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ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO JUDICIÁRIOS 

(Nótula de Apresentação de um Livro) 

 

Manuel da Costa Andrade 

 

I 

 
1. Num gesto de incomensurável generosidade, quis o Senhor Dr. 

JOÃO PALMA, Presidente do Sindicato do Ministério Público, dar-me o 
privilégio de ocupar esta tribuna como apresentador do Livro 
Associativismo e Sindicalismo Judiciários. Uma Realidade Incontornável 
na Democracia Moderna.  

O convite que nesse sentido me foi dirigido configura naturalmente 
uma grande honra, além do mais por me cometer uma tarefa de 
irrecusável responsabilidade. O que talvez se possa dizer é que a 
aceitação da minha parte só pode ser levada à conta de irremível 
irresponsabilidade. E isto porquanto, como pude certificar-me no 
primeiro instante de reflexão que se seguiu à declaração imprudente de 
aceitação, me faltam manifestamente as credenciais indispensáveis para o 
cumprimento da tarefa, ao menos segundo limiares mínimos de 
dignidade. Se bem vejo as coisas, o apresentador de um livro só pode ser 
um conhecedor — no limiar superior da exigência e da excelência — da 
área problemática versada no mesmo livro. Isto é, tem de conhecer e 
dominar a matéria ao nível dos grandes modelos e dos princípios 
basilares e fundantes. E estar, como tal, capacitado para formular e 
apresentar compreensões arquetípicas sobre o tema, para depois as  erigir 
em referentes de valoração e de escrutínio crítico da obra a apresentar. E, 
a partir daí, fazer chegar aos destinatários da apresentação a sua 
mensagem sobre os créditos da obra. Mensagem que naturalmente leva 
consigo um estímulo ou desafio, mais ou menos aberto, mais ou menos 
subtil, à sua leitura. Ou, reversamente, a prevenção contra o desperdício 
desse gesto. 

Seria por demais ocioso protestar que não é, seguramente, esse o 
meu caso, quando está sobre a mesa um livro sobre 
associativismo/sindicalismo, de mais a mais sobre 
associativismo/sindicalismo judiciários.  

Desde logo, não sou um estudioso dos problemas sindicais, nem 
sequer ao nível dos problemas jurídicos, não dominando as leges artis do 
seu tratamento dogmático. Menos ainda sou detentor de construções 
teóricas sustentadas sobre os dados que dominam a experiência sindical. 
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Não domino nem sequer tenho uma perspectiva correcta sobre os seus 
problemas, maxime sobre as linhas de afrontamento e conflito que lhes 
estão subjacentes. Menos ainda sobre os horizontes de convergência ou, 
ao menos, de superação normativa. E é assim tanto do lado dos 
paradigmas de enquadramento normativo (constitucional, legal ou 
convencional); como do lado da experiência daqueles cujos trabalhos e os 
dias são fundamentalmente consumidos em tarefas de reivindicação e de 
negociação quando não nas trincheiras dos combates abertos e expostos 
para que são, com maior ou menos frequência, mobilizados. Em 
definitivo, não tenho por mim nem a teoria nem a prática das coisas de 
que fala o livro e sobre as quais se espera que eu discorra. 

 As carências sobem exponencialmente de tom — nessa mesma 
medida e proporção subindo as dificuldades e a complexidade — quando 
se faz intervir a especificação e a qualificação judiciário. A minha 
experiência e os meus contactos com os magistrados estão 
fundamentalmente circunscritos aos respectivos estatutos e regimes 
jurídicos, oferecidos pelas leis, nomeadamente as leis processuais-penais. 
É, por causa disso, um conhecimento preferencialmente centrado sobre as 
funções, os estatutos (espectro de competências, de direitos, deveres e 
comandos jurídicos ou mesmo deontológicos) e os papeis que lhes estão 
cometidos no drama judiciário. É um conhecimento abstracto e 
descarnado, distanciado das mulheres e homens concretos e reais que 
subjectivizam os papeis, se escondem e vivem por baixo das 
correspondentes máscaras. E têm preocupações, cuidados e, não raro, 
angústias. E são portadores de reivindicações. E são influenciados por 
códigos profissionais e idiossincráticos a que, por força do natural 
desfasamento de trajectórias, não tenho acesso. 

