
 

 

 

O sistema de acesso ao direito é essencial para a boa administração da justiça e um 

elemento imprescindível a promoção da igualdade entre os cidadãos.  

O sistema de acesso ao direito não é condição de sobrevivência da advocacia, mas não 

pode ser causa da sua degradação. O âmbito e o alcance do apoio judiciário concedido 

tem sido manifestamente restritivo. E, pior, o regime tem-se demonstrado, na prática, 

insuficiente para suprir as reais necessidades do cidadão, a tal ponto que se diz - com 

razão - que só à protecção jurídica, à consulta e ao apoio judiciário só terão, quanto 

muito, direito os indigentes, e não os necessitados.  

O que significa que há muitos cidadãos privados de informação jurídica básica e, pior, 

manietados no que toca ao efectivo exercício, e à tutela mínima, dos seus direitos 

fundamentais e, por conseguinte, impossibilitados de conhecer e fazer valer os seus 

direitos.  

A consulta jurídica quase desapareceu e o défice de informação ao cidadão tem sido, 

para além de recorrente, uma das grandes pechas do sistema e, infeliz e 

negligentemente, tem vindo mesmo a agravar-se com o encerramento de muitos 

Gabinetes de Consulta Jurídica.  

Não se generalizaram serviços de acolhimento nos tribunais e serviços públicos, sendo 

excepcionais, algumas experiências no sentido de melhor cobrir o espectro das 

necessidades de consulta e apoio jurídico. Enfim, convirá que se repense o instituto do 

acesso ao direito tendo em conta desde logo o princípio da livre escolha do cidadão. E 

que se estabeleçam critérios de selecção e de avaliação.  

Agora, não estando nem de longe nem de perto resolvidos os défices de informação 

jurídica ao cidadão, afastaram-se os advogados-estagiários do sistema. Parte-se, 

errada ou até malevolamente, do princípio de que estes não são úteis ou não podem 

ser competentes.  

Ora, nem o facto de se ser mais velho é garantia de coisa alguma, nem o facto de se 

ser mais novo é, por si só, handicap. A experiência pode ser boa. Mas não é tudo. O 

saber, o brio e o empenhamento, sim. A experiência também pode ser má, e repetida 

vezes sem conta, e aí não há antiguidade que nos valha. E a dependência absoluta, 

acéfala e acrítica da mera antiguidade é única e exclusivamente decorrente de já 



 

 

 

estafados argumentos de autoridade ou de ultrapassadas visões hierarquizadas do 

mundo e da sociedade.  

É nos jovens que está o futuro. E são os jovens que podem mudar para melhor a 

sociedade e o mundo. Pior, pior mesmo, é perceber que o conservadorismo não tem 

ainda limites. Que a incompetência persiste, a demagogia compensa e que a qualidade 

tem muito a perder com a quantidade. Ou verificar que o rigor tem sido substituído 

pela superficialidade. E vem isto a propósito do aumento de vagas nas Faculdades de 

Direito. Será necessário? Será útil? Servirá algum interesse, legítimo claro está? Temos 

as nossas sérias dúvidas.  

Enfim, problema não é que haja muitos licenciados em Direito. Problemas são os 

ignorantes e os maus profissionais. Sejam eles professores ou advogados, jornalistas 

ou políticos. E licenciados ou não licenciados em Direito. Ou advogados ou meros 

advogados-estagiários. 

    


