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SESSÃO DE TOMADA DE POSSE DOS JUÍZES DE DIREITO DO XXXI CURSO NORMAL DE FORMAÇÃO DE 

JUÍZES 

INTERVENÇÃO DE SUA EXCELÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA E 

DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

JUIZ CONSELHEIRO ANTÓNIO HENRIQUES GASPAR 

 

 

1. Neste acto em que assumem a qualidade de juiz e juram de forma solene, com o penhor da honra, 

cumprir com lealdade os deveres em que ficam investidos, acolho-vos calorosamente na instituição judicial neste 

lugar da história e o mais simbólico da Justiça. 

 Quero expressar-vos o meu sentimento de imensa satisfação pessoal e institucional, com o privilégio do 

poder testemunhar o vosso compromisso. 

 

2. No tempo que vivemos, de aceleração histórica que não dominamos, sem instrumentos conceptuais que 

permitam compreender e integrar em modelos normativos a fluidez dos valores das duas últimas décadas, nem 

enquadrar as consequências da exasperação tecnológica, as instituições judiciais são confrontadas, nas contradições 

do presente, com a certeza passada e a instabilidade e com a tranquilidade da consistência e a fragmentação. 

A natureza da democracia está em mudança, poderes de facto sem controlos democráticos dominam, 

desacreditam e fragilizam, insuportavelmente, as mediações institucionais e políticas tradicionais. 

 As instituições judiciais sofrem o desgaste do enfraquecimento, num tempo de mediações de facto, directas 

e agressivas. 

O horizonte não parece radiante, as incertezas vão ser a vossa companhia e um desafio sem precedentes 

que têm diante de vós. 

Em épocas de profunda transformação e incerteza, a anomia em relação aos direitos fundamentais é o sinal 

de alarme do risco de fadiga da democracia e leva a aceitar programas políticos radicais, com risco do 

enfraquecimento dos princípios do Estado de direito. 

Devemos enfrentar este desafio, prevenindo a superficialidade dos optimistas e afastando a arrogância dos 

cépticos, com a observação, a análise, o estudo, o trabalho, a compreensão das circunstâncias na criação dos lugares 

de equilíbrio em sociedades inquietas. 
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O futuro está aí e vai estar nas vossas mãos. 

Vão assumir o exercício da justiça numa época que espera a vossa generosidade, capacidade, competência, 

sentido de missão e dádiva total ao serviço público. 

Temos de tomar nas mãos a defesa da substância da cidadania, participando, no cumprimento das 

atribuições que a República nos confia, na construção quotidiana, mas sempre inacabada, dos valores do Estado de 

direito. 

 

3. A formação que fizeram, e que exigiu elevadas qualidades e méritos, deu-vos os instrumentos necessários 

para enfrentar e superar os desafios que vos esperam. 

 Vão enfrentar esses desafios com confiança, conscientes das exigências, mas sem receio do futuro. Não 

tenhais medo! 

 Permitam-me, nesta ocasião, que partilhe convosco a minha experiência e algumas palavras, que a condição 

de uma vida inteira ao serviço da Justiça me autorizará a fazer. 

 Tenham presente, como primeira prevenção intelectual, que a condição de juiz não deve ser assumida como 

uma profissão, nem como uma «carreira»; bem diversamente, tem de ser sentida como o caminho que cada um 

assume como uma honra e missão para a vida, para cumprir em cada um e todos os dias a obrigação de justiça que 

devemos aos cidadãos. 

 A Constituição e a lei conferem o poder para esse exercício; mas recordem sempre que este poder e 

legitimidade são apenas formais, e o poder do juiz não é senão um dever ou poder-dever, que é a forma mais 

intensa de dever. 

 Impõe-nos o cuidado e o sentido de missão não confundir poder com autoridade – autoridade não formal ou 

de aparente expressão, mas no sentido material de autorictas. 

 Como tenho referido, a autorictas significa agir para garantir a legitimidade e a substância da aceitação da 

acção. 

 É a qualificação da acção fundada na capacidade, no conhecimento e no saber, na atitude intelectual, na 

prudência, na distância do tempo necessário à reflexão, na atenção de escutar e na perspicácia para compreender o 

que sente cada pessoa que pede e espera de vós justiça. 

A autorictas, em democracia, reconhecida coma aptidão para tomar decisões justas, tem de ser conquistada 

na acção de todos os dias e nunca está adquirida: será o resultado de uma aprendizagem dedicada, persistente e 

constante. 
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 A auctoritas é precisamente o contrário do exercício cru de um poder ou de um acto de autoridade. 

 Tenham, por isso, muita prevenção contra o demónio do «autoritarismo», e tenham sempre bem presente a 

consciência dos limites do poder jurisdicional. 

 E deixem que vos peça também: cuidem da forma com sobriedade para permitir a comunicação e a 

compreensão das vossas decisões pelos destinatários; cultivem a simplicidade e a «arte luminosa da síntese». 

