobre e
desprotegido da sociedade e funciona de uma maneira eficaz
e directa, isso significa que esse sector está a suportar os
efeitos da ordem jurídica a nível penal na sua plenitude. Mas
se não funciona em relação aos sectores poderosos, que têm
poder e riqueza para emperrar os instrumentos de
investigação ou processuais e sabem servir-se de toda a série
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de expedientes para poderem escapar à acção punitiva do
Estado, isso significa que esses sectores beneficiam com a
morosidade dos tribunais. Mas pode ainda significar que a
ordem jurídica de toda a sociedade, os princípios
democráticos e de direito do Estado, defrontam
insuficientemente ameaças que podem fazer perigar a
consolidação desses princípios.

• Morosidade da justiça e infelicidade geral.

•  Hoje, a ideia mágica sobre os problemas de administração da
justiça chama-se morosidade, morosidade, morosidade. Se
esta ideia for deixada só, se for desligada da análise
sociológica e desligada da compreensão do que é a função
dos tribunais, é uma ideia perigosa, que se pode virar contra a
utilidade e o papel social dos tribunais. Mas aparentemente
toda a gente está convencida de que os tribunais são morosos
e isso parece por vezes motivo de infelicidade geral nacional.

• Justiça administrada. Serviço público. O tempo e a
justiça. Os tribunais e a irrelevância.

• As ideias que se enunciaram relativamente á questão da
morosidade não pretendem obscurecer o facto de os tribunais
prestarem ou “produzirem” um “serviço” para a colectividade,
concretamente um “serviço público”. O que se pretendeu
realçar foi a especificidade desse “produto”, isto é, a justiça
administrada. Essa especificidade implica uma ponderação
muito diferenciada daquela que pode ser feita relativamente a
qualquer outro serviço colocado no comércio. No sector da
justiça o jogo no factor tempo é não só equívoco, mas
também, frequentemente, contraditório e mutável, quer quanto
aos sujeitos, quer quanto aos interesses em jogo nos tribunais
e na sociedade. Frequentemente, uma pressão exercida
sobre esse factor pode redundar num efeito perverso,
sobretudo se com esse carácter de univocidade e
generalidade, efeito que pode ser descrito como o de
substituir o sistema de regulação dos conflitos de acordo com
a lei e o direito pelo mero jogo das correlações de poder na
vida social. A consequência da existência de tribunais que não
resolvem os conflitos, ou que os resolvem tardia e inutilmente,
é provavelmente idêntica à da existência de tribunais que os
resolvem por reflexo automático e imediato de uma correlação
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de forças momentânea no tecido social. Essa consequência é
a sua própria irrelevância.

• Justiça e cidadania. Responsabilidade política.
Consensos.

•  A ideia de que a Justiça e a Cidadania são questões de
Estado, que não podem ficar dependentes de conjunturas
políticas ou apetites corporativos, parece-me uma
consideração fundamental na fase actual da edificação do
Estado de Direito e Democrático no nosso país. Não tenho por
isso reticências em aceitar que essas questões deverão ser
assumidas de forma programática e construídas com base em
grande princípios e linhas orientadoras que reflictam
ponderação e consensos entre todos os operadores
judiciários, entre todas as forças políticas de incidência
parlamentar e entre estas e aqueles. Pretendo sublinhar que
afirmei – na fase actual de edificação do Estado de Direito.
Mas pretendo ainda deixar claro que não tenho nenhuma
visão, digamos fundamentalista, sobre a necessidade do
consenso como instrumento ou método sistemático dos
modelos democráticos de organização das sociedades, no
sentido de considerar tal método sempre útil em todos os
momentos e para todos os sectores da organização social e
política. Na hierarquia dos consensos, que se mostram
necessários hoje relativamente à Justiça e à Cidadania,
atribuo importância primeira ao que deva estabelecer-se entre
as forças políticas de incidência parlamentar. Reafirmo aqui
uma posição de princípio, que é a de que o nó, o centro
nuclear da legitimidade do poder do Estado é o sufrágio
popular e portanto aí, onde está a legitimidade primeira do
poder, tem de estar a responsabilidade primeira do poder.
Esta reflexão não pretende precaver uma qualquer
necessidade de garantir um espaço de manobra face a uma
espécie de “obrigação de consenso”. Nada disso. Esta
observação pretende assinalar que às instâncias de decisão
política do Estado não pode ser concedido o perigoso
equívoco de que a sua inacção ou as suas omissões podem
justificar-se por ausências de consenso na sociedade ou de
alguns sectores dela. Uma justificação dessa natureza é, a
prazo, destrutiva do Estado Democrático.
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• Conflitos no sector da justiça. Responsabilidade do poder
político.

• O clima de absurdos conflitos institucionais no sector da
justiça e a agressividade gratuita que nele longamente
proliferou, mesmo quando não foi artificialmente alimentada,
serviu largamente os interesses de quem não estava
genuinamente interessado na eficiência do sector da justiça,
na sua modernização e, em última instância, na consolidação
do Estado de Direito, distraindo das reais responsabilidades
do poder político pelo funcionamento desse sector.

• Independência dos Tribunais e independência de julgar.
Poder soberano dos Tribunais. Constituição, separação
de poderes e tribunais.

•  Os tribunais são órgãos de soberania com competência para
administrar a justiça em nome do povo, diz a lei constitucional.
E diz ainda - os tribunais são independentes e apenas estão
sujeitos à lei. Como é evidente esta afirmação da
independência dos tribunais enuncia um conceito
inteiramente diverso do conceito da independência de julgar.
Dizer que os tribunais são independentes  significa
estabelecer uma relação dum órgão de soberania com os
outros órgãos de soberania. Esta independência dos
tribunais face aos demais órgãos de soberania é uma
construção conceptual, isto é, uma abstracção, embora a lei
preencha o conteúdo desse conceito com poderes concretos
e identificados. Pode parecer uma charada dizer que os
tribunais são independentes porque a constituição diz que é
isso que eles são e na realidade essa afirmação da
constituição é decisiva para que essa qualidade lhes possa
ser reconhecida. Contudo, a maneira como tem vindo a ser
apurada, como conceito tornado realidade concreta, a noção
de tribunal, a partir da enunciação e do desenvolvimento da
teoria da separação dos poderes, permite afirmar que o nosso
tempo tem vindo a exigir a efectiva edificação de tribunais
independentes, com poder soberano.

• Tribunais e a verdade do direito. Independência dos
Tribunais.
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•  Na realidade, trata-se de instituições de quem se exige e a
quem se atribui o poder de dizerem, de proferirem a verdade,
embora, evidentemente, um certo tipo de verdade, a verdade
do direito. A natureza de um tal poder, para um tal escopo, as
sociedades não podem esperar, nem esperam, que seja
concretizável através de formulações míticas, esvaziadas de
conteúdo concreto, nem pela boca de ilusórios poderes
oraculares, por pacto com um deus habitando o outro lado do
espelho. Antes a independência dos tribunais poude
alcançar-se e poderá reforçar-se através da rigorosa e
complexa organização de como se chega à enunciação, à
afirmação da verdade do direito.

• Independência dos tribunais e processo e enunciação da
verdade do direito. O momento do julgamento. A questão
e o ridículo.

•  No processo dessa busca e enunciação é designadamente
essencial o seguinte, cingindo-me neste caso, sobretudo, ao
momento do julgamento, que é o mais sintomático: a) - o
estatuto funcional, profissional e processual dos intervenientes
activos dessa representação  dramática em que se investiga a
verdade do direito e os equílibrios, os desequilíbrios, as
dependências as contradições resultantes desses estatutos
(nesta parte bastará fazer referência ao preceituado
consti tucionalmente quanto à inamovi l idade e
irresponsabilidade dos juizes e à sua organização em corpo
único,  à autonomia do Ministério Público e à responsabilidade
e  subordinação hierárquica dos seus agentes, bem como,
finalmente, às imunidades dos advogados); b) - a rigorosa
regulamentação de toda a sequência de produção do
conhecimento dos factos e de todos os argumentos que
contribuirão para a enunciação da decisão, isto é, a verdade
do direito; c) - a materialidade do equipamento, das
instalações, da organização que permite o funcionamento do
tribunal. Em síntese, sem esses elementos, pelo menos sem
esses elementos, é inútil falar em independência dos
tribunais. Aliás, sem esses elementos é mesmo inútil sequer
falar em tribunais.  O resto, as cadeiras de espaldar mais alto
ou menos alto, se tem estrado ou não tem, a altura dos
tacões, o tamanho das vénias, isso é apenas o ridículo, não é
a questão.
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• Tribunais - órgãos de soberania. Independência dos
Tribunais e Institutos instrumentais.

•  O conceito de independência dos tribunais é um conceito que
traduz o principio constitucional da separação de poderes. A
Independência dos Tribunais é concretizada através de um
grande número de institutos e de conceitos jurídicos
instrumentais (repita-se, apenas instrumentais), que não se
confundem nem devem ser confundidos com aquele princípio
constitucional. Entre esses institutos ou conceitos
instrumentais estão o da “independência do juiz” e o da
“autonomia do Ministério Público”.

• Tribunais – Órgãos de Soberania – Independência dos
Tribunais. Ameaças sobre a independência dos tribunais.

•  A ameaça clássica sobre a concretização efectiva do
princípio da Independência dos Tribunais tende a ser
reconhecida como a do risco de interferência na acção destes
por parte dos restantes poderes do Estado, designadamente
do poder executivo. A memória bem presente das dolorosas
formas do estado autoritário impõem uma permanente
vigilância sobre os riscos, reais ou hipotéticos, que podem
surgir dessa direcção e com esse sentido.

• Tribunais – Órgãos de Soberania – Independência dos
Tribunais. Ameaças sobre a independência dos tribunais.
Política criminal e prevenção criminal.

• Mas hoje é possível detectar ameaças vindas de outras
direcções e com outros sentidos contra a concretização
prática do princípio da separação de poderes e portanto
contra a Independência dos Tribunais. Na realidade, essas
ameaças têm exactamente o sentido inverso daquelas
referidas anteriormente. Trata-se da propensão a transferir o
exercício de certos poderes do Estado, que só podem e só
devem ser da responsabilidade dos poderes políticos,
designadamente do executivo, para instituições
exclusivamente judiciárias, como por exemplo o Ministério
Público, ou para agentes exclusivamente judiciários, como o
são os magistrados judiciais e do Ministério Público. Esta
deriva é particularmente preocupante num sector, tão
nevrálgico, do ponto de vista simbólico, para toda a sociedade
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e para o Estado Democrático, como o da política criminal e da
prevenção criminal. Acentua–se aqui essa característica
eminentemente simbólica da justiça penal, mas não seria
necessário fazê-lo, pois ela é amplamente evidenciada por
uma duradoura situação de crise, que atingiu aspectos
paroxísticos nos últimos tempos. A sua natureza simbólica
advém do facto de a justiça penal incidir sobre o círculo estrito
daquilo a que se usa denominar “o mínimo ético”, ou seja das
regras essenciais e centrais da vida social, sem as quais, ou
sem cuja aceitação ou cumprimento, a vida em sociedade se
torna impossível.

• Direito penal. Maniqueísmo. Demagogia política.

• A intensa vulnerabilidade do direito penal a concepções
fortemente contaminadas de maniqueísmo (as oposições bem
– mal , virtude – vício, infracção – expiação,  etc.) tornam-no
num irreprimível instrumento da demagogia política. Esta
revela-se pela recusa em defrontar a complexidade dos
problemas, adiando-os, evitando-os, reduzindo-os à dicotomia
básica de crime – castigo. Uma boa parte da propensão
criminalizadora do nosso tempo ou da propensão para o
agravamento das penas tem nesse fenómeno a sua
explicação. Mas a amplitude desse fenómeno é ainda
sintomática duma paralisia, duma impotência ou duma
hesitação da instância política, que são certamente sinais de
crise de contornos muito mais vastos do que os de crise no
sistema de justiça.

• Tribunais – Órgãos de Soberania – Independência dos
Tribunais. Separação de poderes. Transferência de
poderes eminentemente políticos para os tribunais.
Desequilíbrio no sistema de poderes.

•  A propensão dos órgãos de soberania políticos do Estado,
aqueles cuja legitimidade para o exercício dos poderes resulta
directamente da soberania popular, para transferirem poderes
eminentemente políticos, como os do exercício da prevenção
criminal, para o único órgão de soberania do Estado que não
tem legitimidade democrática directa, como é o caso dos
tribunais, essa propensão, dizia-se, é um fenómeno muito
complexo, que importa analisar e defrontar. Tenha ele as
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causas que tiver, corresponde a uma desvalorização do
exercício democrático do poder, a uma desresponsabilização
do poder político democrático, a um enfraquecimento da
própria democracia. No caso concreto da política criminal, e
designadamente da política de prevenção criminal, pelo facto
da natureza profundamente simbólica a que se aludiu, pode
ser um preocupante sinal de recuo, ou afastamento, do
exercício do poder político do núcleo de princípios éticos
básicos da vida da sociedade actual e por esta assumidos. Ou
pode ser um esforço paradoxal de recusar enredar a acção
política nos limites do maniqueismo criminal que a deriva
demagógica ou o puro e simples autoritarismo produziram.
Mas é também uma infracção ao princípio da separação de
poderes e um factor de desequilíbrio no sistema de poderes.

• Tribunais – Órgãos de Soberania – Independência dos
Tribunais. Assunção de poderes eminentemente políticos
pela estrutura judiciária. Tribunais como palco da luta
política.

• Por outro lado, a assunção pela estrutura de judiciária de
poderes de natureza eminentemente política, como os
referidos, para os quais não tem qualquer legitimidade
democrática, constitui um perigoso factor de ameaça para a
própria realização prática do princípio da Independência dos
tribunais face aos outros órgãos de soberania. A ameaça
concretiza-se, nessas circunstâncias, pela impossibilidade de
impedir que os tribunais sejam transformados em palco da
luta política directa, sem qualquer possibilidade de recuo ou
distância.

• Tribunais. Órgãos de Soberania. Ministério Público.
Policia Judiciária.

•  Como corolário do que se afirmou, considero errada a ideia
que ocasionalmente surge no debate judiciário de que deva
ser colocada na dependência orgânica do Ministério Público
uma polícia com amplíssimos poderes de prevenção criminal,
como o é a Polícia Judiciária. Uma medida desse tipo poria
em crise toda a possibilidade de concretização prática do
conceito de autonomia do Ministério Público, inutilizando
assim um importante conceito instrumental para realização da
Independência dos Tribunais.
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• Principio da oportunidade. Princípio da legalidade. Poder
político e poder jurisdicional.

