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DISCURSO EM HOMENAGEM À POSSE DO 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS NO CARGO DE 

PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

E DO MINISTRO JORGE MUSSI NO CARGO DE VICE-

PRESIDENTE 

 

Boa tarde a todos! 

 

 

 

Recebi a honrosa atribuição de, em nome dos 

meus ilustres pares, nesta cerimônia, cumprimentar o 

Excelentíssimo Senhor Ministro Humberto Martins, pela 

posse no cargo de Presidente deste Superior Tribunal de 

Justiça, e o Excelentíssimo Senhor Ministro Jorge Mussi, 

pela posse no cargo de Vice-Presidente.  

Parabenizo, nesta oportunidade, o 

Excelentíssimo Senhor Ministro João Otávio de Noronha 

e a Excelentíssima Senhora Ministra Maria Thereza de 

Assis Moura pelo exitoso trabalho realizado na Presidência 

e na Vice-Presidência deste Tribunal. 
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Devo confessar que, ao ser informada que caberia 

a mim essa grata tarefa de falar nesta solenidade, não 

contive minha alegria. E o meu entusiasmo se justifica pelo 

imensurável sentimento de gratidão e admiração pelo 

Ministro Humberto Martins, que será ombreado nessa 

caminhada pelo não menos admirável Ministro Jorge 

Mussi. 

Sou muito grata ao Ministro Humberto 

Martins pelo suporte que recebi no período que exerci a 

Presidência desta Corte, quando ele ocupou a Vice-

Presidência. Olhando para trás, não consigo imaginar como 

teria sido se não o tivesse, como fiel escudeiro, em 

momentos importantes, em especial, os complicados. Seu 

apoio incondicional e sua disposição para ajudar foram 

essenciais para vencer os obstáculos decorrentes do ofício. 

Os que já exerceram esse cargo sabem bem, não 

apenas de ouvir falar, mas porque sentiram na pele, o quão 

árduo é estar à frente deste grandioso Tribunal da 

Cidadania. Somos apenas 33 ministros, mas temos muitos 

servidores e colaboradores. Administrar pessoas e 

coordenar os esforços não é tarefa fácil. Liderar ações 

institucionais, que podem refletir em 27 unidades da 
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Federação, não é uma incumbência simples. Requer 

trabalho em equipe e constante diálogo. Não se move uma 

máquina deste tamanho sozinho. 

A complexidade da estrutura administrativa desta 

Corte é um enorme desafio para quem, no seu dia-a-dia 

como magistrado, está acostumado à atuação judicante, 

tendo que se preocupar apenas com seu próprio Gabinete. 

Se não bastasse, há ainda a ampliação da atividade 

jurisdicional, com a assunção de processos de competência 

exclusiva da Presidência, que frequentemente é instada a 

decidir, em curto espaço de tempo, questões urgentes e da 

mais alta relevância para o país. 

Contudo, esse desafio não será um estorvo para o 

Ministro Humberto Martins. Sua vasta experiência 

profissional, como advogado, Promotor de Justiça, 

Procurador, Desembargador do Tribunal de Justiça, Juiz do 

Tribunal Regional Eleitoral, Professor da Universidade 

Federal, todos no Estado de Alagoas, só para mencionar 

alguns dos cargos exercidos, o qualificou para ingressar 

neste Superior Tribunal de Justiça em 14/06/2006.  

De lá para cá, percorreu todos os postos que 

poderia, cumprindo seu papel sempre com altivez. Nos 
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anos mais recentes, foi Corregedor-Geral da Justiça 

Federal, Membro Efetivo do Conselho da Justiça Federal, 

Diretor-Geral da Escola Nacional de Formação e 

Aperfeiçoamento de Magistrados Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça e, 

finalmente, Corregedor Nacional de Justiça. Por onde 

passou, deixou importantes resultados de excelentes 

serviços prestados. 

Nesta data marcante em sua brilhante carreira, 

Sua Excelência assume a cadeira da Presidência deste 

Superior Tribunal de Justiça. Não tenho nenhuma sombra 

de dúvida que vai cumprir mais essa missão, com o mesmo 

brilho e desenvoltura daquelas tantas outras que já 

realizou com sucesso. 

E faço essa afirmação não só pela riquíssima e 

bem-sucedida trajetória profissional, a qual, aliás, lhe 

garante credenciais indeléveis à altura do desafio, mas 

principalmente pelo seu caráter, pelo seu modo de ser e de 

agir. 

Durante os dois anos de convivência, na minha 

presidência, testemunhei, quase diariamente, o 
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comportamento elegante, educado, prestativo e, 

sobretudo, solidário do Ministro então Vice-Presidente.  

O Ministro Humberto Martins é uma pessoa de 

enorme coração e atencioso com servidores, 

colaboradores e colegas. Dentro do círculo de amizade mais 

próxima, além dos próprios pares, quem não se acostumou 

a começar o dia lendo suas mensagens no whatsapp, 

permeadas de palavras de fé e esperança? Ele não falha 

nenhum dia sequer, não é mesmo?  

