
 

Ao receber do Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça a posse do cargo de 

Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, para o qual fui eleito, quero manifestar, 

em primeiro lugar, o meu profundo agradecimento pela confiança em mim depositada 

pelas Senhoras Juízas Conselheiras e pelos Senhores Juízes Conselheiros. 

Muito me honra a distinção, que representa, sobretudo, a assunção de novas e 

acrescidas responsabilidades, esperando que, com total dedicação e capacidade e 

também alguma sorte, possa corresponder integralmente à expetativa criada e às 

exigências do cargo. 

 

O exercício de novas funções, sem prejuízo da continuação do julgamento dos feitos, 

constitui a decorrência natural de toda uma atividade, prestes a atingir quarenta anos 

(numa altura em que também se comemoram os mesmos anos de criação do Centro de 

Estudos Judiciários, que saúdo na pessoa do seu Diretor, o Senhor Juiz Conselheiro 

João da Silva Miguel), atividade na qual sempre coloquei o maior empenho e dedicação 

e desenvolvi com total verdade, verticalidade e independência, como aliás é 

reconhecido. 

Cabe, no entanto, afirmar que não cumpri mais do que o meu dever, sendo certo que, 

como afirmava Miguel Torga, quem faz tudo o que pode, cumpre o seu dever. 

Neste âmbito, é de elementar justiça deixar aqui expressa a minha gratidão pelo saber 

de que fui beneficiário junto dos meus Colegas, tanto neste Supremo como também nas 

instâncias. Alguns já desaparecidos, evocando, em particular, o Senhor Conselheiro 

Jaime Octávio Cardona Ferreira, falecido em julho passado, e que, entre o mais, foi 

Presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal da Relação de Lisboa, 

deixando um importante e valioso legado, nomeadamente em matéria de direito 

processual civil. 

 

Administrar a justiça em nome do povo, como está inscrito na Constituição da República 

Portuguesa, continua, aqui e agora, a não ser uma tarefa nada fácil. 

Bem pelo contrário, a crescente complexidade das realidades sociais e económicas tem 

potenciado as dificuldades, conjugada ainda com a frustração no alcance de resultados 

em diferentes setores da sociedade. 

E, então, a justiça torna-se um alvo demasiado fácil de atingir, à semelhança do tempo, 

com a afetação, consciente ou inconscientemente, da sua credibilidade e confiança. 

No entanto, a Justiça tem procurado superar tais dificuldades e responder, com 

prontidão e eficácia possíveis, aos anseios de todos aqueles que a demandam. 

Reconhece-se que, por vezes, enferma ainda de alguma morosidade, talvez o seu 

principal mal. 



 

Mas os progressos, nesta especificidade, necessariamente perspetivados no seu 

conjunto, são mais do que notórios, ao nível de todas as instâncias, embora não 

reconhecidos por muitos, quer por efeito de desconhecimento, naturalmente 

desculpável, quer em consequência de certos preconceitos, difíceis de compreender e 

aceitar. 

Aliás, não deixa de ser curioso e até mesmo paradoxal que, a par de tais críticas, se 

procure cada vez mais os tribunais, nomeadamente para resolver problemas, cuja 

solução, nem sempre, se encontra na Justiça, como todos bem sabemos. 

É preciso dizê-lo, frontal e claramente, que os tribunais não fazem política, limitando-se 

a cumprir a lei, como igualmente afirmava Trindade Coelho, também ele magistrado, 

com os valores normativos que estão subjacentes, desde logo, a começar pela Lei das 

leis, a Constituição. 

 

Do Supremo Tribunal de Justiça, situado no topo da hierarquia dos tribunais comuns, 

espera-se que constitua um sólido e luminoso farol na criação da jurisprudência, 

afirmando permanentemente, com firmeza e exatidão, os Direitos, as Liberdades e as 

Garantias. 

Por outro lado, o Supremo Tribunal de Justiça deve ainda ser o porto de abrigo seguro, 

ou amparo esperançoso, das vítimas de injustiça, sejam ricos ou pobres, sábios ou 

ignorantes, fortes ou fracos, garantindo a igualdade de todos perante a lei e a justiça. 

Recordo, a este propósito, um caso passado, não há muito tempo, na cidade do Rio de 

Janeiro, quando um homem pobre, ameaçado de despejo da sua casa, na qual vivia há 

muitos anos, nas imediações do estádio do Maracanã, declarava ao jornal “O Globo”, 

sem medo, que dali ninguém o tirava, nem que para tanto tivesse de ir ter com o 

“Barbosão”, querendo referir-se ao Juiz Joaquim Barbosa, então Presidente do Supremo 

Tribunal Federal do Brasil. 

 

Nos termos da lei, o Vice-Presidente serve para coadjuvar o Presidente do Supremo 

Tribunal de Justiça no exercício das suas competências. 

Por isso, o compromisso sério que se assume, aqui e agora, é no sentido da total 

cooperação, solidariedade e lealdade. 

Sem qualquer reserva, partilho ainda dos mesmos objetivos e preocupações, 

primorosamente manifestados no discurso de posse, em especial a defesa intransigente 

da independência judicial, enquanto garantia do cidadão, e do exercício da Justiça que 

assegure, plena e eficazmente, os Direitos, as Liberdades e as Garantias, de forma a 

contribuir para o reforço do elo de confiança, o qual é indispensável existir entre os 

cidadãos e os tribunais, como elemento essencial da democracia e da legitimação do 

poder judicial.   



 

Fazendo diariamente a ponte entre o Direito e a vida, a Justiça deve encontrar em cada 

julgamento a solução certa e equilibrada, com atenção aos sinais novos dos tempos, a 

exigirem uma atualização permanente, de modo a fomentar, não só a previsibilidade da 

decisão judicial, como também a sua compreensão pela comunidade, assegurando a 

certeza e segurança na aplicação do Direito. 

 

Inicio as minhas funções sucedendo ao Senhor Conselheiro Pinto Hespanhol, a quem 

cumprimento, e que muito contribuiu, com o seu longo, esclarecido e intenso labor, para 

o prestígio deste Supremo Tribunal, e a quem, por outro lado, manifesto o desejo das 

maiores felicidades pessoais. 

  

Irei exercer as mesmas funções, em conjunto, com a Senhora Conselheira Maria dos 

Prazeres Beleza, com quem trabalho na 7.ª Secção Cível, há mais de três anos e meio, e 

é credora da minha admiração, nomeadamente pela sua reconhecida competência, 

coragem e abnegação. 

  

Inspirado nas palavras do belo poema, subordinado ao título porque, de Sophia de 

Mello Breyner Andresen, cujo centenário do seu nascimento se comemora este ano, 

estou aqui e agora, também, porque não sou de ter medo, de me calar, de ser 

habilidoso ou calculista. 

Dito de outra forma, estou aqui e agora, nesta Casa da Justiça, para continuar a servir, 

com a paixão e a determinação de sempre, a causa da Justiça, e, assim, ser 

integralmente fiel à minha terra e, claro, ao meu País. 

Por último, quero agradecer, as amáveis e simpáticas palavras que o Senhor Presidente 

me dirigiu, as quais, no entanto, pecam por exagero, assim como agradecer também, 

muito reconhecidamente, a todos quantos quiseram honrar-me com a sua presença 

amiga neste ato solene. 

 

Muito obrigado. 

 

(Olindo dos Santos Geraldes) 