•   A determinação, pelo poder político, de prioridades nos
sectores de criminalidade a combater, como instrumento da
política criminal, é não só normal, como constitui  um
elemento importante do conteúdo dessa política. Essa
determinação de prioridades sempre foi feita, através de
mecanismos legais ou administrativos suficientemente
experimentados. Mecanismos legais, como por exemplo (de
forma afirmativa) através da fixação do carácter urgente de
determinados processos, ou (por exclusão) através das leis de
amnistia e perdão. Mecanismos administrativos em especial
relativamente às fases pré judiciais ou preventivas de
combate à criminalidade, designadamente através de
instruções dadas directamente aos órgãos administrativos do
Estado, policiais ou não, visando a detecção ou vigilância
relativa a certas formas de criminalidade. Mas talvez tão
importante quanto esses instrumentos tem sido a efectiva
dotação de meios, ou a não efectiva dotação de meios, às
instituições do Estado que têm como uma das finalidades da
sua actuação o combate à criminalidade. Acresce que o
sistema legal que regula as relações institucionais entre o
poder político e a organização dos tribunais prevê ainda várias
formas de interacção, das quais, uma das mais óbvias é a
evidenciada pela composição dos Conselhos Superiores da
Magistratura Judicial e do Ministério Público, assim como o é
o próprio sistema de nomeação e recondução do PGR. Esse
poder de definição de prioridades está intimamente associado
à  noção de oportunidade, oportunidade política, oportunidade
considerada politicamente, que é um instrumento decisivo da
instância política. A evidência de tal conceito em nada
contraria, nem nunca contrariou, por outro lado, a rejeição do
princípio da oportunidade na administração da justiça e a
afirmação do princípio da legalidade, como princípio mais
adequado ao sistema de funcionamento dos tribunais e às
estruturas neles integradas, como o Ministério Público, num
Estado de Direito democrático. Este princípio da legalidade é
indubitavelmente a expressão mais límpida da regra básica da
igualdade dos cidadãos perante a lei e na arquitectura do
nosso sistema de poder constitucional, de separação de
poderes, é o que se articula rigorosamente com o princípio da
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independência dos tribunais e com o que lhe está associado,
de autonomia do Ministério Público. Por outro lado esse
princípio da legalidade postula também limpidamente a
rejeição da discricionaridade  e da possibilidade de abuso,
onde se considera que a segurança do direito, a certeza do
direito deve prevalecer, isto é, na administração da justiça.

• Política criminal e prevenção criminal. Branqueamento de
capitais e corrupção.

•  A política criminal e a prevenção criminal são claras
instâncias de responsabilidade política e têm que ser
politicamente assumidas. Não pode confundir-se o seu âmbito
de aplicação com o âmbito de aplicação da acção
jurisdicional, levada a cabo pelos tribunais. Tal confusão pode
ter efeitos negativos para todo o funcionamento do sistema
político democrático. Os exemplos dos perigos dessa
confusão são óbvios. Por exemplo, a acção de canalizar
exclusivamente a atenção do combate ao branqueamento de
capitais para os tribunais e para o processo penal pode
traduzir-se perversamente por uma verdadeira acção de
branqueamento em larga escala, por se gerar a ilusão de que
tais meios na fase actual são suficientes para combater tais
crimes. Quando não são, pois esse combate está antes de
mais dependente de medidas de natureza política e
administrativa. Mas um raciocínio similar pode ser feito por
exemplo a propósito do combate à corrupção no aparelho de
Estado. As verdadeiras questões nestas matérias são sempre
de natureza política e são concretamente questões de política
criminal, pois são desse âmbito as relacionadas com a
detecção dos crimes. Só secundariamente e só após a
detecção são questões jurisdicionais.

• Tribunais – Órgãos de Soberania – Independência dos
Tribunais.

•  O carácter de pedra de toque da justiça criminal, do seu
papel eminentemente simbólico nas sociedades e no
relacionamento destas com o Estado resulta ainda de um
outro factor. É que justiça criminal afirma uma reclamação
radical do Estado de poder restringir direitos fundamentais dos
cidadãos, designadamente a sua liberdade. Num tipo de
contrato social, como o do nosso país, em que o pressuposto
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da organização da sociedade é que esta é composta de
cidadãos livres e iguais em direitos, o exercício de um poder
com aquele conteúdo, por parte do Estado, implica
necessariamente que ele estará sempre num dos centros da
atenção de toda a vida democrática. A radicalidade desse
poder exige justamente uma separação nítida, na estrutura do
Estado e no exercício das suas funções, entre o momento da
justiça criminal (da exclusiva competência dos tribunais) e o
momento da prevenção criminal, ou da política criminal, (de
eminente obrigação dos órgãos do poder político).

• Tribunais – Órgãos de Soberania – Independência dos
Tribunais, Estado e Cidadãos.

•  Estando em jogo direitos humanos fundamentais dos
cidadãos, designadamente o direito à liberdade, e também o
direito à reparação por ofensa de direitos do mesmo tipo, todo
o dispositivo de aplicação da justiça penal tem que garantir
reais e efectivos meios de defesa e de salvaguarda de direitos
do cidadão face ao Estado. Tanto dos arguidos como dos
ofendidos.

• Independência dos Tribunais e Democracia.

•  A função soberana dos Tribunais não constitui nem pode
constituir qualquer excepção ou margem ao princípio da
organização democrática da sociedade e do Estado. O
sistema de organização democrática da sociedade e do
Estado inclui os Tribunais no exercício da sua função
soberana como um dos seus integrantes. O sistema
democrático não está à porta dos Tribunais. Os tribunais e o
exercício das suas funções pertencem e estão no interior do
sistema democrático e não têm qualquer sentido ou papel fora
dele.

• Independência dos Tribunais e Democracia. O segredo de
justiça. O princípio da administração aberta

• É porque o sistema da organização democrática da sociedade
e do Estado inclui os Tribunais no exercício da sua função
soberana, que certo tipo de institutos instrumentais da acção
destes, como o do segredo de justiça, estão
permanentemente a ser questionados. A consolidação e
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desenvolvimento do sistema democrático contraria a
persistência e o âmbito de “privilégios de segredo” que
excedam os estritos limites da sua justificação instrumental e
funcional. Apurar esses limites e precisá-los é uma exigência
plenamente actual. Os tribunais e toda a estrutura judiciária,
como órgãos do Estado democrático, não podem e não
devem ser excluídos da exigência do principio da
“administração aberta”.

• Instituições Judiciárias e cultura autoritária.

• Aliás, a persistência de um caldo de cultura autoritário, muito
presente nas instituições judiciárias, longamente
instrumentalizado e fomentado pelo antigo regime e por toda a
antiga história dessas instituições no nosso país, impõe a real
concretização desse princípio

• Justiça Criminal, papel simbólico e atenção pública.

•  A circunstância de a justiça criminal e os “seus casos”
estarem persistentemente no centro da atenção da opinião
pública e dos meios de comunicação de massa, exprime o
papel profundamente simbólico que lhe é conferido por toda a
sociedade, como se disse. Esse papel simbólico emerge
ainda do carácter de fronteira, no limite da legitimidade, do
poder que exerce – o poder de punitivo do Estado. A
desmesura da própria natureza desse poder (não apenas o
seu mero exercício) impõe uma vigilância de que ninguém,
que se sinta integrante do corpo social, se consegue alhear.

• Poder punitivo, carácter simbólico e organização
democrática do Estado.

•  A natureza democrática do Estado, isto é, o processo da
consolidação e desenvolvimento da sua forma democrática e
de direito, em que avultam o princípio da igualdade dos
cidadãos e o princípio de que o poder político resulta da
vontade popular, expressa em sufrágio, acentua o papel
simbólico desse poder punitivo e do seu exercício. O processo
do desenvolvimento da sociedade e da sua relação com o
Estado democrático tendem permanentemente a ser
verificados nesse centro simbólico, nessa “pedra de toque”,
que é a justiça criminal.
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• Justiça criminal e escrutínio da natureza democrática do
Estado.

•  O debate público em torno da justiça criminal reflecte, assim,
de uma forma aguda, questões outras, que estão no centro da
interacção entre as dinâmicas sociais e as formas e as
condições do exercício do poder político no aparelho de
Estado. Quando a atenção pública incide sobre a verificação
da existência de diferenças na justiça criminal para os
poderosos e para os não poderosos, isso significa que é a
própria natureza democrática do Estado que está a ser
escrutinada.

• Justiça criminal e genuinidade da democracia e do direito.

•  E quando estão no centro das atenções as imbricações entre
o exercício do poder político, nas várias instâncias de poder, e
a prática de acções consideradas pelas leis da república como
crimes, é a própria genuinidade da associação entre a
democracia e o direito a ser colocada em questão. O mesmo
sucede quando se espalha a convicção de que há sectores
económicos em que a lei penal, sobretudo no que diz respeito
a infracções anti económicas e fiscais é simples letra morta.

• Saúde do regime político e aceitação da justiça criminal.

•  Parece haver uma conexão estreita entre a saúde do regime
político e a aceitação popular da sua justiça criminal num
momento dado do desenvolvimento das sociedades
democráticas modernas. Nos sistemas democráticos de
sufrágio universal o sentimento e as exigências sociais
maioritárias quanto à justiça criminal são uma das
condicionantes nucleares do exercício do poder político. Mas
são condicionantes duma forma que vai muito além do jogo
táctico, ou meramente eleitoral, ou de curto prazo, justamente
pelo papel profundamente simbólico que a justiça criminal
desempenha na sociedade.

• Tribunais. Democracia. A legitimidade de julgar. A
interdependência entre aquele que julga e aquele que é
julgado. A realidade e a imaginação.
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•  Uma das mais consolidadas convicções humanas é a de que
sempre que um homem se arroga o direito de decidir sobre
questão de outros homens, isto é, dos seus iguais,  ele não
deve considerar-se alheio ao conflito mas parte interessada
nele. De certa forma esta convicção exprime a funda certeza
de que não há nenhuma razão da natureza, nenhuma
"legitimidade natural" que possa justificar que um homem
julgue outro homem. Foi sempre necessário encontrar num
local simbólico, que não na natureza, num território mítico,
numa construção da imaginação, o fundamento para aceitar
que homens pudessem julgar outros homens. Deus, o Rei, o
Estado,  a Raça, a Classe, a Nação, o Povo, o Espectáculo.
Mas a razão porque continuamos a discutir Antígona, e
Sócrates, e Cristo e sempre voltamos ao local onde se julgou
é porque todos esses motivos de julgar são como a areia
movediça. Nunca iremos absolutamente seguros para casa,
quer rejeitemos, quer aceitemos o julgamento. Os homens
sabem que a pessoa que julga outras pessoas, ou o litígio de
outras pessoas, está sempre numa relação de
interdependência com todos os outros e também com
aqueles que julga. Há algo que ele nunca é, algo que ele está
condenado a nunca poder ser -  independente dos outros. A
esta luz  o significado de  antigos institutos ou instituições
como o juiz de fora, é de evidência meridiana. A história do
esforço humano de realizar a justiça, isto é, a história da
administração da justiça revela incessantemente essa  tensão,
essa obsessiva oscilação e contradição entre o
reconhecimento duma realidade - a interdependência entre
julgadores, julgados e todos os restantes - e o anseio
espectral de escapar a essa realidade. Poder-se-á mesmo
dizer, sem receio de cometer erro, que sempre que, na
história humana é afirmada mais ruidosamente a
independência daqueles a quem foi conferido o poder de
decidir sobre outros, esse ruído de superfície revela que se
está a lidar mal com a realidade e a evidência das suas
dependências. Há sempre algo de patético na recusa em
distinguir a realidade da imaginação.

• Todo o julgamento é um julgamento de iguais.

•  No conjunto das complexas vicissitudes que conformaram os
sistemas modernos de administração da justiça,
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designadamente o nosso, uma ideia aparece como uma das
óbvias a uns olhos contemporâneos e, por outro lado como
uma das mais difíceis de consolidar-se e ser aceite, a qual é -
os homens a quem compete decidir sobre outros homens ou
os seus litígios são iguais em direitos àqueles sobre quem
decidem e a todos os outros. O que equivale a dizer, à luz do
direito moderno, que todo o julgamento é um julgamento de
iguais. Portanto foi a compreensão de que não é possível
escapar à realidade  de que há relações de interdependência
objectiva, na vida social, entre as pessoas que julgam ou
administram justiça, as que são julgadas, e todas as outras e
a aceitação do princípio de que todo o julgamento é um
julgamento de iguais, que conformou alguns dos traços mais
salientes dos modernos sistemas de administração da justiça.

• Tribunais. Democracia. A independência de julgamento. A
fonte da independência.

•  Desses traços, um dos fundamentais é o de que a
capacidade de avaliar os factos humanos (isto é, a
capacidade sensível, a capacidade de entender, a
objectividade psicológica, a atenção aos outros, a isenção
moral, a ponderação íntima), numa palavra, a independência
de julgamento dos factos humanos, é um atributo de todos os
homens, enquanto cidadãos livres e iguais em direitos. Este
especial traço é particularmente evidenciado nos sistemas
que admitem jurados e o tribunal de júri, como o nosso. Essa
independência de julgamento não é matéria curricular de
nenhuma faculdade de direito, nem de nenhum CEJ. A fonte
desse bem é uma fonte disseminada, geral, luminosa, ainda
que nem sempre visível. Essa independência de julgamento é
reconhecida a todos os juizes de carreira na mesma exacta
medida em que é reconhecida a cada cidadão. Não é nenhum
atributo de iniciados.

•  A independência de julgamento e a expectativa da
decisão livre.

•  A outra face dessa moeda é a decisão livre. A contrapartida
dessa independência de julgamento é a expectativa da
decisão livre. A independência de julgamento, a decisão livre,
é preciso repeti-lo, não são atributos raros, apenas
reconhecidos a uns poucos. Nas nossas ordens jurídicas
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esses conceitos são estruturas essenciais, básicas,
intimamente associados ao conceito de cidadania e à
arquitectura constitucional, particularmente no que diz respeito
aos direitos fundamentais.

• Magistratura, função pública, carreira profissional. As
mulheres e a independência de julgamento. A
independência de julgamento do cidadão.

•  Evidentemente que, com tais aquisições conceptuais e com a
sua interacção com a própria vida, os sistemas modernos de
administração da justiça tinham que sofrer uma inevitável
evolução no que respeita à sua organização interna. Uma das
mais curiosas, e aparentemente das que mais alegrias por um
lado, e tristezas por outro, tem suscitado, é a lenta aquisição,
pelos espíritos (não todos) da convicção de que o ofício de
administrar justiça, de decidir, de ser magistrado, corresponde
apenas ao exercício de uma função pública, mais uma, e
quando muito, sorte rara, de mais uma carreira profissional.
Quão longe estamos duma época em que os rebentos nem
sempre completamente azulados da aristocracia tinham ao
seu dispor  as armas, ou a balança, ou o báculo, como se
fossem sinais com que se nasce, ou mesmo o umbigo. Mas
não se pode esquecer as alegrias que os novos tempos
ofereceram, por exemplo às mulheres. Não se passaram
muitos anos desde que essas carreiras profissionais lhes
foram abertas. Quem o terá esquecido? E quem terá
esquecido o curto tempo que passou desde que lhes foi
reconhecida a independência de julgamento? A nenhum dos
profissionais do foro (sejam magistrados judiciais ou do
Ministério Público, ou advogados) é reconhecida
independência de julgamento  maior, ou sequer diferente, da
que é reconhecida a qualquer cidadão.  Nem o poderia jamais
ser feito nesta ordem constitucional. Nem é concebível que
esteja a falar-se de qualquer outro tipo de independência,
pois estamos a falar de pessoas, pessoas concretas.

