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SENHOR MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES 

 

 

 

Este Instituto dos Advogados do Distrito Federal criou em 1983 

o Premio Pontes de Miranda. Ancorou-se no prestígio do famoso jurista, um 

dos maiores do Brasil, consagrado, somente pelo seu Tratado de Direito 

Privado em sessenta volumes. Esse prêmio destina-se a grandes juristas, 

colaboradores da nossa formação, da academia, do judiciário, enfim 

construtores do mundo jurídico brasileiro, por isso, foi outorgado a Hely 

Lopes Meireles, Orlando Gomes, Miguel Reale, José Carlos Moreira Alves, 

Marco Aurélio Melo e Luiz Roberto Barroso, cada um com seus contributos 

em escritos, palavras, ações e exemplos a benefício de todos – advogados, 

Juízes, Ministério Público e a nação brasileira. 

Este ano, a Diretoria deste IADF outorgou o Premio Pontes de 

Miranda; ao Ministro Alexandre de Moraes, plenamente continuador da 

linhagem pontiana, com seus escritos, como o clássico Direito Constitucional, 

já na 33ª edição, com a venda de mais de quinhentos mil exemplares, e seu 

livro – Direitos Humanos Fundamentais. 



Por onde passou, deixou profundas impressões positivas, como 

ocorreu no Ministério Público do Estado de São Paulo, que alcançara como 

primeiro colocado no concurso de ingresso. 

Na administração pública paulista, na difícil Secretaria de 

Segurança, na Secretaria de Justiça, na Secretaria Municipal de Transportes. 

Integrou a primeira formação do Conselho Nacional de Justiça, 

e realizou-se plenamente na advocacia. 

Na cadeira universitária, na sua Faculdade de Direito da USP, 

desempenha importante papel didático, como vibrante expositor, respeitado 

pelo discentes. 

Outra missão difícil, sua especialidade, foi no Ministério da 

Justiça, onde procurou elevar a importância daquela pasta. 

O homenageado é homem de afirmações, coragem, lealdade, e 

acima de tudo independência pessoal e intelectual, afirmadas ao longo dessa 

vida, como decorrência da boa formação, do caráter e da postura. Para ele as 

palavras de D. Quixote ao ser exaltado, e com humildade respondeu:  

“Minhas pompas são as armas meu descanso o pelejar”. 



Hoje, o IADF mantém a tradição da entrega do Prêmio Pontes 

de Miranda, obedecido o respeito ao nome desse grande e saudoso jurista, e o 

faz na pessoa do Ministro Alexandre de Moraes, digno das importâncias 

daqueles já homenageados nesta Casa, seja bem vindo a este seleto e notável 

clube de premiados. 