 Ora, a verdade é que é precisamente este outro lado da lua, para 
mim no essencial desconhecido, que  está em causa quando o tema é 
associativismo/sindicalismo judiciários. 

 
2. Claro que há um outro modo — há sempre uma outra 

perspectiva — de ver as coisas e dar sentido ao aparente sem-sentido 
desta circunstância. Pode ter sentido confiar a apresentação de um livro a 
um qualquer leitor, um leitor comum, até então completamente distraído 
e distanciado do tema. Trata-se então de escolher um leitor e erigi-lo 
numa espécie de leitor arquetípico e convertê-lo em mediador entre o 
livro e o público de outros e potenciais leitores. Isto é, pôr esse leitor a 
falar da sua experiência de leitor: do que aprendeu com a leitura, das 
gratificações que dela colheu, da sua reacção às provocações de que o 
livro é explicita ou implicitamente  portador e o que ficou na praia, 
depois do refluxo das ondas da leitura. Ou, noutros termos, o que ficou 
das mensagens, mais ou menos expostas, mais ou menos latentes e 
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subliminares, que o livro leva consigo. Em síntese, em que medida, a 
leitura do livro lhe permite ver agora as coisas do livro — no caso, 
associativismo/sindicalismo judiciários — com outro olhar, no plano 
cognitivo, ou com outra atitude no plano emocional. E, em que medida, 
essa experiência o estimula a recomendar o livro aos destinatários da sua 
comunicação. 

É nesta veste e neste enquadramento, reconhecidamente mais 
modestos mas mais confortáveis,  que arrisco esta participação. E arrisco 
o que parafraseando uma expressão conhecida, poderá ser “uma espécie 
de” apresentação.  

E, ouso acreditá-lo, desta feita, de forma responsável.  
 
 

II 
 
 

3. Numa primeira aproximação, de pendor prevalentemente 
extrínseco e fenomenológico, uma nota começa por avultar: a diversidade 
e heterogeneidade de matérias e áreas problemáticas cobertas e a 
polifonia das vozes que as suportam e oferecem. No livro juntam-se 
magistrados, dirigentes de confederações sindicais, professores e 
jornalistas. Nacionais uns, estrangeiros outros.  

Uns convocam expressamente casos reais segregados pela vida e 
pedidos a uma história não muito distante, nem no tempo nem no espaço; 
outros apostam numa aproximação teórico-doutrinal, privilegiando 
categorias abstractas de enquadramento e sistematização bem como 
axiomas normativos gerais, capazes de oferecer imperativos 
preordenados a ordenar as atitudes e os comportamentos de destinatários 
universais. Uns trazem a armadura conceitual, os cânones interpretativos 
e as leges artis da projecção histórica e historiográfica dos eventos, das 
correntes de pensamento, da emergência e das vicissitudes das 
instituições; outros os modelos de recolha e interpretação próprios da 
investigação sociológica, onde não é difícil rastrear a influência da teoria 
dos sistemas (sociais). Alguns trazem flores aos altares do Estado de 
Direito e dos seus marcadores eidécticos (separação de poderes, 
independência dos tribunais, autonomia do Ministério Público, etc); 
outros preocupam-se com o desdobramento e desimplicação  dos 
corolários normativos dos axiomas fundamentais do direito e das 
exigências nucleares e directamente decorrentes da ideia de justiça. 
Outros ainda mais voltados para o lado da aplicação efectiva da lei aos 
casos e às pessoas, procuram pôr a descoberto as regularidades 
sociológicas registadas, vale dizer os mecanismos de selecção e 
reprodução dos “clientes do costume”. E, de forma mais ou menos 
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larvada mas indisfarçável, denotam o mal estar perante esta justiça de 
olhos vendados, mas que parece ver o suficiente para dar expressão 
fáctica a irredutíveis “afinidades electivas”. 