• Tribunal – o órgão de soberania – órgão complexo.

•  É absolutamente essencial reafirmar o conceito do órgão de
soberania - Tribunal. Num duplo aspecto. O primeiro, no
sentido de que é um órgão colectivo de funcionamento
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complexo, de fases sucessivas e interdependentes, em que
há intervenientes obrigatórios – advogado, Ministério Público,
juiz. O segundo, insistindo em que esse órgão de soberania
tem como conteúdo essencial uma exigente obrigação de
cumprimento de minuciosas regras de apuramento de factos e
seguidamente da aplicação do direito a esses factos,
conferindo-lhes efeitos jurídicos. A tendência dos sistemas
judiciários modernos vai no sentido do aprofundamento
daquelas complexidade e interdependência e desta exigência
das regras. Num órgão colectivo com esta natureza é possível
distinguir os diferentes poderes-deveres dos vários
intervenientes e da sua intervenção obrigatória. Mas não é
possível distinguir titulares, linguagem que apenas se adequa
ao mundo nostálgico de novas aristocracias.

• Supremo Tribunal de Justiça e a Constituição da
República.

•  Não é mais tolerável o  incumprimento da Constituição
quanto à natureza e à composição desse tribunal,
designadamente pelo facto de ele desempenhar um papel de
relevo simbólico decisivo no nosso sistema. O STJ não é
tribunal da carreira profissional dos magistrados na fase de
pré-reforma. Não é essa a vontade constitucional. Não pode
arrastar-se o equívoco de se permitir que a sua composição
esteja entregue ao órgão de autogoverno dos magistrados
judiciais, enquanto magistrados de carreira.

• Supremo Tribunal de Justiça e o fantástico.

• As vicissitudes que têm acompanhado a concretização do
sistema de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça constituem
no seu conjunto uma história fantástica. E acresce que é uma
história já escrita uma e outra vez. Bastará reunir alguns
desses fragmentos dispersos para se poder reconstituir a sua
trama. Em primeiro lugar, o texto do art.º 217º, n.º 4, da
Constituição: «O acesso ao Supremo Tribunal de Justiça faz-
se por concurso curricular aberto aos magistrados judiciais e
do Ministério Público e a outros juristas de mérito, nos termos
que a lei determinar».

• Supremo Tribunal de Justiça e o consenso constitucional.
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•  Depois: «os trabalhos da revisão constitucional propiciaram à
Assembleia da República, a propósito dos projectos de
revisão que propugnavam a consagração constitucional da
abertura do acesso ao Supremo Tribunal de Justiça a
magistrados do Ministério Público e a outros juristas de
mérito, uma profunda meditação sobre o tipo de Supremo
Tribunal de Justiça pretendido. Desses debates ressalta
claramente que houve um generalizado consenso no sentido
de que o " Supremo Tribunal de Justiça está fora da
carreira”», e que, tendo «que ser um órgão que se imponha
pela competência dos seus membros e pela qualidade das
suas decisões», não pode ser alcançado «apenas em virtude
do decurso do tempo»2. O Diário da Assembleia da
República3 regista designadamente intervenções dos então
deputados Nunes de Almeida, José Luis Nunes, Almeida
Santos, Costa Andrade, Monteiro Taborda, Jorge Miranda,
todas convergindo para tal entendimento.

• Supremo Tribunal de Justiça. As incomodidades e as
expectativas.

•  Esta opção do legislador constitucional, nunca foi até ao
momento efectiva e realmente concretizada em toda a sua
amplitude. Há um excerto, transcrito em anotação no estudo
de Simas Santos, que vimos referenciando, que, apesar de
tipicamente datado4, permite provavelmente compreender a
natureza dos obstáculos que tem deparado tal aplicação. Diz
o seguinte: «.... os juizes sacrificam toda a sua vida e uma
carreira penosa e dilatada, só atingindo o STJ - quando lá
chegam - à volta dos 60 anos e mais de 35 anos de serviço.
São obrigados a deslocarem-se de comarca para comarca,
com muitas incomodidades, nascendo-lhes os filhos num e
noutro lado, e, quando têm de fixar-se nas grandes cidades,
por virtude da educação daqueles, não dispõem muitas vezes
de fundos que lhes permitam adquirir sequer uma mobília

                                                  
2 Manuel Simas Santos in " Supremo Tribunal de Justiça - Natureza, Funções e Acesso - Direito
Comparado " publicado na Revista do Ministério Público nº 45, citando Mário Torres  nas Alegações no
Tribunal Constitucional, processo nº 584/88, 1ª secção.
3 Diário da Assembleia da República, II legislatura, 2ª Sessão Legislativa, II. série, 2º Suplemento ao nº
44, de 24-1-82, pags 904, referenciado por Manuel Simas Santos no texto citado.
4 In Memorial do Conselho Superior da Magistratura sobre a composição do Conselho Superior da
Magistratura e o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, Coimbra, 1982, pags 27 e 28.



32

modesta; e quando chegam ao termo da sua vida física não
têm para legar aos familiares, por vezes, mais do que a
própria beca». «Sem dinheiro, sem ligações a interesses
económicos, sem relações sociais, sem amigos ou quase sem
eles, martirizados pelo peso do trabalho - privados, em suma,
daquilo que aos demais profissionais e cidadãos em geral é
lícito possuir - esta é, em síntese, a situação corrente
daqueles que consagram a vida à magistratura». «Ora tudo
isto são apenas aspectos humanos que clamam por soluções
adequadas e justas». «Não é admissível, por isso, que juristas
estranhos à magistratura, ainda que de reconhecida
competência, invadam o quadro de juizes do STJ, por forma
intolerável, em detrimento dos juizes de carreira que mereçam
o acesso àquele tribunal, com prejuízo das suas legítimas
expectativas».

• Supremo Tribunal de Justiça. Constituição e
corporativismo.

•  Será preciso aqui relembrar que a possibilidade, legalmente
reconhecida, de recrutamento de juizes do Supremo Tribunal
de Justiça fora dos juizes das Relações foi primeiramente feita
pelo primeiro Estatuto dos Magistrados Judiciais (Lei nº 85/77,
de 13 de Dezembro) aprovado na vigência da redacção
originária da Constituição, que não continha norma específica
sobre o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça. Essa
possibilidade, contudo, deparou sistematicamente com a
oposição do Conselho Superior da Magistratura, sempre
denegando o acesso ao Supremo Tribunal de Justiça de
procuradores-gerais-adjuntos e de advogados. A revisão
constitucional de 1982, que aprovou o atrás citado artº 217º,
nº 4, fez-se certamente no quadro do reconhecimento dessa
oposição e constitui uma inequívoca reafirmação do legislador
de fazer prevalecer uma concepção do Supremo como «a
última instância de criação do direito e a instância mais
qualificada possível» sobre a visão do Supremo como o
coroar das «expectativas profissionais de um determinado
grupo de pessoas »5.

• Supremo Tribunal de Justiça. Constituição e
corporativismo.

                                                  
5««  »» Costa Andrade - no Diário da Assembleia da República atrás referido.
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•  Posteriormente, o Estatuto dos Magistrados Judiciais,
aprovado pela Lei 21/85, veio regular em termos algo
diferentes do anterior Estatuto o regime de acesso ao STJ.
Nela persistiu, contudo, designadamente através do
mecanismo da existência de concorrentes necessários e de
concorrentes voluntários, do sistema de quotas e da
prevalência dos critérios de antiguidade em dadas
circunstancias, uma visão resistente à efectiva concretização
da rat io  do dispositivo constitucional atrás referido.
Características essas que algumas decisões do Conselho
Superior da Magistratura vieram agravar, propugnando
entendimentos em prejuízo dos magistrados do Ministério
Público concorrentes ao STJ. Mas mais importante nesta
parte, como elemento incontornável de reflexão, é relembrar o
que dizem Gomes Canotilho e Vital Moreira - Constituição....,
3ª ed., pag. 822, a propósito do n.º 4 daquele art.º 217º da
CRP: «O acesso ao Supremo Tribunal de Justiça tem regras
específicas (n.º 4) sublinhando a Constituição duas: (a) não
está aberto somente aos juizes dos tribunais judiciais (não
necessariamente limitado aos das Relações) mas também
aos magistrados do MP (mormente, dos mais altos escalões)
e a outros juristas (professores de direito, advogados, etc.)
não sendo por isso um "Tribunal de carreira"; (b) o acesso faz-
se sempre por concurso, estando excluídos outros critérios,
designadamente a antiguidade. Nestes termos afigura-se que
não respeita os parâmetros constitucionais o regime legal que
limita as candidaturas de juizes ao terço (hoje quarto) mais
antigo dos juizes das Relações (considerados candidatos
automáticos) e que estabelece quotas de recrutamento pelas
três categorias em termos muito favoráveis aos juizes das
Relações». Dir-se-á que, contrariamente ao desígnio
constitucional plasmado no já citado art.º 217º, nº 4 da CRP,
que pretendeu claramente cortar com uma concepção de
Supremo Tribunal de Justiça como "Tribunal de carreira", esta
característica é a que mais persistentemente tem resistido no
caso português, quer na lei ordinária, quer na prática, tendo
sido até agora esvaziada de sentido essa pretensão
constitucional.

• Supremo Tribunal de Justiça. Direito comparado.
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•  E se alguma coisa parece clara nos elementos de direito
comparado é a de que são dominantes as concepções de
Supremo Tribunal como tribunal exterior, ou à margem, ou
protegido da lógica da progressão profissional dos
magistrados, atingindo-se geralmente esse desiderato por
duas formas. Por um lado através dos sistemas de
recrutamento ou de nomeação dos seus juizes, podendo-se
grosso modo esquematizar do seguinte modo: - nomeação
pelo executivo com relativa liberdade (casos da Grã-
Bretanha, Estados Unidos da América, Canadá, Japão) -
nomeação após consulta obrigatória ao próprio tribunal ou a
organizações de magistrados (casos da Suécia, Bélgica,
Holanda, frança, RFA) - designação pelo órgão legislativo
(caso da Suíça) - nomeação pelo órgão superior da
magistratura (casos da Itália e de Espanha)6. Por outro lado,
precisando que a composição do Supremo Tribunal é aberta
às várias profissões jurídicas, que não apenas a magistrados,
os quais, em muitos casos não beneficiam sequer de qualquer
preferência concreta, de direito e de facto, nas nomeações ou
recrutamento7.

• Supremo Tribunal de Justiça. A especificidade
portuguesa.

•  A situação portuguesa é provavelmente merecedora de
alguma reflexão. É possível que as resistências e o tipo de
tensões que têm obstaculizado, duradouramente às
alterações pretendidas pelo legislador constitucional possam
ter ou possam ter tido algum equivalente em processos da
mesma natureza ocorridos noutros países. Contudo, o que
entre nós aparece como sinal distintivo é a crispação de tais
posições, a sua persistência, muitas vezes refugiadas em
convicções não confessadas, ou não assumidas frontalmente,
mas que constituem genuinamente a reclamação de
privilégios ilusoriamente taxados de "naturais". Nada há
contudo de "natural" em tais situações. Elas são
simplesmente o perdurar de antigas formas de auto-
reconhecimento e de auto-protecção corporativas próprias de
sistemas de organização do Estado anteriores às formas

                                                  
6 Elementos coligidos por Luis Pais Borges - na Revista do Ministério Público nº 45 - pag 141 e segs..
7 Manuel Simas Santos, no artigo já citado, faz uma resenha  relativamente ao Reino Unido, EUA,
Canadá, Japão, RFA, Suíça, Polónia, Jugoslávia, Suécia, Noruega, França e Holanda.



35

estaduais introduzidas pelas revoluções liberais do século
XIX. Evidentemente que as vicissitudes políticas vividas pelo
nosso país durante o século passado geraram longamente um
caldo de cultura em que tais formas foram recuperadas,
reapropriadas, por vezes reorganizadas e até fortalecidas,
radicando-as profundamente no tecido social e cultural. É esta
funda disseminação cultural e social que as torna
particularmente difíceis de combater, mesmo quando as
profundas mudanças sociológicas das sociedades
contemporâneas e a complexidade dessas mudanças
evidencia cada vez mais a necessidade de as superar. Não se
trata apenas da questão da definição do tipo de STJ e do
acesso a este que a nossa sociedade de hoje exige. Essa
questão está intimamente ligada a todos os problemas da
organização da justiça, da redefinição do papel do magistrado,
do advogado, do jurista, da modernização dos mecanismos
processuais, da complexificação da orgânica dos tribunais, da
sua especialização, da preservação e aprofundamento da sua
independência face aos outros órgãos de soberania do
Estado, da própria redefinição dos seus limites, dos novos
problemas colocados à administração da justiça por uma
sociedade de comunicação instantânea de massas. Há algo
de patético no facto de antigos reflexos defensivos e de auto
preservação e auto reprodução interferirem continuamente
com as transformações do mundo e com as novas exigências
sociais e políticas. Não é raro que o esbracejar incongruente
desse tipo de reacções acabe por desembocar em
espectáculos puramente paródicos.

• Supremo Tribunal de Justiça e Laurence Sterne.

•  Mas para descrever tais espectáculos paródicos seria preciso
o talento de alguém como Laurence Sterne, o mesmo que
falou assim da justiça inglesa do seu tempo: «O caso, Sr.
Shandy, foi o seguinte. No reinado de Eduardo VI, Carlos,
duque de Suffolk, tendo tido um filho de um ventre, e uma filha
de outro, fez o seu testamento, no qual legava os bens ao
filho, e morreu; após a sua morte o filho morreu também - mas
sem testamento, sem esposa e sem filho -, sendo a mãe e a
irmã pelo lado do pai (pois ela nascera do segundo ventre)
ainda vivas. A mulher tomou a seu cargo a administração dos
bens do filho, de acordo com a lei do vigésimo primeiro ano do
reinado de Henrique VIII, segundo a qual se determinava, que
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no caso de alguém falecer intestado, a administração dos
seus bens ficará a cargo do parente mais próximo. Tendo a
administração sido assim (sub-repticiamente) concedida à
mãe, a irmã pelo lado do pai iniciou um processo perante o
Juiz Eclesiástico, alegando, 1º, Que ela própria era a parente
mais próxima; e, 2º, Que a mãe não era sequer parente da
parte falecida; requerendo por isso ao tribunal que a
administração concedida à mãe fosse revogada, e lhe fosse
atribuída a ela como parente mais próxima do falecido, por
força da referida lei. Posto isto, e como se tratava de uma
causa importante, e muito dependia do seu resultado - assim
como muitas outras causas de grande importância,
susceptíveis de ser determinadas dali para o futuro, pelo
precedente que então se estabelecesse - as maiores
eminências, tanto nas leis do reino como nas leis civis, foram
ouvidas para se saber se a mãe era parente do seu filho, ou
não. Após o que, não apenas os juristas temporais - mas
também os juristas da igreja - os jurisconsultos - os
jurisprudentes - os advogados civis - os advogados - os
comissários - os juizes dos tribunais consistoriais e
prerrogativas de Cantuária e Iorque, juntamente com os
decanos das faculdades, foram todos unânimes na opinião,
Que a mãe não era parente do seu filho - E o que disse a
duquesa de Suffolk a tudo isso? perguntou o meu tio Toby.»8.

