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Senhoras Conselheiras, senhores Conselheiros. 

 

Senhores Membros Honorários Vitalícios. 

 

Senhoras e senhores. 

 

Sinto-me privilegiado por poder dirigir-me a esta distinta personalidade do 

mundo jurídico, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, e pela 

oportunidade de estar hoje neste momento de extrema alegria entregando tamanha 

honraria cujo valor é inestimável para toda a advocacia brasileira. 

Neste momento, damos início à solenidade de outorga da honraria Raymundo 

Faoro. Como sabemos, essa ilustre condecoração foi instituída em 2008, com o 

propósito de homenagear instituição ou advogado pelos relevantes serviços prestados 

em favor da preservação do Estado Democrático de Direito. 

Por esse motivo, a condecoração recebe o nome daquele que foi um dos maiores 

militantes dos direitos e garantias individuais em nosso País: três vezes Conselheiro 

Federal da OAB, Presidente da OAB Nacional (1977-1979) e agraciado com a Medalha 

Rui Barbosa em 2002. Escritor e historiador, produziu uma das maiores obras de nosso 

tempo, Os donos do poder, tendo ocupado uma cadeira na Academia Brasileira de 

Letras no ano 2000. 

Com ele, a OAB transformou-se em verdadeira trincheira de resistência pacífica 

à ditadura. Combateu com destemor o arbítrio e defendeu a continuidade da abertura 

política, destacando-se na luta pela restauração do habeas corpus, obtida em 1978. 

Além disso, defendeu as garantias da magistratura, o respeito aos direitos humanos, o 
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fim da tortura, a revogação da Lei de Segurança Nacional e a abolição dos atos 

institucionais. 

Ao evocar a memória desse valoroso legado de militância incansável e destemida 

em prol das liberdades democráticas, a “Honraria Raymundo Faoro” é uma prestigiosa 

distinção, cuja importância é evidenciada. 

Assim, alegra-me poder outorgar tão honroso título a um dos grandes nomes da 

magistratura brasileira, cuja origem é o berço da advocacia, o Ministro Dias Toffoli. 

Como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmo o reconhecimento da 

Advocacia por sua trajetória na defesa da Constituição e na promoção da Justiça e da 

cidadania no País. 

Confesso que proferir estas palavras é tarefa desafiadora, dada a extensa lista de 

serviços prestados à nação pelo Ministro Dias Toffoli, cuja admirável carreira 

culminou com sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal em 2009. 

O respeito angariado pelo Supremo Tribunal Federal no seio da sociedade 

brasileira ao longo dos anos somente foi possível porque aqueles e aquelas a quem se 

confiou e se tem confiado a missão de o compor estiveram à altura das eminentes 

funções que devem cumprir.  

No grave período de crise pelo qual passamos, a homenagem prestada aqui hoje 

ao Excelentíssimo Ministro Dias Toffoli reforça a fé na vida e nas instituições 

democráticas. Afinal, os momentos de crise política e social testam o funcionamento 

das instituições. Testam particularmente a atuação da Justiça.  

Durante a grave crise sanitária, estivemos juntos no aprimoramento da 

sistemática de julgamento em plenário virtual. Celebramos convênio com o CNJ, sob 

a primorosa presidência do Ministro Dias Toffoli, para assegurarmos o Escritório 

Digital, que beneficiará toda a Advocacia brasileira e, consequentemente, propiciará o 

amplo acesso à justiça. 
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Certos de que o grande desafio do Poder Judiciário está na manutenção da 

segurança jurídica em um mundo cada vez mais hiperconectado, o STF, durante sua 

presidência, primou pela previsibilidade por meio da transparência e da publicidade 

dos julgamentos.  

A divulgação das pautas de julgamento do Plenário com seis meses de 

antecedência e a disponibilização automática no site do STF das conclusões dos votos 

dos ministros possibilitaram aos advogados – e, de modo geral, à sociedade civil – a 

publicidade em torno dos processos pautados. Tais medidas permitiram a instauração 

do debate público necessário para resolver questões de grande complexidade, como o 

recente julgamento sobre a criminalização da homofobia e transfobia. 

Ademais, os canais de interlocução do STF com a sociedade foram fortalecidos 

por meio da ampliação da Central do Cidadão e da campanha “Aqui Tem Justiça”, 

destinada à disseminação de informações a respeito de projetos e decisões do Poder 

Judiciário nas redes sociais. Trata-se da concretização do compromisso de construir 

uma Justiça cada vez mais acessível e conectada com os anseios da sociedade. 

Dito isto, o devotado compromisso de V. Exa com a promoção da Justiça 

constitui inspiração a todos os que pugnam pelo desenvolvimento do Estado 

Democrático de Direito no País. As atribuições confiadas à V. Exa. pela sociedade 

brasileira têm sido desempenhadas com a competência e a integridade que sempre 

distinguiram sua trajetória no mundo jurídico.  

Dito isto, não restam dúvidas de que esse conjunto de qualificações apenas 

reforça a nossa esperança, que tem sido tão necessária para seguirmos diante dos 

desafios postos. Reforçam a fé histórica na vida e no direito, apontando caminhos cada 

vez mais democráticos.  

Em nossa caminhada, sobretudo nesses tempos de crise aguda, é imprescindível 

a união, o diálogo e a partilha de experiências com quem comungamos a construção de 
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projetos históricos de mundo em que o comprometimento com a igualdade e a redução 

do sofrimento humano são estruturantes em nosso horizonte estratégico. 

Estou seguro de que o antídoto para enfrentar tantos desafios cotidianos é 

construído nessas ocasiões de unidade na atuação e no fomento de empatia e esperança 

na sociedade brasileira. 

A aliança entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Poder Judiciário é histórica 

e, hoje, faz parte constituinte da construção de nossa Democracia. Não por acaso, para 

situar apenas no período desde que assumi a Presidência da OAB Nacional - e que, 

certamente, também fez parte da atuação de outras gestões do Conselho Federal -, são 

incontáveis os momentos em que estivemos juntos em defesa dos direitos sociais, dos 

direitos humanos e das liberdades democráticas, sempre munidos de sensibilidade ética 

e com disposição para refletir e encaminhar medidas necessárias para a ordem 

democrática. 

Muito obrigado! 