E não para por aí. Presenciei inúmeras vezes o 

Ministro Humberto Martins mediar conflitos, dos mais 

variados, atuando como apaziguador. Sua postura, 

elegante e ponderada, inspira confiança. Por isso, sempre 

conduz as situações de tensão com tranquilidade até chegar 

a um bom termo. 

Por todas essas conhecidas características, 

tornou-se, mais do que um colega, um amigo querido. Se, 

antes, o admirava pela bela carreira construída, hoje, o 

admiro ainda mais pelas suas qualidades humanas. Um 

homem religioso, atento a seus princípios e imbuído de raro 

espírito público. 
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Para falar do Ministro Humberto Martins é 

preciso falar também da sua família. Como não mencioná-

la? Nascido na belíssima cidade de Maceió, Estado de 

Alagoas, é filho de Dalva Soares Martins, que abraçou o 

magistério, e José Martins Filho, festejado Procurador de 

Justiça alagoano, cujo nome batiza o prédio do Fórum de 

Olho d´Água das Flores, Sertão do Estado, justa 

homenagem feita pelo Tribunal de Justiça do Estado.  

Nota-se que esse núcleo familiar formado pelos 

seus pais é fonte de inspiração, de onde foram construídos 

seus valores, os quais são passados adiante, para as 

gerações seguintes.  

Com sua amada esposa, Rita de Cássia Castro 

Alves Martins, tiveram os filhos Eduardo Filipe Alves 

Martins e Laís Camila Alves Martins, ambos advogados. O 

vovô orgulhoso de Eduarda, Maria Rita e Carolina dedica 

seu escasso tempo, fora das atribuições do trabalho, com o 

convívio da família, reforçando os laços que envolvem o 

mais legítimo e terno amor. Não é por outra razão que ele 

está sempre com um sorriso estampado no rosto, a refletir a 

alegria de viver e a felicidade de ter essa abençoada família. 



 

7 

Deixo aqui registrados, também, meus 

cumprimentos aos familiares e amigos, que nesta 

significativa data, congratulam-se com seu ente querido por 

mais uma conquista. 

Na jornada que ora se inicia, a atuação da Vice-

Presidência, em harmonia com a Presidência, é 

fundamental para se atingir os objetivos. Para assumir essa 

insigne tarefa, estará presente o Ministro Jorge Mussi, 

que, tenho certeza, dará todo seu apoio, valendo-se Sua 

Excelência da longa e exitosa experiência tanto na 

magistratura quanto na advocacia. É um homem reservado, 

conciliador, mas firme em suas proposições. Sua conduta 

como Magistrado desta Corte revela um cavalheiro, cioso 

de seus deveres e cortês com todos que o cercam. Com esse 

perfil, agregará forças para cumprirem, juntos, seu mister. 

O Ministro Humberto Martins assume a 

Presidência da maior Corte Superior de Justiça do país em 

um momento bastante delicado. Penso que Deus, no 

esplendor de sua infinita sabedoria, elegeu seu melhor 

soldado para enfrentar essa batalha. 

Estamos vivenciando uma fase de provação. Se 

já era difícil conduzir esta Corte em tempos ditos normais, 
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o que dizer dentro dessa pandemia? Milhares de mortos, 

enfermos lutando pela vida, profissionais da saúde lidando 

com a precariedade dos hospitais, trabalhadores perdendo 

seus empregos, famílias destroçadas, economia posta em 

cheque. 

O Ministro João Otávio de Noronha, mesmo 

sendo pego de inopino, conseguiu agir com assertividade: 

tomou, no tempo certo, as medidas necessárias para dar 

continuidade às atividades inadiáveis desta Casa. 

O Superior Tribunal de Justiça sofreu, e ainda 

sofre, mas reagiu e se adaptou. Continua cumprindo seu 

relevante papel institucional, que lhe foi outorgado pela 

Constituição da República, com excelentes resultados, 

graças ao esforço, dedicação e compromisso de servidores, 

colaboradores e ministros. 

Caberá, doravante, ao novo Presidente e sua 

equipe continuar essa luta, da qual, com fé em Deus, 

sairemos vencedores e, quem sabe, melhores.  

Acredito que a transformação é um consectário 

lógico e esperado desse combate, que está a exigir de nós 
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uma profunda reflexão sobre nossos valores, prioridades e 

necessidades. Precisamos vencer e crescer. 

Senhor Presidente, Ministro Humberto 

Martins, Senhor Vice-Presidente, Ministro Jorge Mussi, 

encerro minhas breves palavras cumprimentando-os pela 

assunção desses cargos, com meus mais efusivos votos de 

saúde e sucesso. Que os dias vindouros sejam iluminados! 

Peço licença para, tomando de empréstimo o 

bordão do nosso querido amigo e Presidente, dizer-lhes: 

“Deus no comando! Sempre juntos!” 

Muito obrigada. 


