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Victorio é premiado na Itália

alunos, principalmente porque muitos

estavam longe da família e amigos. O

contato com um mundo novo é gratificante

e enriquecedor.

Qual o conselho para quem deseja
estudar no exterior?

É preciso força de vontade, pois os

empecilhos. ora do Consulado, ora da

Universidade, são muitos. A burocracia é

grande: o prazo para inscrição é de seis

meses antes do início do curso; a

documentação é traduzida; é difícil obter

informação.

Curso de
Direito
Romano

1 'I aprimorou
currículo, e
desempenho
valeu bolsa
de estudos

~l-

examinadora analisa desempenho e

currículo. Fiquei surpreso, pois o tempo

passou sem que tivesse notícias de lá. A

bolsa é estranha, pois deveria vir antes

ou durante o curso, para prover as

despesas. Deveria ser considerada um

prêmio pela freqüência e dedicação.

Como foi a adaptação?
Embora falasse italiano, tive dificuldades

no início, porque, muitas vezes, o professor

falava rapidamente, ignorando que havia

estrangeiros na sala. Também tive que

estudar latim. Houve harmonia entre os

Por que Direito Romano?
O curso fortalece o conhecimento

jurídico, amplia horizontes e dá maior

segurança para analisar os fatos. Sempre

tive interesse em me aprofundar no

. estudo do Direito Romano, base do

Direito Ocidental. Eu me correspondi

com algumas universidades, entre as

quais a "La Sapienza". Necessariamente

teria que ir para o exterior, pois os cursos

aqui são superficiais, e o material didático,

escasso.

os leigos estranharam. Qual a
utilidade, hC?je,de uma

especialização em Direito Romano,
que existe há quase dois mil anos? O
consultor Victorio Rettori explica a
escolha e mostra que sua estada na
Itália, no primeiro semestre de 1995,
foi bem-sucedida. Além de enriquecer
o currículo com uma pós-graduação
na Universidade "La Sapienza': de
Roma, Victorio recebeu, este mês, um
prêmio de cerca de R$ 3, 7 mil pelo
desempenho no curso. Instituído em
1980, o prêmio é conferido
anualmente a estudantes de outros
países. A turma do servidor, com 13
alunos, tinha mais cinco
estrangeiros: outro brasileiro, um
peruano, uma argentina e duas
espanholas.

Qual a avaliação sobre o conteúdo?

As disciplinas são abrangentes: Direito

Público, História das Fontes, Pessoas,

Obrigações, Propriedade de Direitos

Reais, Processo Privado, Direitos

Bizantino e Penal. Foi importante estudar

Propriedade de Direitos Reais. ligada à
análise de processos de terras devolutas

- meu trabalho nessa época. Outro

destaque são os institutos do Direito

Público, muitos intactos, como a ação

popular, o plebiscito e o habeas-corpus

(resguarda o direito de ir e vir).

Como conseguiu o prêmio?
Ao término do curso. um concurso

premia. com bolsas de estudo, os

estrangeiros que tenham se destacado.

Inscrevi-me em junho de 1995, e o

resultado só veio este ano. A banca
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