
97

A “crise” – Vasco Pulido Valente, com a sua proverbial 
capacidade de síntese, define-lhe bem os sintomas: 
“A crise é tão grande e tão profunda que está literal-

mente em toda a parte: nas ruas, nas conversas, num medo 
surdo que vai crescendo, no desprezo geral pela autoridade 
e na desconfiança de qualquer política e qualquer político.”1

A crise sente-se, dói, envolve, limita, desespera e deprime. 
Toca a todos, embora não da mesma maneira. Rapidamente, 
muito mais depressa do que alguns esperavam, designada-
mente, os governantes, a “crise” alterou o tipo de vida das 
pessoas; aquele a que as habituaram e que lhes foi vendido 
como um modelo que progrediria e se aperfeiçoaria sem 
 limites. A “crise” e a recusa de discutir alternativas reais 
ao sistema político e económico que a produziu abalaram 

 radicalmente as expectativas de 
todos e, pior, roubaram o futuro das 
novas gerações.

Esta “crise” reconduz-se, con-
tudo, ainda e só, à ideia velada que 
dela nos querem dar ou que nos 
“permitem” discutir no espaço 
público: discutimos apenas, por isso, 
as evidências da crise.

Da economia ao sistema político 
e às políticas anticrise, do papel do 
Estado e das instituições aos valores 
que elas podem e devem assegurar 
na sociedade, da cultura à educa-
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ção, todas as percepções e discussões dominan-
tes sobre a “crise” são, assim, reconduzidas à 
simples necessidade de liftings capazes de per-
mitir renovar um modelo que, de facto, não se 
quer questionar.

Só que, no fundo, esse modelo já não existe.
A “crise a que temos direito” é, assim, de 

facto e apenas, aquela que encobre a “verda-
deira crise”.

Com a “ocultação” que permite, ela não é, 
por isso, de todo incómoda e negativa para os 
seus responsáveis políticos e económicos.

O que a verdade da “crise” poderá pôr a nu 
– mas ainda ninguém realmente gritou com força 
que o rei vai nu – é a incapacidade que todos 
parecem sentir para manter os equilíbrios eco-
nómicos, sociais e políticos (os direitos, os valo-
res) que sustentam o modelo de sociedade ainda 
actual e a já limitada “utopia” a ele associada.

Discutindo os crimes dos banqueiros, discu-
tindo as políticas de emergência para controlar 
a crise, discutindo a importância das grandes 
ou das pequenas obras públicas, discutindo a 
ética dos negócios, da política e a corrupção, 
 discutindo a crise da Justiça e dos Tribunais, dis-
cutindo a cultura e os comportamentos sociais, 
a saúde e educação pública e as suas mortes 
anunciadas, discutindo tudo isso embora, não 
se discute, realmente, aquilo que a “crise” pôs 
em crise: a validade e possibilidade de subsis-
tência do modelo económico, político e social 
que a produziu.

Não se discute a vida que vivemos, a que 
vamos passar a viver e a sociedade que queremos 
e podemos construir.

Debrucemo-nos, por isso, um pouco mais 
sobre um dos aspectos particulares da “crise”    
– a chamada “crise da Justiça” –, a fim de per-
ceber melhor do que falamos quando nos refe-
rimos ao aproveitamento político da “crise” de 
que vamos falando.

No nosso país, “crise da Justiça” tem, prati-
camente, sido sinónimo único de “atraso dos 
processos”. A questão visível, a questão de que 

todos falam, a que deslegitima e coloca em crise 
toda a Justiça é, sem mais, a da “morosidade”.

A “morosidade” é a causa e a consequência 
da “ineficiência” do nosso modelo de Justiça e, 
portanto, da sua “crise”.

Portugal – todos repetem – é dos países com 
maiores atrasos na Justiça. 

Tomemos, então, esta questão como para-
digma dos métodos obnubilatórios a que tem 
sido reconduzida a discussão desta “crise” e de 
todas as outras.

De acordo com as estatísticas oficiais e 
internacionais (Conselho da Europa), Portugal 
encontra-se no terço superior da lista europeia 
dos países onde a Justiça é mais rápida. Atrás, 
ficam, por exemplo, a Espanha, a França e a 
Itália. Países como a Alemanha ficam quase ao 
mesmo nível2.

Perante estes dados, concluiríamos que, ou as 
estatísticas oficiais fornecidas às instâncias euro-
peias são falsas, o que seria grave e pouco sensato 
admitir, ou a demagogia das análises públicas 
sobre a morosidade da Justiça portuguesa ultra-
passa todos os limites do razoável3.

Tomando, em todo o caso, por boas as esta-
tísticas oficiais, significa isto que podemos afir-
mar que a Justiça portuguesa é rápida e eficaz?

Não, não é, e a comunidade tem disso cons-
ciência.

Acontece que tais dados colocam, desde logo, 
o problema num outro plano: o dos próprios 
conceitos de “eficiência” dos modelos europeus 
continentais, onde o modelo de Justiça portu-
guesa se insere.

