
MERECIDA HOMENAGEM 

HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS* 
Desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas 

 

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Pedro da Rocha 

Acioli, recebeu, no dia 6 do corrente, a Comenda Desembargador Barreto 

Cardoso, com a qual foi distinguida pelo Tribunal Regional Eleitoral de 

Alagoas.  

É um reconhecimento daquela Corte de Justiça Eleitoral a 

quem dedicou toda sua vida ao Direito e à correta aplicação das leis.  

A distinção ultrapassa o aspecto formal para ser uma 

merecidíssima homenagem ao homem público que sempre pautou sua 

vida pública e privada por inatacável retidão e inigualável senso do 

cumprimento do dever.  

A vida de Pedro da Rocha Acioli é uma seqüência de atos e 

gestos corretos, alicerçados no estudo, no conhecimento e no trabalho 

profícuo.  

Na verdade, em todos os cargos por onde passou, o ministro 

Pedro Acioli pautou seu comportamento pela seriedade, pela dedicação e 

pela vontade de servir às instituições e à coletividade.  

Seu desempenho a nível nacional foi, aliás, prolongamento dos 

passos que dera, anteriormente, em nossa terra.  

Quem se dispuser a consultar as páginas da história de 

Alagoas, distante e recente, constatará que, com impressionante 

freqüência, filhos desta terra tiveram papel decisivo em episódios de 

grande repercussão na vida nacional.  

Foram os casos de Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e 

muitos outros.  

 
*Ministro do Superior Tribunal de Justiça a partir de 14/06/2006.    



Merecida Homenagem 

No âmbito do Estado, Ib Gatto Falcão participou de todos os 

empreendimentos importantes que ocorreram em Alagoas nos últimos 60 

anos, o falecido Teotônio Villela teve participação decisiva e histórica no 

processo de reabertura política –após a seqüência de governos militares -, 

Graciliano Ramos projetou Alagoas nacional e internacionalmente com o 

estilo magistral da sua literatura, ministro do STJ Humberto Gomes de 

Barros e jurista Pontes de Miranda demonstraram ao Brasil – Humberto 

ainda demonstra – seus impressionantes conhecimentos jurídicos.  

Pedro da Rocha Acioli se insere nessa galeria de sumidades, 

que serve de exemplo e espelho para as gerações que se sucedem.  

Como Juiz de Direito, em Viçosa, Arapiraca, juiz federal e 

corregedor-geral do TRE, Alagoas, primeiro alagoano a integrar como 

ministro o antigo Tribunal Federal de Recursos e o Superior Tribunal de 

Justiça, ministro do Tribunal Superior Eleitoral e seu corregedor-geral, 

sempre esteve acima das expectativas criadas em torno do seu 

desempenho, razão pela qual vive cercado da admiração e da gratidão dos 

seus conterrâneos e de todos aqueles que têm a felicidade de com ele 

conviver.  

Pedro é uma rocha, sendo exemplo para as atuais e futuras 

gerações, pela sua grandeza no agir e na retidão de caráter.  

A Comenda Desembargador Barreto Cardoso, primeiro 

presidente do TRE/AL, criação do profícuo presidente Desembargador 

Hollanda Ferreira, concedida ao alagoano Pedro Acioli, representa, com 

certeza, uma justa e merecida homenagem.  

TRE de parabéns. Alagoas agradece ao seu filho ilustre.  

 

2

 
 
 