Em síntese, enquanto uns se comprometem com os problemas de 
law in books, outros mostram-se mais apostados em seguir a trajectória e 
as sequelas da law in action. Neste contexto, enquanto uns curam de 
representar e interpretar os factos, outros procuram ler e reagir aos sinais 
de crítica que os dados trazem consigo. E isto de forma polarizada e 
antinómica: já tentando justificar, desvalorizar e racionalizar os dados, 
temperando o seu potencial de crítica; já, inversamente,  procurando nos 
factos o ponto de apoio de programas de alteração do mundo e da vida. 

E aqui radica um primeiro e significativo motivo de espanto — 
termo aqui tomado no seu significado originário e etimológico, no sentido 
em que o utilizavam os primeiros pensadores gregos: o espanto como 
causa do filosofar. Espanto que se pode expressar na pergunta: de que 
trata verdadeiramente o livro?  

Não pode naturalmente passar-se por cima do título de capa, um 
título a este propósito, unívoco e cortante. Por via do título, este é, 
seguramente, um livro sobre associativismo/sindicalismo judiciários. 
Para além disso e no plano material, é irrecusável que o 
associativismo/sindicalismo judiciários tem uma presença recorrente ao 
longo das páginas do livro. Onde, uma após outra, vão sendo abordadas e 
escalpelizadas as diferentes dimensões e faces do problema, numa 
inequívoca convergência interdisciplinar, a que não faltam os contributos 
da história, da sociologia, do direito, da política, da teoria do Estado, da 
criminologia crítica. 

 
4. Só que, par disso, o leitor vai sendo sistematicamente 

confrontado e surpreendido com toda uma pletora de outros e centrífugos 
problemas, distintos entre si e aparentemente sem significativos 
momentos de comunicabilidade com aquele outro e nuclear tema, 
associativismo/sindicalismo judiciários. 

 
a) Desde logo, é possível colher no livro informação e lição  sobre 

a doutrina constitucional do Estado de Direito, pondo a tónica na 
separação de poderes e sublinhando os tópicos da independência dos 
tribunais e da autonomia do Ministério Público. Independência e 
autonomia que no plano institucional configuram hoje, pelo menos no 
contexto da nossa civilização, aquisições consolidadas e aproblemáticas. 
Mas cuja projecção no dia a dia da aplicação da justiça, acaba por 
conhecer importantes e comprometedoras lacunas e descontinuidades. 
Isto mercê da intervenção de second codes, normativamente apócrifos e 
não escritos em lugar nenhum lugar, mas reais nos seus efeitos e 
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concorrentes com os códigos formal e juridicamente legitimados. 
Lacunas e descontinuidades tanto mais preocupantes — “irritantes” diria 
LUHMANN — e insustentáveis quanto é certo que elas redundam 
sistematicamente em desigualdades, de sentido invariavelmente único.  

De forma implícita e latente, mas nem por isso menos presente e 
impressiva, o livro remete para a problemática da selecção e dos 
mecanismos e regularidades da selecção, com uma presença tão óbvia 
como reconhecida pelos observadores e teorizadores dos dados atinentes 
à administração da justiça, mormente da justiça criminal. Onde, há-de 
reconhecer-se e assumir-se, os poderes fácticos, directa ou indirectamente 
associados ao poder económico e político,  se movimentam em santuários 
relativamente imunes à devassa da justiça criminal. Neste contexto, e 
como o livro não deixa de sublinhar, hoje como ontem a reafirmação 
contrafáctica  da independência dos tribunais e da autonomia do 
Ministério Público continua a fazer todo o sentido. Fazendo eco do 
último sublinhado do texto de LOUIS JOINET, “os perigos continuam a 
espreitar” (p. 36).  

Tal acontece seguramente em contextos e condicionalismos 
diferentes daqueles que estavam presentes alguns séculos atrás. Até 
porque, é bem conhecido, a marcha da história não está amarrada ao 
círculo do eterno retorno, antes se actualiza em avanços irreversíveis, 
numa lógica de espiral. Bem podendo assim dizer-se que também a 
independência e a autonomia não se banham duas vezes nas mesmas 
águas, nem têm que se afirmar perante as mesmas resistências. As 
resistências com que hoje se defrontam são seguramente menos óbvias, 
frontais e definidas. Mas nem por isso menos eficazes, precisamente 
porque invisíveis e nebulosas. 

 
b) Associado a este, aparece o tema da crise actual da justiça, 

traduzida em preocupantes marcas de perda de prestígio e de confiança. 
Tudo a projectar-se em disruptivos efeitos iatrogéneos no funcionamento 
da sociedade e do Estado. Sem prestígio da justiça, não há confiança: 
nem nos seus servidores nem nas decisões que constituem o output do 
sistema. E que os destinatários deixam de erigir em premissas das suas 
expectativas e da sua conduta futura. O que arrasta consigo a perda de 
confiança na validade das normas e da interiorização dos valores por elas 
servidos.  

