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1. De país atrasado, eminentemente rural, fechado sobre si próprio, dominado 

por um regime político corporativo de cunho paternalista, Portugal transformou-se, nas 

últimas três décadas, num país democrático, inserido na União Europeia, aberto e 

plural. Essas transformações implicaram, como não podia deixar de ser, uma 

redefinição do papel e da estrutura do Estado que, na linha do figurino europeu, para 

além das suas funções tradicionais, passou a garantir à generalidade da população, a 

saúde, a segurança social e a educação, no que foi acompanhado pelo eclodir da 

chamada sociedade de consumo e de cultura massas, fenómenos comuns nas sociedades 

modernas. Esse circunstancialismo originou a crescente procura dos serviços públicos, 

por um número cada vez mais avassalador de pessoas, sem que a esse aumento, a essa 

pressão da procura, tivesse o Estado logrado dar resposta, quer em termos de qualidade 

quer em termos de quantidade. E, porque tem sido assim, há já quem vaticine o fim do 

Estado Providencia e do modelo social que está na sua origem, e proclame a 

inevitabilidade do surgimento do Estado neo-liberal. Não sendo este o tempo nem o 

local para esse tipo de debate, afiguram-se-me inegáveis, as dificuldades que se vivem 

em várias áreas do sector público.  

2. Em termos necessariamente sintéticos, e apenas para ilustrar o que dizemos, 

refere-se o seguinte: na saúde, de todos são conhecidas as longas e escandalosas filas e 

listas de espera para obtenção de uma consulta ou para a marcação de uma operação, 

algumas delas de natureza urgente!; no âmbito da segurança social, teme-se que o 

sistema se torne, a prazo, insustentável, fruto, sobretudo, do persistente decréscimo da 

natalidade e do alongamento da esperança média de vida da população, com o 

consequente aumento do número dos beneficiários e a diminuição do número dos 

contribuintes, sendo parcos e escassos os apoios prestados na actualidade; a nível 

educativo, apesar das reformas que se têm encetado, são no mínimo tristes e 

desanimadores, os resultados obtidos, o que pode constatar-se pelo nível muito baixo 

das notas das principais disciplinas do ensino. Mas não só nestas áreas ocorrem 

problemas. Também nos sectores tradicionais do Estado, como é a justiça, se fizeram 

sentir os acontecimentos das últimas décadas e se denotam as deficiências e 

dificuldades. Face à temática desta intervenção, importa aqui reflectir um pouco mais. 



Com o 25 de Abril e a subsequente outorga da Constituição de 1976, a sociedade 

portuguesa passou a assentar nos valores da Liberdade e da Igualdade, tendo sido 

reafirmados, embora com novo enquadramento político-constitucional, os princípios da 

separação dos poderes do Estado e o da Independência dos Tribunais. A consagração 

desses valores e princípios, deu origem à aprovação de variadíssima legislação, que 

visou harmonizar o sistema jurídico com a nova realidade vigente.  

3. De entre as inúmeras medidas legislativas tomadas, destaco, pela sua inequívoca 

relevância na justiça: a consagração e a instituição do órgão de auto-governo e de gestão 

da magistratura judicial, o Conselho Superior da Magistratura (CSM); o acesso das 

mulheres à magistratura, função, até então, exclusivamente viril; a consagração do MP, 

como magistratura distinta e autónoma da magistratura judicial, pondo-se, assim, termo 

ao sistema de acesso à judicatura através da carreira vestibular dessa magistratura; a 

criação do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), entidade que passou a deter 

competência para a formação dos futuros magistrados. A institucionalização do CSM, 

como órgão autónomo de gestão e disciplina da magistratura judicial, previsto na 

Constituição e na lei, integrado por juízes e não só, constituiu um importante 

instrumento para se assegurar a independência da justiça e do poder judicial face aos 

demais poderes do Estado, previstos no nosso sistema político-constitucional. A 

possibilidade de ingresso das mulheres na judicatura, veio alterar profundamente a 

fisionomia do exercício da função judicial, na medida em que trouxe “o olhar 

feminino”, a “outra metade do céu”, para o universo da magistratura judicial, o que, 

pela diferença, só a poderá enriquecer. Com a separação das magistraturas, deram-se 

os passos decisivos no sentido da dignificação e autonomização do MP, próprios das 

sociedades democráticas. A criação do CEJ, por seu turno, significou uma nova 

perspectiva de encarar a formação e a preparação técnica dos futuros magistrados, numa 

sociedade cada vez mais complexa, sabido serem estes elementos fundamentais 

para o exercício independente da função judicial. 

