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Começo por saudar, na pessoa do Senhor Prof. Léo 

Silva Alves, todos os Ilustres Congressistas da Rede de 

Excelência Jurídica, organização a que V.ª Ex.ª preside 

de forma superior. 

 

 É para mim uma enorme honra receber V.ª Ex.ªs 

na Relação do Porto, tribunal superior que soma mais 

de quatro séculos de existência, ainda que a sua 

instalação neste edifício date apenas de 1961. 

 

Não vou repetir os encómios dirigidos à Cidade 

Invicta pelo Ex.º Prof. Mário Frota na eloquente 

comunicação da sessão inaugural deste Congresso. O 

Porto é, efectivamente, uma cidade de afectos, de 

beleza singular, pronta a ser descoberta por quem a 

visita.  
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 Prefiro aproveitar esta oportunidade, em que me 

encontro perante tão eminentes juristas, para fazer uma 

brevíssima reflexão sobre os desafios que se colocam a 

todos nós neste concreto momento histórico. 

Vivem-se tempos agitados. Os cidadãos 

desacreditam e temem, justificadamente, o futuro. 

A insegurança, o terror, a corrupção, povoam o 

dia-a-dia das sociedades contemporâneas. Por outro 

lado, a tirania dos mercados de capitais e a 

desregulação de sectores vitais da economia têm 

provocado indizível sofrimento e danos muito 

consideráveis nas famílias, nos consumidores, nos 

trabalhadores. 

Como foi possível regredir até este ponto depois de 

termos alcançado progressos civilizacionais tão 

significativos no último século? 
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As razões são várias e levariam a uma exaustiva 

análise que aqui não cabe. 

Para adensar as nossas preocupações temos, já aí, 

a quarta revolução industrial. A digitalização, as 

tecnologias da inteligência artificial, a biotecnologia e a 

impressão a 3D, fazendo a fusão entre o mundo físico e 

real com o mundo virtual, provocarão grandes 

perturbações não só no modelo dos negócios, mas 

também no mercado de trabalho e no modo de 

relacionamento dos cidadãos. O relatório do Fórum 

Económico Mundial prevê a destruição de 5 milhões de 

postos de trabalho nos próximos 5 anos, como 

consequência da automatização e da desintermediação. 

Será inevitável, por isso, o aumento da diferença entre 

os rendimentos do capital e os rendimentos do 

trabalho, agravando-se a situação que, ainda há dias, 
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foi divulgada pelo Crédit Suisse: 1% da população 

mundial detém a riqueza equivalente aos restantes 99%! 

Klaus Schwab, fundador do FEM, advoga que a 4ª 

Revolução Industrial irá alterar não só o que fazemos, 

mas também aquilo que somos. Irá afectar a nossa 

identidade e todas as questões que a ela se associam: a 

forma como encaramos a nossa privacidade, os nossos 

padrões de consumo, o tempo que dedicaremos ao 

trabalho e ao lazer; influirá, também, a forma como 

iremos desenvolver as nossas carreiras, cultivar as 

nossas competências, conhecer e relacionarmo-nos 

com outras pessoas. 

São, portanto, vários os desafios que se colocam 

num futuro bem próximo e que acrescem aos 

fenómenos disfuncionais das actuais sociedades. 

Os tribunais, sendo o último reduto dos direitos 

dos cidadãos, têm de estar preparados para este terrível 
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embate. Mas o serviço público da Justiça depende, em 

primeiro lugar, do momento e da forma como se 

elaboram as leis. Estas têm de incorporar o sentir actual 

das populações, o mesmo é dizer o interesse do 

colectivo, e de ser precedidas do indispensável debate 

democrático e transparente (o que, como sabemos, 

nem sempre acontece). Depende, em segundo lugar, 

dos meios colocados ao dispor dos servidores da Justiça 

e das condições de acesso à Justiça, em situação de 

plena igualdade, por parte dos cidadãos. Depende, 

finamente, do modo como os magistrados actuam e 

aplicam a lei. Sempre que as circunstâncias o exijam, 

impõe-se que apurem para além da norma, na busca da 

dimensão axiológica desta, superando as imperfeições 

de construção da lei e preenchendo os espaços que 

conduzam a uma decisão justa e equitativa, mediante 

uma integração normativa plena, com respaldo nos 
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princípios gerais do Direito. A interpretação da lei não 

pode, todavia, ser afectada por tiques de arbitrariedade, 

de conveniência ou oportunidade. É fundamental que 

exista critério, coerência e imparcialidade na aplicação 

desses princípios gerais (o que também, como 

sabemos, nem sempre acontece). 

A verdade é que o sistema judicial, tanto aqui 

como noutras paragens, não está preparado para 

responder, com razoáveis níveis de eficácia, a tantos e 

tão graves problemas sociais. 

Todos os que se batem por um mundo mais justo 

têm, por conseguinte, de unir vontades e esforços na 

procura das soluções que permitam às instituições da 

Justiça enfrentar os desafios deste desafinado mundo 

contemporâneo. 

Expresso, por isso, votos de que os Senhores 

Congressistas, inspirados pela beleza dos painéis que 
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decoram este Salão Nobre e pela grandeza desta cidade 

e das suas gentes, se irmanem no objectivo de aplacar a 

emergência social que se avizinha.  

Sejam bem-vindos! 

 

PORTO, 20 de Janeiro de 2016 

 

 

 

 


