
 

_________________ 

Presidente 

Excelências, 

Senhoras e Srs. Juízes, 

Senhoras e Senhores 

 

Acabamos de testemunhar a posse de 27 novos juízes a quem desejo sinceramente as maiores 

felicidades nas funções que, a partir de agora, irão desempenhar em plenitude, ou seja, já sem o 

anteparo do respetivo juiz formador. 

É um ato importante não só para cada um dos novos juízes, mas também para o sistema de 

justiça.  

 

Estamos no reinício de atividades judiciais, após férias judiciais de Verão, e as preocupações gerais 

são, sobretudo, organizar o trabalho entretanto distribuído ou acumulado.  

Procurarei, por isso, ser breve. 

 

Não posso, em todo caso, deixar de fazer três referências que me parecem especialmente 

importantes nesta ocasião. 

 

Em primeiro lugar, impõe-se assinalar que este ato marca, uma vez mais, a necessária renovação 

do judiciário português. É um testemunho da continuidade da justiça portuguesa. 

Ser realizado neste salão nobre do Supremo Tribunal de Justiça reveste, neste sentido, um duplo 

simbolismo. 

O simbolismo da ocasião, que se mostra devidamente enquadrado pela solenidade deste lugar, 

merecidamente reconhecido como o mais magnífico espaço judiciário do país.  

O simbolismo da renovação, porque o cargo assumido pelos novos juízes foi-lhes conferido 

precisamente no local onde os juízes no topo e no fim dos respetivos percursos profissionais 

exercem funções. 

Esta cerimónia de posse é, assim, ritualmente importante e marcante. 

A força das instituições da justiça faz-se também da força dos seus ritos e das suas tradições.  

Faz-se, mais precisamente, da busca permanente de equilíbrio entre a renovação e a tradição. 

A renovação é fundamental. É ela que permite que a justiça se mantenha a par das evoluções da 

sociedade e, nessa medida, continue a ser uma instituição relevante e compreendida. 



 

_________________ 

Presidente 

 

A tradição é também fundamental. É dela que se faz parte da estrutura e da tessitura da justiça.  

Sem renovação haverá imobilismo e afastamento da sociedade. 

Sem tradição haverá perda de referências e de identidade. 

É esse equilíbrio que, muito claramente, esta cerimónia hoje marca e que me apraz assinalar e 

vivamente saudar. 

 

A segunda nota que quero deixar refere-se não ao simbolismo da cerimónia, mas à sua função. 

Com isto quero assinalar a renovação dos quadros da magistratura judicial portuguesa enquanto 

processo natural e institucionalmente corrente. 

A abertura ordinária de cursos de formação de juízes no Centro de Estudos Judiciários desde a 

criação desta grande escola, foi, durante muitos anos, um dado adquirido. 

Foi substituído o modelo anterior, de ingresso na magistratura judicial após percurso profissional 

vestibular e estabeleceu-se o modelo de acesso por meio de um concurso público e uma 

formação inicial especializada. 

Durante quase trinta anos este modelo funcionou de forma tão normal que todos o víamos e 

tínhamos como um dado adquirido. 

 

Contudo, durante o período de acentuada crise económica e da intervenção externa da 

habitualmente designada “troika”, com a suspensão de abertura de cursos de formação inicial, 

que se prolongou por anos, associada ao natural envelhecimento dos juízes e à precipitação de 

uma corrida às jubilações e às reformas, assolou-nos um sobressalto e instalou-se uma angústia 

institucional. 

Foram sentimentos comuns a muitos quadrantes e setores da sociedade e a muitas instituições 

portuguesas, públicas e privadas. 

Aquilo que déramos por adquirido tornara-se incerto. 

Por isso, se alguma coisa de bom esses tempos nos deram foi aprender a dar valor à normalidade. 