4. Igualmente o sistema de justiça se ressentiu com a procura maciça dos seus serviços. 

À justiça passaram a acorrer entidades e pessoas em número abissalmente superior ao 

do passado. Na verdade, não só os cidadãos passaram a estar mais informados e 

conscientes dos seus direitos e demandam cada vez mais e em maior número, como 

muitas empresas, sobretudo de concessão de crédito, pura e simplesmente, 

“colonizaram” os tribunais, com acções de cobrança de dívidas e execuções. Têm sido 

desenvolvidos esforços, é certo, no que concerne, nomeadamente, à melhoria das 



instalações, criação de novos tribunais, informatização dos serviços e aumento dos 

quadros. Todavia, o sistema, continua ainda, em muitos casos, sem dar resposta 

adequada e atempada às solicitações que lhe são feitas. De facto, são ainda dramáticos 

os números de casos pendentes nalguns tribunais. Há ainda inúmeros processos que 

levam vários anos, demasiados anos, até conhecerem decisão definitiva. Muitas 

instalações não têm condições dignas ou adequadas para o exercício das funções 

judiciárias. O apoio material e logístico prestado é, em muitas situações, perfeitamente 

deficiente. Os juízes em funções são ainda em número deficitário para as necessidades. 

Enfim, o rol de falhas poderia continuar por muitas, muitas mais linhas.  

 5. Apesar da instauração da democracia, da referida reconfiguração do Estado 

e de terem sido realizadas algumas reformas visando adequá-lo às novas situações e às 

necessidades entretanto surgidas, tem-se mantido, em maior ou menor grau, a decálage 

entre aquilo que é preciso e o que é oferecido. O que gera sentimentos de frustração e 

de incompreensão de um lado e do outro. E, se tudo isto é assim, outro dado sociológico 

de análise importa ter em conta. É que, apesar das apontadas dificuldades, que são 

conhecidas e sentidas pela população de um modo geral e das persistentes fragilidades 

a nível cultural, técnico e profissional que o nosso país ainda apresenta, que também 

são facilmente detectáveis por qualquer um de nós, os portugueses alimentam hoje 

sonhos e expectativas semelhantes aos dos outros cidadãos europeus. A sociedade de 

consumo em que Portugal se transformou, a integração no espaço europeu, implicam 

para eles não ser concebível “voltar atrás”. Parte da própria classe média ainda não se 

distanciou, no tempo, o suficiente, para se esquecer da pobreza e também não aceita 

retroceder. Para além disso, fruto da liberdade, da comunicação e da informação, os 

cidadãos são hoje mais activos e reivindicativos do que antigamente. Manifestam-se e 

exigem soluções para os seus problemas. Têm outras necessidades que desejam ver 

satisfeitas. Com a profusão dos “media” e, apesar de tudo, do aumento dos níveis de 

escolaridade e de consciência cívica, necessitam cada vez mais de saber o “porquê das 

coisas”, não aceitam ser arredados das medidas que lhes digam respeito. Longe vão os 

tempos em que eram compelidos ao silêncio, a aceitar o segredo e o mistério. Hoje 

pretendem ser informados, desejam respostas rápidas e eficientes para o que os aflige e 

preocupa (democracia cognitiva).  