Neste passo, importa fazer, todavia, uma 
observação: na Justiça, velocidade e “eficiência” 
não significam sempre “efectividade”, mas esta 
necessita de ambas. 

Recordando, a propósito, uma decisão ainda 
recente de um tribunal inglês que havia conde-
nado a prisão perpétua um cidadão português e 
que, depois de anos de prisão, veio a ser anulada, 
por se ter concluído que fora fundada em provas 
deficientes, se não falseadas pela investigação poli-

2 Relatório do CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) para o ano de 2008.
3 Ver artigo de Nuno Garoupa, no Jornal de Negócios, de dia 20 de Agosto de 2009.
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cial, podemos facilmente concluir, também, que 
o nosso sistema de investigação e decisão, apesar 
de não tão rápido e “decisório” como o daquele 
país, é bem mais seguro, controlado e humanista.

Os casos de “eficiente” precipitação dramá-
tica da Justiça dos países anglo-saxónicos, embora 
não relevem da estatística e interessem aos eco-
nomistas, são, no entanto, tristemente, famosos.

Recordam-se de um filme sobre o caso verí-
dico do julgamento de supostos activistas do IRA 
que assentou em provas falsas e manipuladas 
pela polícia inglesa para fins de gestão da agenda 
política e que, em Portugal, teve o nome de Em 
Nome do Pai?4

Em suma, no contexto europeu, nem a nossa 
Justiça é das mais lentas da Europa (ela é, pelo 
contrário, das menos lentas), nem a rapidez que se 
diz desejar quer dizer sempre qualidade e eficácia.

Feito este parêntese, regressemos, no entanto, 
ao caso real da morosidade dos nossos tribunais.

A morosidade da nossa Justiça é, repetimos, 
um problema real, mas é, em geral, mal ou dema-
gogicamente analisado.

Na verdade, para uma sua percepção e efec-
tiva correcção, tão ou mais importante do que 
saber a velocidade global da maioria dos proces-
sos é perceber, verdadeiramente, em que medida 
o sistema assegura a uns e não a outros a possi-
bilidade de protelar decisões.

É que os “atrasos” não se verificam em todo 
o tipo de processos, nem, menos ainda, relativa-
mente a todos os intervenientes. O que acontece 
é que o sistema permite a uns tantos levar pro-
cessos à prescrição, através de um jogo complexo 

de alterações legislativas oportunas e de um sis-
tema de recursos, caro e complexo, que nunca 
ninguém quis, realmente, mudar.

Além disso, os atrasos não se distribuem 
igualmente por todas as jurisdições.

Importa, por isso, conhecer com rigor as juris-
dições onde os atrasos são maiores e quem pode 
beneficiar com eles5.

Para surpresa de alguns (ou talvez não), cons-
tata-se, nos estudos do Conselho da Europa, que 
é nas áreas cível e administrativa e não na penal, 
como publicamente se quer dar a entender, que 
o nosso sistema se mostra mais lento. Isto, 
mesmo não tomando em conta o peso esmaga-
dor que, para as estatísticas da Justiça cível, a 
nova e desastrosa reforma da acção executiva 
comporta.

A lentidão destas jurisdições, ao contrário do 
que acontece com a Justiça penal onde influem 
causas múltiplas, depende, todavia, no essencial, 
do seu regime processual específico. Com efeito, 
cabendo fundamentalmente o impulso e gestão 
destes processos às partes interessadas, com bons 
códigos de processo, nada pode obstar ao seu 
pleno e fluido andamento. A verdade, porém, é 
que nenhuma reforma digna desse nome está em 
curso nesta área; o Código de Processo Civil 
actual é já uma manta de retalhos sem qualquer 
sentido e coerência.

Mas, neste caso, se os “factores de crise” da 
Justiça fossem, de facto, apenas e principalmente, 
os da indiscriminada morosidade dos processos, 
não teria sido concebível ter encontrado já solu-
ções técnicas para eles?6

4 Celebrado e premiado filme inglês e irlandês, de 1993, realizado por Jim Sheridan. Mais recentemente, ver 
o artigo de Ana Fonseca Pereira, no Público, de 6.9.2009, a propósito das dúvidas sobre a isenção e instrumentalização 
da Justiça inglesa no caso Megrahi. Este foi condenado como autor de um atentado terrorista, no processo 
Lockerbie, e libertado recentemente em condições pouco esclarecidas.

5 Cf. Eduardo Dâmaso, em comentário no Correio da Manhã, de 14.9.2009: “A morosidade é a ideia que 
habitualmente ilustra as críticas à justiça. A crítica, diga-se, é justa se falarmos dos tribunais administrativos, 
fiscais e de comércio. As causas são muitas e vão de um processo deficiente às más condições dos tribunais. Na 
área penal, e não só, porém, a verdadeira causa da morosidade está mais no dinheiro do que em tudo o mais.” 