Estarmos aqui hoje a assinalar a tomada de posse dos novos juízes oriundos do 32º Curso Normal 

de Formação, depois de ontem terem sido empossados 40 juízes estagiários do 33º Curso e, este 

mês, se terem iniciado o 2º e 1º ciclos de formação do 34º e 35º Cursos, respectivamente, com 48 

e 45 auditores de justiça destinados à magistratura judicial, é, sem dúvida, um testemunho claro 

desse regresso à normalidade. 



 

_________________ 
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Neste contexto, assinalo com muita satisfação que a formação de novos juízes se estabilizou e a 

renovação dos quadros da magistratura judicial portuguesa voltou a ser uma atividade corrente. 

Esta renovação é absolutamente necessária e natural.  

Mas, sabemo-lo agora, é também algo que deve ser devidamente valorizado e defendido. 

 

Noutros tempos, não muito distantes, foi habitual o Centro de Estudos Judiciários ministrar 

formação inicial a 80 e até 100 novos juízes num ano. Não pretendendo deter-me demasiado 

tempo sobre as necessidades futuras de quadros na magistratura judicial, matéria a carecer de 

estudo e ponderação mais aprofundada, não quero, porém, deixar de sublinhar que é notória 

alguma redução do número de juízes. 

Ainda que essa redução se alinhe com uma consistente diminuição de pendências processuais nos 

tribunais portugueses, não deixa também de ser notório que, em algumas áreas concretas, o 

sistema de justiça continua em tensão. 

 Neste contexto, pese embora a tomada de posse de 27 novos juízes constitua uma importante 

renovação de quadros, importa, todavia, referir que não corresponde ao número de saídas 

previstas de juízes para este ano (2019). 

Este dado, aliado à redução global que se vem constatando, exige a realização de um estudo 

aprofundado sobre os quadros da magistratura judicial portuguesa a médio e longo prazo. 

Um estudo que tenha em conta as necessidades e a estrutura etária dos juízes em funções e que 

faça projeções quanto às necessidades do sistema. 

Essas projeções devem considerar períodos de normalidade e de crise, bem como tomar em conta 

alterações em regulamentação relevante quanto ao acesso ao sistema de justiça, como as custas 

processuais ou a simplificação dos processos, assim como outros dados relevantes, que devem 

chegar até à política de autorizações aos juízes para exercício de funções fora do sistema judicial. 

É um trabalho desafiante e urgente que o Conselho Superior da Magistratura terá que realizar, 

desejavelmente em parceria com o Ministério da Justiça e com os demais órgãos de cúpula da 

organização judiciária. 

 

Permitam-me ainda uma terceira e última nota, esta dirigida diretamente aos juízes a quem tive a 

honra de conferir posse. 

 

A responsabilidade de exercer uma função pública soberana é grande e como tal deve ser 

assumida. 



 

_________________ 

Presidente 

Nas vossas mãos estará o poder de dizer aos nossos concidadãos aquilo que têm direito. 

O que disserem ou escreverem vincula-vos a vós, mas também ao Estado português.  

É bom ter isto sempre presente para evitar derivas individualistas.  

 

O tempo em que ser juiz era apelidado de sacerdócio acabou, e ainda bem. 

Os juízes são cidadãos do país e do mundo e é essencial que o sejam. 

Mas desengane-se quem pense que este é um trabalho como qualquer outro ou uma simples 

saída profissional ao lado de tantas outras. 

É, ao invés, uma função exigente e socialmente responsabilizadora. 

É essa função que agora assumem plenamente e tenho a certeza que estarão à altura de a 

desempenhar. 

 

Revelastes já qualidades, conhecimentos técnicos, capacidades e atributos pessoais para o 

desempenho da nobre função que hoje vos foi confiada, a de administrar a justiça em nome do 

povo, aplicando a lei ao caso concreto, em prazo razoável, através de um processo equitativo e 

justo que assegure o equilíbrio das prestações. 

