
Há quem diga que se não pode passar por este mundo sem tentar criar um 

filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Este é um simples fruto 

perecível, agora renascido, de uma opção de vida... e devida. De vida porque 

escolhi ser advogado de corpo e a tempo inteiro. E devida porque o nosso 

constituinte, para quem vivemos, mais até que para a Família, cada vez mais 

descrente nas instituições judiciárias, conta confiada ou desesperadamente 

com ela. Para defender a sua liberdade, a sua honra e o seu património. Para 

ser tratado com respeito e com equidade. Ou para ver simplesmente a Lei ser 

cumprida. Tarefa cada vez mais difícil. Os tribunais deviam ser Casa de Justiça 

e não agremiações de copistas, bancadas de comentadores ou caixinhas de 

ressonância. E alguns são-no. Os juízes deviam ser árbitros rigorosos e isentos. 

E não, como a equipa de futebol lusa, jogadores alheados, esgotados ou 

desinteressados. E alguns são-no. Os procuradores deviam agir com 

independência e ser objectivos. E não escolher um campo, trabalhar para a 

fotografia e falar apenas para os media. E alguns fazem-no. Os advogados 

deviam ter a verticalidade, a coragem ou a energia e a grandeza, a sabedoria 

ou a prudência para bem defender os legítimos interesses dos seus clientes. E 

também só alguns têm estas qualidades castrenses. O escrito nasce de um 

drama profissional diário de escolhas difíceis e de caminhos que se podem não 

voltar a poder trilhar. A estratégia processual parte de uma luta pelo quase 

impossível mantendo sempre em aberto as opções do possível. E parte de 

uma visão bélica para uma meramente processual. Só que o processo judicial 

não é, nunca foi, puro, inócuo ou inofensivo. Também hoje o processo é causa 

ou consequência de contaminação, destruição e prejuízo. Destroem-se vidas e 

carreiras. Prejudicam-se instituições e pessoas. Porque se eterniza o conflito. 

Porque falta ética na acção. Porque falta bom senso na decisão. Porque se 

perdeu o rumo. Já não se aborda o caso com seriedade. Não se decide pelo 

que é e deve ser. Decide-se pelo que parece e pelo que outros querem ver 

aparecer. Vale tudo. É a guerra. Aquilo que no subtítulo deste livrinho queria 

sublinhar – a substituição da irrazoabilidade e inutilidade do litígio pela 

racionalidade ou justeza do processo, está pouco a pouco a ser suplantado 

pela irracionalidade na condução dos procedimentos e pela prevalência da 

força ou da inércia no exercício da justiça. Este texto foi escrito há muito, mas 

mantém actualidade. Por isso respondi acedendo ao desafio da Almedina. Três 

agradecimentos. Obrigado pela edição, simples e económica e pela ideia de 

repristinar uma aula dada. Obrigado também aos presentes pela manifestação 

de amizade e de paciência. A versão escrita é vossa. Obrigado Dr. José Pedro 

Cobra meu Colega e Amigo por poderes estar connosco. A palavra é tua. 


