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Excelentíssimos professores componentes da mesa, familiares e amigos presentes  

Caros bacharéis formandos da turma de Direito  

Boa noite.  

Considero que uma das maiores honras que um professor pode ter em sua 

carreira docente é ser escolhido como paraninfo de uma de suas turmas. É sem 

dúvida uma demonstração de gratidão, carinho e respeito.  

Eu gosto de vocês não apenas pelo que são e representam, mas também pela 

enxurrada de bons sentimentos que me propiciam. O tempo realiza sonhos. Há  vinte 

anos atrás, na minha formatura, eu olhava para o futuro e sonhava ser professor. E 

neste projeto investi minha vida. Jamais me arrependi da escolha que fiz. Orgulho-

me de ser um dos responsáveis pelas primeiras letras jurídicas desta turma. Mas, 

como os senhores devem se lembrar, dizia, já nas primeiras aulas, que o tempo 

passaria depressa, por esta razão temos sempre que lutar e sermos fortes. Vencer 

na profissão é um dever. Tenho certeza de suas vitórias e serão, sem dúvida, o 

orgulho da nossa querida universidade. 

O tempo voa, a vida é breve. Temos que aproveitá-la e os senhores souberam 

fazer isso nesses últimos cinco anos. 

Vem, à minha mente, a frase de um autor desconhecido que diz “Ninguém é 

tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar.” E 

sem dúvida nenhuma vocês me ensinam muito. Meus alunos até ontem; meus 

colegas a partir de hoje; meus amigos para sempre. Nunca deixem de sonhar. E 

tenham o tempo como aliado. 

Gostaria de proferir breves palavras de otimismo, por saber da qualidade dos 

senhores. Lembrem que estão formando num grande centro universitário, e podem 

ter a certeza da capacidade de cada um de vocês. Nunca percam a esperança. É 

claro que haverá momentos difíceis, mas a alegria da vitória compensará sempre. 

Estamos em um país com imenso potencial e extremamente carente de bons 

profissionais do Direito. Necessitamos de melhores magistrados, promotores, 

advogados, procuradores, delegados, professores. O Brasil necessita de uma justiça 



melhor. A população brasileira precisa voltar a acreditar na democracia e em suas 

instituições. E os senhores são, sem dúvida, o pilar desse novo Brasil, mais justo, 

fraterno, com maior justiça social, sem corrupção, conchavos e jeitinhos.    

Podem ter a certeza de um futuro prospero e grandioso. Segundo o grande 

dramaturgo irlandês George Bernard Shaw “As pessoas que vencem neste mundo 

são as que procuram as circunstâncias de que precisam e, quando não as 

encontram, as criam.”  

Não deixem de investir na carreira de vocês, pois a melhor definição de sorte 

que já ouvi é: “Sorte é quando a PREPARAÇÃO encontra a OPORTUNIDADE.” Logo, 

continuem se preparando, pois oportunidades virão e com certeza sorte terão.  

Lembrem meus afilhados que sempre estarei torcendo por vocês, mas certa da 

vitória de todos.  

Sejam bons. Sejam felizes. Que Deus abençoe e ilumine o caminho profissional 

de vocês.  

 

Parabéns e muito obrigado! 


