
 

 

 

TRIBUNAL SUPREMO 

 

Discurso da Tomada de Posse dos Gestores da Inspecção Judicial e 

Juízes Desembargadores 

 

Ilustre Bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique; 

Venerando Vice - Presidente do Tribunal Supremo 

Digníssimo Vice - Procurador-Geral da Republica; 

Venerandos Juízes Conselheiros; 

Venerando Inspector-Geral; 

Senhor Vice-Ministros da Justiça, Assuntos Constitucionais e 

Religiosos; 

Venerandos Juízes Desembargadores; 

Meritíssimos Juízes; 

Caros Secretários Judiciais; 

Caros colegas; 

 

 

 

 



Sabemos que os dois estão à altura dos desafios das novas funções. 

Veneranda Maria Isabel Bento Rupia Nhavotso, que a bravura da 

integridade de sempre a caracterizou, a acompanhe nas novas e 

desafiantes funções, inspirando os mais novos. Que o mesmo sentido 

de repulsa pela injustiça continue a gerir a sua actuação. Queremos 

que a conduta ética do julgador inspire a confiança do cidadão nos 

tribunais. 

O Venerando João Enoque Mabjaia é dos magistrados que mais 

domina o funcionamento dos tribunais, tendo em conta o seu 

percurso profissional. Esperamos que coloque a sua experiencia, o 

seu saber e sua dedicação ao serviço de uma Inspecção Judicial e 

respeitada. 

 

Caros colegas Desembargadores 

Tomam posse num momento em que o nosso maior desafio, no 

tocante ao tempo de resposta, coloca-se ao nível da segunda 

instância. 

O tempo médio de tramitação dos recursos continua sendo elevado. 

 

Distintos Convidados, Minhas Senhoras Meus Senhores 

 

Antes de mais, vai a nossa saudação a todos os que acederam ao 

nosso convite para testemunhar este acto solene de tomada de 

posse da Vice-Inspectora-Geral e de novos Juízes Desembargadores. 

Que representa o reconhecimento pelo seu mérito profissional e o 

assumir de novas responsabilidades. 



Que esta cerimonia não seja apenas comemorativa. Que seja 

igualmente um momento em que assumem os compromissos de 

desempenhar as novas funções com um alto sentido de missão, 

contribuindo para a autoridade da lei e para o prestigio das 

instituições judiciárias. 

Aos colegas nomeados para a Inspecção Judicial, deixemos o 

desafio de uma contínua consolidação e aperfeiçoamento dos 

serviços da Inspecção Judicial. 

A Inspecção Judicial deve contribuir, de forma didáctica, para a 

qualidade técnica das decisões, para uma correcta organização dos 

serviços e para que os valores da integridade e prestação de contas 

prevaleçam. Queremos uma presença constante da Inspecção 

Judicial na actividade dos tribunais. 

Mais do que o aumento do número de Desembargadores, queremos 

que os poucos que temos tenham uma elevada sensibilidade. 

Que se incomodem com a pendência e tenham a consciência de que 

o seu trabalho pode aliviar o sofrimento do cidadão que deposita a 

sua confiança nos tribunais. 

Também queremos juízes com um sentido patriótico apurado. Que 

se preocupam em contribuir para, a seu nível, resolver os problemas 

que o país enfrenta. 

Temos novos fenómenos preocupantes, como o tráfico de dragas, o 

contrabando, os raptos, o roubo de gado, só para citar alguns 

exemplos. 

Nos casos que chegam às mãos dos juízes, temos que saber que cada 

decisão que temos, e uma mensagem para os envolvidos. Pode ser 

uma mensagem de encorajamento ou de desencorajamento. 



O Judiciário deve fazer a sua parte na construção de uma sociedade 

mais justa. Uma sociedade em que, aqueles querem viver do seu 

trabalho, se sinta protegidos pelas instituições, incluindo os 

tribunais. 

Esforcem-se por resolver os problemas concretos do cidadão no caso 

concreto, fazendo justiça. As vezes temos a sensação de que nos 

perdemos no embelezamento das decisões ou empreendemos mais 

energia na solução de questões meramente mais energia na solução 

de questões meramente processuais, esquecendo que o Direito 

Adjectivo é instrumental. Ele visa assegurar a correcta aplicação do 

Direito Substantivo. 

Tenham o aperfeiçoamento técnico como um dos desafios. O estudo 

constante. Não tenham medo de cometer erros. Tenham coragem de 

reconhecer os erros e corrigi-los. 

Ninguém sabe tudo e nunca é chegado o momento em que o juiz diz: 

já nada tenho sempre que testar a solidez das nossas propostas de 

decisão antes de tomá-las. 

 

Caros colegas,  

Temos plena confiança de que irão devotar às funções que hoje 

assumem inteira dedicação. 

Mais uma vez, parabéns aos empossados e votos de sucesso na vida 

profissional. 

          Maputo, 08 de Novembro de 2021 

 

 


