CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
GABINETE DO VICE-PRESIDENTE

Exmo. Sr. Presidente do S.T.J. e do C.S.M.
Excelências
Colegas
Minhas Senhoras e Meus Senhores

1- Na pessoa do Excelentíssimo Senhor Presidente do S.T.J. e do C.S.M., manifesto o meu
agradecimento pela sua presença e de todos os colegas – seja presencialmente, seja por
videoconferência – nesta cerimónia de tomada de posse de um novo Inspector Judicial.
Agradeço igualmente aos demais convidados que, com a sua participação quiseram enobrecer
este acto.

2- A forma singela e a menor solenidade desta tomada de posse, não significa menor respeito
e consideração, seja pelo empossado, seja pelo acto em si.
Ambos nos merecem a maior atenção, cuidado e respeito.
Os tempos que vivemos, de pandemia e de incerteza, obrigam-nos a alterar os nossos
comportamentos, ditando novos hábitos e novas formas de estar.

3 – Cabe-me a honra de dar posse ao cargo de Inspetor Judicial à Exma. Senhora Dra.
Margarida Paula Ferreira Leitão e Sousa.
É com muito prazer que o faço.
A Senhora Juíza Margarida Paula Ferreira viu, diga-se, merecidamente, reconhecidas as
qualidades humanas e técnicas que são exigidas aos Juízes e sobretudo aos Senhores Inspetores.
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Foi por lhe terem sido reconhecidas essas qualidades que o C.S.M. o nomeou para tão
particular e exigente cargo.
Estou convicto que no exercício das funções que ora assume, a Sra. Juíza Margarida Paula
Ferreira, desenvolverá todos os esforços necessários e aplicará a sua energia no sentido de
prestigiar as suas novas funções, credibilizando-as e aumentando a confiança dos colegas nos
serviços inspectivos.

4 – O C.S.M tem de possuir um corpo de inspetores altamente qualificados e reconhecidos –
designadamente entre os seus pares – pelo mérito e qualidades pessoais.
É o caso da Sra. Juíza Margarida Paula Ferreira, cujas qualidades pessoais e a sua capacidade
de interacção com o sistema e com os colegas foram reconhecidas como uma mais valia para o
sistema, no momento de selecção, e tanto quanto me foi possível apurar junto dos seus colegas, o
C.S.M não se enganou.

5 – O Conselho espera poder proporcionar à nova Inspetora – bem como a todo o corpo
inspectivo – as devidas e necessárias condições de trabalho, por forma a que todos os Senhores
Inspetores possam avaliar de forma tão justa quanto possível, o trabalho dos Juízes.
Exemplo disso é a recente renovação do parque informático que está a ser levada a cabo.
Como já referi, a avaliação dos juízes passa também pelo conhecimento da realidade concreta
em que os juízes desenvolvem o seu trabalho, o que impõe uma efectiva presença do inspector
nos Tribunais da sua área.
Todos desejamos um sistema de inspeções cada vez mais justo e transparente.
Estou convicto de que com o esforço de todos – incluindo o ora empossado – conseguiremos
esse desiderato.
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Sra. Inspetora, pode contar com o apoio do Conselho nas suas novas tarefas, estando seguro
que da parte de V/Ex.ª o sentimento é recíproco.
Desejo-lhe sinceramente as maiores felicidades no desempenho das suas novas funções,
estando convicto de que este sentimento é partilhado por todos quantos acompanham esta
cerimónia.

Lisboa, 13 de abril de 2021
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