Exm.º Sr. Presidente do STJ, Conselheiro Henrique Araújo
Excelências
Colegas
Minhas Senhoras e meus Senhores

1 - A Vossa Excelência, Senhor Presidente do Supremo Tribunal
de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura, manifesto o
meu reconhecimento pela honra que concede a esta cerimónia de
Tomada de Posse do Exmo. Senhor Inspector Judicial.
2 - Hoje, tenho a honra e satisfação de conferir pose ao novo
Inspector Judicial do Conselho Superior da Magistratura, Dr. Rui
Oliveira.
Tratou-se de um acto relevante e digno apesar da simplicidade
com que decorreu, também virtude desta pandemia que vivemos e
que teima em não nos abandonar.
Pela importância que tem, não só a vida profissional e pessoal do
empossado mas também na actividade do próprio CSM e da
classe, deve merecer de todos nós um profundo respeito.
O Exmo. Senhor Inspector Dr. Rui Oliveira prestou juramento
solene de que cumprirá as novas funções com respeito pelos
deveres que decorrem da Constituição e da Lei.
Estou profundamente convencido, pelo conhecimento que tenho
do percurso profissional do Exmo. Senhor Inspector, enquanto
Juiz, de que assim sucederá.
Faço votos e desejo - o que sei que é igualmente o sentir de todos
os presentes - que o Senhor Inspector, para o desempenho das
suas funções encontre as condições materiais e humanas

necessárias ao bom desempenho das novas e responsáveis
funções.
3 - Sempre entendi que as inspecções devem ter como objectivo
contribuir para uma justiça de qualidade, facultando à sociedade a
devida prestação de contas, quanto à forma como a administração
da justiça em nome do povo, é feita.
As inspecções não podem nunca colocar em causa a
independência do poder judicial do Juiz, nem podem ser usadas
como instrumento meramente burocrático, nem podem ser um fim
em si mesmo.
De igual modo entendo que nenhuma inspecção pode ser
realizada apenas com recurso aos elementos estatísticos e
informáticos, pois é necessário estar “olhos nos olhos” com o Juiz
visado pela inspecção.
A tarefa nunca é fácil e certamente irá implicar um redobrado
esforço do empossado bem como de todo o corpo de inspectores.
O Senhor Inspector Rui Oliveira inicia uma nova etapa da sua
vida e carreira, ingressando após uma selecção altamente
criteriosa um corpo de inspectores altamente qualificado, formado
por Juízes de reconhecido mérito profissional.
Sei que podemos confiar que o Senhor Inspector estará à altura
dos desafios e dificuldades diárias, não deixando de aplicar todo o
seu empenho no sentido de desempenhar com zelo e dedicação as
suas novas e prestigiantes funções.
O Inspector como Juiz que é, ao dar o melhor de si mesmo
legitima-se e legitima a actividade que exerce.
4 - O Conselho espera poder proporcionar ao novo inspector bem como a todo o corpo inspectivo - as devidas e necessárias
condições de trabalho, por forma a que todos os Senhores

Inspectores possam avaliar de forma tão justa quanto possível, o
trabalho dos Juízes.
Essa avaliação 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 inspecções cada vez mais justo e
transparente.
Estou convicto de que com o esforço de todos - incluindo o ora
empossado - conseguiremos esse desiderato.
Senhor Inspector Rui Oliveira, pode contar com o apoio do
Conselho nas suas novas tarefas, estando seguro que da parte de
V. Exa. 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.