6 Cf., a propósito, a recente obra de Cunha Rodrigues, Recado a Penélope (Ed. Sextante, Lisboa, Setembro de 
2009), onde se aborda e sugere um conjunto de linhas e soluções para a simplificação da actividade judiciária e 
do processo que influiriam decisivamente na morosidade da Justiça. Cf., também, de M. Saavedra López, 
catedrático de Filosofia do Direito na Universidade de Granada, “La Administración de Justicia, ¿servicio público 
o poder del Estado?” in Jueces para la Democracia, n.º 65, Julio 2009.
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Parece evidente que sim.
Tal constatação remete-nos, pois, para uma 

questão que só pode ter uma resposta política: 
há ou não uma “gestão política” do fenómeno 
da morosidade e dos seus efeitos? 

Perante o enigma que esta constatação e con-
sequentes interrogações contêm, para podermos 
responder teremos, por conseguinte, de suscitar 
outras hipóteses.

O que significa e a quem pode interessar a 
invocação permanente de um problema – o da 
morosidade da Justiça – que, como vimos, tem 
tanto de real na sua diferenciação discrimina-
tória, como de aparente na sua invocação global 
e cega?7

Quem e o quê se pretende atingir com a evi-
dência pública e constante do discurso da moro-
sidade, enquanto, por outro lado, não se tomam 
medidas efectivas para a solucionar?

A resposta é simples, porque manifesta. Até 
agora, apenas aos Tribunais, magistrados e, sobre-
tudo, aos estatutos que lhes garantem autonomia 
e independência têm sido imputadas públicas 
responsabilidades na “morosidade”8.

Os responsáveis políticos, escamoteando 
acções e omissões e assumindo-se, eles próprios, 
como vítimas e acusadores, têm, com efeito, con-
seguido escapar ilesos ao exame crítico das suas 
responsabilidades na matéria. Inspirados, até, em 
directivas da UE, têm, renovadamente, conse-
guido apresentar e alardear, publicamente, 
“reformas” e “soluções” técnicas, aparentemente 
coerentes para o problema da morosidade: refe-
rimo-nos à implementação de instrumentos não 

formais e não estatais de decisão e resolução de 
diferendos sociais e económicos que, antes, eram 
canalizados para os Tribunais9.

Por que, então, perante a instalação sucessiva 
e sempre celebrada destes novos órgãos – opera-
dos, além do mais, por não magistrados – não 
diminui a celerada morosidade?

A opinião política e publicada parece, ainda 
assim, não ter dúvidas: os causadores da moro-
sidade são os magistrados e seus nefastos órgãos 
independentes de governo10. Só que, na falta de 
estudos científicos e objectivos, apenas nesta sede 
– a da opinião política (e económica) publicada – 
tal resposta poderá fazer algum sentido.

Avancemos, por isso, uma hipótese diversa. 
Talvez estes “novos” meios não se destinem, no 

essencial, a ser céleres; antes a funcionar diferente-
mente. Talvez a “morosidade da Justiça”, mesmo 
que real, seja apenas um pretexto e a condição 
politicamente assumida de sucesso da “reforma”.

Mas será que esta hipótese elementar, cínica 
e subversiva, poderá explicar muita coisa?

Vejamos!
Ao não se tomarem efectivas medidas legis-

lativas, razoáveis e simples, que tornem o traba-
lho dos Tribunais judiciais mais rápido e efi-
ciente, consegue-se, na realidade, orientar os 
cidadãos para os tais “sistemas alternativos” que, 
por força da Constituição, não podem, ainda 
hoje, deixar de ser apresentados como de utili-
zação voluntária pelos interessados. Perante a 
“morosidade” dos Tribunais, o cidadão terá ten-
dência para optar, “livremente”, pelo novo, 
“moderno e amigável” modelo de Justiça.

7 Note-se, até, que enquanto o MJ procura reafirmar o sucesso das suas reformas neste campo, os analistas 
e ideólogos do regime continuam a sustentar a tese da irremediável morosidade. Cf., no Expresso, de 22.8.2009, 
o artigo de Alberto Costa sobre a morosidade e o discurso puramente ideológico de Henrique Raposo, intitulado 
“República dos Juízes”.

8 Sobre a questão da “deslegitimação”, provocada pela “ineficiência”, cf. M. Saavedra López, op. cit.
9 “Hoy asistimos a la afirmación progresiva de un modelo de justicia bien distinto de aquel que erigió la codificación 

revolucionaria en nombre del principio de igualdad jurídica. La otra cara del movimiento de desregulación es el movimiento 
de ‘Informalización de la justicia’, esto es, la multiplicación y preferencia por mecanismos extraestatales de resolución 
de conflictos como el arbitraje privado o la creación estatal de sedes extrajudiciales de resolución de conflictos” – Pedro 
Mercado Pacheco, “Estado y Globalización. Crisis o Redefinición del Espacio Político Estatal” in Globalización y 
derecho (Un. Autónoma de Madrid, 2006).