Tudo a desembocar em perigosos processos de anomia e 
desregramento colectivos. 

É o que, de forma umas vezes implícita e sugerida, outras de forma 
explicitamente assumida, os autores do livro não deixam de sublinhar. E 
fazem-no de maneira tanto mais notável quanto é patente que a”filosofia” 
do livro e os seus programas políticos não enveredam pelo caminho 
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reducionista e fácil da invenção de bodes expiatórios e de projecção de 
culpas. Isto de acordo com a lógica de identificação do outro como a 
fonte ou a causa do mal e a auto-identificação como o princípio do bem. 
Com clarividência, ascese e corajoso sentido auto-crítico, o livro assume 
o propósito de não “descurar a responsabilização dos membros do 
próprio corpo para com a sociedade, optando por uma defesa acrítica de 
classe” (p.49). 

 
c) Mesmo numa recensão intencionalmente sumária de algumas 

das áreas problemáticas versadas no livro e que mais me impressionaram 
no momento da leitura, cabe sublinhar também os clarificadores e 
pertinentes excursos de índole historiográfica. No caso, centrados sobre 
as experiências paradigmáticas da França e da Alemanha. Em que o 
registo da evolução e das transformações do lado do 
associativismo/sindicalismo judiciários é feito tendo como pano de fundo 
as vicissitudes verificadas no plano da organização política, dos avanços 
e recuos, das vitórias e derrotas do Estado de Direito, aqui e ali 
pontilhadas por momentos apocalípticos de tragédia. Sobrando a este 
propósito, clara e sustentada, a evidência de que as mudanças e 
transformações ocorridas no plano político tiveram invariavelmente, e de 
forma impressivamente sincrónica,  réplica do lado da experiência do 
associativismo/sindicalismo judiciários. 

 O que vale paradigmaticamente para o caso alemão, em que a 
descida aos infernos desencadeada pela aventura totalitária, contou em 
medida não despicienda com o comprometimento e a cumplicidade não 
regateada das magistraturas, particularmente dos seus dirigentes, meros 
serventuários do poder. Com muitos dos seus protagonistas a chamar a si 
uma quota elevada no que Jaspers designaria “a culpa alemã”.  

De qualquer forma, tanto a experiência alemã como a francesa 
deixam atrás de si uma lição tão unívoca como cortante. A lição da 
vinculação indissociável entre: de um lado, o Estado de Direito e a 
democracia; e, do outro, o associativismo/sindicalismo judiciários. Isto 
pressuposto que, deste lado, estejam em causa organizações 
representativas e, principalmente, livres. Dotadas de consistentes direitos 
de acção e reacção, a começar pela matricial liberdade de expressão e de 
tomada de posição sobre os assuntos pertinentes. Uma liberdade que 
importa reivindicar e reconhecer à margem de toda a coacção extrínseca e 
de toda censura, a começar pela sua manifestação mais insidiosa e 
dirimente, a auto-censura. 

 
d) Noutra direcção, o fenómeno do associativismo/sindicalismo 

judiciários é também projectado sobre o pano de fundo de uma reflexão 
sociológica sobre as associações no âmbito da sociedade moderna. Neste 
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plano, são assinaladas as oscilações da sua presença e postas em 
evidência as suas funções de integração, tanto em benefício do indivíduo 
como da sociedade enquanto sistema. E é sobretudo na perspectiva da sua 
insuprível funcionalidade sistémica, que as coisas ganham fecundidade 
heurística. Tanto como colectores e difusores de informação e de 
contributos essenciais para a formação da opinião pública sobre que 
assenta a própria ideia democrática, como pela mediação e 
descodificação interpretativa dos impulsos emanados dos poderes 
centrais. Bem como pela representação e subjectivização dos interesses 
colectivos, maxime os que são polarizados pela administração da justiça.  