• Independência do Juiz. Poder dever funcional.
Independência dos tribunais.

•   A independência do juiz é exclusivamente um poder-dever
funcional, uma conformidade conferida de fora, do exterior,
isto é, conferida pela ordem jurídica para um certo
desempenho funcional no tribunal. Não se confunde com
nenhum “atributo” de “natureza”, para o qual, aliás não há
qualquer medida ou possibilidade de aferimento, isto é,
alguma coisa que umas pessoas tenham e outras não. Antes
pelo contrário, o pressuposto de toda a nossa ordem jurídica
relativamente à capacidade de “independência”, como
fenómeno psicológico é o pressuposto de que todos os
cidadãos têm essa capacidade, de que ela é ínsita à própria
noção de cidadão e de cidadania. Por outro lado, o conteúdo

                                                  
8 A Vida e Opiniões de Tristram Shandy - de Laurence Sterne - Edições Antígona.
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concreto, jurídico, dessa abstracção que é o conceito de
“independência do juiz “ é exclusivamente o que lhe é em
cada momento histórico atribuído pela ordem jurídica. Na
nossa ordem jurídica actual esse conceito de “independência”
para o exercício funcional não implica derrogação do princípio
da igualdade senão nos estritos limites das exigências
funcionais. E não implica seguramente qualquer restrição ao
princípio da liberdade de pensamento e da pluralidade de
opiniões. Há ainda que deixar bem claro que o conceito de
“independência do juiz” é um conceito instrumental da
realização da Independência dos Tribunais, mas não pode de
forma alguma confundir-se os dois conceitos. Um, é um poder
dever funcional, o outro é uma expressão directa do nosso
sistema de equilíbrio de poderes constitucional.

• Independência do juiz e autogoverno dos juizes.

•  Por todo o já dito, a “independência “ no exercício funcional
no tribunal não pode confundir-se com o sistema de auto
governo, do grupo profissional dos juizes de carreira. Essa
confusão é muito comum e revela uma profunda
incompreensão do desempenho funcional. Com essa
confusão um poder-dever funcional exclusivamente exercido
no tribunal  é arrastado e sofre uma deriva para uma
reclamação de privilégios de grupo profissional, ou de
colectivo organizado, alheios ao exercício funcional e contrário
a princípios fundamentais da nossa ordem jurídica. Essa
deriva revela-se por exemplo quando juizes de carreira no
desempenho de outras funções públicas, designadamente em
cargos de nomeação política, se reclamam da sua
“independência” de juizes em cargos em que a lei exige
justamente que haja dependência e subordinação funcional.
Mas verdade seja dita que tem havido e há na nossa ordem
jurídica soluções legislativas que favorecem esse equívoco e
ao fazê-lo geram uma consequência bem mais grave do que a
das meras ilusões funcionais. Essa consequência é a da
desresponsabilização dos órgãos políticos do Estado no
exercício das funções que lhes competem, como já se deixou
escrito

• Auto-governo dos juizes. A deriva corporativa.
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• Reafirma-se que em caso algum se deve alimentar o equívoco
de que o auto-governo se confunde ou de que é uma espécie
de emanação da “independência” do juiz no exercício das
suas funções no tribunal. Contudo é certo que o auto-governo
foi arquitectado como um instrumento para favorecer as várias
exigências do  desempenho funcional do juiz no tribunal,
designadamente o da “independência”. Hoje, contudo, é
duvidoso que se possa fazer um balanço inteiramente
positivo, ou mesmo sequer positivo dessa experiência. A
deriva profundamente corporativista da mesma, com fundos
traços de auto-protecção e de auto-confinamento, assente
sobretudo num sistema de prémio e castigo absurdamente
irracional, como o é o actual sistema de inspecções, deixa um
travo de amarga decepção.

• Auto-governo dos juizes e progressão na carreira.

•  Torna-se cada vez mais evidente que o sistema de acesso e
de progressão na carreira profissional, quando entregue
exclusivamente à auto-regulação do grupo profissional, é um
factor perverso e gerador de efeitos negativos, não
consentâneo com a própria relevância das funções públicas
desempenhadas pela profissão.

• Auto-governo dos Juizes e fundamentos.

• Os fundamentos constitucionais para o auto-governo
parecem-me radicar exclusivamente na necessidade de
existência de um órgão de gestão e fiscalização das
condições objectivas que tornam possível e garantem as
exigências do desempenho das funções de juiz nos tribunais,
designadamente a exigência de decidir com independência. O
âmbito dessa gestão e fiscalização prevê designadamente a
intervenção disciplinar e as decisões sobre colocações, mas
não me repugna que possa até ter um âmbito mais vasto
sobre tais condições objectivas. Contudo, por um complexo
conjunto de razões, a concretização prática do auto-governo
sofreu uma deslocação dessa necessidade de prevalência
das condições do desempenho funcional  para uma
indesejada prevalência da carreira profissional. Confundiu-
se, assim, o auto-governo com gestão própria de interesses
colectivos e individuais de carreira.
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• Autonomia do Ministério Público.

•  É necessário reafirmar o único e exclusivo sentido dessa
“autonomia” na nossa ordem constitucional. Trata-se, apenas,
de autonomia no exercício dos poderes deveres funcionais do
Ministério Público nos tribunais face a quaisquer outros
poderes do Estado. Nada mais. Este poder dever funcional
exclusivamente desempenhado nos tribunais (órgãos de
soberania) é preenchido com o conceito de obrigação de
objectividade, também uma conformidade conferida de fora,
do exterior, isto é, conferida pela ordem jurídica para um certo
desempenho funcional no tribunal. Não se confunde com
nenhum “atributo” de “natureza”, para o qual, aliás não há
qualquer medida ou possibilidade de aferimento, isto é,
alguma coisa que umas pessoas tenham e outras não. Antes
pelo contrário, o pressuposto de toda a nossa ordem jurídica
relativamente à capacidade de “objectividade”, como
fenómeno psicológico, é o pressuposto de que todos os
cidadãos têm essa capacidade, de que ela é ínsita à própria
noção de cidadão e de cidadania. Por outro lado, o conteúdo
concreto, jurídico, dessa abstracção que é o conceito de
“objectividade” é exclusivamente o que lhe é em cada
momento histórico atribuído pela ordem jurídica. Na nossa
ordem jurídica actual esse conceito de “objectividade” como
fundamento e exigência do exercício funcional com
“autonomia” não implica derrogação do princípio da igualdade
senão nos estritos limites das exigências funcionais. E não
implica, seguramente, qualquer restrição ao princípio da
liberdade de pensamento e da pluralidade de opiniões.
Também aqui há que deixar bem claro que o conceito de
“autonomia do MP” é um conceito instrumental da realização
da Independência dos Tribunais.

• Autonomia do Ministério Público e auto-governo do
Ministério Público.

•  Esse conceito de autonomia, assim reafirmado é e deve ser
inteiramente separado dos princípios de auto-governo de toda
a estrutura do Ministério Público. O sistema de auto-governo
serve exclusivamente a exigência da estruturação hierárquica.
Nada tem a ver com a “autonomia” da intervenção funcional
nos tribunais. Essa confusão é muito comum e revela uma
profunda incompreensão do desempenho funcional. Com
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essa confusão um poder-dever funcional exclusivamente
exercido no tribunal é arrastado e sofre uma deriva para uma
reclamação de privilégios de grupo profissional, ou de
colectivo organizado, alheio ao exercício funcional e contrário
a princípios fundamentais da nossa ordem jurídica. Essa
deriva revela-se por exemplo quando magistrados de carreira
do Ministério Público no desempenho de outras funções
públicas, designadamente em cargos de nomeação política,
se reclamam da qualidade de “ magistrados “ em cargos em
que a lei exige justamente que não haja qualquer acção fora
da dependência e subordinação funcional. Mas verdade seja
dita que tem havido e há na nossa ordem jurídica soluções
legislativas que favorecem esse equívoco e ao fazê-lo geram
uma consequência bem mais grave do que a das meras
ilusões funcionais. Esse tipo de consequências já foram
referidas atrás.

• Auto-governo do MP e estrutura hierárquica. Deriva
burocrática.

•   Como já se disse, o auto-governo do MP é um corolário
obrigatório do princípio hierárquico na sua estruturação. O que
resta saber é se o sistema de funcionamento e a actual
estrutura cumprem o desiderato lógico da necessidade do
princípio hierárquico. Este princípio hierárquico tem como
razão de ser o de possibilitar na representação dos interesses
do Estado nos Tribunais a intervenção dos mais altos níveis
da responsabilidade e até da competência técnica.
Surpreendentemente, a concretização desses objectivos
sofreu uma evolução prática totalmente inesperada, aliás
típica das organizações que se deixam contaminar pela deriva
burocrática. Isto é, os métodos e o sistema de funcionamento
apuraram com uma frequência indesejável mecanismos de
desresponsabilização das hierarquias mais elevadas e de
refúgio em formalidades frequentemente inúteis, dificultando,
em vez de facilitarem, o cumprimento dos deveres funcionais.

• A exigência social e política e as funções do Ministério
Público.

•  Compreender qual o sentido da exigência social e política
geral que a sociedade está actualmente a fazer relativamente
às funções  desempenhadas pelo MP é uma questão
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importante. A percepção sobre o sentido dessa exigência é a
medida para aferir o sentido das mudanças que sentimos
deverem ser realizadas e prosseguidas. Quando utilizo a
palavra “sentimos” quero realçar que a necessidade dessas
transformações não está colocada no lugar da abstracção
mental, mas é vivida, de forma complexa e muitas vezes
controversa por todos aqueles que são os “agentes” concretos
desse exercício funcional. A necessidade de precisar os
contornos de conceitos como o de modernização do Estado e
o de própria eficácia ou eficiência do Estado impõe-se como
questão prática também no interior de toda a vida judiciária e
designadamente no MP.

• O Ministério Público e a Constituição. Articulação do
princípio hierárquico com a autonomia nas decisões dos
magistrados.

•  O MP actual resulta de uma experiência histórica concreta,
em que se associam as generosas e visionárias perspectivas
da Constituição de 1976, na sequência da Revolução,
relativamente à organização democrática do Estado e do
equilíbrio dos seus poderes e as limitações resultantes dos
condicionamentos históricos concretos na sua concretização.
Nesta oportunidade quero incidir a atenção num dos aspectos
mais delicados do conceito estrutural do MP, tal como o
conhecemos. Refiro-me, em concreto, aos problemas
resultantes da necessidade de articular o princípio hierárquico,
ossatura da ideia de unidade do MP, com a outra ideia de
que os seus agentes, no exercício de funções, são livres nas
decisões que tomam, ou melhor, independentes,  apenas
sujeitos aos deveres de objectividade e de submissão à lei e
ao direito. Esta articulação implica um conjunto de problemas,
cuja solução não é de natureza apenas estritamente legal, ou
meramente legal. Na realidade o seu âmbito extravasa de tal
nível e abarca campos como o das práticas de gestão, dos
métodos de organização, sistemas de circulação da
informação e até de natureza cultural num sentido lato. Estou
convencido de que a qualidade dessa articulação é uma das
chaves nucleares para a qualidade do desempenho do
escopo funcional do MP.
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• O Ministério Público e a Constituição. Articulação do
princípio hierárquico com a autonomia nas decisões dos
magistrados.

•  As deficiências que actualmente se detectam nessa
articulação não devem, pois, ter uma abordagem uniforme.
Nuns casos o quadro legal é perfeitamente suficiente para a
sua resolução. Noutros casos deve colocar-se frontalmente
em cima da mesa a necessidade de alterar o quadro legal.

• O Ministério Público e a Constituição. Articulação do
princípio hierárquico com a autonomia nas decisões dos
magistrados. Deficiências.

•  A primeira a referir é à do exercício do poder hierárquico e de
um modo geral às questões actuais suscitadas por tal
exercício e pela sua estruturação. Um dos problemas mais
comuns é a da ausência do exercício de um poder hierárquico
próximo. Quero afirmar com isto que uma deriva comum da
actual estruturação levou ao apagamento não apenas da
responsabilidade, mas também da capacidade de intervenção
ou da real intervenção dos poderes hierárquicos mais baixos.
Muitas vezes a sua presença reduz-se a uma aparência, a um
eco ou uma sombra, de um poder que é apenas percebido
como longínquo, distante, e por vezes até incompreensível e
mais incómodo do que útil. Uma outra face deste tipo de
problema revela-se também por vezes associada a um estilo
exclusivamente burocrático do exercício da função
hierárquica, ocasionalmente contaminado por resíduos
autoritários e discricionários. Esta deriva ainda não conseguiu
libertar-se de uma ideia de magistrado como burocrata atento,
venerador e obrigado, distinta da condição de cidadão livre, e,
mesmo quando não é caracterizada por tintas tão negras, traz
sempre consigo um efeito de isolamento, de não apoio, de
atomização, quando não de desconfiança e de falta de
solidariedade, que tem efeitos extremamente negativos para
todo o desempenho funcional. Esta deficiência só poderá ser
ultrapassada se se generalizar uma compreensão diferente da
circulação da informação entre todos os níveis hierárquicos,
compreensão essa que a pouco e pouco tem vindo a ganhar
terreno, mas que se torna absolutamente necessário
aprofundar.
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• Ministério Público. Funcionamento orgânico e liberdade
das decisões. Métodos de funcionamento. Burocracia.

•  Relativamente ao funcionamento orgânico, a todos os níveis
hierárquicos, defendo uma prática democrática permanente,
de consulta, de discussão, de inventariação dos problemas,
formal mas sobretudo informal, flexível. Um modo de
funcionamento de que possa resultar coesão e um sentido de
apoio a todos os magistrados, tantas vezes confrontados com
difíceis decisões, sob duras pressões. Um sentido de apoio
que nunca se imiscua na liberdade das decisões, mas que
seja justamente o que torna possível as decisões livres. Um
modo de funcionamento em que se ouça, se discuta, se
procure perceber, se procurem consensos e entendimentos
rigorosos, antes de emitir provimentos, regulamentos ou
ordens, mas em que, finalmente, o acto formal da decisão
seja uma límpida assunção de responsabilidades por quem o
toma ou por quem deva tomá-lo, sobretudo nos casos em que
haja diferenças de entendimento entre os vários níveis
hierárquicos. Creio que se deve contrariar o abuso da
burocracia e da ritualização das formas de circulação de
informação, melhorando a sua objectividade e apenas
devendo recorrer-se ao formal quando ele for imprescindível
para assegurar e garantir essa objectividade. A prática
efectiva destes métodos de exercer a função hierárquica e a
insistência nela é o caldo de cultura que permite revelar
quadros com capacidade e apetência para o exercício dela e
é inútil esperar que eles possam revelar-se de outro modo.

