
 
 

 

 

A CRISE DA JUSTIÇA 

 

Chegou-se a um ponto de descrédito e desconfiança tal que há que perceber a situação 

presente da justiça em Portugal. Muitas vezes confunde-se justiça com tribunais. E 

como se disse já a justiça não é um desígnio exclusivo dos tribunais…é tarefa comum 

do parlamento, do governo, do poder local, da administração central e das polícias…e 

também dos cidadãos.  

 

Mas quando se fala da crise da justiça pensa-se de imediato nas instituições judiciais e 

na administração em sentido estrito da justiça. Daí as polémicas que mais recentemente 

têm estado na ordem do dia. São os invocados problemas do governo e da legitimidade 

dos juizes, do desgoverno das polícias, do excesso de poderes do Ministério Público, da 

falta de intervenção corajosa da advocacia, da morosidade da justiça; são enfim 

questões menores como a da prescrição e da oportunidade ou não de uma lei da 

amnistia.  

 

Rios de tinta correram e muito se falou sobre as crises da justiça. A maior parte das 

vezes precipitadamente. Sempre ou quase sempre pela rama, muitas vezes sem razão, 

algumas mesmo interessada e malevolamente. O diagnóstico da justiça e do 

funcionamento da máquina judiciária é essencial antes da tomada de qualquer atitude 

reformista ou mesmo revolucionária. E a terapêutica não passa pela simplificação a todo 

o custo, pela celeridade sem mais, pela diminuição das garantias do cidadão. É, contudo, 

impossível negar a evidência.  

 

A crise existe, embora não seja porventura aquela que os media propalam. E os 

sintomas da crise sentem-se. O total dos processos pendentes nos últimos vinte anos 

quadruplicou. Os magistrados judiciais pouco mais do que duplicaram. O número de 

advogados aumentou exponencialmente. O número total de arguidos quintuplicou. A 

litigiosidade e sua complexidade explodiram. Apesar de tudo o sistema não ruiu. Mas 



 
 

 

abanou e está periclitante; corre o risco de ruir. A média de reclusos é, em Portugal, país 

de reconhecidos brandos costumes (!), muito superior à europeia. A percentagem de 

presos preventivos é, também comparativamente assustadora. A sobrelotação nas 

cadeias chega a ultrapassar limiares de suportabilidade. E, no entanto, em termos 

comparatísticos, a criminalidade violenta ainda está longe de atingir, em Portugal, as 

cifras negras das grandes metrópoles ocidentais. Estas, entre outras, são as cifras 

negras da crise. E como foi já dito, importa reconhecer que o aparelho judicial 

reproduz e potencia os arcaísmos da sociedade em que intervém. Sem reconduzir a 

discussão a uma querela corporativa. Porque todos somos responsáveis e iremos 

responder pelas nossas acções e omissões. 

 

A justiça está mesmo na ordem do dia. As televisões, as rádios e a imprensa escrita 

ocupam-se amiúde da justiça, e da crise que lhe anda associada. A discussão caiu no 

domínio público, deixando de ser tema exclusivo dos profissionais do ofício. O que é 

positivo e se saúda. 

 

A justiça é um imperativo nacional, verdadeira prioridade nesta era em que os direitos 

são mais e mais complexos, e a sua violação mais frequente, assumindo formas cada dia 

mais inovadoras. Recorde-se, a este respeito, o processo que envolve o famosíssimo Bill 

Gates, pelas suas características de todo inimaginável há uma dúzia de anos atrás. 

 

Os cidadãos adquirem maior consciência dos seus direitos e deveres, num mundo que já 

se disse estar em “perpétuo movimento”, mas que adquiriu uma aceleração jamais vista. 

A par dessa consciência cresce também a cultura cívica, também chamado exercício de 

cidadania, num ambiente que a liberdade política torna viável. Até aqui tudo bem. 

 

Mas sempre que se fala em justiça, é para falar de crise. Sobretudo se é de justiça penal 

que se fala, porque a justiça penal fornece os casos mais gritantes, ou, pelo menos, os 

mais vendáveis em termos de “média”. E, como se sabe, nos dias que correm, os 

“media” comandam a vida, muito mais do que o sonho. 



