
1 
 

 

Fala do Ministro Humberto Martins por ocasião da Homenagem com a 

Comenda DOMINGOS MARTINS – ES 

14/7/2020 

 

 

Excelentíssimo Deputado Erick Musso, mui digno Presidente da 

Assembleia Legislativa, na pessoa de quem saúdo todos os demais integrantes 

desta mesa virtual e a todos os capixabas, termo que, segundo os estudiosos da 

língua tupi, quer dizer “terra limpa para a plantação”, mostrando a vocação para o 

trabalho desde a origem deste povo e deste Estado. 

Neste período de pandemia, onde pais, mães, filhos e amigos perderão 

a luta contra esse vírus, quero iniciar trazendo a todos vocês a palavra do Livro 

Sagrado que servirá de norte para dar-nos conforto e força para vencermos essa 

batalha. 

“Cura-me, Senhor, e sararei; salva-me, e serei salvo; porque tu és o 

meu louvor.” (Jeremias 17:14) 

 

A COVID-19 nos obrigou a encarar a vida de uma nova forma. 

O conceito do que era normal mudou radicalmente! De tal forma, que 

hoje cá estamos todos unidos e próximos através da tela de um computador. E 

somos convidados e ver o mundo com outros olhos e as fronteiras se alargaram, 

ampliando os nossos horizontes. Novos horizontes se abrem e novas criaturas nos 

tornamos a cada dia. 

Antes de mais nada, impõe-me agradecer ao Deputado Marcelo Santos 

e, em nome dele, saúdo de forma especial a todos os cidadãos da querida 

Cariacica, terra onde o Deputado nasceu e mora, local de povo afável e cuja 

localização privilegiada transforma a cidade em um grande centro entre o litoral e a 

região serrana. 

O Deputado Marcelo Santos, que está em seu quinto mandato 

consecutivo como deputado estadual, como todos os senhores sabem, é Graduado 

em Administração e, além de ter atuado na iniciativa privada, já ocupou diversos 
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cargos públicos nas esferas municipal e federal e atualmente é o 1º vice-presidente 

desta Casa e é nesta condição que foi o autor da indicação – admitida por esta 

Assembleia – da grande honraria de incluir-me na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” no maior grau, que é o “Grã-Cruz” por meio da Resolução 6782, publicada 

em 13 de fevereiro de 2020. 

E minha alegria não é por acaso, uma vez que a Comenda Domingos 

Martins é considerada a mais alta honraria do parlamento capixaba e é concedida é 

a personalidades e instituições nacionais ou estrangeiras que tenham se distinguido 

pela notoriedade de seu saber, cultura e por serviços de excepcional relevância 

prestados à sociedade espírito-santense. 

Ainda maior é meu orgulho quando ombreio nesta condição a grandes 

vultos da história do Espírito Santo e do Brasil, inclusive ex-presidentes da república 

e outras personalidades do mundo empresarial, político e social, personalidades 

como os ilustres Presidente Jair Bolsonaro e seu vice, General Hamilton Mourão, ou 

ainda de ministros, tais como meu dileto amigo Ricardo Lewandowski. 

E não por acaso esta medalha leva este nome: Domingos José Martins. 

É o nome de um dos mais belos municípios brasileiros, incluindo a marcante região 

de Pedra Azul, e também de uma rua no Recife, porque nasceu ali, no Sítio 

Caxangá, hoje Cachoeiro do Itapemirim, em maio de 1781, e tem, não por acaso, 

seu nome inscrito no Livro dos Herois da Pátria, pois foi um dos principais líderes da 

Revolução Pernambucana, importante movimento republicano ocorrido em 1817.  

Entusiasta dos ideais liberais e ligado à maçonaria inglesa, uma vez 

que tinha vivido e estudado na Europa, Domingos era, segundo a história, um 

homem elegante, alegre e até mesmo um razoável poeta. 

Defensor dos ideais liberais, andava de braços dados com negros e 

mulatos, afirmando que eram todos iguais, numa ousadia extrema para a época – 

quiçá até mesmo nos dias atuais – em especial em meio a uma região ainda 

escravista e patrimonialista do antigo Recife, onde vivia a elite mais 

intelectualmente preparada do Brasil e onde conheceu sua amada Maria Teodora, 

filha de ricos comerciantes portugueses, com quem se casou em plena revolução. 

E, até em seu casamento, foi revolucionário. Em primeiro lugar, porque 

sua união simbolizou a derrubada do preconceito contra os brasileiros, uma grande 
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vitória nacional. Em segundo, ajudou a melhorar a relação entre os pernambucanos 

e os portugueses a residentes, que brigavam há mais de um século, e, naquele 

momento, estavam à beira da guerra civil. Por fim, cantada em versos pelos poetas, 

deu força a uma ideia recente, às uniões com base no amor, pois o costume, até 

então, era os pais acertarem o futuro dos filhos levando em conta apenas as 

conveniências sociais e financeiras. 

Dois meses depois de seu casamento, foi aprisionado e condenado à 

morte pelo crime de lesa-majestade com outros treze revolucionários 

pernambucanos um mês depois. Domingos foi fuzilado em 12 de junho de 1817, 

mas deixou uma marca indelével na história do Brasil e do povo capixaba. 

 E, portanto, honra-me e emociona-me sobremaneira esta homenagem 

que recebo com carinho e respeito pela dimensão de seu significado. 