• Ministério Público. Estruturas hierárquicas intermédias.
Cultura de gestão.

•  Afirmo, pois, a necessidade de uma cultura de funcionamento
das estruturas hierárquicas intermédias do Ministério público
que facilite sem reticências e sem reservas o efectivo
desempenho das suas funções estatutár ias,
responsabilizando-as, mas permitindo-lhes assumir a
autonomia necessária ao desempenho delas. Uma cultura que
resista ao enredamento dos seus poderes numa teia de
formalidades, serviços de correio e duplicação não justificada
de papéis, mas que lhe exija uma efectiva assunção de
responsabilidades. Na essência, uma perspectiva que
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combata a discricionaridade e a não prestação de contas, mas
em que, por outro lado, se possibilite a existência de reais
poderes de intervenção, transparentes e objectivos e, em
determinados casos, vinculados.

• Ministério Público. Exercício da função hierárquica e
responsabilidade funcional.

•  Um bom exercício da função hierárquica não é apenas uma
garantia de real e efectiva concretização do princípio da
unidade do Ministério Público, é também a melhor prevenção
de comportamentos funcionais abusivos ou deficientes e o
melhor antídoto da petulância e das tentativas de sacudir
responsabilidades. E o bom desempenho dessa função torna-
se uma questão crítica sobretudo quando estão em jogo
instâncias em que são tomadas decisões de grande impacto
na vida social e pública.

• Ministério Público. Auto-responsabilização e
empenhamento livre dos magistrados. Prática
democrática.

• Um elemento essencial da gestão de uma estrutura como a
do Ministério Público, na época actual, no objectivo de  obter a
sua máxima eficácia, consiste em obter a actuação e a
iniciativa interessada e participada de todos os magistrados
que o compõem. Refiro-me especialmente aos factores que
incentivem a auto-responsabilização e empenhamento livres.
Um objectivo como este só se atinge se um efectivo e real
funcionamento democrático das suas estruturas colegiais,
formais ou informais, for respeitado e incentivado, e se o
ambiente em que as opiniões e a informação circula for de
real atenção aos outros, que o mesmo é dizer, for
simultaneamente livre e responsável. Não se deve dar lugar a
formas autoritárias de gestão, que acentuam derivas
burocráticas, tanto absurdas como ineficazes e cujo único
alicerce, aliás perverso e antigo, é o do medo, da humilhação
e da subserviência. Há que avançar, dentro da visão de uma
época que considera a organização democrática das
sociedades como uma questão decisiva, para a compreensão
dos poderes hierárquicos intermédios como poderes
efectivamente preenchidos e assumidos, como poderes
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responsáveis e não esvaziados de conteúdo. Portanto,
democracia e responsabilidade, descentralização e coerência.

• Ministério Público. Serviço de inspecções e mal-estar.

•  A existência de um mal-estar duradouro e antigo, entre os
magistrados, relativamente ao sistema de inspecções em
vigor no Ministério Público, parece ser um dado incontroverso.
É importante procurar esclarecer quais as razões desse mal
estar. Esta análise parte do pressuposto de que é necessária
a existência de um serviço de inspecções na estrutura interna
do MP e de que as sua acção pode ter um papel relevante
para o bom desempenho das funções institucionais que
competem ao MP. Todavia este pressuposto não deve impedir
de avaliar o modelo actualmente em vigor com espírito crítico
e com largueza de horizontes. O nó mais perverso do sistema
actual, factor essencial desse mal estar, resulta da associação
de uma intenção classificatória dos magistrados, ordenando-
os pela sua “qualidade” e da atribuição de consequências
directas na promoção e nas colocações a essa classificação.
O que acontece é que este modelo, esta pretensão
classificatória, que marca de uma forma obsessiva o actual
sistema, revela permanentemente as fragilidades dos seus
pressupostos, na realidade as fragilidades inultrapassáveis
dos seus pressupostos, métodos e fundamentos.

• Ministério Público. A “qualidade” dos magistrados e o
padrão de classificação.

• O primeiro factor e decisivo, que obsta à possibilidade de
classificar e ordenar com objectividade suficiente e justiça a
“qualidade” dos magistrados é que não é possível estabelecer
um padrão inteiramente objectivo, ou sequer mesmo
objectivo, das tipicidades humanas que fazem “a qualidade”
dos magistrados. Por mais esforços estatísticos, por mais
preconceitos ideológicos, comportamentais, psicológicos, que
se mobilizem para essa tarefa, sempre se defrontará uma
situação duplamente contraditória e mesmo paradoxal. Por
um lado a ideia social do magistrado é uma ideia
permanentemente em mutação e elaboração, e as
modificações sobre os conceitos sociais dessa actividade
profissional têm sido particularmente profundos nas últimas
décadas. Por outro lado as especificidades humanas
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pessoais, naquilo que não é quantitativamente mensurável,
são, em última análise, insusceptíveis de comparação,
sobretudo se o que está em jogo é uma actividade complexa,
diferenciada e prolongada no tempo.

• Ministério Público. A pretensão classificatória dos
magistrados e as condições objectivas de desempenho
funcional.

• O segundo factor, e óbvio, é que não há duas condições
objectivas, exteriores, de desempenho funcional, que se
possam considerar iguais, ou, na maioria dos casos,  sequer
aproximadas. Este facto, que é uma evidência, deveria por si
só ter esvaziado de sentido toda a pretensão classificatória e
de ordenação dos magistrados, pretensão que, nessas
circunstâncias, assume uma natureza puramente absurda.
Mas se o não fez por uma via directa, pois que tal prática
prosseguiu em sua inevitável inércia, fê-lo por via indirecta.

• Ministério Público. A inspecção e as estratégias
defensivas.

• Na realidade é esse o significado que deve atribuir-se ao
conjunto de estratégias defensivas com que os magistrados
aprenderam a lidar com uma situação (a inspecção seguida
de classificação), que intimamente aparece a todos, em larga
medida, como um jogo de azar. Mas é também esse o
significado que têm as tendências para uniformização de
classificações, ou em notas mais elevadas, ou em menos
elevadas, que se manifestam, com a natureza de onda
periódica e regular, nas instâncias de decisão. Um sistema de
classificação e ordenação como o actualmente em vigor não
tem assim hipóteses de corrigir inteiramente, ou sequer de
modo satisfatório, as características que o tornam tão
controverso. O primado do subjectivismo, a prevalência de
critérios informulados ou até de pré-juízos, a superficialidade,
a valoração de aparências, a enunciação ritual e repetitiva de
qualidades, a adjectivação palavrosa são a contrapartida da
impossibilidade da  existência de critérios objectivos de
avaliação, não só porque nunca se tentou verdadeiramente
encontrá-los, mas sobretudo porque é mesmo impossível
encontrá-los. A melhor demonstração de que há um  “não
dito”, “não formulado”, no jogo da inspecção é o conteúdo
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indefinível, mas que todos pensamos mais ou menos saber
qual é, da expressão: “trabalhar para a inspecção”. Esconde-
se nessa expressão o significado preocupante de que é
possível simular como desempenho de funções aquilo que o
sistema de classificação valoriza, o que por si só evidencia a
generalizada ideia  de que o sistema assenta na falsidade. Se
isso for conforme à verdade, a gravidade do facto não está
tanto nas injustiças  assim causadas, mas está sobretudo num
outro aspecto mais indefinível e perigoso, a que talvez se
possa aludir com as seguintes interrogações: Qual a
verdadeira natureza de práticas que condicionam ou tentam
condicionar a progressão na carreira exigindo a assunção de
um conjunto de simulações, de aparências, que podem nada
traduzir ou revelar do verdadeiro desempenho funcional? E
quais as consequências que podem ter a longo prazo para o
Ministério Público essas práticas?

• Ministério Público. Por um serviço de inspecções
diferente.

• No domínio do curto prazo parece absolutamente necessário
instituir uma prática significativamente inovadora, que permita
explorar uma nova perspectiva do serviço de inspecções, na
compreensão de que a sua acção pode ter um papel relevante
para o bom desempenho das funções institucionais que
competem ao MP. Refiro-me expressamente à necessidade
de instituir desde já e com carácter regular a realização de
inspecções dirigidas à avaliação do estado dos serviços do
MP e designadamente do desempenho funcional dos seus
magistrados, mas sem qualquer objectivo de atribuir
classificações. Inspecções deste tipo impõem uma reflexão
sobre as suas metodologias e poderão designadamente servir
para fazer levantamentos rigorosos sobre a situação dos
serviços, dotando o CSMP e a hierarquia de instrumentos
fiáveis para o exercício das suas competências. Pode-se
antecipar que inspecções desse tipo deverão ser realizadas
por equipas de inspectores trabalhando em coordenação.

• Ministério Público. Alterações profundas no serviço de
inspecções.

• Num segundo plano, numa perspectiva de mais longo prazo,
mas a iniciar de imediato, há que avançar na discussão sobre
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a raiz dos problemas causados pelo sistema actual de
inspecções. Há que abrir caminho a alterações profundas, a
um sistema novo

• Ministério Público. Sistema de inspecções com
finalidades diferentes das actuais.

• O sistema de inspecções deve sofrer uma alteração radical
relativamente ao modelo actual, passando a ser um serviço
estruturado, essencialmente destinado à fiscalização interna
do desempenho das competências funcionais do MP, visando
a recolha de informação, a sua análise comparativa e a
elaboração de recomendações, designadamente sobre
organização dos serviços e sobre procedimentos funcionais.
Há todas as vantagens em conceber a acção inspectiva como
uma acção aberta, recolhendo também informação em
reunião de magistrados das comarcas ou serviços a
inspeccionar

• Ministério Público. Sistema de inspecções com
finalidades diferentes das actuais.

• Um serviço de inspecções também destinado à fiscalização
do cumprimento por parte de outros órgãos do Estado,
designadamente dos órgãos de polícia criminal, dos actos
ordenados pelo Ministério Público no âmbito das suas
competências próprias.

• Ministério Público. O modelo actual de inspecções e os
problemas de constitucionalidade.

• O principio da autonomia do MP tem expressa previsão
constitucional (art.º 221º, nº2, da CR). Essa autonomia tem
como conteúdo essencial a exigência de que as decisões de
facto e de direito proferidas pelos magistrados do MP no seu
exercício funcional, nos processos correndo termos nos
tribunais, devam ser proferidas livremente, por decisões de
consciência (isto é, com autonomia), apenas sujeitas a
obrigações de objectividade e de legalidade. A simultânea
natureza hierárquica da magistratura do Ministério Público
determinou a necessidade de regular estritamente os limites
dos poderes hierárquicos de intervenção no que respeita à
interpretação da matéria de facto e de direito a ser proferida
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nos processos pelos magistrados do MP. Essa estrita
regulação tem marcada evidência em normas como a do art.º
12º, nº 2, alínea ), e nº 3, e do art.º 79.º do Estatuto do
Ministério Público. São ilegais todas as intervenções da
hierarquia, em matéria de interpretação de facto e de direito,
que excedam os limites essenciais e formais legalmente
prescritos nessa matéria. E porque esses limites legais são a
concretização e a salvaguarda do principio constitucional da
autonomia do MP, tais intervenções que excedam aqueles
limites são ainda feridas de inconstitucionalidade. Por maioria
de razão, são ainda ilegais e inconstitucionais todas as
pretensões de avaliação e classificação do desempenho
funcional dos magistrados do MP fundamentadas na
“bondade” ou na “maldade” das posições sobre matéria de
facto e de direito por estes tomadas, no pleno exercício do
seu dever (insiste-se, dever) de autonomia no desempenho de
funções. E disse-se por maioria de razão porque uma tal
prática introduz um mecanismo perverso e discricionário de
subverter aqueles estritos limites da intervenção hierárquica
através de um sistema de atribuição de prémio e castigo
objectivamente condicionante e limitador  da autonomia da
intervenção do MP através dos seus magistrados. E
sobretudo perverso porque gerador de mecanismos de
desresponsabilização das hierarquias, que por essa forma
encontram mecanismos indirectos de condicionar as livres
decisões de facto e de direito, tomadas no pleno exercício
funcional autónomo, sem assumirem pessoalmente as
responsabilidade pelas suas decisões.

• Sistema de inspecções. Injusto instrumento de poder.

• Por todo o afirmado há que dizer frontalmente que o actual
sistema de inspecções é um injusto instrumento de poder,
amplamente discricionário, apesar das roupagens de
paternalismo e de elogio fácil. A sua própria existência, nos
termos actuais, serve e acentua uma errada compreensão da
estruturação hierárquica do MP e da necessidade desta e
contraria o pleno exercício funcional em autonomia dos
magistrados do MP.

• O Ministério Público. A intervenção disciplinar.
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• Impõe-se a afirmação de uma concepção de acção disciplinar
que seja rápida, embora evidentemente equilibrada e humana,
mas que, sobretudo, intervenha com brevidade, não
permitindo o arrastamento e a degradação de situações a que
o tempo apenas acrescenta gravidade, mal estar e
descontentamento. Uma concepção simultaneamente firme,
pedagógica e dialogante, e não esgotada no estritamente
formal. Isto sem prejuízo de se avaliar a necessidade de
avançar em direcção à publicidade do processo disciplinar.

• Ministério Público. Balanço e reavaliação dos DIAP´S.

• Torna-se necessário e útil uma atenção e reflexão
permanentes sobre o modelo actual de enquadramento
destes órgãos do M.P. na actual organização judiciária,
nomeadamente quanto a uma possível deriva negativa
resultante de afastar os magistrados do MP dos tribunais.
Uma cuidadosa avaliação dos seus êxitos e fracassos é
fundamental para poder decidir se interessa prosseguir no
sentido do aprofundamento da estruturação separada de tais
departamentos ou se, ao invés, é necessário dar passos atrás
relativamente a essa estruturação separada, (relativamente ao
conjunto do funcionamento do tribunal). É necessário precisar
mais rigorosamente os sectores e os níveis em que tal
separação se mostra útil e até imprescindível, mas saber
também reconhecer aqueles casos em que nenhum benefício
foi alcançado, podendo-se inclusivamente ter perdido as
vantagens da proximidade com o momento fulcral do
julgamento. Tal proximidade é certamente um factor
importante não só para toda a coerência e qualidade do
trabalho de investigação, mas  também para a própria
experiência profissional dos magistrados e a qualidade do seu
trabalho. Provavelmente uma articulação mais próxima entre o
trabalho do MP nos juízos do julgamento e o seu trabalho na
direcção do inquérito pode vir a mostrar-se favorável, impondo
formas de organização talvez menos rígidas e mais variadas.

