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O artigo 2º da nossa Constituição 
proclama que a República Portuguesa é 
um Estado de Direito Democrático.  

Sendo o acesso ao direito e a tutela 

jurisdicional efetiva um dos corolários do 

Estado de Direito Democrático por via do 

qual se garante a todos os cidadãos o 

acesso ao direito e aos tribunais para 

defesa dos seus direitos e interesses 

legalmente protegidos, não pode, em 

circunstância alguma, admitir-se uma 

qualquer situação de denegação de justiça 

por insuficiência de meios económicos. 

E em que quadro é, afinal, possível ocorrer 

denegação de Justiça?  

Talvez fosse importante revisitar a história e 

determo-nos sobre o facto de terem passa-

do 48 anos sobre aquela data em que uma 

mudança de regime alcandorou a esperan-

ça...  

São 48 anos de democracia em Portugal e 

46 anos de vida de uma Constituição da 

República de uma nova. Um texto funda 

mental no qual, em absoluto contraste com 

a triste realidade que todos conhecemos, a 

Justiça não emerge  porque o não é, nem 

pode ser! - como o parente pobre.   

Se a enunciação dos motivos que determi-

nam o paradoxo pode permitir uma mais 

aprofundada reflexão e melhor compreen-

são do fenómeno, precipita-se, desde logo, 

como fator explicativo daquela realidade a 

evidente e injustificada inércia que os nos-

sos sucessivos governantes assumem ante 

os problemas que afetam a Justiça.

Uma inércia determinada, desde logo, pelo 

olhar que com que fulminam o poder judi-

cial, qual força perturbadora e incómoda, 

cuja dotação com meios parece constituir 

diabólica e impossível missão e que, por 

isso mesmo, tem, numa ótica de sobrevi-

vência, de funcionar à custa da boa vontade 

de magistrados, dos funcionários e dos 

advogados.

Falar tão somente de falta de meios huma-

nos e materiais é, não só, minimizar o pro-

blema de forma inaceitável, como bran-

quear decisões e condutas que, em nada, 

dignificam os que pelas mesmas são res-

ponsáveis. Veja-se, a este propósito e a 

título de mero exemplo, o que se passa em 

Coimbra. Numa cidade cuja história se cru-

za, funde e confunde, de forma absoluta-

mente natural, com os pergaminhos de 

uma Escola de Direito reconhecida como 
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referência e excelsa fonte de conhecimento 

jurídico - não existe um palácio da justiça 

que acolha, em condições dignas, os diver-

sos juízos especializados. Mais chocante se 

torna se pensarmos que uma tal realidade 

ocorre apesar de o Município de Coimbra 

ter, há mais de 50 anos, transmitido ao 

Estado Português a propriedade de um 

espaço para construção desse mesmo edifí-

cio. Curioso não deixa de ser que o tenha 

feito sob a condição resolutiva de que ali 

nascesse essa mesma construção. Não me-

nos curioso seria se o Município de Coimbra 

resolvesse o contrato e exigisse a restitui-

ção do prédio em causa.

Até porque, a acrescer a tudo isso eclode 

um verdadeiro atentado às mais elementa-

res regras de boa gestão, na justa medida 

em que temos o Estado Português a prefe-

rir pagar anualmente cerca de 800 mil eu-

ros em rendas devidas pelo arrendamento 

de espaços sem o mínimo de condições 

para albergar os serviços da Justiça.

E como se tal não bastasse, se essa falta de 

meios com que somos brindados não bas-

tasse, sofremos ainda o uso - dir-se-ia, o 

abuso - do Estado Português, que usa a 

Ordem dos Advogados para dar cumpri-

mento a uma obrigação de garantia de 

acesso ao direito e aos Tribunais que é sua. 

Fá-lo quando não reembolsa os custos que 

a Ordem dos Advogados tem com a gestão 

do apoio judiciário. Refira-se que no ano de 

2021, só o Conselho Regional de Coimbra 

gastou, com tal gestão, cerca de 170.000,00 

advogados- o que, num Estado de Direito 

Democrático, é inconcebível. Talvez esteja 

na hora de a Ordem dos Advogados e os 

Advogados dizerem basta, não se limitando 

a reclamar insistente e recorrentemente 

contra a miserabilidade de uma tabela de 

honorários, outrossim travando definitiva-

mente este sistema de apoio judiciário em 

que o Estado Português tem vindo a assu-

mir um oportunismo inaudito, aproveitando 

para, num contexto de fragilidade e dificul-

dade que a advocacia portuguesa reconhe-

cidamente atravessa, continuar a transferir 

uma carga que há muito se tornou incom-

portável. 

Dirão alguns que talvez a situação fique a 

dever-se ao facto de os nossos governantes 

terem presente que somos uma classe que 

não tem por hábito virar a cara à luta ou 

aos desafios, e que, mesmo nas condições 

mais adversas, nunca deixará de  

defender aqueles que mais necessitam de 

defesa. É verdade, mas desenganem-se 

aqueles que consideram que esta luta se 

trava numa única frente.
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Passaram cerca de 50 anos e o abandono a 

que a Justiça tem sido votada é, no fim de 

contas, a vergonha dos governantes; de 

todos aqueles cuja obrigação fundamental 

enquanto representantes de um povo ao 

serviço do país é, neste concreto domínio, 

criar as condições necessárias para que a 

Justiça não seja o entrave ao seu desenvol-

vimento político, económico, social e cultu-

ral.
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