10 Vejam-se os programas eleitorais dos partidos da “direita e da esquerda do sistema” para as recentes eleições 
legislativas.
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Não será isso legítimo? Não será razoável 
procurar informalizar a resolução de litígios de 
menor impacto e relevância social, deixando para 
os Tribunais os casos realmente importantes?

A resposta não é de simples sim ou não.
Observemos, então, que processos são cana-

lizados para os meios alternativos. Para a media-
ção vão os processos (dos) pobres, os conflitos 
reportados oficialmente, de baixa intensidade: 
os conflitos de consumo, da habitação, da 
pequena criminalidade, da família e menores e, 
pasme-se, recentemente, por obra de um governo 
socialista, os do trabalho.

Serão processos pouco importantes?
Não. Para o comum dos cidadãos são os mais 

importantes: são os processos da sua vida, aque-
les cujo objecto os faz sentir como cidadãos com 
“direitos”. Por exemplo, com a “crise”, as graves 
questões dos despedimentos e dos acidentes, 
provocados por falta de fiscalização e cuidado, 
são de crucial importância para cada um dos 
visados. Mas, do ponto de vista do cívico e até 
económico, esses processos revestem ainda par-
ticular importância para a sociedade. Ora, tam-
bém aqui, se pretende colocar num plano de 
pura paridade e à procura de “consensos”, rea-
lidades tão desiguais, do ponto de vista do esta-
tuto social e económico, como são as entidades 
patronais, trabalhadores sinistrados e compa-
nhias de seguros11.

Por outro lado, para os tribunais arbitrais – os 
outros instrumentos informais de resolução de 
conflitos – vão os processos mais significativos 
do ponto de vista económico e financeiro. No 
fundo, opta-se por esses órgãos para decidir a 
grande litigância comercial, financeira e – pasme-
-se, de novo – os próprios conflitos da jurisdição 
pública e administrativa.

Perante o anúncio de grandes projectos públi-
cos, realizados por importantes parcerias público-
-privadas, não pode, em todo o caso, deixar de 

impressionar a opção política por este sistema 
privatizado de Justiça, que não é obrigado a uti-
lizar a “legalidade” como sistema de resolução 
de conflitos.

Por fim, nos ineficazes Tribunais comuns 
e fora dos novos sistemas de resolução de lití-
gios – pasme-se ainda – ficam os “importantes” 
processos de verificação e cobranças de dívidas, 
movidos, às centenas de milhar, pelas empre-
sas de telecomunicações, banca e seguros aos 
seus clientes; processos esses que, nas últimas 
décadas, vampirizaram e “colonizaram” os Tri-
bunais, de que, pelos vistos, apesar de morosos, 
os novos motores da economia nacional não 
prescindem12. 

Concluamos, portanto, a nossa hipótese.
De facto, pode não ser verdadeiramente na 

“morosidade” que se encontra o cerne da “crise 
da Justiça”, nem ser ela, afinal, que justifica poli-
ticamente a implementação desses novos meios 
alternativos aos Tribunais.

Talvez que a “crise” (aquela em que os “eco-
nomistas do sistema” pensam, mas não falam) 
possa, por isso, desvendar-se melhor na análise 
dos diferentes objectivos e no próprio método 
que uns e outros órgãos – Tribunais e meios 
alternativos – usam para ultrapassar e resolver 
os conflitos.

Com efeito, Tribunais e meios alternativos 
não usam o Direito e, sobretudo, os “direitos” 
do mesmo modo e com os mesmos fins polí-
tico-sociais.

Talvez que a questão da “crise” se deva colo-
car, assim, no Direito que assegura os “direitos” 
que permitem a existência de conflitos e que os 
Tribunais têm de utilizar e não, exactamente, no 
desempenho destes últimos. Talvez que, em con-
sequência, o importante seja saber a razão que 
tem levado à introdução de um “método de reso-
lução de conflitos” – o tal alternativo – que, no 
fundamental, procura obter “consensos”, quer 

11 Não por acaso, o conhecido criminologista Peter-Alexis Albrecht, da Universidade Goethe, de Frankfurt 
am Main, defende, na sua obra The Forgotten Freedom: September 11 as a Challenge for European Legal Principles 
(BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, 2003), o retorno puro e simples ao princípio da legalidade penal estrita.

12 Cf., a propósito, a intervenção de Noronha do Nascimento, presidente do STJ, editada em livro do MJ e 
parcialmente publicada no jornal i, de 1.9.2009.
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eles sejam obtidos pela “mediação”, quer pelo 
recurso dos árbitros dos tribunais arbitrais à cha-
mada “equidade”.

O que caracteriza, do ponto de vista político e 
também ideológico, os métodos neles usados é o 
facto de eles “roubarem” ou “iludirem” o próprio 
“direito ao conflito”, designadamente quando 
este se funda na existência de “direitos” que o 
sistema jurídico-constitucional assegura indivi-
dual e colectivamente aos cidadãos.

