
7 de Maio de 2019   

 
 

 
 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129  

bind@bindrl.pt  

www.bindrl.pt  

Tenreiro Martins, Esperança, Vaz Osório & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL 
Reg. O.A. sob nº58/06  NIPC 507.724.860 

Av Liberdade 9, 5º  

1250-139 Lisboa - Portugal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para a maioria dos cidadãos portugueses o acesso aos tribunais é visto como algo 

moroso e dispendioso. Não raras vezes ouvimos desabafos como “Nem vale a pena 

ir para tribunal por causa disto, o que vou receber é menos do que vou gastar” ou 

“Para quê meter o caso no tribunal se morro antes da questão estar resolvida?”. 

Com a perpetuação deste sentimento, a Justiça vai-se afastando do cidadão 

comum. 

A verdade é que, além da morosidade, as taxas de justiça e os honorários dos 

advogados são, muitas vezes, um elemento dissuasor de acesso à Justiça. Até 

porque, como é do conhecimento geral, mesmo quem ganha a causa necessita de 

despender dinheiro durante o decorrer do processo e, no fim, as custas de parte 

não cobrem, nem de perto nem de longe, todos os custos associados ao processo.  

Para as situações sociais mais prementes funciona o regime de acesso ao direito e 

aos tribunais, que visa, precisamente, assegurar que a ninguém seja dificultado ou 

impedido o conhecimento, o exercício ou a defesa dos seus direitos, por 

insuficiência de meios económicos. 

EM PORTUGAL HÁ JUSTIÇA 

PARA TODOS? 
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Contudo, o referido regime, denominado comumente por “apoio judiciário” não 

assegura o acesso e representação em tribunal de todos os que não podem pagar 

os custos de um processo e de um advogado. Há uma grande camada da 

população, essencialmente da classe média, que à luz dos critérios do referido 

regime tem meios económicos para tal, mas a realidade mostra-nos que não. 

As taxas de justiça são de valor elevado e os custos de um advogado ficam além 

das possibilidades económicas de grande parte da população portuguesa que fica, 

deste modo, coarctada no exercício dos seus direitos, ao não lhe ser assegurada a 

sua defesa. 

Pensemos nas inúmeras situações em que não havendo litígio o cidadão necessita 

(ou beneficiaria) do conselho jurídico de um advogado, por exemplo, antes de 

assinar um contrato de trabalho, ou de compra e venda de um bem, ou escolher o 

regime de casamento de forma devidamente esclarecida. Pensemos ainda no quão 

vantajoso seria o acesso a um advogado naquilo a que podemos denominar de 

“advocacia preventiva”, ou seja, antes de existir uma questão que necessite da 

tutela efectiva dos tribunais. Sabemos que a maioria dos portugueses não recorre 

aos serviços de um advogado para se informar apenas, em primeiro lugar porque 

não está sensibilizado da sua importância e em segundo lugar porque é um serviço 

caro. 

É verdade que a população portuguesa está hoje muito mais bem informada do que 

há 40 anos, fruto de uma maior instrução e divulgação de informação. Mas nem 

todas as fontes de informação são rigorosas e a consulta de um profissional do 

foro, em certas situações, é extremamente benéfica e pode fazer a diferença entre, 

por exemplo, fechar um bom negócio ou não assinar certo contrato em virtude do 

clausulado não ser exactamente o que se pretendia. Ter o conselho de um 

advogado é essencial para poder tomar decisões livres e informadas. 
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A este propósito não esqueçamos que a um Estado de Direito Democrático compete 

a satisfação de níveis básicos de prestações sociais, bem como a correcção das 

desigualdades sociais. E a nossa Lei Fundamental determina que todos têm direito 

à protecção da saúde, à educação e à cultura, bem como a todos é assegurado o 

acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses 

legalmente protegidos. São estes os três pilares fundamentais do Estado Social: 

Saúde, Ensino e Justiça. Quanto às notórias e tristes falências dos dois primeiros 

não nos cabe discorrer aqui. No que diz respeito à Justiça, a Constituição da 

República Portuguesa estatui ainda que não pode ser denegada por insuficiência de 

meios económicos. 

A acrescer que o Princípio da Igualdade, com consagração Constitucional, estatui 

que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer 

direito ou isento de qualquer dever em razão de situação económica. Não obstante 

todas as previsões constitucionais, a realidade é que, para muitos portugueses, 

pagar os honorários de um advogado é ainda motivo dissuasor de acesso à tutela 

jurisdicional dos seus direitos. Também na Justiça cresce o fosso entre ricos e 

pobres e acentuam-se desigualdades sociais. Para quem pode pagar haverá sempre 

Justiça, aos que não podem pagar resta-lhes a resignação. O que leva a que tantas 

e tantas vezes a Justiça fique fechada dentro dos Códigos e não chega à vida dos 

cidadãos. 
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