• Procuradoria Geral e DCIAP.

• O sistema de organização, de regulação e de preenchimento
dos quadros do DCIAP veio a esvaziar de sentido o melhor
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das ideias que presidiram à sua instalação – isto é, a
possibilidade de os mais altos níveis da Procuradoria Geral
assumirem uma efectiva direcção e controle dos inquéritos
criminais mais complexos e de maior relevância pública. O
mecanismo legal e de nomeação de quadros adoptado (por
concurso, embora com o rabo de fora dos convites informais)
veio acentuar a característica de estrutura central duplicada.
Hoje compreende-se que a propensão para a
desresponsabilização das estruturas superiores dirigentes foi
o factor condicionante da actual estruturação.

• Auto-governo do MP – Acesso e  Progressão na carreira.

• Torna-se cada vez mais evidente que o sistema de acesso e
de progressão na carreira profissional, quando entregue
exclusivamente à auto regulação do grupo profissional, é um
factor perverso e gerador de efeitos negativos, não
consentâneo com a própria relevância das funções públicas
desempenhadas pela profissão

• 
Auto-governo do Ministério Público.

• Os fundamentos para o auto-governo parecem-me radicar na
necessidade de existência de órgãos de gestão e fiscalização
das condições objectivas que tornam possível e garantem as
exigências do desempenho das funções do magistrado do
Ministério Público nos tribunais, designadamente a exigência
de decidir em autonomia. O âmbito dessa gestão e
fiscalização prevê designadamente a intervenção disciplinar e
as decisões sobre colocações, mas não me repugna que
possa até ter um âmbito mais vasto sobre tais condições
objectivas. Contudo, por um complexo conjunto de razões a
concretização prática do autogoverno sofreu uma deslocação
dessa necessidade de prevalência das condições do
desempenho funcional  para uma indesejada prevalência da
carreira profissional. Confundiu-se assim o autogoverno
com gestão própria de interesses colectivos e individuais de
carreira.

• Magistratura. Magistrados. Mudanças de concepções.

• Uma das pedras angulares dos sistemas de justiça - o
magistrado (a própria noção de magistrado) sofreu
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inevitavelmente uma transformação radical nas sociedades,
como a nossa,  que se projectam como democráticas e se
afirmam como de Estado de Direito Democrático. O princípio
constitucional da igualdade estabeleceu um corte conceptual
total com todos os sistemas de justificação de superioridade.
Nestas sociedades o magistrado é um cidadão, que, como
qualquer outro, desempenha uma função socialmente
organizada, isto é, que exerce uma profissão. Daí uma
primeira inferência, que é a de que a sua preparação para a
profissão só pode ter a natureza técnica, da técnica jurídica,
de um saber. As suas outras qualidades, ou talvez se deva
dizer características, são indistintas das dos outros seus
iguais, a primeira das quais é a de poder avaliar a realidade
(os factos) e a de poder decidir-se autónoma e livremente
perante ela. Evidentemente que esta construção da teoria
política e jurídica defrontou e defronta permanentemente o
embate e a resistência de ideias, antigas uma, novas outras,
directamente saídas da contraditória dinâmica social, das
suas transformações, que por vezes assumem a forma de
persistentes clichés sociológicos. Esses clichés sociológicos
podem mesmo merecer e merecem frequentemente
laboriosas elucubrações, por exemplo dirigidas à definição do
"perfil", subentende-se "desejável", de magistrado, cujo
resultado é normalmente uma miscelânea compósita de
aparentes valores patriarcais, desenvoltura tecnocrática, um
ar altivo e arrogância q.b.

• Magistratura. Magistrados. Mudanças de concepções.

• Os tempos mudam. Dada a rapidez com que hoje se fazem e
desfazem ídolos e ilusões de excepcionalidade, não deixa de
ser uma sorte apreciável que a nossa época conceba os seus
magistrados como cidadãos comuns, isto é, como cidadãos
sujeitos às leis. E, todavia, este facto, que constitui um
indiscutível avanço das concepções democráticas sobre a
organização da sociedade e do Estado e designadamente do
sistema de administração da justiça, não escapa ele próprio
aos vários conflitos que constituem a dinâmica actual da
nossa sociedade. Esses conflitos acabam por ter directo
reflexo na definição do papel do Estado, na caracterização do
que é interesse público e na própria estruturação de todo o
sistema de administração da justiça. Na realidade esta
concepção de magistrado (uma pedra basilar de todo o
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sistema de justiça) avançado pela teoria política e jurídica,
que recebe o princípio estatuído pelo artº 13º da C.R.,
defronta-se permanentemente com uma realidade social
objectiva que dificulta e contraria a sua afirmação.

• Magistratura. Magistrados. Mudanças de concepções. A
resistência às mudanças.

• Resiste-lhe a poderosa pressão de vastos sectores que se
reclamam de situações de privilégio, quer económico, quer
social, quer político, cuja influência se faz directamente sentir
nos meios de comunicação de massa e não só e para quem a
essência do próprio trabalho dos magistrados - produzir a
verdade do direito, afirmada pelos tribunais - é
sistematicamente negada, ou contrariada, ou diminuída, por
ser sentida por esses sectores como potencialmente
ameaçadora, se levada a cabo por cidadãos seriamente
comprometidos com o principio constitucional da igualdade.
Mas não se deve apenas chamar a atenção para os novos e
fortíssimos instrumentos - os meios de comunicação de
massa - que hoje interferem, por vezes positivamente, por
vezes negativamente, com a função social confiada aos
tribunais, o que constitui uma importante questão em aberto, a
merecer debate continuado.

• Magistratura. Magistrados. Mudanças de concepções. A
resistência às mudanças no interior das magistraturas.

• Aflora frequentemente, de uma forma mais insidiosa, uma
resistência à consolidação da nova concepção de magistrado
no interior do próprio sistema judiciário e no interior das
magistraturas. Ela manifesta-se muitas vezes de forma
equívoca pela reclamação de um estatuto de casta, alicerçado
em não se sabe que virtudes "naturais " de que só alguns
seriam depositários, isto é, os magistrados e por raras
qualidades de excelência que alguns teimam em ver em si
próprios, mas que mais ninguém consegue vislumbrar. Ela
assume, noutros momentos, formas abertamente limitadores
da consciência, liberdade e responsabilidades pessoais de
cada magistrado através de mecanismos não institucionais,
como a reputação, ou da distorções de mecanismos
institucionais, como por exemplo dos sistemas de inspecção e
classificação, em que, por vezes, o incentivo da auto e hetero
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responsabilização psicológica é substituído pela persistência
de concepções burocráticas e até de humilhação e
intimidação. Na realidade, estas concepções hiperbólicas por
um lado e de submissão e constrangimento, por outro, são
frequentemente as duas faces da mesma moeda. As
vicissitudes políticas vividas por Portugal durante o século
passado geraram longamente um caldo de cultura em que
essas duas espécies de concepções foram desenvolvidas e
fortalecidas, radicando-as profundamente no tecido cultural e
social. É essa funda disseminação cultural e social que as
torna particularmente difíceis de desmontar, mesmo quando
profundas mudanças sociológicas e políticas as tornam
anacrónicas face às exigências contemporâneas. A
abordagem de qualquer tema da vida social actual e
designadamente em matéria de administração da justiça, tem
sempre que precaver-se previamente, obrigando-se a
enunciar a complexidade crescente da realidade, a crescente
velocidade das suas transformações, o carácter fortemente
contraditório da sua dinâmica e das suas manifestações.
Contudo talvez se possa concluir: a possibilidade de tornar
geralmente efectivo, vivido, o conceito de magistrado que o
nosso sistema constitucional propugna é um elemento
fundamental para o bom desempenho da função e do poder
dos tribunais.

• Magistratura. Magistrados. Controvérsia e irracionalidade.

• Há uma enorme controvérsia a propósito deste tema e é
preciso aprofundá-lo. Não há só controvérsia, há também uma
grande irracionalidade, pois toda a discussão está viciada por
paixões, decerto inconscientes, que envenenam o processo
de compreensão. Porque estamos a discutir este problema?
Porque é que este problema surgiu? Enquanto não
soubermos responder a esta pergunta, não sabemos qual é o
objectivo do debate. Penso que estamos sob o
condicionamento de duas crises, sob a pressão, consciente
ou inconsciente, de dois fenómenos que são críticos, sob o
ponto de vista da administração de Justiça, no nosso país,
neste momento.

• Magistratura. Magistrados. A imagem social dos
magistrados e as caricaturas.
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• O primeiro deles é um fenómeno de natureza ideológica.
Porque a imagem social do magistrado, como instrumento da
Justiça, é um elemento da ideologia. Um dos instrumentos de
poder do Estado é a imagem social do magistrado como
agente que administra a justiça em seu nome. O Estado
anterior ao 25 de Abril, construiu – como caricatura,
evidentemente, mas  caricatura operacional – uma imagem de
magistrado que era essencialmente o bonus pater familia
tradicional, a que se somava a condição de funcionário
público especial, um misto de paternalismo e autoritarismo.
Esta combinação constituía a concepção do antigo regime.
Com a revolução, esta caricatura da imagem do magistrado,
esta imagem social operacional, entrou em crise e, numa fase
de refluxo, é segregada uma nova imagem do magistrado.
Inicia-se assim um processo, uma dinâmica. Não se trata de
um processo inteiramente consciente, assente numa intenção
estratégica completamente pensada. Não é dessa forma, com
essa nitidez, que esses processos ocorrem nas relações do
poder político com a sociedade, mas normalmente sempre
num quadro de interacções e interferências mais complexas e
contraditórias. No curso desse processo foram criados um
aparelho administrativo, o CEJ, legislação, orientações
estratégicas que vieram dar origem e criar uma nova imagem,
também caricatural, mas imagem de uso comum do
magistrado. E essa imagem o que é? (sempre como
caricatura). É o tecnocrata enérgico e qualificado. Esta a
imagem cultural que um certo momento político produziu.
Uma imagem que a época e o debate ideológico impunham
que fosse esvaziada de conteúdo social, que fosse
sobrecarregada de neutralidade técnico-jurídica, de
formalismo, asséptica e desligada de qualquer ponderação
política sobre a sua intervenção social objectiva. Este pano de
fundo contaminou todas as concepções da época e deixou
marca vincada no famoso “perfil” do magistrado, isto é, na
caricatura de uso comum. É claro que a caricatura não
poderia resistir face à complexidade da realidade, ou melhor,
à concreta vida da nossa sociedade, que colocava  e coloca a
si própria a tarefa de construir um sistema de administração
da justiça adequado ao desenvolvimento da vida democrática,
num período de grandes transformações. A caricatura
defrontava desde logo com fortes resistências psicológicas. É
difícil encontrar magistrados que tenham passado pelo CEJ e
que não falem dessa sua estadia como estadia de sofrimento.
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Este dado verdadeiro revela a amplitude das resistências
psicológicas, de primeira linha à irracionalidade do modelo
que se pretendia impor. Porque a Justiça não é uma coisa
vazia, um produto asséptico, técnico, neutro, algo para trazer
na lapela, mas é sim o resultado de uma acção
sociologicamente significativa. Quando o confronto se fez com
os problemas dos menores, com os problemas do trabalho, os
problemas do crime, os problemas administrativos, com os
problemas a todos os níveis da vida social, não havia
caricatura de modelo de magistrado que pudesse resistir. E o
mal estar revelou-se. O que somos? Com que nos
parecemos? Com se reconhece para si próprio um magistrado
do MP? Um Juiz num Tribunal de Instrução Criminal deve ser
diferente de um outro colocado num Tribunal Administrativo?
E se estiver num Tribunal de Menores, deve vestir-se de
maneira diferente? E se tiver 50 anos? E se tiver 30? Estes
problemas colocam-se como questões objectivas e o facto de
se colocarem significa que está em curso o processo de
elaboração de uma nova imagem social do magistrado. O
pressuposto desse processo é o sentimento da necessidade
de proceder a alterações ao actual modelo.

• A imagem social dos magistrados. Diferença e
pluralidade.

• A nossa sociedade é complexa, diversificada, dinâmica,
contraditória, democrática, e por virtude disso a primeira
característica da imagem social dos magistrados é a de ser
plural, diferenciada. Numa sociedade democrática, não é bom
que os homens que administram a justiça sejam alheios ou
indiferentes ao leque global das concepções ideológicas
dessa sociedade. No seio dos magistrados devem coexistir as
concepções politicas e ideológicas da sociedade e neles se
devem reflectir todas e cada uma das sensibilidades sobre a
vida social objectiva. Sensibilidade às zonas marginais,
sensibilidade à experiência das cidades grandes,
sensibilidade à experiência das zonas rurais em
transformação. Tudo isso tem que estar presente naquilo que
é o colectivo dos que administram a Justiça. Portanto, os
magistrados têm de ser diferenciados, vários, plurais. Não há
mais possibilidade de um modelo que sirva de molde em que
caibam todos e cada um.
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• A imagem social dos magistrados. A vida social e a
percepção dos factos.

• Por isso amadurecem ideias de que a magistratura esteja
aberta a não juristas, a pessoas com  formação em psicologia,
em sociologia, com experiência de trabalho com menores,
etc.. São necessários Magistrados do Ministério Público e
Juizes com experiências diversificadas, modos de sentir o real
diversificados, que na vida jurídica  dêem conta desta
diversidade, e que nela exprimam a dialéctica social da
percepção e valoração dos factos. Sempre que se avalia um
facto, um crime sexual, por exemplo, é necessário que
atravesse os tribunais o debate sobre a psicologia do crime
sexual, sobre o que se compreendeu ontem, sobre o que se
compreende hoje acerca da sexualidade, como se organiza
ela na nossa sociedade, na pluralidade de concepções. A
polémica tem que atravessar os tribunais de hoje, não há
outra hipótese fecunda, porque não há posições
hegemónicas, ou pelo menos únicas numa sociedade plural e
democrática como a nossa. As concepções sobre a
percepção do real e sobre os conflitos são justamente
contraditórias, evolutivas, devendo permanentemente
questionar-se.

• Magistrados. Clones ?

• Sou contrário a modificações que venham no sentido de
conceber a função e a profissão do magistrado como uma
função ou uma profissão de clones. Essa ideia é totalmente
anacrónica e até melancólica no quadro da sociedade actual.

• Interpretação social dos factos. Contradição.

• Que não se exagerem preocupações com as divergências na
jurisprudência, com a existência de concepções contraditórias
na interpretação social dos factos. Não há possibilidade de
apurar o direito, na sociedade actual, senão através da
insuficiência, da incoerência e da contradição, que tem de se
exprimir, evidentemente, também nos tribunais.

• Magistrados. Clones?
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• Depois, porque uma concepção do magistrado como clone, na
sua aparência falsamente neutra ideologicamente, mais não é
do que a expressão de uma tentativa de domínio ideológico
não afirmado, exercido por uma forma não assumida.