6. Muito por força da comunicação social, que, no geral, apenas denuncia os 

lados negativos de pessoas e das coisas, confiam hoje muito menos nos outros e nas 

instituições. Exigem transparência. Desejam viver mais tempo e melhor. Receiam o 



futuro e temem a mudança. Estão insatisfeitos e descontentes com o que lhes é 

proporcionado. A envolver todo este quadro, a interdependência em que se vive 

actualmente, o fenómeno da globalização, “tudo está em toda a parte”, o imparável 

avanço científico e tecnológico, a mutação dos valores e a emergência de novos 

paradigmas. Se nunca o mundo foi estático ou prefigurável, a rapidez da mudança e o 

grau de imprevisibilidade em que vivemos atingem hoje graus inimagináveis e até 

assustadores. E, as transformações são tão profundas que, ainda que dentro do mesmo 

espaço politico – cultural, é difícil saber “por onde vamos”. Antigamente não 

conhecíamos as respostas, hoje não sabemos como formular as perguntas. Os valores – 

a vida e a morte, o casamento, a família, a religião - em que assentaram, durante séculos, 

as sociedades, não se recortam com nitidez, a ponto de nos ser, actualmente difícil dizer, 

a propósito deles, o que está certo ou o que está errado. Por isso se fala, na relatividade 

dos valores morais. É, essencialmente, com base neste tipo de contex 2. to, muito 

sumariamente referido, que os magistrados judiciais têm de julgar. 

7. O exercício da magistratura judicial (direitos, deveres, garantias, carreira, 

disciplina, etc.) encontra-se legalmente previsto no Estatuto dos Magistrados Judiciais. 

Aí se prevê a independência, que implica que os magistrados judiciais julguem segundo 

a Constituição e a lei, não estando sujeitos a ordens ou instruções; a irresponsabilidade, 

que implica não poderem os magistrados ser responsabilizados pelas suas decisões, 

salvos os casos previstos na lei; a inamovibilidade, por via da qual os magistrados 

judiciais são nomeados vitaliciamente, não podendo ser transferidos, suspensos, 

promovidos, aposentados, ou mudados de situação, salvo nos casos previstos; e ainda 

a imparcialidade, por força da qual, em suma, se proíbe o exercício de funções em 

tribunal onde exerçam funções ou tenham exercido funções judiciais ou de advocacia, 

pessoas ligadas ao magistrado por casamento, união de facto, ou laços de natureza 

familiar até determinado grau. Quanto aos deveres dos magistrados judiciais, é-lhes 

proibido, nomeadamente, o exercício de actividade político-partidária de carácter 

público, sendo-lhes vedado ainda ocupar cargos políticos, excepto os de Presidente da 

República, membro do Governo ou do Conselho de Estado. Por força do dever de 

reserva não podem os magistrados judiciais fazer declarações ou comentários sobre 

processos, salvo se o CSM autorizar, salvo os casos, que não cobertos pelo segredo de 

justiça ou pelo sigilo profissional, visem, nomeadamente, o acesso à informação. É 

ainda proibido aos juízes no activo, o desempenho de qualquer outra função pública ou 

privada, salvo as funções docentes ou de investigação, desde que não remuneradas. 



8. A previsão daquelas garantias, de conteúdo eminentemente funcional, bem 

como a imposição daqueles deveres, que traduzem significativas limitações à  

autonomia pessoal, cívica e profissional dos juízes, deixam claramente perceber as 

especificidades da judicatura, e podem compreender-se como meio de salvaguardar o 

prestígio e o respeito pela magistratura judicial. Mas, se esse é regime legal a respeitar, 

há todo um conjunto de comportamentos, “obrigações”, “modos de estar e de ser” que 

o magistrado também deve observar no exercício da sua função e fora dele, e que, pelo 

menos até agora, não estão escritos em qualquer lugar. Na realidade, não basta o 

cumprimento dos deveres legais ou o destro manuseamento das regras jurídicas, para 

que o exercício de uma função tão nobre, peculiar e exigente, como é a judicial, mereça 

o respeito e a confiança dos cidadãos, a quem primordialmente se destina e que são, 

simultaneamente, a fonte material da sua legitimidade. É preciso “algo mais”. Para que 

os cidadãos confiem na Justiça - o que é dizer nos seus juízes –garantes que são da 

salvaguarda e defesa dos seus direitos, o seu último reduto, em muitos casos, importa 

observar sempre as regras da deontologia e da ética, pré-ordenadoras que são da carreira 

judicial, mas que, em épocas de crise e de mudança, emergem com maior intensidade 

nos nossos espíritos. O juiz deve, pois, empenhar-se em toda sua vida profissional por 

ser: independente, imparcial, íntegro, honesto, diligente, pontual, manter a reserva 

quanto aos casos que tem em mãos. O que deve também aparentar. Ser e parecer, 

continua a fazer sentido.  