Neste momento de realização de um objetivo, deixo-vos também, sem paternalismos, alguns 

conselhos advindos, não do meu atual cargo, mas da minha longa experiência e principalmente 

dos ensinamentos que recolhi de Distintos Juízes com quem tive o privilégio de trabalhar e 

aprender: 

 

- Presidam às diversas diligências, de maneira calma e elevada, usando, se necessário, tom firme, 

mas sempre sereno;  

- Nada de arrogância, altivez ou desrespeito para com os demais intervenientes, sejam partes, 

advogados, testemunhas, peritos ou oficiais de justiça; 

- Procurem criar, no vosso tribunal ou juízo, com os outros Magistrados Judiciais ou do Ministério 

Público, advogados e oficiais de justiça uma relação de colaboração franca e leal, geradora de 

disciplina, de respeito e confiança mútuos; 

- Não se esqueçam de cultivar entre vós um espírito de camaradagem, de entreajuda e de 

solidariedade verdadeiro, através do qual possam trocar espontaneamente opiniões, discutir 

questões próprias da vossa função, de portas abertas, criando pontes para a discussão construtiva 

de posições diferentes; 



 

_________________ 
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- Contrariem, com essa atitude, alguma da excessiva competitividade que se vive nos nossos 

tribunais, assim como o distanciamento entre Colegas;  

- Lembrem-se que todos servem a justiça e que uma Magistratura coesa, solidária e unida é uma 

mais-valia para cada um de vós e para toda a comunidade; 

- Procurem associar a vossa preparação intelectual e  

cultura jurídicas ao indispensável   

conhecimento da vida real; 

- Mostrem abertura a outros saberes e artes, para além das questões estritamente jurídicas, de 

modo a terem conhecimentos culturais, económicos e sociais que vos permitam ser detentores de 

uma visão crítica da realidade. 

- Transmitam o vosso raciocínio e a vossa decisão de modo acessível, adaptando a linguagem 

jurídica aos cidadãos, seus destinatários. 

- Dediquem-se, cada dia, com entrega e brio profissionais, ao trabalho árduo e exigente que tereis 

de enfrentar; 

- Tentem superar as insuficiências dos meios materiais e humanos. Foquem-se sobretudo no que 

têm que fazer e não nas dificuldades. Mas não se conformem com elas; 

- Rejeitem protagonismos desnecessários e acatem serenamente as decisões dos Tribunais 

Superiores; 

- Defendam intransigentemente a vossa independência; 

- Respeitem naturalmente as orientações administrativas e de gestão emanadas do Conselho 

Superior da Magistratura; 

- Tentem encontrar o justo equilíbrio entre os imperativos de celeridade e eficiência, com a 

salvaguarda de uma justiça efetiva e ponderada. 

- Conciliem, na medida do possível, a celeridade processual com o volume de serviço a vosso 

cargo, evitando decisões longas e, sobretudo, patentear uma deslocada erudição em casos que 

podem ser resolvidos com singeleza; 

- Tenham sempre presente e reconheçam, com humildade, que não sabem já tudo (Ninguém o 

sabe). Nada se aprende em definitivo e é necessária uma permanente abertura ao mundo que vos 

rodeia e um saudável espírito de formação e aperfeiçoamento permanentes; 

- Não descurem a vossa presença, compostura e a sobriedade das vossas atitudes; 

- Sejam moderados no que digam ou escrevam e revelem autodomínio reflexivo permanente;  

 



 

_________________ 
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E, finalmente, sintetizando tudo isto em poucas palavras: - Respeitem a função; respeitem-se a 

vós próprios e a quem vos rodeia e procurem ser felizes como magistrados judiciais. 

* 

Termino, agradecendo a todos os que estão presentes neste ato e que, assim, o enobreceram, 

renovando os votos de felicidades pessoais e profissionais a todos os empossados.  

 

Bem–hajam! 

Tenho dito. 

 

Lisboa, 4 de Setembro de 2019. 

 

António Joaquim Piçarra 