 
 

 

E o que se diz em Portugal da justiça penal? Como em quase tudo cada cabeça sua 

sentença: uns (quase todos) criticam atrasos colossais, as prescrições dos processos e a 

ineficácia do combate ao crime organizado; outros notam a falta de garantias dos 

cidadãos – recorde-se que o arguido é um cidadão, transitoriamente a braços com um 

processo-crime – o carácter “boomerang” do segredo de justiça, concebido, em primeira 

linha, para defesa da dignidade e bom nome dos arguidos, e a extensão inusitada de 

certas medidas de coacção, sobretudo a prisão preventiva, enquanto formas de cercear 

os mais elementares e sagrados direitos das pessoas. Critica-se ainda o ziguezague 

permanente da legislação, pelo menos em certas matérias, de que o regime de 

punibilidade dos cheques sem provisão se assume como exemplo cimeiro. 

 

E a crise da justiça também tem os seus réus. Fala-se em garantias a mais, recursos a 

mais, quiçá mesmo direitos a mais, habilmente esgrimidos para entorpecer a acção da 

justiça, na sua vertente punitiva. Mas também se fala em déficit de garantias, ineficácia 

de recursos onde os factos não se questionam, e atropelo dos direitos dos arguidos, 

mormente nas fases que antecedem o julgamento, pela escassíssima intervenção 

permitida aos defensores. Diz-se que os tribunais têm mão leve, na hora de aplicar as 

leis; ou mão pesada. Mais: diz-se que as leis, elas próprias, são brandas, e que, ainda por 

cima, a regular cadência com que se publicam amnistias, vai esvaziando as penas 

aplicadas, tornando o crime compensador, ao contrário da doutrina tradicional do ditado 

popular. Mas será tal verdade quando o índice de população prisional é o mais alto da 

Europa? E a percentagem de presos preventivos também!... 

 

Mas também se diz que haveria que descriminalizar certas condutas e implementar as 

penas alternativas à prisão, que abundam na lei, mas escasseiam na prática. Critica-se a 

magreza da lei da amnistia, publicada em 1999, que ficou aquém do que se anunciava, 

sobretudo se tomarmos em linha de conta, a data que pretendia homenagear e o 

precedente criado pelas suas antecessoras de 1986, 1991 e 1994. Os agentes da justiça 

também não saem absolvidos, antes surgem como alvo de críticas. Os juizes porque são 

muito brandos, e também porque são muito duros; O Ministério Público porque acusa, e 



 
 

 

também porque arquiva. Os advogados porque recorrem de mais, protelam de mais, 

defendem de mais os seus constituintes, e os advogados quando são negligentes na 

defesa desses mesmos constituintes, talvez por requererem e recorrerem de menos. 

 

A um debate tão intenso, rico e participado é difícil acrescentar coisas verdadeiramente 

novas. Os diagnósticos estão feitos, os males anotados e os prejuízos inventariados. 

 

Curiosamente, porém, existe uma ideia que tem sido pouco desenvolvida, a saber, a 

fortíssima responsabilidade do poder político, nas suas vertentes executiva e legislativa, 

nesta crise de que se fala. Muitas das análises sobre o estado de justiça que têm vindo a 

lume, assentam num comprometedor erro de análise: a ideia de que os agentes da justiça 

criam o sistema de justiça, e nele operam como entendem. 

 

Em regra, o governo e o parlamento saem absolvidos no julgamento do estado de 

justiça. Mesmo os partidos da oposição, na sua missão de criticar o governo, cingem-se 

a epifenómenos, que podem ser importantes, mas não são seguramente estruturantes. 

 

Recordemos as guerras públicas nas secretas, a turbulência na polícia judiciária ou o 

impacto político das prescrições, mesmo quando ainda não era claro o que tinha 

prescrito e porquê. Quando dos discursos sobre o estado da Nação, o ministro que está 

alegra-se porque houve menos crimes de esticão, e o que gostava de estar estica os 

outros crimes, para provar que o país está inseguro, faltam polícias e sobram ladrões. 

 

Mas do poder político, quer do legislativo, quer do executivo, há que esperar muito 

mais. Não está em causa – obviamente – a tradicional separação de poderes: Deus nos 

livre. A separação de poderes concede ao poder judicial plena liberdade de julgar. 

 

Mas não retira ao poder político, no qual se incluem os dois restantes do trio tradicional, 

o dever de criar os direitos, a obrigação de regular o respectivo exercício e a 

incumbência de disciplinar a actividade dos seus agentes. E é aqui que se tem falhado. 