9. Só que estes atributos deverão ser perspectivados face à complexidade do 

presente e do futuro previsível, o que envolve da parte do julgador uma atitude com 

uma tríplice e multifacetada dimensão de i) cultura, ii) comunicabilidade e iii) 

humanismo.  

i) Cultura. Não somente se pressupõe que o juiz tenha uma sólida e actualizada 

cultura jurídica e judiciária – o que implica permanente estudo e uma postura de 

formação ao longo da vida e até de auto-didactismo, como é necessário que o mesmo 

acompanhe pela leitura, debates, acções de formação, o que de mais relevante se passa 

com os outros saberes (psicologia, sociologia, economia e outras), que o poderão 

auxiliar na compreensão da realidade que está subjacente à decisão. De relevo será 

ainda que o juiz se interesse, se possível discuta e reflicta, sobre os temas da vida que 

as obras da literatura do teatro e do cinema nos propiciam, e que deve fazer um esforço 

por acompanhar. De cultura é também o julgador que, consciente da incerteza do 

mundo, da relatividade dos valores e das crises em que vivemos, decide, com base na 



sua convicção, alicerçada em dados da vida e da experiência e do direito, que o mesmo, 

esforçadamente, deve tentar explicitar e transmitir do modo mais inteligível possível 

para os sujeitos processuais e seus concidadãos. Ao invés de peremptoriamente afirmar, 

deve tentar convencer pela qualidade e bondade da sua argumentação, pois que ao 

exercício da autoridade, do “jus imperi”, deve hoje prevalecer a arte da persuadir, de 

convencer, preferencialmente em termos pedagógicos. Na linha de J. Habermas, a 

racionalidade comunicativa baseia-se na força do melhor argumento e não no 

argumento da força.  

10. O conteúdo da decisão, por seu turno, deve ser dirigido aos cidadãos e só 

mediatamente ao interior do sistema. Acto de cultura é ainda a decisão que ao invés de 

se limitar a pôr cobro à incerteza, rasgando uma (qualquer) solução, manifesta 

preocupação, sensibilidade, com as consequências dessa decisão (responsabilidade 

social). Por último, a decisão deve, dentro do possível e cada vez mais, tender para a 

paz e inclusão social bem como para a reconciliação entre os homens. Se ela não o fizer, 

outros meios ou mecanismos, tomarão o seu lugar. 

 ii) Comunicabilidade. Vivemos na era da comunicação, da informação e do 

conhecimento em que tudo se liga e se conexiona. A meu ver, o isolacionismo e o 

“sacerdócio” que, para muitos, eram apanágios da função judicial, não fazem hoje 

qualquer sentido. A justiça e os seus agentes não podem ficar arredados desta fase do 

processo histórico, têm de o acompanhar e de se adaptar. Trata-se, a meu ver de fazer 

funcionar uma atitude comunicacional e de relação com a sociedade. As pessoas 

precisam compreender as “regras do jogo” para “jogando”, as puderam respeitar. Neste 

âmbito, será importante que o magistrado conheça e saiba usar as modernas técnicas da 

comunicação (verbal) para poder interagir com as partes e demais intervenientes 

processuais. A linguagem escrita, apesar de recortada pelos conceitos técnicos 

jurídicos, o que lhe dá segurança e rigor, deve primar pela clareza e concisão, pois a 

mesma dirige-se aos mandatários e aos cidadãos e estes, de um modo geral, não têm 

conhecimentos jurídicos.  

