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604 Antônio de Pádua Ribeiro 

Solenidade Comemorativa 
dos 10 Anos de Instalação do STJ 

Em prosseguimento às solenidades comemorativas dos 10 anos do Superior 
Tribunal de Justiça, irá proferir a Conferência Magna o insigne Professor J\tligueJ 
Reale, o qual ocupa, na constelação dos grandes juristas nacionais, lugar de estrela 
de primeira grandeza. Doutor em Direito e Catedrático de Filosofia do Direito 
da Universidade de São Paulo há quase 60 anos, o Dr. Miguel Reale recebeu ho
menagens, no País e no exterior, da mais alta significação. É Doutor Honoris 
Causa das Universidades de Gênova, Coimbra, Lisboa, Lima e do Chile e da 
Universidade Kennedy, de Buenos Aires, título também que, no Brasil, foi-lhe 
conferido pelas Universidades Federais de Goiás, de Pernambuco e da Paralba; 
pelas Universidades Católicas de Campinas e de Goiânia; pela Universidade de 
Direito de Caruaru e pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília - CEUB, cujo 
ilustre Presidente, Dr. João Herculinci de Souza Lopes, está presente. 

As suas obras sobre Filosofia do Direito, Politica e Teoria Geral do Estado 
de Direito Positivo são amplas c de grande qualidade científica. Entre as suas 
obras, conhecidas mundialmente, é de destacar a célebre "Teoria Tridimensional 
do Direito", a famosa teoria do fato, do valor e da norma, que todos nós 
estudamos ainda quando na faculdade. Também há uma outra muito divulgada, 
"Filosofia do Direito", em 18a edição. Cito duas apenas a título de exemplo, 
porque, só para mencionar todas elas, gastaríamos muito tempo e não quere
mos tomar-lhe aquele que é reservado para a conferência. 
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Duas vezes Reitor da Universidade de São Paulo e Secretário de Justiça da
quele Estado, o Professor Miguel Reale recebeu as mais altas condecorações 
nacionais e diversas estrangeiras, tendo presidido a Comissão de Alto Nível, 
nomeada pelo Presidente Costa e Silva com a incumbência de rever a Constitui
ção de 1967. 

A criação do Superior Tribunal de Justiça deve-se, em parte, aos pensamen
tos sustentados pelo Professor Reale há longos anos, quando teve em mente a 
criação de uma corte máxima infraconstitucional, estudos esses a que se proce
deu na Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. 

Por isso mesmo, é de extrema relevância a conferência que ora será proferida 
pelo Professor Miguel Reale sobre "O Modelo Jurisdicional e o Superior Tribu
nal de Justiça", durante a qual irá dar o seu depoimento insuspeito e sábio a 
respeito da prática resultante do novo sistema judiciário implantado pela Cons
tituição em vigor, especialmente acerca do Superior Tribunal de Justiça. 

O Professor Miguel Reale aqui veio para homenagear esta Corte, mas tão 
grandiosa é a sua figura de ser humano e de jurista, que não poderíamos deixar 
de retribuir-lhe o nobre gesto, dizendo-lhe que um dos pontos altos das soleni
dades comemorativas dos 10 anos do Superior Tribunal de Justiça é destinado a 
esta conferência magna. 

Passo a palavra agora, ao ilustre Professor. 

* Palavras proferidas em 7 de abril de 1999 por ocasião da abertura da 
Conferência Magna do Professor Miguel Reale, relativa às festividades 

do 1 Qº aniversário de instalação do STj, Auditório do Tribunal. 




