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Exmo. Presidente, Prof. Jean-Yves Bezeau
DD. Vice-Presidente, Prof. Edgard Leite,
em nome dos quais saúdo todos os demais membros da Diretoria recentemente eleita,
bem como as demais autoridades presentes.

Estimados acadêmicos que nesta cerimônia tomam posse, Prof. Paulo Alcoforado e
Prof. Des. André Fontes:

Senhoras e Senhores.
Nada é possível iniciar nesta Casa sem rememorar nosso ex-Presidente, Prof. João
Ricardo Moderno. Sei que não poderei me alongar, por certo, mas é importante dizer
que esta Sessão foi marcada por ele. Seja ela, portanto, mais uma homenagem de
gratidão à sua memória.
O Acadêmico Tercio Sampaio Ferraz Júnior é graduado em Filosofia, Letras e
Ciências Humanas, e em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade de São Paulo.
Doutorado em Filosofia pela Universidade de Mainz e em Direito pela USP, este último
sob a orientação de Miguel Reale, completou, na sequência, o pós-doutorado em
Filosofia do Direito.
Escritor, jurista, professor de escol, jusfilósofo, é consultor da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, professor dos cursos de Pós-Graduação
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular aposentado do
Departamento de Filosofia do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São
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Paulo, Largo de São Francisco, e Diretor do Instituto do Instituto de Filosofia, que
publica a renomada Revista Brasileira de Filosofia.
Seus trabalhos constituem leitura obrigatória no âmbito das letras jurídicas e filosóficas.
Eu próprio, desde os bancos da Escola de Ciências Jurídicas e Sociais da PUCRS, até
hoje na qualidade de professor, tenho testemunhado que suas obras constituem, para
além de leitura obrigatória nos cursos jurídicos, caminho indispensável para a reflexão
filosófica do direito.
Desde sua Introdução ao Estudo do Direito acentuou o enfoque da zetética jurídica cuja
investigação abarca o espaço aberto que convoca a Filosofia e a Psicologia Jurídica e
Forense, dentre outros saberes, para o centro da complexidade do fenômeno jurídico.
O ingresso de Tércio Sampaio Ferraz Jr. na Casa de Osório constitui, portanto, uma
merecida homenagem àquele que, mercê de suas qualidades intelectuais e morais,
representa a mais viva expressão do pensamento jusfilosófico brasileiro neste primeiro
quartel do século XXI. Está de parabéns o novel Acadêmico; está de parabéns a filosofia
do direito; está de parabéns o Templo da Filosofia. Esperamos ansiosos que sua
tenacidade intelectual venha contribuir com os grandes desafios que temos às vésperas
de nosso 30º aniversário.
Tenho dito.
Rio de Janeiro, Casa Histórica de Osório, 20 de dezembro de 2018.