Tudo com reflexos positivos e funcionais para a integração e 
coesão sociais. Como pode ler-se numa das formulações-síntese do livro, 
a realidade e a vivência democráticas não se esgotam na participação e 
intervenção individuais. São as associações que “canalizam para a esfera 
pública informação, reivindicação e orientações normativas e 
valorativas que permitam enriquecer o processo deliberativo na esfera 
pública” (p. 57). Um topos que aponta directamente para o tema da 
publicidade e do “espaço público” habermasiano, por onde passa outro 
dos fios que suportam a legitimidade do associativismo/sindicalismo 
judiciários. 

 
5. A lista de temas presentes no livro, aparentemente autónomos e 

excêntricos em relação ao tema central, elevado à capa do livro — 
associativismo/sindicalismo judiciários — podia continuar a alongar-se. 
Os que ficam visitados, convocados de forma aleatória e a título 
meramente exemplificativo, oferecem já uma base bastante para 
emprestar plausibilidade à pergunta que deixei antecipada: de que trata 
verdadeiramente o livro? Ora, a resposta só pode ser uma, por mais 
paradoxal que ela possa soar, se tomada precisamente a terminar o 
percurso feito a recordar os temas aparentemente alheios e excêntricos. A 
resposta só pode ser concretamente: este é mesmo um livro sobre  
associativismo/sindicalismo judiciários. Mais, é um livro centrado sobre 
este tema e só inteligível a partir dele.  

Claro que então cabe continuar a questionar, na linha do espanto 
originariamente sublinhado, o que tem a ver com isto o Estado de Direito, 
a independência dos tribunais e a autonomia do Ministério Público, a 
sociologia das associações e dos sistemas sociais, os valores da 
publicidade e do espaço público, o prestígio da justiça, a confiança na 
justiça, a coesão e a integração normativas … E também agora a resposta 
só pode ser unívoca e simples: tudo! 

É um exercício de explicitação e fundamentação deste enunciado, 
adiantado como uma espécie de tese ou de conclusão que ora me 
proponho ensaiar. Trata-se, noutros termos e fundamentalmente, de pôr a 
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descoberto as múltiplas e recíprocas linhas de interpenetração que 
medeiam entre o tema associativismo/sindicalismo judiciários, de um 
lado,  e os temas-ambiente, do outro. 

 
a) As coisas são particularmente lineares do lado das relações entre 

associativismo/sindicalismo judiciários e Estado de Direito, ligados por 
múltiplos, umbilicais e decisivos momentos de comunicabilidade. 

A começar pelo problema da legitimação e da legitimidade do 
associativismo/sindicalismo judiciários, matéria abordada no livro com 
pertinência e abertura. Bem patente na circunstância de a sua discussão  
integrar vozes que encaram o associativismo/sindicalismo judiciários com 
declinada distanciação, cepticismo e mesmo indisfarçada oposição. Ora, a 
equacionação e resposta aos problemas de legitimação e legitimidade do 
associativismo/sindicalismo judiciários entroncam directamente no cerne 
da ideia e da doutrina do Estado de Direito.  

Logo porque o associativismo/sindicalismo judiciário é, em si 
mesmo, expressão de uma liberdade ou de um direito fundamental de 
associação, constitucionalmente assegurado. Depois, porque o 
associativismo/sindicalismo judiciários está intimamente associado à 
independência e autonomia das magistraturas, corolário irrecusável da 
divisão de poderes, um dos rostos do Estado de Direito. Não sendo neste 
contexto arriscado acreditar que o direito ao associativismo/sindicalismo 
judiciário configura, mais do que um direito ou para além de um direito 
— de cada um dos magistrados, individualmente considerados, ou do 
respectivo colectivo como grupo ou classe — uma irrenunciável 
instituição do Estado de Direito e da sociedade democrática. 

 
b) A experiência do associativismo/sindicalismo judiciários está 

também estreitamente associado à procura de caminhos de recuperação 
do prestígio da justiça e da confiança, individual e colectiva, na 
realização da justiça. Logo, por vias do seu comprovado compromisso 
com os valores e as exigências da legalidade, objectividade e igualdade, 
procurando contrariar as manifestações mais expostas e chocantes de 
desigualdade e de privilégio, tão propícias à disseminação da 
desconfiança e do cinismo colectivos. Também pela sua assumida e 
sistemática oposição à multiplicação de imponderadas e precipitadas 
intervenções legislativas, ou numa impressiva expressão com curso no 
livro, de uma “justiça do joelho” ou “no joelho” (p.85).  