Na sequência, prossigo em minha fala, aproveitando esta oportunidade, 

como não poderia deixar de fazer, para trazer à luz um pouco do trabalho do 

Conselho Nacional de Justiça nesses tempos de pandemia.  

Pois bem. As relações familiares, o contato com amigos, o ato de fazer 

compras, a forma como se dá a prestação jurisdicional com audiências e sessões 

realizadas a distância, o jornalismo, a forma como professamos nossas crenças, 

enfim, tudo mudou nos últimos 120 dias. 

Essa nova realidade impõe a todos a necessidade de rápida adequação 

a fim de que se possa minimizar os efeitos deletérios dessa pandemia. 

Não falo apenas de prejuízos financeiros, mas emocionais e 

psicológicos, principalmente. 

Com o Poder Judiciário não é diferente. 

Temos que aprender a utilizar meios com que não estamos habituados 

para buscar soluções novas para problemas antigos, relacionados à desigualdade 

estrutural que assola nosso país e à sede por justiça de nosso povo.  

A pandemia torna ainda mais evidente o caráter absolutamente 

essencial da atuação jurisdicional. A tutela dos direitos fundamentais em um 

contexto de extrema carência é gênero de primeira necessidade.  

O papel do Judiciário na sociedade a cada dia cresce mais em 

importância. Vivemos em um tempo em que todos os olhos estão voltados para o 
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Judiciário. Os cidadãos, os órgãos dos outros Poderes da República, a imprensa, 

enfim, todos se voltam para as decisões proferidas no âmbito dos processos 

judiciais, e, consequentemente, também para a postura dos magistrados em sua 

vida pública e privada.  

Por isso, especialmente em um contexto de crise, é preciso que as 

políticas públicas no âmbito da prestação jurisdicional sejam orientadas para 

possibilitar que possamos fazer mais utilizando menos recursos.   

  Afirmo sempre que a função das corregedorias judiciais é muito mais 

ampla do que a de um órgão sancionador, aplicador de penalidades. É óbvio que os 

desvios de conduta devem ser apurados e punidos com rigor, sempre com 

observância do contraditório e da ampla defesa. Todavia, a atuação das 

Corregedorias não pode se limitar a isso. Deve também ser a de orientação sobre a 

melhor forma de exercer jurisdição, prevenindo erros e desperdício de tempo e 

recursos, buscando sempre a melhoria e a modernização das atividades 

administrativas e jurisdicionais. 

As corregedorias devem se encarregar de assegurar sempre que a 

sociedade tenha acesso às informações importantes quanto ao funcionamento do 

Poder Judiciário, especialmente em tempos onde a atuação remota se tornou o 

novo “normal”.    

Cabe às corregedorias, ainda, reforçar sua atuação de 

supervisionamento não só da produtividade e eficiência dos magistrados nesses 

tempos difíceis, mas também do atendimento às partes e advogados, a fim de que 

esteja sendo feito, dentro do possível, de modo adequado. Mesmo à distância, 

temos que aprender a utilizar a tecnologia a favor da manutenção das relações 

humanas. 

Por outro lado, como forma de reforçar e tornar efetiva a unidade do 

Poder Judiciário, é importante garantir que as corregedorias possam efetivamente 

auxiliar o Poder Judiciário na busca pela excelência, a que todos devemos almejar. 

 Em tempos como o que vivemos, penso que a melhor forma de as 

corregedorias atuarem para enfrentar a crise é através da garantia da transparência 

na coleta de dados sobre a atuação do judiciário, aliada à adoção de procedimentos 

uniformes e à troca de experiências exitosas. É isso que permitirá o enfrentamento 
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dos imensos desafios inerentes à prestação jurisdicional em um país de dimensões 

continentais e de gigantescas diferenças regionais e sociais.  

  Encerro minhas palavras neste evento, com a mensagem final de fé, de 

esperança, de amor e otimismo para a comunidade jurídica e toda a população 

brasileira, confiante de que sairemos dessa pandemia da COVID 19 com muito mais 

aprendizado, com mais solidariedade e amor ao próximo!  

  Para tanto, deixo minha homenagem ao povo capixaba, usando os 

versos de um poema de peso, da gigante poetisa capixaba Elisa Lucinda. 

 

“Todo Capixaba tem um segredo de espuma, 

Uma conversa de duna, 

Um disse me disse. 

Todo capixaba é chique. 

Todo capixaba tem um pouco de beija-flor no bico, 

Uma panela de barro no peito, 

Uma orquídea no gesto, 

Um cafezinho no jeito, 

Um trocadilho na brincadeira, 

Um Congo no andar, 

Um jogo de cintura, 

Um chá de cidreira, 

Uma moqueca perfeita, 

E uma rede no olhar. 

Todo mundo de lá desenha areias brancas, 

Compõe nas areias pretas. 

Todo capixaba tem um verso, 

Tem um pouco de anchieta. 

Todo povo por lá 

Tem um certo louco, 

Tem um certo torto, 

Uma palavra solta, 

Uma revoada de colibris. 
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Todo capixaba tem uma força de povo. 

Tem um pouco de Maria Ortiz. 

Toda montanha lá tem um caso 

Obstinado com o vento, 

Um pedra azul, 

Um albatroz de convento. 

De luva e biquíni é que eu vou prá lá. 

Todo capixaba é um evento!!!” 

   Tudo passa, Deus no comando! 

   Que Deus ilumine e dê saúde a todos! 

   Magistratura forte, cidadania respeitada! 

   Instituições fortes, garantia do Estado Democrático de Direito! 

   Muito obrigado. 