• Magistrados. A função e a prática. O jurista prático.

• Uma outra perspectiva absolutamente necessária é a da
necessidade de revalorizar e prestigiar o carácter prático do
desempenho da função do magistrado. A afirmação da justiça
não tem com objectivo pôr despachos na lapela, mas sim
resolver os conflitos, intervir na realidade prática dos conflitos,
agir positivamente sobre a sociedade; portanto são
necessários homens e mulheres, cujas decisões, bem
recebidas ou mal recebidas, de preferência bem recebidas,
coloquem no centro do seu desempenho funcional as
finalidades sociais concretas que a nossa ordem jurídica visa
alcançar. Todas as concepções que desloquem a ideia social
de magistrado para o interior do academismo e formalismo
jurídico e que desvalorizam a concepção do jurista prático
conduzem à impotência e irrelevância da sua intervenção na
sociedade actual e devem ser contrariadas.

• Magistrados e a formação.

• Criou-se a absurda concepção de que os magistrados
profissionais o são por um efeito  mágico, por uma espécie de
transfiguração alquímica. Há um  momento atrás não se era
magistrado e depois houve um  clique, um ritual de iniciação –
como o momento em que nas sociedades arcaicas se passa
de criança a homem. É uma concepção  anacrónica nas
sociedades actuais. A função de magistrado deve ser
compreendida como um desempenho profissional, quando o
é, em contínua mutação e em desenvolvimento, e não como o
acesso a um estatuto final, completo, imutável. A vida
democrática não se compadece com este tipo de concepções.

• Magistrados. Candidatura profissional e função superior
massiva.

• O segundo aspecto da crise é um aspecto dramático,
provavelmente mais dramático que o anterior. É necessário
observar os números de candidatos a acesso às
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magistraturas. Por exemplo: - ano de 1996 - mil quinhentos e
cinquenta candidatos; entradas:- oitenta ou setenta e nove.
Ano de 1998 – candidatos, mil oitocentos e setenta e dois;
entradas:- sessenta. Diante destes números de candidatos,
(pessoas com formatura concluída, com vontade de trabalhar,
de intervir na sociedade), se as ofertas de lugares
profissionais são tão reduzidas, não há possibilidade de
racionalizar o sistema de acesso. É inútil pensar que se está a
fazer o apuramento dos melhores – a palavra é perigosa e
pretensiosa. Os melhores? Essa concepção não só é
verdadeiramente estranha numa sociedade democrática,
quando se trata do exercício de certo tipo de funções, como
verdadeiramente qualquer esforço de diferenciação num
momento de integração profissional como o que se analisa e a
partir da quantidade de candidatos do tipo da referida,
assentará sempre num equívoco ou numa sucessão de
equívocos. Não há verdadeiramente instrumentos de aferição
para números daquela natureza e para objectivos como o
pretendido. Arrisco até dizer o seguinte: se se utilizasse como
instrumento de aferição um elemento aleatório, por exemplo,
estabelecendo que de todos os oponentes em dado concurso
apenas “ganhavam” aqueles cujo o nome começava por “L”,
creio que o nível teórico e de conhecimento dos ganhadores
seria semelhante em média ao daqueles que actualmente
passam nos exames. Se fosse organizado um totoloto o
resultado seria certamente o mesmo pois que não é possível,
dado um universo deste tipo, definir como raro o tipo de
especificidades que felizmente existe em abundância e que é
o necessário e o adequado para o desempenho do tipo de
funções como a dos magistrados. É necessário apresentar
outro exemplo – o da admissão à magistratura italiana — que
é exemplar. Em Itália a situação ainda é mais dramática:- para
500 vagas aparecem 20 mil, 25 mil candidatos. A certa altura
propôs-se, como método de aferição o sistema de testes
americanos.  E o que aconteceu? Aconteceu que, dos 25 mil
candidatos, havia 500 – para 400 vagas – que acertavam em
tudo; depois, havia mais dois mil que acertavam em tudo
menos um; depois alguns milhares que acertaram em tudo
menos dois e por aí adiante, sendo claro que a esmagadora
maioria dos concorrentes demonstravam estar em condições
de poder aceder ao tipo de função  a que se candidatavam.
Portanto, os índices de diferenciação eram de tal forma
irrelevantes que se mostrava absurdo assentar qualquer
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valoração sólida a partir daqueles pressupostos. Isto levanta
problemas sérios. Que soluções encontrar para uma situação
destas?...

• Formação de Magistrados.

• O que queremos para o exercício da função de magistrado
numa sociedade democrática como a nossa? O que é que o
futuro vai colocar como necessidade de magistrados, numa
sociedade democrática? Estes os problemas que devem ser
colocados. Rejeito a ideia de que a magistratura possa ser
concebida como um grupo social isolado e separado da vida
social. Uma alta função pública como é essa,  num Estado
democrático e de Direito como é o nosso, nunca pode ser
entendida dessa forma. Concebo o exercício da magistratura
como serviço público, se possível praticado por gente de
espírito aberto, que utilize uma técnica jurídica aberta à
sociedade, em interacção com a sociedade e portanto
sensível à realidade dinâmica, conflitual, pelo que o seu
recrutamento e formação devem estar condicionados por essa
necessidade. Em vez de uma formação de magistrados como
uma pós-graduação teórica de Direito, defendo antes uma
concepção de preparação profissional ligada à prática. O
ponto de partida fundamental da formação das pessoas que
saem da faculdade, que se estão a preparar para a função de
magistrado, deve consistir no seu confronto imediato com
aquilo que não conhecem. O que conhecem, são os princípios
gerais ou específicos do direito, são os princípios da
interpretação da lei, as generalizações abstractas, as
metodologias abstractas, os instrumentos técnicos que
permitem pensar. O que não conhecem é a complexidade da
interacção entre a vida social e o direito, entre a lei abstracta e
a natureza concreta e viva do conflito. A visão teórica da
faculdade é evidentemente uma aquisição de riqueza
indiscutível e absolutamente necessária, mas há um outro
grau de exigência na passagem à acção prática. O jurista
deve ser imediatamente confrontado com a realidade dos
problemas concretos que vai ter que defrontar, isto é,
confrontado de forma sensível. O recém-licenciado deve ser,
imediatamente, confrontado com a experiência daquilo que é
o conflito em que vai ter que intervir. Só tem a ganhar se lhe
for possível defrontar e conhecer os olhos das testemunhas, a
voz do arguido, a evidência do conflito, os saberes e a
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informação que permitem compreendê-lo e resolvê-lo ou
regulá-lo.

• Formação de magistrados.

• Sendo de realçar que os saberes e a informação que
permitem a resolução e a regulação dos conflitos extravasam
hoje largamente o campo delimitado pelo direito e o saber
jurídico. Cada vez mais o sistema de formação de
magistrados tem que estar aberto às ciências e aos ramos do
conhecimento vizinhos ou interdependentes com o direito.

• Formação de magistrados.

• Por outro lado, sendo certo que a especialização no interior
dos vários ramos do direito se mostra hoje imprescindível,
dada a enorme diversidade e complexidade dos problemas,
também é certo que a propensão exclusiva no sentido da
especialização é, paradoxalmente, contraproducente. Dada as
características práticas do exercício funcional, largamente
efectuado numa contínua ponderação e avaliação de
questões de facto, toda o desempenho que assente na
experiência da pluralidade dos pontos de vista, das
perspectivas, é positivo. Por essas razões, considero a
tendência para o excesso de especialização e o confinamento
profissional estiolante. Pelo contrário, não tenho dúvida em
defender que a pluralidade dos desempenhos profissionais e
a interpenetração e circulação de desempenho funcional entre
as várias carreiras jurídicas é um factor positivo da qualidade
da formação e da qualidade do próprio desempenho funcional.

• Formação de magistrados.

• Generalizou-se a ideia de que o magistrado português cumpre
o exercício das suas funções numa situação de isolamento. É
uma tradição cultural de raízes nem sempre fáceis de detectar
e que consiste na ideia de que quem está a decidir, decide
isolada, metafísica e socialmente alheio ao mundo. Como se
os magistrados fossem uns associais, como se não tivessem
direito de cidadania, como se não fossem cidadãos como
todos. Este isolamento é particularmente dramático para o
exercício de funções concretas. A concepção de que os
decisores estão sempre sós, sempre isolados, parece querer
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significar que eles estão permanentemente sob ameaça. Esta
concepção é obviamente a outra face da moeda da cultura
burocrática, do incentivo da submissão e da subserviência
pelo superior. Defendo que deve introduzir-se uma cultura de
debate aberto, de ideias livres, de frontalidade e clareza na
discussão e na assunção de ideias e que este pressuposto
deve ser o nuclear, o crítico, de todo o sistema de formação
de magistrados.

• Formação de magistrados.

• A avaliação psicológica como critério de acesso, parece-me
perigosíssima. Seria dramático que as pessoas fossem
impedidas de entrar na magistratura na base de algo, que se
reclama de avaliar o que elas são. O que se é. Se alguém é
culpado pelo que é, se dos dados da avaliação psicológica se
permite concluir se se é ou não é alguém “com direito” a ser
magistrado, e se se permite introduzir na nossa ordem jurídica
e política um efeito destes, isto pode ter consequências
incalculáveis. Sobretudo se a questão se coloca relativamente
ao desempenho de funções profissionais em órgãos com
funções de soberania. Imaginemos que um critério desses é
introduzido relativamente a deputados. Eu não rejeito o
conhecimento científico da sociologia, da psicologia e da
medicina. O que me preocupa é a amplitude das
consequências jurídicas que se pretende extrair desses
saberes Uma avaliação psicológica  inquinada por um
preconceito de definição abstracta de uma qualquer
“normalidade” ofende preceitos constitucionais básicos.
Importante não é o momento inicial da definição do perfil,
considero isso irrelevante. E mais, não só irrelevante como
impossível de concretizar com objectividade. Numa sociedade
como a nossa, em que estamos permanentemente a elaborar
os sistemas de reconhecimento social, pensarmos que uma
geração pode elaborar e impor para a geração seguinte os
sistemas de reconhecimento de uma qualquer normalidade de
perfil, é, além do mais, uma  tarefa vã. Necessária é uma
acção disciplinar efectiva, a acção disciplinar que nunca
funcionou eficazmente. E nunca funcionou porque o
exacerbamento dos mecanismos de auto-protecção do grupo
vicia os dados.

• Formação de magistrados.
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• Em relação à formação, penso que estamos no momento de
pôr em cima da mesa a necessidade de alterações profundas.
Não tenho soluções acabadas, perfeitas. Este é um assunto
geral, que tem que ser tratado genericamente. Estamos num
processo de transformação que é político, sociológico e que é
cultural. A análise que fazemos sobre ele é, evidentemente,
uma análise política. E quando digo política quero romper as
teias da tradição cultural portuguesa que é a de que no
político há algo de pecaminoso. Claro que para a análise
política desta matéria estou a tomar em consideração dados e
índices sociológicos conhecidos. Tenho a minha experiência
profissional. Conheço o debate público e diário sobre esta
matéria. Estamos todos a juntar informação constante sobre
factos e apreciações de factos, e é na base de avaliações
políticas que se deve tomar posição em matérias destas e que
se deve decidir. É ilusório esperar-se que algum levantamento
sociológico rigoroso, parado, imóvel, permita analisar de uma
forma final, definitiva, processos destes. Este é um processo a
fluir, em transformação. Tenho dificuldade em discutir
modelos. Há que começar pela detecção dos problemas
actuais. Há que esclarecer exactamente o que se pretende.

• A função pública e um sonho grego.

• Face a uma sociedade com índices de formação superior
massivos, ou que tenderá para isso  — e ainda bem – como
um  direito adquirido pelos seus cidadãos, talvez que aquele
propósito grego, aquela concepção clássica da democracia
grega postulando uma cidade, uma sociedade, em que não
havia funcionários públicos, mas que responsabilizava todos e
cada um dos cidadãos pelo desempenho de funções
públicas, quando a tal fossem chamados, talvez esse sonho
ático ainda se faça realidade.

• Magistrados e cidadãos.

• A função que a nossa ordem constitucional confere a todos os
magistrados, também aos do Ministério Público, é o de
avaliarem factos com a independência de cidadãos livres e o
de aplicarem o direito como técnicos, produzindo as suas
decisões efeitos jurídicos reconhecidos, no quadro da
complexa orgânica do funcionamento dos tribunais. O estatuto
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que por lei lhes é conferido constitui a base jurídica que
faculta a criação das condições de facto para o desempenho
daquelas funções. Mas aquela base jurídica, produto duma
era democrática e dum modo de funcionamento democrático
de Estado e de toda a sociedade, não deve ser contaminada
por persistências autoritárias, resíduos de formas de
organização do Estado e da sociedade findas. Aquela base
jurídica não quer uma ideia de magistrado como burocrata
atento venerador e obrigado, distinta da condição de cidadão
livre. Na nossa ordem constitucional a condição de cidadão
livre é intima à própria ideia de magistrado e provavelmente
ele não é nada mais do que isso, ele não deve ser mais do
que isso - o cidadão livre que avalia factos e aplica o direito
nos tribunais e com as regras dos tribunais.

• Magistratura. A constituição e a noção de Magistrado.

• A constituição utiliza os termos – magistratura – magistrados –
mas não define o seu conteúdo. Por razões da própria história
de tais conceitos e das realidades políticas e sociológicas que
os conformaram o seu uso comum tem indisfarçáveis
conotações de raíz aristocrática, ou sacerdotal, ou
tecnocrática e académica. O lastro destas conotações, sendo
embora dúplice, exerce, no que respeita aos aspectos
negativos, uma pressão contrária aos fundamentos
democráticos do estado e da sociedade e ao princípio da
igualdade dos cidadãos, precisamente porque é uma função
pública. A função de magistrado na nossa ordem jurídica
actual tem um sentido muito preciso e rigorosamente
delimitado. Por um lado é uma função de natureza pública.
Por outro lado é uma função só exercida nos tribunais. Ela
tem como conteúdo o exercício do poder de fixar factos (com
os critérios da experiência comum e das regras da prova) e ou
direito (interpretando a lei com um ramo do saber), por
decisão livre e de consciência, no pressuposto de que a essa
fixação (de factos e direito) produz o efeito jurídico de justiça
administrada. Nada mais. Nada menos. A função de
magistrado tanto é exercida, na nossa ordem jurídica, pelo juiz
de carreira, pelo MP de carreira, como por qualquer cidadão
integrando um júri penal. É portanto uma específica função de
natureza pública, que tanto pode ser exercida
profissionalmente como por qualquer outra forma ocasional ou
temporária.
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• Estatutos das Magistraturas e Magistrados.

• As normas estatutárias do nosso sistema jurídico
relativamente às magistraturas judicial e do Ministério Público
não visam estabelecer privilégios para esses profissionais que
derroguem o principio fulcral da igualdade de direitos. As
especificidades desses estatutos revelam a consciência social
e jurídica de que os magistrados estão socialmente
dependentes, como qualquer outro cidadão e visam prevenir e
evitar que, dessas dependências, as mais óbvias (por
exemplo em relação à remuneração) possam prejudicar a
tomada de decisões livres, que a sua actividade profissional
implica.

