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A Privatização da Justiça: demissão do Estado
Em 2005 foi aprovado o 
primeiro Plano de Acção 
para o Descongestiona-
mento dos Tribunais, que 
se traduzia em inúmeras 
medidas destinadas a res-
taurar a capacidade de res-
posta dos tribunais, através 
da eliminação do crónico 
crescimento da pendência 
processual que se verifica-
va no nosso país.
Almejando um maior des-
congestionamento, o XVII 
Governo Constitucional 
aprovou um segundo Plano 
de Acção, através da Reso-
lução do Conselho de Mi-
nistros n.º 172/2007, de 6 
de Novembro.
De acordo com esta Resolu-

ção, o objectivo das medi-
das aprovadas visava “reti-
rar dos tribunais processos 
que podem ser resolvidos 
por vias alternativas, ou até 
mesmo evitados, permitin-
do aliviar a pressão proces-
sual sobre as instâncias ju-
diciais”.
Deste modo, com o fito 
de garantir a gestão racio-
nal do sistema de justiça, 
o Conselho de Ministros 
decidiu, entre outras me-
didas, incentivar a criação 
de centros de arbitragem e 
julgados de paz, bem como 
desjudicializar o proces-
so de inventário e alargar o 
sistema de mediação fami-
liar e laboral a todo o terri-

tório nacional.
Paulatinamente, o Estado 
tem vindo a demitir-se da 
sua função jurisdicional, 
eximindo-se da sua obriga-
ção de debelar as pendên-
cias patológicas e os atra-
sos indefensáveis que im-
pedem a celeridade proces-
sual.
Em jeito sinóptico, os su-
cessivos governos, con-
frontados com o problema 
crónico da justiça, desis-
tiram de o resolver na sua 
génese, fomentando o re-
curso aos processos de ar-
bitragem e mediação, afas-
tando desta forma os pro-
cessos dos tribunais, pri-
vatizando desta forma a 

justiça. 
Hodiernamente, a justiça 
é uma justiça cara, resulta-
do do seu desinvestimento 
sucessivo, procurando-se 
amiudadas vezes o recur-
so aos tribunais arbitrais, 
que embora sejam boas so-
luções de iure condendo, 
traduzem-se actualmen-
te num mecanismo dema-
siadamente oneroso pa-
ra os cidadãos, que benefi-
cia a parte economicamen-
te mais robusta.
Nos sectores fundamen-
tais do Estado, maxime na 
saúde, no Direito e na Jus-
tiça temos vindo a assistir 
a uma privatização dessas 
funções, e isso, sobretudo 
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na Justiça, porque se trata 
de uma função soberana, 
é um factor preocupante 
porquanto coloca em cau-
sa o princípio da separação 
dos poderes, bem como a 
verdadeira efectividade do 
estado de direito democrá-
tico tal como o concebe-
mos. Por outras palavras, 
podemos afirmar que a jus-
tiça, no nosso país, não tem 
sido um serviço público ge-
rido e vocacionado para os 
cidadãos.
Temos assistido a um enor-
me desinvestimento na 
Justiça, criando mecanis-
mos para que os processos 
saiam dos tribunais e pas-
sem a ser tramitados atra-
vés da via administrativa, 
com a inerente dificuldade 
de controlo jurisdicional.
Não obstante crermos que 
numa época de austerida-
de em que vivemos seja im-
perioso gerir os recursos 
humanos de que a Justi-
ça (ainda) dispõe de forma 
eficiente, a verdade é que a 
solução de conflitos de in-
teresses públicos e priva-
dos através do exercício de 
poderes de autoridade es-
tá circunscrita ao poder 
judicial através do exercí-

cio das funções jurisdicio-
nais, pelo que se reveste da 
maior importância aten-
tar, in concretum, na con-
cretização prática das alte-
rações legislativas e as res-
pectivas contribuições que 
possam ter no desconges-
tionamento dos tribunais, 
bem como na natureza dos 
poderes que eram desem-
penhados pelos juízes.
Nesta senda, faz-se mister 
distinguir efectivamente as 
matérias em que o juiz de-
sempenha verdadeiramen-
te funções jurisdicionais 
das restantes que não se 
enquadram no verdadeiro 
exercício do poder jurisdi-
cional constitucionalmen-
te confiadas aos tribunais.
Em jeito de conclusão e não 
ignorando que há quem di-
virja deste entendimento, 
consideramos que nos pro-
cessos em que se levantem 
e que têm de ser decididas 
questões que imponham a 
(justa) composição do lití-
gio, tal tarefa não pode ser 
retirada aos tribunais, por-
quanto a função jurisdi-
cional se encontra consti-
tucionalmente reservada a 
estes, com carácter de ex-
clusividade.
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