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Palavras do Ministro Presidente - Sessão da Corte Especial (2/9/2020) 

 

 

Excelentíssimos Ministros, excelentíssimas Ministras.  

Excelentíssimo Subprocurador-geral da República. 

Senhores Advogados presentes, 

Senhores Servidores, 

Minhas Senhoras e meus Senhores, 

 

 

É com muita alegria e senso de responsabilidade que hoje tenho a 

honra de conduzir a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça como o seu 

Presidente, em substituição ao eminente Ministro João Otávio de Noronha. 

Externo meu especial agradecimento pela confiança aos eminentes pares. 

Agradeço também ao Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil e 

às associações de classe: AJUFE, AMB E ANAMATRA. 

Em nenhum momento foi previsto o que estamos passando agora. 

Assim, quero destacar a minha solidariedade com as famílias dos mais de cento 

e vinte mil mortos pela COVID-19. Nossos sentimentos por tantas vidas 

perdidas. Vamos nos unir em fé e esperança. Nada é impossível para Deus, 

pois Deus está no comando do tempo. 

Nossa gestão inicia-se ainda com a necessidade de mantermos todas 

as precauções de distanciamento social, mas tenho a certeza de que, mesmo 

distantes, não estamos sozinhos. O nosso pensamento é contarmos com a 

experiência de vossas excelências nas diversas áreas do Tribunal. Quero que 

o diálogo seja uma marca da nossa gestão. Acredito em uma gestão 
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participativa agregadora, em que todos os colegas Ministros tenham 

oportunidade de opinar sobre os mais diversos assuntos. 

Os nossos sistemas de julgamentos foram aprimorados, mas 

precisamos cada vez mais absorver a demanda crescente de processo. Isso 

exige necessariamente atenção, e essa reflexão devemos realizar em conjunto 

para que possamos fortalecer ainda mais a função do Tribunal da Cidadania, 

que é ser uma Corte de precedentes e de último intérprete da legislação federal. 

Sei que posso contar com a colaboração de todos nessa missão em 

nome do Tribunal da Cidadania.  

Que Deus nos ilumine! De mão dadas: magistratura e  cidadania. 

 

MINISTRO HUMBERTO MARTINS 

Presidente 
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