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Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelência, 

Senhora e Senhor Vice-Presidentes do Supremo Tribunal de Justiça 

Senhora e Senhores Presidentes de Secção 

Senhoras e Senhores Juízes Conselheiros 

Senhora Procuradora-Geral Adjunta Coordenadora 

Senhoras e Senhores Procuradores-Gerais Adjuntos 

Senhoras e Senhores Juízes Assessores 

Senhoras Procuradoras Assessoras 

Senhoras e Senhores Oficiais de Justiça 

Senhoras e Senhores Funcionários do Tribunal 

 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

Agradeço a presença de todos quantos estão aqui hoje, que dignificam este ato e elevam o meu 

sentido de responsabilidade e vontade de corresponder da melhor forma a todos aqueles que 

servem o Supremo Tribunal de Justiça. 

Ao receber de Sua Excelência, o Presidente, a posse do cargo de Administrador quero, em 

primeiro lugar, agradecer a distinção concedida e a confiança depositada em mim.  
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É com emoção, honra, sentido de responsabilidade e comprometimento total que assumo a 

função, certo de que os objetivos definidos para esta Casa pelo Senhor Presidente, referidos 

recentemente na tomada de posse do Senhor Vice-Presidente, são os que melhor servem os 

desígnios da Justiça e que a tornam melhor e mais próxima do cidadão.  

Espero servi-la adequadamente e ser merecedor da confiança e honra que me é concedida. 

Como anterior membro do Gabinete do Presidente, testemunho o seu labor, cuidado e intenso 

trabalho, a sua visão estratégica e pragmática e a vontade de colocar o Supremo Tribunal de 

Justiça no lugar que lhe cabe:  

O principal, o mais elevado e solene. 

Neste âmbito, não posso deixar de sublinhar a minha gratidão pela experiência e 

conhecimento, de que já sou beneficiário, junto do Gabinete do Presidente, da Secretaria 

Judicial e dos Serviços do Supremo Tribunal de Justiça. 

Sendo este o vértice superior da Justiça Portuguesa e o local onde os Juristas mais qualificados 

e experientes – Juízes Conselheiros e Procuradores Gerais Adjuntos – desempenham as suas 

funções e decidem as causas mais importantes e difíceis do judiciário nacional, deve ter à 

disposição a colaboração dos melhores profissionais e das melhores condições. 

Só assim o Supremo será supremo. 
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Estas não são palavras vãs: significam aquilo que, no quotidiano, terei presente no meu 

pensamento.  

Que estou ao serviço: 

- Do Supremo Tribunal de Justiça e dos seus corpos.  

- Dos mais graduados Juízes e Procuradores do Ministério Público. 

- Dos mais seletos Juízes e Procuradores Assessores. 

- Dos mais prestimosos e competentes Dirigentes, Oficiais de Justiça, Técnicos e Assistentes. 

 

A qualidade do trabalho aqui produzido depende do labor de todos quantos compõem ou 

prestam serviço junto do Supremo Tribunal de Justiça. São eles – são vós – somos nós – que 

corporizam a Instituição.  

Devemos orgulhar-nos.  

Devemos compreender o significado que isso tem. Que devemos fazer mais, fazer melhor, ir 

além no regular.  

Ser excecionais. 

No entanto, os tempos que vivemos não facilitam o trabalho do Supremo Tribunal de Justiça 

e trazem, com isso, desafios complementares: 

- A circunstância de estarmos fora do Edifício-sede, nestas instalações provisórias em que nos 

encontramos – que têm uma excelente vista, mas maus acessos – com as dificuldades vividas 

por todos; 
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- A circunstância de termos condições de trabalho incompatíveis com a excelência de um 

Supremo Tribunal, designadamente tendo como referência as Instituições homólogas dos 

outros Estados Membros da União Europeia, onde nos inserimos; 

- A circunstância de as tecnologias de informação disponíveis – sejam equipamentos, sejam 

instrumentos de tramitação eletrónica – serem ainda insuficientes; 

- A circunstância de ser necessário afirmar o prestígio e imagem de excelência do Supremo, 

promovendo a qualidade e a transparência da nossa atividade, nomeadamente na aproximação 

aos cidadãos e a todas as outras entidades públicas e privadas; 

Sem embargo do que já foi feito para melhorar as condições de trabalho disponíveis, 

nomeadamente com o incremento dos meios informáticos ao serviço de todos, há ainda muito 

a fazer para que a mudança do paradigma da acessibilidade aos meios de trabalho seja uma 

realidade, em prol da eficácia e eficiência, sem descurar a qualidade de trabalho e de vida de 

todos. 

Mas tudo farei para que o início do fim das dificuldades seja efetivo. E ele está marcado para 

a próxima segunda-feira, data da consignação da obra à empresa responsável pela 2.ª fase dos 

trabalhos no Edifício-sede, cujo prazo de execução previsto é de um ano.  

Tudo farei para que este prazo seja respeitado;  

Tudo farei para que a obra decorra da melhor forma e traga a esta Casa as condições que são 

devidas.  
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Tudo farei para que o Edifício-sede do Supremo Tribunal de Justiça na Praça do Comércio 

seja o que representa, dignificando os seus quase dois séculos de história. 

Quero ainda endereçar uma saudação particular ao anterior Administrador, Dr. Paulo Barreto, 

neste momento em que lhe sucedo. 

Conto com a dedicação e o empenho de todos, certo de que sem isso tudo será em vão. 

Contem com rigor e as melhores práticas em prol do interesse da Instituição. 

Não contem com falta de rigor e inobservância da lei. 

Com labor e inteligência – parafraseando o Senhor Presidente – o sucesso desta missão será o 

de todos nós e, sobretudo, dos cidadãos e da Justiça. 

Termino agradecendo, as generosas palavras que o Senhor Presidente me dirigiu, as quais, no 

entanto, pecam por exagero, e agradecendo a presença de todos quantos quiseram conceder-

me a honra de testemunharem este ato solene. 

Muito obrigado. 

Lisboa, 31 de outubro de 2019 

Miguel Ferreira Martins 

 


