
Magnífico Reitor da Universidade ‘Tor Vergata’, Professor Giuseppe 

Novelli 

Exma. Doutora Gemma Guerrini, vice-presidente do Conselho 

Metropolitano da Cidade de Roma 

Exmo. Sr. Professor Riccardo Cardilli, Diretor do Centro de Estudos 

Jurídicos Latinoamericanos da Universidade ‘Tor Vergata’. 

 

Com muita honra e alegria uso da palavra nesta solenidade do início dos 

trabalhos em Roma deste XX Congresso Latino-americano de Direito 

Romano, ainda mais pela circunstância de estarmos aqui, na Villa 

Mondragone, com toda essa atmosfera histórica presente. 

Falo como presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito 

Federal, Brasília e como presidente da União dos Romanistas 

Brasileiros. 

Devo saudar a todos os ilustres professores de Direito Romano da 

América Latina e, também, os mestres italianos, que não poupam 

esforços para o desenvolvimento dos estudos romanistas, como 

elemento identificador da latinidade. 

O presente evento se insere no quadro do Ocidente Cultural. 

O filósofo Julián Marías lembra os três grandes legados da Cultura 

Ocidental: o logos grego, a ideia de pessoa e o direito romano. 

Celebramos, portanto, a herança jurídica tão presente nos países irmãos 

da América Latina. 

Significativos os laços que nos prendem e nos unem a Roma. 

Trago, ainda, uma mensagem do Governador do Distrito Federal aos 

participantes deste Congresso, que passo a ler e que entregarei ao 

Professor Ricardo Cardilli: 

“Prezados Senhores, 



É com muita alegria que saúdo o Conselho Nacional de Pesquisa da Itália, 

o maior centro público de pesquisa e cooperação científica na Itália, e a 

Universidade de Roma, uma das mais antigas e prestigiosas instituições 

de ensino do mundo, pela organização do XX Congresso Latino-

americano de Direito Romano. 

Sem esquecer da absoluta presença romana em nossa civilização, há 

mais de um século, em razão da forte presença de italianos em nosso 

território, Brasil e Itália compartilham traços culturais que sedimentam 

uma relação fraternal, enaltecida, inclusive, pela concomitância das 

datas de fundação de Brasília e Roma, no dia 21 de abril. Também nos 

une e inspira à colaboração o espírito arrojado que move cidades, ambas 

patrimônio da humanidade, ainda que por características distintas. 

Em nome da estreita relação que Brasília possui com a comunidade 

italiana, parabenizo a celebração desse legado que se materializa no 

estudo do Direito Romano, base do direito ocidental moderno e 

inesgotável fonte de conhecimento para o futuro. 

Desejo a todos uma excelente e produtiva agenda de trabalho, e 

cumprimento especialmente o Doutor Ronaldo Poletti, que certamente 

se valerá de sua vasta experiência e dedicação aos estudos sobre o 

Direito Romano para acrescentar valor ao debate. 

Brasília se encontra à Vossa Disposição. 

 

Cordialmente, 

RODRIGO ROLLEMBERG 

Governador do Distrito Federal”. 

 



Quando Brasília foi fundada, o Presidente Juscelino Kubitschek 

intentava a integração nacional brasileira mas, também, para cultuar os 

laços de fraternidade de toda a América Latina. 

É com esse espírito que agradecemos aos organizadores desse 

importante encontro científico de romanistas. 

 

Muito obrigado. 