Para estes sistemas, o “consenso” e não a rea-
lização do “direito” é o método e o objectivo a 
alcançar. Só que, para esse “consenso”, de pouco 
serve a valoração formal dos “direitos” que o 
poder soberano do povo constituinte graduou e 
fixou (mesmo que relativamente) na lei funda-
mental e que os Tribunais comuns devem, acima 
de tudo, respeitar. 

O Direito que o sistema judicial aplica funda-
se, ainda, no primado da igualdade de todos 
perante a lei e na obrigação de obediência de 
todos aos órgãos independentes que a devem 
fazer aplicar – os Tribunais e os seus juízes. Nesta 
medida, a “crise do sistema judiciário” só o é uma 
vez que, já antes, era um problema de “crise do 
Direito” por ele aplicável. 

Este é um Direito que assegura os “direitos” 
que cada um pode invocar perante os Tribunais, 
sem ter, necessariamente, que se subordinar aos 
interesses estratégicos do outro. Sem ter que se 
submeter ao objectivo do “consenso”; o mesmo 
é dizer, à abdicação total ou parcial do seu 
“direito”.

Abdicando dos “direitos” e, portanto, da cida-
dania, abdicando da intervenção interessada e 
reguladora da comunidade que os conquistou 
e consagrou, o cidadão isolado, qual náufrago, 
flutua só, com a sua “pretensão”, num mar de 
interesses antagónicos, desproporcionados e não 
subordinados a um poder formal superior que 
os pode ponderar, não só em função deles pró-
prios, mas de outros valores, que, por comuns, 
interessam ainda à comunidade que os consa-
grou na lei13.

À margem do Estado e da protecção das suas 
normas, dos direitos que elas consagram e dos 
seus órgãos e instituições, o cidadão já não o é14.

Ser cidadão é ter um status, um conjunto de 
direitos que, entre outros aspectos, pode ser reco-
nhecido e posto em acção por um órgão do 
Estado independente. Ser cidadão é, antes do 
mais, ser uma pessoa com consciência de si e do 
lugar que ocupa numa comunidade que a reco-
nhece como igual. É ser alguém a quem o Direito 
e as leis de um dado país afirmam uma dignidade 
que se traduz num estatuto jurídico inalienável 
e sempre reconhecível e concretizável por tribu-
nais independentes.

O outro Direito, o que, paulatinamente, se 
vai sobrepondo ao Direito legislado, tem uma 
base pactuada e contratual e é estabelecido entre 
partes, muitas das vezes desiguais no plano 
interno e internacional e nasce e impõe-se à 
margem do Estado e das instituições políticas 
democráticas que o integram e representam os 
cidadãos15-16. 

13 Étienne Balibar, Droit de Cité – Citoyenneté Démocratique ou Souveraineté du Peuple? (PUF/Quadrige, Paris, 2002).
14 Para uma análise deste problema, cf. Giorgio Agamben: Poder Soberano e a Vida Nua/Homo Sacer (Ed. 

Presença, Lx., 1998) e État d’exception: Homo Sacer (Seuil, Paris, 2003).
15 “In un sistema internazionale fortemente condizionato dalle convenienze dele grandi agenzie economiche e 

finanziarie, il potere decisionale, dinamico e innovativo, delle forze dei mercati tende a prevalere sulla decrescente efficacia 
regolativi delle legislazioni statali e delle istituzioni internazionali”, dizia Danilo Zolo, professor de Filosofia do 
Direito, na Universidade de Florença: Globalizzazione. Una mappa dei problemi (Editori Laterza, Roma-Bari, 2005).

16 Dizia, a propósito, José Eduardo Faria (professor titular do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do 
Direito, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo), num seminário, na Escola Judicial, em Madrid: 
“À medida que se consolida, na passagem do século 20 para o século 21, esse tipo de Estado ‘pós-social’ passa a 
desenvolver novas fontes de direito e formas, a um só tempo, mais complexas e mais plásticas de contrato. Ele 
também passa a estimular a autonegociação entre os actores socioeconómicos; a implementação de ambiciosos 
projectos de desregulamentação, deslegalização, desconstitucionalização e desjudicialização; a criação de 
mecanismos alternativos – mais plásticos e flexíveis – de resolução de conflitos (como mediação e arbitragem); 
e a execução de processos de revogação de monopólios públicos e de privatização de serviços essenciais.”
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É um Direito que, em regra, nasce num 
espaço geográfico e social mais amplo do que o 
do Estado nacional, mas à margem dos seus cida-
dãos e da sua vontade soberana.

