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Sessão solene em Homenagem ao Ministro Dias Toffoli - Câmara dos 

Deputados (9/9/2020) 

 

“Em todo tempo ama o amigo, e na 

angústia se faz o irmão" 

(Provérbios 17:17) 

 

Excelentíssimo..., 

Senhoras e senhores, 

 

 

Senhor Presidente desta sessão, Deputado Rodrigo Maia, é com muita 

honra que me faço presente nesta solenidade para prestarmos a justa 

homenagem ao Ministro e amigo Dias Toffoli pela conclusão de seu grandioso 

trabalho frente à Presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho 

Nacional de Justiça.  

O Ministro Dias Toffoli é um exemplo a ser seguido. Magistrado de 

extrema competência e incansável na manutenção de um sistema de justiça 

transparente, célere e eficaz. Sem dúvidas, um dos grandes juristas do Direito 

brasileiro. Ao longo destes dois últimos anos, pude acompanhar de perto seu 

trabalho e dedicação no Conselho Nacional de Justiça, onde fui Corregedor 

Nacional de Justiça. 

Sempre aberto ao diálogo à frente do Conselho Nacional de Justiça, mas 

com a independência necessária. Suas decisões propagam segurança, em 

especial as que foram fundamentais neste cenário de pandemia em que vivemos, 

em que se faz indispensável a manutenção eficaz das instituições democráticas, 

por intermédio do aprimoramento dos serviços judiciais. Cito aqui, como exemplo, 

a imediata instituição das sessões extraordinárias no CNJ para julgar 

exclusivamente matérias relacionadas ao COVID-19. 
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Posso afirmar que a busca pela harmonia entre os poderes para um 

Brasil mais justo, fraterno e solidário sempre fez parte de seus propósitos. Já em 

seu discurso de posse como Presidente do STF, afirmou que: “A harmonia e o 

respeito mútuo entre os Poderes da República são mandamentos constitucionais. 

Não somos mais nem menos que os outros Poderes. Com eles, e ao lado deles, 

harmoniosamente, servimos a nação brasileira”. Gostaria de dizer que, em meu 

sentir, a todo momento, Vossa Excelência honrou o que foi dito. 

A sociedade lhe é grata, Ministro Dias Toffoli.   

Encerro minhas palavras parabenizando mais uma vez o Presidente da 

Câmara, Rodrigo Maia, pela justa homenagem ao ministro Dias Toffoli pelo papel 

desempenhado à frente da Suprema Corte brasileira e do Conselho Nacional de 

Justiça, pois os cidadãos necessitam de homens com espírito público como Vossa 

excelência.  

Deus ilumine todos nós!  

De mãos dadas somos mais fortes. De mãos dadas, magistratura e 

cidadania. 

Muito obrigado! 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 
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