 

4. A individualidade de cada um deve afirmar-se na criação de uma cultura de serviço aos cidadãos, que 

assuma os valores da instituição que vão integrar e que vos vai integrar. 

Devem e vão interiorizar um ideal, uma cultura e um dever que identifica a justiça – a independência. 

Mas a independência não pode ser considerada um adereço que constantemente se exibe. 

A independência supõe a conjugação de um conjunto de condições que são essenciais para o exercício de 

funções; umas, com fonte na Constituição e na lei; outras adquiridas e interiorizadas, intelectual e emocionalmente. 

Não pode ser separada da autorictas: conhecimento, saber, prudência, alteridade, consciência dos limites do 

poder, sensibilidade e, seja a categoria o que for e que cada um cultivará na observação atenta das interacções, bom 

senso. 

A independência é valor fundamental da democracia; aprende-se, cultiva-se e exerce-se.  

É uma atitude de espírito e um compromisso constante e, no princípio e no fim, condição constitutiva e 

constitucional, um dever dos juízes, e um direito dos cidadãos. 

Mas a primeira condição da independência é termos a lucidez sobre as nossas próprias dependências: em 

relação a si mesmo, em relação às convicções pessoais e aos pré-juízos ou preconceitos que não permitem julgar. 

A independência é, por sobre tudo, ter consciência de si próprio; é um estado de alma e de espírito e uma 

atitude do pensamento interior de cada um sobre si mesmo. 

Na acção quotidiana dos tribunais, cultivareis a prudência – virtude dos probos, ponderação, domínio seguro 

da razão e o sentido apurado da justa medida das coisas. 

A sabedoria que o dever vos exigirá é construída na experiência, no conhecimento, no estudo, na intuição e 

na cultura, na capacidade para compreender os outros e na dimensão social, política, económica, sociológica e da 

geografia dos contextos da acção. 
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Na experiência diversificada da acção vão sentir todos os dias o dever de imparcialidade, condição de 

garantia da igualdade e de confiança. 

Imparcialidade é a distância, a neutralidade, o desinteresse em relação aos interesses; imparcialidade 

subjectiva, do foro íntimo de cada um, e a imparcialidade objectiva, na prevenção de situações que podem perturbar 

as aparências sobre a expressão externa da imparcialidade. 

Do juiz espera-se a virtude da temperança. É uma virtude que é um conjunto de virtudes – a bondade, a 

clemência, a serenidade, o controlo das emoções, a supremacia da razão; na essência, a temperança é também um 

outro modo de entender a proporcionalidade, princípio tão invocado e tão esquecido nos tempos que correm. 

Devem preparar o espírito e a razão para agirem sempre com temperança, cumprindo a regra de ouro do 

imperativo categórico: a capacidade para nos imaginarmos na posição do outro. 

Peço-vos que me deixem dizer uma palavra de sensibilização para que tenhais apurado o sentido para a 

humanidade na administração da justiça penal. 

Construam as vossas valorações no diálogo, na experiência e na temperança. 

Pensem sempre reflexivamente a consideração dos fins das penas e, sobretudo, a proporcionalidade como 

regra de acção entre a exigência de tutela de bens jurídicos e a condição humana na determinação da pena. 

Participem na reflexão, que é necessária, sobre os motivos que possam explicar que Portugal, país com 

índices baixos de criminalidade e seguro (posição privilegiada no ranking), tenha das mais elevadas taxas de privação 

de liberdade por 100 mil habitantes e de tempo de permanência na prisão entre os países da UE. 

 

5. Não se fechem nas vossas certezas, que são sempre provisórias, não tenham a tentação do isolamento e 

do solipsismo, tenham o cuidado de conhecer o mundo das geografias onde vão administrar a justiça, interpretem os 

anseios e as inquietudes dos cidadãos, vivam sobriamente o ambiente social, para compreender as virtudes e os 

vícios, as grandezas e as fraquezas de que os seres humanos são feitos. 

Tenham presente que o dever de decidir e a obrigação de justiça serão cumpridos com a humildade de 

reconhecer a fragilidade da justiça humana.  

E por isso sempre com rigor, acompanhado da humildade dos espíritos superiores, na síntese de um universo 

de cultura, com consciência tranquila e consciência social, assumindo sem medo, de rosto descoberto, com a 

coragem serena própria dos espíritos fortes, a responsabilidade transcendente da missão que escolheram. 

E que vão exercer em nome do Povo, que não é fórmula constitucional de estilo, mas obrigação de 

consciência de cada um. 
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No poema de António Osório, «A felicidade está onde a pomos. É preciso reentrar no paraíso». 

Não fui tocado pela graça de sonhar que possa ser assim; apenas desejo que possam ser muito felizes. 

 

Lisboa, 4 de Setembro de 2017 

António Henriques Gaspar 

 

 

 

  