Daí, a oportunidade da crítica ideológica 
actual dos propagandistas do “sistema em crise” 
ao “crítico” sistema judiciário, “formalista e esta-
tal”, que se rege por princípios. Daí, também, a 
opção por, afinal, não se terem introduzido as 
mais celebradas e, algumas, efectivamente pro-
veitosas técnicas de concertação, no âmbito e sob 
a égide do próprio sistema tradicional de Justiça 
– como se fez noutros países – e se ter optado, 
entre nós, pela construção de “sistemas parale-
los”, funcionalizados uns e privados outros17. 
Daí, ainda, a pouco inocente e ideológica con-

traposição: “Tribunais/órgãos de soberania” e 
“serviço público de justiça”.

O que se não quer, realmente, são Tribunais: 
órgãos independentes, com a prorrogativa de, 
perante todos, dizer o Direito que resulta das leis 
democráticas e “soberanamente” o aplicarem18.

Rejeitando-se estes e a sua função constitu-
cional, aliena-se, sem o admitir directamente, o 
próprio Direito e a legalidade democrática em 
que ele se funda19. Rejeita-se a legitimidade de o 
Estado, os cidadãos e as suas instituições demo-
cráticas legislarem em matérias que se conside-
ram de interesse superior, designadamente as que 
se relacionam com o desenvolvimento e dinâ-
mica da economia globalizada e a competitivi-
dade económica dos países20.

17 Embora favorável à introdução destas novas técnicas, dizia, já em 1999, Benoît Frydman, sobre esta opção 
e o perigo que ela comporta: “Il semble dès lors raisonnable non seulement d’accepter mais même d’encourager le 
développement des modes alternatifs de règlement des conflits. Le système juridique ne devait cependant pas se désintéresser 
ces modes de règlements en les abandonnant au privé.”, Les transformations du Droit Moderne (Kluver, Éditions 
Juridiques, E. Story Scientia, Belgique, 1999).

18 A questão reside, de facto, mais no método jurídico e no Direito aplicável do que na independência ou, 
ao menos, na aparência de independência dos órgãos de regulação de conflitos. Desde os anos 90 do século XX 
que assistimos, entre nós, à semelhança do que antes se passou nos EUA, à expansão de autoridades independentes 
de regulação, exigidas pelo sentimento social de necessidade de imparcialidade. Só que estes não se regem, 
também, pelos critérios da legalidade estrita, antes por opções estratégicas de outra índole, como recentemente 
se viu, relativamente à crise bancária em Portugal. Cf., a este propósito, Pierre Rosanvallon: La Légitimité 
Démocratique (Seuil, Paris, 2008).

19 “De aquí un tercer factor de crisis de la democracia constitucional: la intolerancia hacia reglas y controles, a partir 
de la idea de que la investidura mayoritaria es la única fuente de legitimación de los poderes públicos. De donde deriva, 
consiguientemente, la devaluación de la legalidad y de la jurisdicción: en pocas palabras el fastidio hacia el paradigma 
del estado de derecho como sistema de límites y vínculos impuestos al ejercicio de cualquier poder.”, Luigi Ferrajoli, 
catedrático de Teoria e Filosofia do Direito, Universidade de Roma 3, “La Democracia Política y su Crisis Actual” 
in Jueces para la Democracia, n. º 65, Julio 2009.

20 Veja-se a esclarecedora e radical afirmação do “jurista” Pedro Lomba, no jornal i, de 4.9.2009: “Porque, 
já se sabe, alguns dos nossos juízes, como o presidente do Supremo, não entendem que é a justiça que tem de 
servir a economia e não a economia que precisa de se adaptar à justiça.”

21 “Nesse novo modelo, o Estado deixa de decidir o conteúdo das leis, não impondo fins substantivos nem 
orientações valorativas, limitando-se a estabelecer os marcos ou parâmetros para que os diferentes actores 
socioeconómicos possam negociar as alternativas mais adequadas aos seus interesses. Em vez de editar leis que 
comandam fins substantivos e de impô-las imperativamente a cidadãos, empresas, associações comunitárias e 
movimentos sociais, o legislador opta por uma criação negociada do direito, com base na correlação de forças 
em vigor”, dizia José Eduardo Faria, no mesmo Seminário de Madrid.

22 “Ya hace años que Habermas advirtió que la crisis de eficiencia del Estado Social provoca la crisis de legitimidad. 
(...) por lo que respecta a la Administración de Justicia, también en ella (y, por supuesto no solo en nuestro país) se ha 
producido un cierto grado de desistimiento de sus usurarios, o lo que es lo mismo: se ha producido un proceso de privatización 
mediante el recurso al arbitraje, la mediación, la conciliación y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos 
(...) no obstante, ni en la práctica ni por razones de principio es posible avanzar significativamente por la vía de la 
privatización de la Justicia.”, M. Saavedra López, op. cit.
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A “crise da Justiça” é, assim, antes do mais, a 
“crise do Direito” que ainda temos e, portanto, 
a “crise” do Estado democrático21.

Nesta perspectiva, a “crise da Justiça” é já, 
mais do que qualquer outra coisa, a “crise dos 
direitos” que o Estado Social prometeu, outorgou 
e não quer, agora, cumprir22.