Acresce o inestimável serviço prestado pelo 
associativismo/sindicalismo judiciários ao nível do espaço público. Logo 
pela sua quase contínua presença na publicidade, a resgatar as coisas da 
justiça do modelo da arcana praxis e das servidões de velhos e novos 
poderes ocultos. E, intimamente associados, os esforços porfiados de 
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vigilância contra as formas, mais expostas ou mais subliminares, de 
condicionar e, pior do que isso, orientar o sentido da investigação e da 
perseguição das condutas desviantes. Isto para contrariar, e na medida do 
possível neutralizar, o estereotipo — tão ancorado no consciente 
colectivo, e tão drasticamente comprometedor para o prestígio da justiça 
e a confiança que nela é depositada — de que a investigação e a 
perseguição caem sistematicamente sobre os mesmos lugares, os mesmos 
suspeitos. 

Como facilmente se intui, aqui é de reafirmação contrafáctica dos 
valores e dos princípios de legalidade, objectividade, igualdade que se 
trata. 

 
c) Ainda nesta linha de aproximação — 

associativismo/sindicalismo judiciários e prestígio da justiça — 
sobreleva claramente outro dado, particularmente marcante na 
experiência portuguesa e também ele, a justo título, oferecido à 
consideração do leitor. Refiro-me ao facto de serem as associações 
profissionais dos magistrados que, quase em exclusivo, vêm ao espaço 
público subjectivizar o contraditório. Apostando em explicar, justificar e, 
sendo caso disso, sustentar procedimentos e decisões do quotidiano dos 
tribunais. Que muitas vezes são acolhidas no espaço público sob um 
vendaval de críticas, por via de regra,  adiantadas e amplificadas pelos 
media. Media que, frequentemente, apostam na exploração dos lados 
aparentemente mais chocantes, convidando a rasgar as vestes e a chamar 
a justiça e os seus agentes ao pelourinho.  E isto sem o exigido exame  
das singularidades e especificidades do processo concretamente em causa 
e sem tomar na devida conta o sentido e as implicações dos normativos 
aplicáveis. E desatentos e distraídos da sua densidade teleológica e 
axiológica e dos avanços civilizacionais que eles têm atrás de si, muitas 
vezes feitos à custa do inenarrável sofrimento de tantos. 

Ora, à vista da indisfarçável falta de propensão das instâncias 
representativas das instituições judiciárias para cumprir este papel, têm 
sido as associações profissionais a colmatar a lacuna e ocupar a 
trincheira. Travando, quase sempre com acerto e eficácia, o combate. E, 
invariavelmente, animados da consciência e do propósito de em cada hora 
oferecer contributos para a salvaguarda e a recuperação do prestígio da 
justiça  e da confiança que ela deve despertar nos seus destinatários. 

 
6.  Chegados aqui, julgo poder considerar confirmada a conclusão 

antecipada. E segundo a qual a dispersão e aparente excentricidade dos 
temas versados no livro  — de mais a mais trazidos por diferentes vozes e 
diferentes rostos, com experiências, memorias, preocupações, “interesses 
cognitivos” dissonantes e constelações axiológicas não inteiramente 
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sobreponívéis — estão longe de comprometer  aquela unidade de sentido 
e aquele fio condutor  que configuram uma exigência  conatural de todo o 
livro. Bem vistas as coisas, todos os temas e áreas problemáticas são 
afinal convocadas pela discussão centrada sobre o 
associativismo/sindicalismo judiciários, o tema nuclear que emerge como 
alfa e ómega do trabalho, e oferece ao leitor um benvindo fio de Ariana. 
Bem podendo mesmo dizer-se que a discussão do 
associativismo/sindicalismo judiciário não faria sentido, não seria 
minimamente  fecunda nem clarificadora, sem recuperar e reinterpretar 
de forma auto-referente — passe o eco da linguagem luhmanniana — a 
complexidade emergente dos sistemas-ambiente. Como aqueles que 
encontraram reconhecimento expresso no livro. E todos aqueles que nele 
têm presença, mais ou menos larvada e discreta mas que é possível, com 
um elementar exercício hermenêutico de desentranhamento, referenciar e 
chamar à linha do horizonte problemático. 

