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Saudações... 

 

 

Inicialmente, registro que profiro estas breves palavras não apenas 

como ministro do Superior Tribunal de Justiça, mas, também, como Diretor da 

Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, que 

ora represento neste evento. 

Não posso deixar de recordar que este Tribunal foi e continua sendo 

a minha casa, afinal, após ocupar o cargo de Presidente da Seccional da Ordem 

dos Advogados do Brasil neste estado, ingressei nesta Corte como 

Desembargador pelo quinto constitucional, no ano de 2002, e aqui permaneci até 

14 de junho de 2006, quando ascendi ao cargo de Ministro do STJ. 

É com grande alegria que hoje aqui me encontro, pois, mais do que 

colegas magistrados, tenho aqui grandes amigos, verdadeiros irmãos, que, na 

trajetória de nossas vidas, aprendi a valorizar como pessoas e admirar como 

excelentes juízes que são verdadeiramente vocacionados para a magistratura, 

inteiramente dedicados ao aprendizado e à aplicação do Direito. 

Assim, é com imensa satisfação que congratulo o Professor José 

Joaquim Gomes Canotilho pela outorga da Comenda Desembargador Moura 

Castro, a maior honraria que pode ser deferida pelo Tribunal de Justiça do Estado 

de Alagoas, que lhe foi concedida, por unanimidade, por seus desembargadores. 

A homenagem hoje prestada ao Professor Canotilho é mais do que 

merecida, pois ele é um dos maiores juristas da atualidade, tendo o seu nome 

festejado não apenas em Portugal, sua terra natal, onde inscreveu seu nome no rol 

dos professores catedráticos da Faculdade de Direito de Coimbra e da 

Universidade Autônoma de Lisboa, mas em todo o mundo, pelas ideias 

progressistas no campo do Direito Constitucional e da Teoria da Constituição. 

Tive a oportunidade de conviver com o Professor Canotilho nas 

Jornadas Jurídicas que são realizadas anualmente em Coimbra, em que juristas de 



diversos países debatem os temas mais relevantes para a sociedade e para o Estado 

Democrático de Direito, e sou testemunha do grande prestígio que o ora agraciado 

desfruta, não apenas pelos seus inegáveis conhecimentos jurídicos, mas, também, 

pela pessoa de fácil trato que é, de uma gentileza ímpar para com todos aqueles 

que com ele convivem. 

Posso afirmar, sem nenhuma dúvida, que o Professor Canotilho é o 

doutrinador estrangeiro que mais tem influenciado o ensino do Direito 

Constitucional no Brasil, cujas lições se espraiam não apenas nas Academias 

brasileiras, mas são, também, largamente aplicadas em nossos tribunais. E não 

poderia ser diferente. O Professor Canotilho dedica a sua vida ao estudo do 

Direito, sendo intransigente defensor da dignidade da pessoa humana, confiante 

de que cabe ao próprio homem, por meio das Constituições dos seus respectivos 

países, tramar e conduzir o seu destino. 

Sem mais me alongar, parabenizo o Tribunal de Justiça do Estado de 

Alagoas, na pessoa de seu Presidente, Desembargador Washington Luiz 

Damasceno, por conceder a Comenda Desembargador Moura Castro ao 

Professor Canotilho, pela inegável contribuição que presta ao estudo do Direito 

Constitucional em Portugal, no Brasil e em vários outros países do mundo. 

Que Deus ilumine a todos nós! 

Muito obrigado! 

 