Quando, não há muito, o nosso governo e os 
seus propagandistas começaram a invectivar os 
chamados “direitos adquiridos”, equiparando-  
-os a “privilégios”, poucos foram aqueles que 
se aperceberam do verdadeiro conteúdo ideoló-
gico dessa formulação23. E, no entanto, ela con-
tinha em si o que de mais essencial existe esca-
moteado na chamada “crise da Justiça”: a crise 
do Direito que, ainda assim, confere segurança 
aos “direitos”.

Reclamar um “direito” tornou-se, assim, sinó-
nimo de querer desfrutar um “privilégio”. Não 
aceitar o “consenso” significa incorrecção polí-
tica e o autobanimento político e social.

Não admira, por isso, que a SEDES e os seus 
“economistas” dediquem, também, tanta aten-
ção à “crise da Justiça. A nossa economia – dizem 
e repetem – só progredirá se mudarmos o “sis-
tema de Justiça”. Não duvidamos.

Num mundo em que a “flexibilidade” – a 
falta de norma – é um conceito rei, um tal sis-

tema de Justiça e o seu aparelho judiciário cons-
tituem-se, de facto, como um obstáculo intrans-
ponível aos sempre ágeis e mutáveis interesses 
que, efectivamente, comandam a sociedade e a 
política: os económicos24.

É que a existência de Tribunais e, portanto, 
a de um espaço neutro, mas superior, de afirma-
ção de “direitos” e dos “conflitos” que eles geram, 
cinde o “poder” e a “inabalável lógica da força 
dos interesses”. Ela impede, de certa forma, a 
“submissão” do “eu” que reclama o “direito”, 
pois este sabe-o ancorado na força da comuni-
dade a que pertence, que o reconheceu, consa-
grou e instituiu, também, o Tribunal que o pode 
fazer valer.

Sem “direitos”, há apenas “interesses” a 
“regular” e a “evidente” desproporção entre eles 
“autoriza” sempre a decisão a favor dos que, cir-
cunstancialmente, são determinantes, aconse-
lhando “consensos” que, por norma, se tradu-
zem, pura e simplesmente, numa “abdicação”.

Só que, nesta ponderação de interesses, não 
há ética nem valores que possam ser invoca-
dos se, de um lado, está, por exemplo, a opção 
estratégica por um projecto económico e, do 
outro, apenas conveniências (direitos adquiri-
dos) de cidadãos. Estes têm de se submeter ao 
“consenso”, para bem próprio e do “interesse 

21 “Nesse novo modelo, o Estado deixa de decidir o conteúdo das leis, não impondo fins substantivos nem 
orientações valorativas, limitando-se a estabelecer os marcos ou parâmetros para que os diferentes actores 
socioeconómicos possam negociar as alternativas mais adequadas aos seus interesses. Em vez de editar leis que 
comandam fins substantivos e de impô-las imperativamente a cidadãos, empresas, associações comunitárias e 
movimentos sociais, o legislador opta por uma criação negociada do direito, com base na correlação de forças 
em vigor”, dizia José Eduardo Faria, no mesmo Seminário de Madrid.

22 “Ya hace años que Habermas advirtió que la crisis de eficiencia del Estado Social provoca la crisis de legitimidad. 
(...) por lo que respecta a la Administración de Justicia, también en ella (y, por supuesto no solo en nuestro país) se ha 
producido un cierto grado de desistimiento de sus usurarios, o lo que es lo mismo: se ha producido un proceso de privatización 
mediante el recurso al arbitraje, la mediación, la conciliación y otros mecanismos alternativos de solución de conflictos 
(...) no obstante, ni en la práctica ni por razones de principio es posible avanzar significativamente por la vía de la 
privatización de la Justicia.”, M. Saavedra López, op. cit.

23 Talvez José Gil, na sua obra Em Busca da Identidade Perdida (Ed. Relógio d’Água, Lisboa, 2009), tenha sido 
dos poucos que, entre nós, compreendeu o alcance dessa orientação. Aí se diz: “De certa maneira, as privações 
aceites pela população constituem, sob o modo de passividade, a sua contribuição para a modernização e para 
um futuro melhor. Lógica perversa da actual governação, que valoriza a passividade e induz a submissão.”

24 É por isso que a contraposição decisão legal/decisão justa, que alguns eminentes juristas e magistrados 
ilustres invocam agora entre nós, apesar de substancialmente correcta, pode, neste contexto, tornar-se perigosa, 
do ponto de vista democrático.
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geral”25, que o projecto económico da moder-
nidade há-de, “sem dúvida”, realizar26. A “eco-
nomia” é o que é, e determina o que é o “inte-
resse geral” e, por isso, as soluções. O “conflito” 
a que os simples cidadãos, por si ou como 
comunidade, acedem e querem ainda impor 
nos Tribunais é-lhe, por essência, prejudicial 
e impensável27.

“É a economia, estúpido!” – gritava James 
Carville, em 1992.