Fechado assim o círculo lógico e epistemológico do meu percurso, 
soa claramente a hora de encerrar o discurso. Não o farei sem antes trazer 
à mesa um topos final, que pode também ser visitado no livro. Que, além 
do mais, emerge no contexto desta apresentação como motivo de 
merecido e justo tributo ao associativismo/sindicalismo judiciários. Dito 
de forma intencionalmente breve, tenho em vista as singularidades da 
conflitualidade sustentada pelas associações profissionais das 
magistraturas, concretamente das portuguesas. Singularidades que 
contendem tanto com o traçado das linhas de divisão e afrontamento 
como com os motivos — se quisermos com os interesses trazidos ao 
conflito — bem como com o tom e o pathos postos na sua gestão e 
condução, na procura de equilíbrios de superação a cada momento 
possíveis. 

Sabe-se como a conflitualidade configura uma dimensão conatural 
à ideia e à experiência sindicais . O normal no panorama sindical  é que 
os sindicatos se movimentem em nome de interesses e reivindicações, em 
princípio antinómicos com os interesses suportados e subjectivizados pela 
entidade  — empresa, instituição, sistema — a que prestam trabalho. O 
quadro é aqui significativamente outro. Os dirigentes das associações  e 
sindicatos das magistraturas levam muitas das suas intervenções e das 
suas reivindicações— vale dizer, também dos seus combates — em nome 
de valores e interesses que não são antinómicos face aos que são 
suportados pelo “outro lado”. Estranhamente, são os mesmos: de ambos 
os lados se pretexta brandir palavra e gládio pelos valores e interesses 
imanentes ao sistema de justiça. A estranheza e a complexidade sobem de 
tom quando se toma em linha de conta que, numa primeira e mais linear 
consideração das coisas, são precisamente aqueles “outros” que  
emergem como os representantes institucionais e, como tais, os 
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intérpretes mais credenciados dos valores e interesses em causa. Pelo 
menos foi este o papel que lhe terá sido distribuído pelo autor do Grande 
Teatro do Mundo. 

Por ser assim, compreende-se que este seja um combate que os 
autores do livro se propõem conduzir  à custa da renúncia a muitas das 
suas próprias gratificações e ganhos. Numa emblemática proclamação do 
livro “ as preocupações com o nosso estatuto sócio-profissional, 
actualmente um dos mais degradados da Europa … cedem perante 
questões estruturais fundamentais, como a configuração constitucional 
do Ministério Público português, os direitos dos cidadãos que o 
Ministério Público português, como defensor da legalidade democrática, 
deve lutar para preservar” (p. 23). 

Sendo assim as coisas, não será arriscado, na hora de concluir, 
sustentar que o sistema de justiça conta — em sua defesa, na promoção 
dos seus valores, na prossecução dos seus objectivos, no desempenho das 
suas funções, na preservação do seu prestígio — com o suporte das 
associações profissionais das suas magistraturas. Que ao contribuírem 
para a eficácia, o prestígio e a confiança na justiça, nessa mesma medida 
contribuem para a preservação e reforço do Estado de Direito. E nessa 
mesma medida emergindo credores de um tributo que não pode regatear-
se. 

 
 

III 
 

 
7. Vistas as coisas deste meu posto de observação, devo ao livro 

sob apresentação o privilégio de mo ter demonstrado. E devo ao Senhor 
Presidente do SMMP ter-me assegurado a oportunidade de ler 
criticamente a obra. Aos ouvintes, na medida em que a eles me tenha 
adiantado, devo o conselho de uma leitura atenta. 

 

 

 

 

 

 

  