11. Desta feita, para além do rigor jurídico, o julgador deve preocupar-se em 

que a sua linguagem seja compreensível para o cidadão destinatário da sua decisão, 

qualquer que seja o seu nível de instrução e formação. É que, só assim, tal decisão será 

verdadeiramente democrática. A atitude comunicacional acima descrita implica, ainda 

a meu ver, que preferencialmente, através das competentes vias, com o cuidado em 

saber conjugar a reserva e o segredo profissional com a liberdade de informação e o 



principio da transparência vigentes em democracia, possam ser prestadas os 

esclarecimentos que se impuseram no caso. O silêncio e a ausência de explicitação 

afiguram-se-me perniciosos, pelos “mal entendidos” que podem criar, em muitos casos. 

É preciso de facto, saber avaliar bem as situações, mas o exercício da comunicação 

afigura-se-me ser preferível ao silêncio. Por estarmos na era da comunicação, já não há 

margem para a distância incompreensível, para o formalismo excessivo ou para 

opacidade.  

iii) Humanismo. Trata-se de interiorizar, de uma vez por todas, e agir em 

conformidade, que o juiz deve assumir papel criador na interpretação e integração da 

lei. Não pode ser de outra maneira, face à complexidade das normas que urge aplicar, 

e às inúmeras lacunas que importa integrar. Essa situação não implica porém que se 

caia no arbítrio e no subjectivismo, que seriam um atentado às regras do Estado de 

Direito e à democracia. A essa criatividade, contrapõe-se, em termos dialécticos, a 

vinculação do exercício do poder judicial aos valores da justiça, da dignidade da pessoa 

humana, da igualdade, bem como aos direitos fundamentais.  

12. A justificada e consentida liberdade e criação, circunscreve-se aos valores 

fundamentais da humanidade, que são, eles mesmos, a fonte da mais intensa e profunda 

criatividade da arte de, com justiça, julgar. Para além desta perspectiva, que se me 

afigura essencial, considero que existem ainda dois outros aspectos que revelam o 

humanismo no exercício da função judicial. São eles a humildade e a sensibilidade. Os 

juízes não devem nunca esquecer-se da sua condição de seres humanos, em particular 

quando se relacionam com as partes ou os demais intervenientes processuais. O homem 

investido no papel de juiz nem por isso perde essa sua condição. É um ser humano igual 

aos demais que se cruzam no processo e a quem deve respeito por essa sua cúmplice 

condição. Quantas vezes nos damos conta que aquela atitude, aquele comportamento, 

do Outro, poderia ter sido tomada por nós se estivéssemos naquelas circunstâncias. O 

juiz, é um servidor da comunidade, alguém já lhe chamou obreiro social, não devendo 

assumir-se como superior aos seus semelhantes. Compreender e aceitar a dimensão 

humana dos problemas que tem por resolver, perceber (e não esquecer), que por traz 

dos processos estão pessoas, com as suas histórias, os seus sentimentos, que esperam 

lhes seja feita justiça, afigura-se-me essencial para que se possa falar de humanismo. 

Outro dom fundamental desse humanismo é a sensibilidade. Sentir os outros, sentir as 

coisas, ajuda-nos a perceber melhor as diferenças, as nuances de cada caso, a valorar e 

a compreender melhor a dor e o sofrimento das pessoas. O juiz deve fazer uso dela ao 



logo da nossa carreira, não a deve ignorar. A meu ver, a sensibilidade, aliada à 

imparcialidade e isenção, é uma mais valia no acto de julgar. Chegados aqui muitos 

pensarão que as ideias acima explanadas não são realistas nem viáveis, que os homens 

e as instituições serão sempre imperfeitos e insuficientes. Não há milagres, que se trata 

de utopia. Talvez tenham razão. Mas, tal como outros já disseram, e eu acho que está 

certo: “ A Utopia não é oimpossível, mas aquilo que ainda não é possível”, continuarei 

a pugnar por aquilo em que acredito e que considero, poderá acontecer. Pelo que, 

também eu digo, SIM, NÓS PODEMOS! 