• Magistratura e Magistrados. Profissão de carreira e
desempenho temporário.

• A sociedade moderna é melhor servida por modelos e
estruturas flexíveis e plásticos. No âmbito da administração da
justiça a tendência para o simultâneo recurso ao desempenho
das funções de magistrado por profissionais de carreira e por
cidadãos desempenhando-as a título ocasional ou temporário
parece-me inevitável e vantajoso, mesmo em tribunais
superiores.

• Paralelismo das magistraturas.

• É necessário assegurar efectiva e realmente, isto é, assegurar
plenamente a concretização prática do paralelismo funcional
das magistraturas do Ministério público e Judicial. Por razões
que será ocioso analisar aqui têm-se verificado durante um
longo tempo o arrastamento de situações, de todos
conhecidas, que são um  atropelo a esse elemento essencial
do nosso sistema constitucional e legal de funcionamento dos
tribunais. No interior da magistratura do Ministério Público tais
situações têm sido vividas como injustiça, como injustiça sem
justificação, passe o paradoxo. Mas esse aspecto é o menos
importante. O mais importante é que elas podem constituir
uma inaceitável habituação a uma tendência subvertora do
sistema legal, com efeitos negativos na administração da
justiça,  designadamente com potenciais reflexos na qualidade
dos quadros das magistraturas e com diminuição dos níveis
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de exigência que os membros de uma e outra magistratura
devem cumprir no desempenho das suas funções em
interacção mútua. Grave seria que, pelo facto do
incumprimento do princípio legal do paralelismo das duas
magistraturas, se instalasse uma errada percepção
psicológica, entre todos os magistrados, de que os níveis de
exigência funcional no desempenho das suas funções são
inferiores aos prescritos por lei.

• Magistrados e o sindicalismo judiciário.

• O aparecimento do sindicalismo judiciário em Portugal, no
quadro convulso em que apareceu, veio comprovar que
estava amadurecida, ou pelo menos mais amadurecida, a
consciência sobre a função e o estatuto dos magistrados
imposto pelos princípios políticos e constitucionais actuais.

• Magistrados. A Decepção dos magistrados.

• Talvez fosse útil procurar conhecer qual o sentir dominante de
todos aqueles que actualmente desempenham esta função de
ser magistrado. Alguns falam de decepção. Mas haverá
decepção? E relativamente a quê? Se é em relação ao sonho
caricatural de se ser um pequeno títere, presunçoso, vazío,
incapaz de reconhecer nos espelhos os sinais da sua própria
insuficiência, a esse sonho de plástico, produzido em série,
verdadeiro selo branco de uma época que multiplica desafios
de opereta para ocultar o inocultável, se é dessa decepção
que se fala, então é uma boa decepção. Mas talvez não seja
dessa espécie a que se murmura. E mesmo que essa exista
seria injusto pretender que é extenso e maioritário o terreno
que lhe está prometido. Não. A afirmação do direito num
momento histórico de transformações tão grandes, diante
duma complexidade social crescente, defrontando problemas
nunca antes pressentidos, a uma escala jamais adivinhada,
reveste talvez a aparência de um nó inextrincável, um nó
górdio. As leis sucedem-se, acumulam-se, substituem-se,
enovelam-se. Só para ler a actual proliferação legislativa seria
precisa uma outra vida, uma melhor vida.  E perseguem o
quê? Que diques intentam consolidar? Que contradições as
dilaceram? Porque envelhecem tão cedo? Confusão, sim.
Praxes para um museu de antropologia. Distantes,
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incompreensíveis. Rituais de domínio e maquinaria
administrativa sempre à beira de gripar. E, contudo, muito
trabalho. Trabalho e trabalho obscuro, contínuo, trabalho para
a poeira dos arquivos. É uma experiência paradoxal esta. A
experiência de que a proclamada exigência de afirmação do
direito nas nossas sociedades talvez seja para tantos, para
tantos poderes, uma persistente mentira, uma hipocrisia
salivada a custo. Mas de que não podem livrar-se. Os que vão
na rua (e nós vamos na rua) olham com paciência para os
trabalhos da justiça e sabem que a decepção é um luxo.

• Magistrados e estilo de trabalho.

• Pode detectar-se uma perturbante evolução das condições e
do estilo de trabalho dos magistrados portugueses, nas duas
magistraturas, num sentido de extrema burocratização, com
enorme acentuação do trabalho repetitivo, de "escriba",
fisicamente extenuante e materialmente interminável. As
peças processuais alongam-se, as citações são repetidas até
à exaustão, vigora um entendimento labiríntico da finalidade
do formalismo, o tempo da reflexão é prejudicado por
condicionamentos de copista. Embora copista electrónico à
moda da época. Esta evolução é paradoxalmente contraditória
com um tempo obcecado com a eficácia e a racionalidade e
não só, é contraditória com o exponencial aumento de
questões trazidas à justiça e gera um sentimento de real mal
estar com a profissão. É altura de repetir aqui uma ideia já
afirmada anteriormente. E essa é a de que o hermetismo de
tanta linguagem jurídica, o ocioso formalismo de tantas
justificações legais ou jurisprudenciais, os floreados da
técnica, a deriva labiríntica da teoria, da própria lei e da sua
interpretação pelos tribunais, ou são sintoma duma paralisia,
duma impotência, ou são a máscara de escolhas contrárias às
exigências sociais maioritárias. Quer num caso, quer noutro
esse resíduo palavroso é a marca de embates políticos e
sociais que atravessam toda a sociedade, o aparelho de
Estado e portanto também os tribunais. Persiste a propensão
para o refúgio no hieratismo, como se a solenidade hierática
conferisse automaticamente o poder de proferir decisões
justas ou sagradas. Vive-se uma tendência de sentido
formalista na interpretação e na aplicação da lei, sacrificando
o facto. O facto tende a ser ocultado porque o facto é temível.
Evidentemente que o formalismo, não é o problema, mas sim
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o sintoma. Quando se decide por exemplo sobre crimes de
grande relevo social, quem decide tem que ter a segurança de
que não há qualquer hipocrisia na vontade política do Estado,
isto é, de que a vontade política afirmada nas leis corresponde
à vontade inequívoca de que esses crimes devam ser
combatidos. Contudo, no exercício das funções de magistrado
frequentemente se tem a experiência prática da contradição
entre as belas afirmações e a concreta decisão de as tornar
viáveis, pois que também a nossa ordem jurídica assenta
frequentemente na hipocrisia da lei imperfeita ou da lei
ineficaz ou inútil. E vive-se frequentemente como um drama
essa contradição, sentindo-a como uma impotência na acção

• Advogados. A pressão dos números e a diversidade dos
desempenhos profissionais.

• Generalizou-se a percepção de que o crescimento
exponencial, num curto tempo, do número de advogados, traz
e vai continuar a trazer consequências de extraordinário
alcance para a caracterização futura do exercício da
advocacia, ou talvez dos exercícios da advocacia. Para esse
fenómeno concorreram certamente factores vários, o primeiro
dos quais é a massificação inevitável e desejável do ensino
superior, embora isso não signifique que não tenha havido
muitas incoerências e irracionalidades no processo. O que
pretendo fazer ressaltar, ao reconhecer esse aspecto, é que
também tais factores podem continuar a influir de forma
imprevisível nas soluções do futuro. A necessidade de
compreender rigorosamente as alterações que estão a
ocorrer, designadamente de compreender a enorme
diversidade dos concretos desempenhos da profissão de
advogado, nas condições actuais, é uma questão essencial. A
concepção clássica da advocacia como profissão tipicamente
liberal está provavelmente a sofrer forte erosão provocada
pelas concretas condições sociológicas em que a profissão
está a ser exercida e mais tarde ou mais cedo haverá
certamente que abordar juridicamente, tirando daí as
consequências, as situações de fronteira, ou de margem, em
que tal carácter liberal já não é senão uma ficção.

• O advogado e o tribunal. A consistência e a
inconsistência.
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• Porque, evidentemente, não é concebível a existência do
tribunal (esse órgão soberano de composição complexa) sem
o advogado. Não estou a prestar qualquer preito à retórica do
elogio vazio, a qual serve tantas vezes para disfarçar a
deselegância na prática e a falta de respeito pelo exercício da
profissão, retórica essa que esconde frequentemente a
incompreensão de que no tribunal a dialéctica e a contradição
são o instrumento imprescindível para se poder realizar a
justiça. Justamente essa dialéctica e essa contradição têm
que ter condições para poder ser desenvolvidas
genuinamente e não como representação inconsistente em
que os próprios intervenientes não acreditam. Uma segura
maneira de garantir tais condições é assegurar que não
persistem equivocidades nos vários desempenhos funcionais
ou profissionais. Num dos sectores dos mais fulcrais para a
própria existência do estado de direito – a defesa de arguidos
em processos criminais – não existem na nossa sociedade, na
esmagadora maioria dos casos, condições práticas de
exercício desse direito em regime de advocacia liberal. Este
facto e o conjunto de argumentos já afirmados levam-me a
defender para esses casos a necessidade de estruturação de
um corpo da advocacia em que a garantia do integral estatuto
de independência e a formação especializada encontrem
justamente suporte numa orgânica profissional não liberal.

• Mudanças na sociedade e nas condições do exercício da
advocacia.

• Não são apenas as mutações de raiz sociológica que estão a
implicar uma reavaliação e uma recomposição do exercício ou
dos exercícios, da profissão de advogado, por via directa.
Essas mutações repercutem por uma outra via, de forma
indirecta, através das alterações que têm vindo a ser
introduzidas em todo o sistema de administração da justiça e
estas alterações condicionam necessariamente o exercício da
advocacia. Refiro-me, designadamente, ao processo de
progressivo crescimento, diversificação, especialização e
complexidade do sistema de justiça, que invade o lugar
deixado vago por instrumentos de regulação e de ordenação
caídos em desuso, ao mesmo tempo que procura responder a
novas demandas e novas exigências, resultantes de
realidades novas. Esse processo de restruturação do sistema
de administração de justiça não só diversifica e especializa os
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tribunais como alarga o campo de intervenção a momentos de
regulação, mediação e acção, anteriores à intervenção
clássica do tribunal. Este processo é contemporâneo, por
outro lado, da emergência de grande número de interesses de
novo tipo, ou de uma nova complexidade, a exigirem e a
merecerem tutela legal, muitas vezes de natureza híbrida, em
que se confundem as fronteiras da prevalência do privado ou
do público. Creio que esta situação implica decerto uma
atenção nova às condições do exercício da advocacia, às
regras, à deontologia, à natureza do contrato ou do
relacionamento tido com o cliente. Uma das que merece mais
especificamente atenção é aquela que diz respeito às
especificidades do exercício da advocacia em representação
dos interesses privados do Estado.

• Sistema público de justiça e a profissão de advogado.

• Face à evidência de variações cada vez mais nítidas e
profundas nas concretas maneiras do exercício da profissão
de advogado na nossa sociedade actual e face às realidades
várias que determinaram a evolução para essa diversidade e
que vão continuar a determiná-la, creio que não vai continuar
a ser possível fechar os olhos à realidade, nem vai ser
possível continuar a ocultá-la por detrás de uma aparência de
uniformidade, que é apenas uma ficção. Poderá
eventualmente ceder-se à tentação de pensar que os cegos
mecanismos de concorrência determinarão em última análise
uma espécie de selecção natural, salvando-se os mais aptos
e sendo condenados todos os demais, sem que o velho
modelo conceptual sofra beliscaduras. Na desmesura das
condições actuais, na escala inusitada dos fenómenos que
estamos a viver, na sua novidade e na sua complexidade, não
creio que tal possa ocorrer sem consequências dramáticas.
Uma das mais perigosas e preocupantes é a da excessiva
pressão que pode exercer no sentido da desregulação e
desarticulação do conceito do sistema público de justiça,
dessa própria ideia, básica, que é um dos alicerces da lenta
construção do Estado Democrático e de Direito e que é
emanação do princípio da igualdade dos cidadãos. Se
prevalecerem concepções de que o Estado se deve retirar do
domínio da administração da justiça, alargando até ao
impensável o âmbito da regulação obtido por um puro e duro
jogo de forças dos interesses contraditórios, ilusoriamente
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entregues a si, isto é, entregues às condições dos mais fortes,
isso corresponderá apenas a um retrocesso civilizacional. Mas
é compreensível que uma perspectiva dessas possa
enroupar-se belamente de canto de sereia, obsessivo,
dolente, com a visão demencial dos gigantescos montantes
de dinheiro e riqueza que pode significar a privatização de
todo o negócio da regulação. Todavia, essa visão não é senão
uma ilusão que a realidade só poderá transformar em
pesadelo. Um caminho desses não significa organização e
regulação e equilíbrio, mas apenas desorganização e por fim
desordem sem qualquer roupagem. Um caminho desses
significará também a inexistência de um futuro para a nobre
profissão de advogado, pois que o vértice da sua actividade
exerce-se nesse complexo ponto de colisão e harmonia que é
a fronteira entre o âmbito privado e o âmbito público e
desaparecendo este cessa a razão de ser da profissão.

• O processo penal e as alterações legislativas.

• A sucessão no tempo de frequentes e fragmentadas
alterações da lei processual penal merece reserva. Esta
reserva não fica a dever-se a qualquer crença mágica nas
virtualidades do imobilismo da lei, mas resulta sim de uma
experiência negativa sobre as suas consequências práticas
para o concreto exercício do direito criminal pelos tribunais.
Por essa porta da alteração frequente e fragmentada do CPP
têm-se adoptado soluções tantas vezes insuficientemente
pensadas, que introduzem incoerências no sistema, geram
novas dificuldades em vez de as resolverem, produzindo
designadamente um efeito de manta de retalhos, com
consequências perigosas e contrárias às boas intenções de
que resultam. Não tenho dúvida de que o regime actual de
segredo de justiça no processo penal pode e deve ser revisto.
Mas penso que deve resistir-se à sua revisão isolada. É talvez
altura de fazer um balanço mais sereno e aprofundado das
matérias processuais penais. A par do segredo de justiça há
outros temas processuais penais que exigem ser abordados
com visão ampla. Entre eles, todo o regime de recursos. Mas
há outros. E há designadamente que fazer o levantamento
das consequências práticas das alterações mais recentes,
verificando se produziram os efeitos pretendidos. Para todos
esses objectivos se exige tempo e não precipitação,
ponderação e seguros elementos de análise e não uma
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apressada gestão de equilíbrios. Por todas estas razões creio
ser útil que se alargue a discussão pública e técnica sobre
todas estas questões, mas com a ideia de que deve resistir-se
a uma abordagem não sistematizada e global desse conjunto
de problemas.

Fevereiro de 2004-02

João Luis Bento Pena dos Reis

( Procurador da República )


