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Curso de Direito UCDB 

Turma 10º C - 2012-C 

Colação de Grau - 30/01/2013 - Câmara Municipal de Campo Grande (MS) 

Paraninfo - Prof. Mestre Heitor Miranda Guimarães 

 

 

NOMINAÇÕES 

Exm.º(ª) Sr.º(ª) Prof. Me. Elaine Cler Alsexandre dos Santos, neste ato representando a Coordenação do 

curso de Direito da UCDB e o Magnífico Reitor da Universidade Católica Dom Bosco, Reverendíssimo 

Padre José Marinoni; 

Ilustríssimo Sr. Professor Esp. Fábio Castro Leandro, quem gentilmente emprestou o nome a essa Turma, 

Ilustríssimo Sr. Professor Esp. Lamartine Santos Ribeiro, Patrono desses Formandos, Sr.ª Prof.ª Esp. 

Carmem Giordano, Sr.ª Prof.ª Me. Solange Furtado, Sr. Prof. Dr. José Manfrói, ora homenageados e que 

compõem essa ilustre mesa diretora; 

Senhores e senhoras desembargadores, juízes, advogados, procuradores, promotores, delegados de 

polícia, serventuários da justiça, servidores públicos, autoridades militares e eclesiásticas AQUI 

PRESENTES; 

Senhores parentes dos formandos, pais, mães, avós, filhos e demais familiares; 

DILETOS BACHARÉIS EM DIREITO, Turma C de Direito do ano de 2012 da UCDB, AMIGOS! 

 

O PARANINFO 

Não sou merecedor dessa honraria! 
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Um paraninfo, do grego paraninphun, significa padrinho.  O paraninfo é um dos professores 

que a turma de formandos escolhem (normalmente por eleição) entre todos aqueles que lhes 

ensinaram ao longo do curso conhecimentos. 

Não necessariamente aqueles mestres dos últimos dois anos. Este, escolhido, como paraninfo, 

por ocasião da formatura, faz um discurso para seus pupilos, seus afilhados, como se fora uma 

última lição e o primeiro de tantos conselhos que receberão ao longo de 

sua vida profissional. 

Mas lhes sou grato, pois para mim é uma gloriosa honra poder dar-lhes o último conselho como 

acadêmicos, antes da nova jornada, antes do início da vida profissional. 

 

O DISCURSO 

 

Um dia o sonho de entrar para o curso de Direito passou pela ideia de cada um de vocês! 

Aqui estão todos, depois de 5 anos de grande, extensa e bem aventurada jornada. 

Aqui eu vejo os rostos o semblante da realização, da missão cumprida e da batalha vencida. 

Aqui eu vejo rostos que jamais me esquecerei, pois este sentimento poderei usufruir da vida, já 

que tive a grata oportunidade de ser-lhes professor do 5.º ao 9.º semestre, ou seja, do 3.º ao 

5.º ano, ou seja, durante metade dos 5 anos, 2 anos e meio estive junto com vocês nas manhãs 

de segunda e terças-feiras. 

Ouso agora lembrar, curiosamente, que no início do ano de 1996, quando eu entrei na 

faculdade de direito, a revista Veja lançou uma matéria com o título: "Os últimos dias dos 

melhores dias de sua vida", referindo-se aos últimos dias na faculdade. 

Esses são vossos últimos dias. Penúltimo, pode-se dizer assim! 
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De hora em diante o novo se apresenta, onde cada um trilhará sua estrada, seu rumo, na busca 

de um espaço no mercado de trabalho, deveras concorrido, onde regozijarão aos poucos e 

gradativamente as vitórias alcançadas, mas sem nunca olvidar do maior compromisso que aqui 

assumiram em juramento: "DEFENDER O DIREITO, DEFENDER A JUSTIÇA, DEFENDER AQUELES 

QUE NECESSITAM DA JUSTIÇA E DO DIREITO!" 

Não sejam mesquinhos em seus sentimentos! Tenham fé em Deus Pai, e lutem com destemor 

todas as causas e desafios que encontrarem nessa jornada que se inicia, pois, se não fosse isso, 

certamente Mahatma Ghandi não teria se tornado mundialmente respeitado pela resistência 

não violenta, Marthin Luther King não teria almejado uma nação sem segregação racial, e 

Abrahan Lincon não teria proclamado a liberdade dos negros nos Estados Unidos. 

 

Tenham em seu peito, sua alma e sua vida o sentimento de busca pela JUSTIÇA, do qual nem 

mesmo quando forem profissionais de reconhecido sucesso e abastado patrimônio não 

poderão relegar, pois no sentimento de justiça vocês foram forjados, no sentimento de justiça 

vocês foram conduzidos, no sentimento de justiça vocês deverão permanecer, até mesmo 

quando a justiça dos homens falhar, não caiam na incredulidade, pois a sua alma e o seu ser é 

muito maior do que as comesinhas quedas da vida. Ademais, se existe queda, sempre existirá 

uma subida, um cume e um recomeço! 

Sejam persistentes nos seus ideais, pois ninguém melhor do que você próprio para crer que 

você mesmo é merecer das conquistas almejadas. 

Sua cidade precisa de você, seu estado precisa de você, seu pais precisa de você, o oprimido 

precisa de justiça, então, não se furte de agir, não se furte de lutar, pois esse é o seu dever, já 

que muito lhe foi e lhe é dado, sua obrigação é retribuir à sociedade, à família e àqueles que 

necessitam de seu apoio. 

Só assim alcançaremos a justiça, a inclusão, a política limpa e uma nação melhor para vivermos! 

Mas, se o passar do tempo não trouxer as mudanças, um texto de Henfil servirá de alento: 
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"Por muito tempo, eu pensei que a minha vida fosse se tornar uma vida de 

verdade. 

Mas sempre havia um obstáculo no caminho, algo a ser ultrapassado antes de 

começar a viver, um trabalho não terminado, uma conta a ser paga. aí sim, a 

vida de verdade começaria.  

 

Por fim, cheguei à conclusão de que esses obstáculos eram a minha vida de 

verdade.  

Essa perspectiva tem me ajudado a ver que não existe um caminho para a 

felicidade.  

A felicidade é o caminho! Assim, aproveite todos os momentos que você tem.  

E aproveite-os mais se você tem alguém especial para compartilhar, especial o 

suficiente para passar seu tempo; e lembre-se que o tempo não espera 

ninguém.  

Portanto, pare de esperar até que você termine a faculdade; até que você 

volte para a faculdade; até que você perca 5 kg; até que você ganhe 5 kg; até 

que seus filhos tenham saído de casa; até que você se case; até que você se 

divorcie; até sexta à noite até segunda de manhã; até que você tenha 

comprado um carro ou uma casa nova; até que seu carro ou sua casa tenham 

sido pagos; até o próximo verão, outono, inverno; até que você esteja 

aposentado; até que a sua música toque; até que você tenha terminado seu 

drink; até que você esteja sóbrio de novo; até que você morra; e decida que 

não há hora melhor para ser feliz do que agora mesmo...  

Lembre-se: felicidade é uma viagem, não um destino. 

Henfil 

 

Hoje, vocês são só felicidade. 

Hoje, é o momento de felicidade. 
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Hoje, eu estou feliz por vocês! 

Muito obrigado! 