Recordemos, por momentos, o paradigmático 
“caso Autoeuropa” e as perplexidades que causa. 
Para o seu acolhimento em Portugal criou-se, 
como para outros negócios, um regime fiscal 
excepcional e foi necessário, mesmo que indirec-
tamente, negociar, à margem dos “direitos adqui-
ridos”, um regime laboral dos seus trabalhadores, 
que afinal nunca está perfeito. Também aqui o 
“consenso” na abdicação de direitos é uma exi-
gência contínua, sob pena de deslocalização. 
Alguns viram neste caso, talvez com razão, a 
génese de muitas das soluções do novo Código 
do Trabalho “socialista”.

Não nos pode, pois, repugnar que, perante 
os insucessos da nossa economia, só possam os 
“economistas” da “direita e da esquerda do sis-

tema28” – os novos intelectuais orgânicos do 
regime – atribuir as culpas dos sucessivos desai-
res a essa excrescência republicana: os Tribunais. 
Mas, convenhamos, na realidade, na lógica limi-
tada e circunscrita em que querem inserir a dis-
cussão da “crise” e, designadamente, a da “crise 
da Justiça”, não se poderá deixar de creditar 
alguma “razão técnica” aos “gestores”, hoje, os 
“economistas políticos do sistema”20.

Num mundo de economia globalizada, mas 
de Direito predominantemente nacional, o 
Direito, os “direitos” e os sistemas judiciais que os 
aplicam passaram, também eles, a poder ser lici-
tados, no mercado global, como factores determi-
nantes das opções estratégicas empresariais. Que 
os valores civilizacionais que eles comportam e 
asseguram possam, de uma penada, regredir defi-
nitivamente não é, contudo, matéria que pareça 
dizer respeito à “técnica económica” inspirada 
na gestão de empresas30-31. Só que, como a “crise 
económica, a que temos direito”, recentemente 
demonstrou, a economia não pode, também 
ela, viver sem regras e sem órgãos públicos 
capazes de as impor com a força do Estado.

Veremos, num futuro não muito distante, 
que Direito e que “direitos” se quererá, então, 

25 Sobre a perigosa confusão que em política pode revestir o conceito de “interesse geral”, cf. a pequena 
nota de André Freire, no Público, de 14.9.2009: “…numa sociedade plural há vários interesses em jogo, os quais 
são um pilar fundamental numa democracia e que o interesse geral resulta da articulação de vários interesses 
sectoriais, que os governos devem promover.”

26 “Tira-se mais da modernização do que ela exige, e o que se tira traduz-se na ‘mais-valia de biopoder’. 
Porque é de poder, sob múltiplas formas, que se trata: poder económico, poder político, poder social e existencial, 
poder sobre as potencialidades de vida – em resumo, poder sobre a vida.”, José Gil, op. cit.

27 Em 1985, Laurent Cohen-Tanugi, numa obra de assumido pendor liberal, havia já sustentado, explícita 
e desassombradamente, esta tese. Cf. Le Droit sans l’Etat (PUF/Quadriges, Paris, 1992).

28 Porventura, seria mais rigoroso dizer “gestores”.
29 Já em 1998, André-Jean Arnaud escrevia uma perspicaz Leçon 1 – La globalisation: penser le droit?, onde 

abordava os problemas da privatização e internacionalização das fontes do direito e as consequências que daí 
adivinham para a evolução das profissões jurídicas. Entre Modernité et Mondialisation – Cinq Leçons d’Histoire de 
la Philosophie du Droit et de l’État (Ed. Librairie Générale de Droit et de la Jurisprudence, Paris 1998).

30 Bento XVI, na sua incisiva encíclica Caritas in Veritate, § 25, 32 e 37, não deixa, de forma directa e clara, 
de referir esta contradição e as nefastas consequências que a desregulamentação imposta pela globalização e a 
supremacia da visão puramente económica e não política da vida comportam para os “direitos” sociais dos 
trabalhadores e dos mais desfavorecidos.

31 Sobre a matéria cf. os significativos estudos de Pedro Mercado Pacheco, “Estado y Globalización. Crisis o 
Redefinición del Espacio Político Estatal” e “Globalización e Imperio de la Ley. Algunas dudas westfalianas”, de 
Francisco J. Laporta in Globalización y Derecho (Ed. Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma 
de Madrid, 9, 2005, Madrid, 2006.)
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assegurar aos que nos mergulharam nesta 
“crise”32. Talvez, então, a verdade da “crise” e 
a da “crise da Justiça” ressaltem mais evidente-
mente a todos.

Para que isso aconteça é, no entanto, neces-
sário que, mais do que hoje, a política, assu-
mindo rupturas inadiáveis, cumpra a função que 
Jacques Rancière lhe imputou: “L’activité politique 
reconfigure le partage du sensible (…) Elle rend visible 
ce qui était invisible, audibles comme êtres parlants 
ceux qui n’étaient entendus que comme animaux 
bruyants.”33
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