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Discurso em homenagem aos 31 anos de Supremo 

Tribunal Federal do Ministro Celso de Mello 

Sessão Plenária de 19 de agosto de 2020 

 

Ministro Dias Toffoli 

Presidente do Supremo Tribunal Federal 

 

 

 

 

 

 Senhoras e senhores, 

Em 17 de agosto de 2020, o Ministro Celso de Mello 

completou 31 anos de Supremo Tribunal Federal.   

É com alegria e imenso orgulho que celebramos a 

trajetória de sua excelência nesta Corte Suprema. 

O ofício da jurisdição constitucional é uma das mais 

nobres funções públicas exercidas em um Estado 

Constitucional e Democrático de Direito. 
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Exercer a jurisdição constitucional é zelar pela 

integridade do pacto fundante do país e proteger, em 

última instância, o cidadão contra toda e qualquer 

forma de arbítrio.  

E o Ministro Celso de Mello é o maior exemplo vivo 

das virtudes que devem ser encarnadas por um juiz 

constitucional. 

Nesses 31 anos como Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, sua excelência tem atuado com altivez, retidão, 

integridade, seriedade e extrema lealdade às leis e à 

Constituição do país. 

 Há 31 anos, o Ministro Celso de Mello segue 

contribuindo de forma determinante para a efetividade 

da Constituição de 1988 e para a densificação 

normativa de seus preceitos.  

 Sua excelência é autor de votos históricos, que 

compõem uma jurisprudência pungente em defesa da 

dignidade da pessoa humana, das liberdades 

individuais e dos direitos fundamentais. 
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 Neste país imenso, marcado pela pluralidade e 

também por profundas desigualdades sociais, o nosso 

decano desponta como uma voz potente em defesa 

dos direitos das minorias e do combate a qualquer 

forma de exclusão e de descriminação.  

 Conforme ressaltei em artigo publicado ano passado 

em sua homenagem, seus entendimentos, registrados 

em julgamentos emblemáticos, traduzem o anseio por 

um país em que liberdade, igualdade e justiça sejam 

franqueados a todos, sem distinção. 

 Sua filosofia constitucional – que hoje se confunde 

com a própria filosofia do Supremo Tribunal Federal, 

tamanho é o seu poder inspirador – tem sido grande 

impulsionadora dos avanços da democracia 

brasileira pós 1988. 

 Seus entendimentos, aliados ao seu perfil 

ponderado, afeto ao diálogo, cordial e afável, 

evidenciam o elevado espírito democrático de sua 

excelência.  
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 Na qualidade de arauto da democracia, o Ministro 

Celso de Mello é também firme defensor da 

independência judicial, do Poder Judiciário e do 

Supremo Tribunal Federal. 

 Temos assistido, no Brasil e no mundo, a 

manifestações crescentes de intolerância e de ódio 

coletivo à instituição judicial, as quais correspondem a 

ataques à própria democracia e às suas salvaguardas. 

Nesse contexto, ressalto a brilhante lição do nosso 

decano, registrada no julgamento da ADPF 572, de que 

“não há, na história das sociedades políticas, 

qualquer registro de um Povo que, despojado de 

juízes e Tribunais independentes, tenha, ainda assim, 

conseguido preservar os seus direitos e conservar a 

sua própria liberdade”. 

 Parabéns, Ministro Celso de Mello! É uma honra e 

um privilégio para nós, Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, compartilhar este Plenário com sua excelência 

Vossa excelência dignifica o Supremo Tribunal 

Federal, o Poder Judiciário e a democracia brasileira. 


