
 
Caríssimos, boa noite. 

É, a um só tempo uma honra imensurável e uma grande responsabilidade a 

incumbência que me foi outorgada de em nome dos meus colegas dirigir-me 

aos presentes. Há 5 anos adveio essa turma de Direito, novatos trazendo cada 

um sua bagagem, com sua história pregressa bem com seus anseios, sonhos e 

expectativas com o que poderia vir acontecer nessa nova jornada em busca do 

conhecimento.  

Nas primeiras disciplinas, assombro. Nós não estávamos habituados com 

algumas expressões inerentes do direito, “norma hipotética fundamental”, 

“check in balance”, “Epistemologia Jurídica”, “Jurisprudência”. O que para nós 

não era comum, tornou-se rotina e hábito no decorrer dos semestres... 

O que falar do Projeto Interdisciplinar - PI, um sufoco, correria para aprender às 

regras da ABNT, a formatação, as normas do Centro Universitário 

Unihorizontes, sem falar do tempo ínfimo de 3 minutos para cada, e tinha 

sempre aquele que falava mais e ultrapassava o tempo que todos tinham para 

falar, mas depois de tudo, colhemos os frutos de um profundo aprendizado. 

Parafraseando Aristóteles “Só existe felicidade onde há virtude e esforço sério”. 

Foram livros e mais livros, xérox, artigos, noites em claro estudando para 

prova, terminando trabalhos, ou melhor, dizendo, atividades do moodle, mesa 

redonda, cartório virtual. Foi preciso muito “jogo de cintura” para conciliar tudo, 

família, emprego, estágio, atividades extras curriculares, lazer, mas valeu a 

pena! 

Algum dos responsáveis para que esses obstáculos fossem mais leves foram 

nossos queridos familiares, pais, companheiros, irmãos, filhos, que por 

diversas vezes lidaram com nossa ausência em diversas situações, bem como 

o estresse momentâneo. Vocês foram o nosso sustentáculo e porto seguro em 

nosso caminhar rumo a essa grande vitória, o que somos hoje agradecemos a 

vocês. 

Nosso corpo docente também contribuiu nessa árdua jornada, apoiando e 

auxiliando no nosso crescimento e aprendizado, cada um com seu jeito 

particular, enérgico, exigente, prestativo, dedicado, sem falar dos contadores 

de história, dançarino e do galã. Só nos resta agradecer a vocês por todo 

conhecimento e pelo belo exemplo e postura ética que nos foi passado! 

Nossa turma não há como passar em branco neste discurso. Todo tempo que 

passamos juntos, nas trocas de ideias nos intervalos, das mais tolas besteiras 

até as mais sérias das discussões de Direito, grandes debates ocorreram entre 

nós, com direito a apelações, embargos, recursos, ficamos às vezes sem o 

transito e julgado, porém o que preponderou sem dúvida foi o apoio e ajuda 



que nos demos durante as notas ruins como também nos instantes mais 

complicados de nossas vidas, conversas que nos acalentava diante de tantos 

ruídos internos. Oh acertado e não tão conveniente grupo de whatsapp. Sem 

dúvidas, sentiremos saudades... 

E o que dizer do que virá? Dificuldades e obstáculos, seguramente, mas 

impulsionados por tudo que aprendemos e vivemos nos resta buscar a justiça e 

defender o direito e a liberdade, num momento tão conturbado e de crise em 

todos os âmbitos em nosso País, não seremos meros telespectadores e sim 

verdadeiros atores do nosso tempo. 

"As coisas não caem do céu. É preciso ir buscá-las. Correr atrás, mergulhar 

fundo, voar alto. Muitas vezes, será necessário voltar ao ponto de partida e 

começar tudo de novo. As coisas, eu repito, não caem do céu. Mas quando, 

após haverem empenhado cérebro, nervos e coração, chegarem à vitória final, 

saboreiem o sucesso gota a gota. Sem medo, sem culpa e em paz. É uma 

delícia. Sem esquecer, no entanto, que ninguém é bom demais. Que ninguém 

é bom sozinho. E que, no fundo no fundo, por paradoxal que pareça, as coisas 

caem mesmo é do céu, e é preciso agradecer". (Ministro Luís Roberto 

Barroso). 

Obrigado Deus por tudo! 

Orador: Rogério de Freitas Magela 

 

 

 

 

 




