
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ocorre hoje a última sessão deste Conselho Plenário presidida pelo Exmo. 

Senhor Presidente, Juiz Conselheiro, Dr. António Joaquim Piçarra. 

 

Permitam-me todos, em meu nome e certo de que expresso o sentimento de todos 

os Membros deste Conselho Plenário, referir a honra que foi partilhar todo o trabalho 

desenvolvido pelo Exmo. Senhor Presidente nestes anos que agora terminam. 

 

Agradeço ao Exmo. Senhor Presidente todo o empenho e dedicação para com 

este Conselho e pelas qualidades que demonstrou no desempenho da função enquanto 

Presidente, propondo ao Plenário que expresse um voto de homenagem e de 

reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. 

 

O Exmo. Senhor Presidente continuamente demonstrou, a par de uma sólida 

formação jurídica e cultural, por todos reconhecida, um forte sentido de Estado e de 

interesse público, retidão de carácter, elevado sentido da lealdade pessoal e 

institucional e destacada capacidade de liderança, de ponderação de todas as questões 

e de perceção dos necessários equilíbrios, o que tive o privilégio de testemunhar ao 

longo de todo o tempo em que privámos e trabalhámos em conjunto, não só nas atuais 

funções mas já anteriormente. 

 

Essas qualidades sempre se patentearam na apreciação dos múltiplos assuntos 

submetidos ao Conselho Plenário, ao Conselho Permanente, e demais órgãos, quer do 

CSM, quer do STJ, a que preside.  

 

A dedicação do Exmo. Senhor Conselheiro Dr. António Joaquim Piçarra à 

Justiça e ao princípio da independência da magistratura judicial é manifesta e está bem 

patente em todas as funções desempenhadas no Conselho Superior da Magistratura, 

nomeadamente como vogal eleito como representante da 1ª. Instância no distrito 

judicial de Coimbra, entre Abril de 1998 e Setembro de 2000, como Vice-Presidente 

entre Abril de 2013 a Abril de 2016 e como Presidente do STJ e CSM eleito em 18 de 

Setembro de 2018, lamentando-se que não seja legalmente possível o cumprimento 

integral desse mandato, uma vez que se encontravam reunidas todas as condições para 

que tal ocorresse.   

 

Exmo. Senhor Conselheiro, Dr. António Joaquim Piçarra, um Muito Obrigado 

por tudo o que nos deu, nos ensinou e transmitiu e permita-me que em representação de 

todos os presentes lhe enderece um forte e caloroso Abraço, desejando-lhe os maiores 

sucessos e venturas. 

 


