MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI
PROFERE AULA MAGNA DO CURSO DE DIREITO
Na manhã do dia 31 de julho, o UniBrasil Centro
Universitário recebeu o Ministro e Presidente do
Supremo Tribunal Federal (STJ) e do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), Ricardo Lewandowski.
O convidado proferiu a Aula Magna do curso de
Direito com o tema: “O Conselho Nacional de Justiça
e seu papel de transformação do Poder Judiciário”.
Na ocasião, o ministro Lewandowski recebeu
do presidente do Complexo de Ensino Superior
do Brasil, professor Clèmerson Merlin Clève,
a Comenda UniBrasil dos Direitos Humanos,
honraria que a Instituição concede “a
personalidades que pratiquem importantes
gestos de solidariedade humana, atos de
bravura, generosidade e heroísmo”.

Esta
homenagem
foi
prestada
em
reconhecimento ao grande saber jurídico do
ministro, à sua brilhante carreira acadêmica
e destacada atuação à frente do STF e
CNJ. O UniBrasil orgulha-se de somar seu
reconhecimento ao ministro Lewandowski
pela implantação dos projetos Cidadania nos
Presídios e Audiência de Custódia ao de
inúmeras instituições que já o fizeram, como
Associação dos Magistrados Brasileiros,
Associação dos Juízes Federais do Brasil,
Human Rights Watch e muitas outras.
Durante fala em homenagem ao ministro, o
coordenador do curso de Direito do UniBrasil,
professor Marco Antonio Lima Berberi, destacou
que a presença de Lewandowski na Instituição
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é motivo de satisfação. “Seu desempenho nas
funções de ministro do STF é motivo de orgulho
para nós brasileiros. Sua inteligência, serenidade
e sabedoria, dentre tantos outros predicados
que moldam a sua personalidade, nos dão a
tranquilidade da travessia presente de ver com
esperança o futuro do nosso país.”

Houve, ainda, descerramento de placa como
registro da Aula Magna proferida pelo convidado,
assim como a entrega do certificado que
reconhece as excelsas qualidades do homem
público, grande saber jurídico e destaca a atuação
em deseja da dignidade da pessoa humana.
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