
IV Congresso Nacional de Direito e Fraternidade 
I Congresso IEDF 

Maria Giovanna Rigatelli e Endy Moraes 



“O Direito, desde o seu nascimento, foi visto como

a regra da vida social, ou melhor, como a ordem

da própria sociedade. Eu gostaria de ver essa

função reguladora impregnada pelo mandamento

novo do amor mútuo, para a plena realização das

pessoas e dos relacionamentos aos quais elas dão

vida.



Assim, na função mais estritamente normativa,

como na prática cotidiana de todos os

relacionamentos que a vida jurídica implica, vocês

poderão contribuir para tornar a humanidade

uma família."

Chiara Lubich



Surge a visão da humanidade como 'família

humana', todos filhos do único Pai; e precisamente

a 'família humana', no Preâmbulo da DUDH de

1948, aparece como um novo sujeito na história e

que não é secundário para o Direito.

A.Cosseddu



"Em nome do Direito nega-se a justiça"



Diante de normas injustas, cabe ao

indivíduo tomar posição para dar a sua

contribuição à justiça.



A dignidade individual e a fraternidade

universal são dois pilares que devem ser

colocados no centro do caminho jurídico

para que possam ser compreendidos e

vividos.



... Vimos as aberrações de um Direito

separado da justiça, como por exemplo,

no nazifascismo



...os constituintes italianos, ao escreverem

nossa Carta, decidiram ancorar-se num

valor: o valor da pessoa humana



"Os Direitos fundamentais do homem, são

(...) o próprio homem colocado como

fundamento do Direito.



“... um Direito não mais reduzido apenas à lei, mas

orientado por princípios. Nesta realidade

conflituosa e na busca de novos estilos de vida

para a convivência, é ainda mais significativo, o

sentido de um percurso no qual a fraternidade

possa adquirir uma atualidade renovada”

A.Cosseddu



A fraternidade torna-se um coração

secreto. Quanto mais central for, mais a

solução dos problemas se ligará às

dimensões planetárias”

E.Resta



Espaços de Dialogo na Fordham











... alguns pontos:

• a centralidade da pessoa humana

• a tutela da sua dignidade

• a pessoa em relacionamento

• e o relacionamento ao centro do Direito

• a fraternidade como modelo de relacionamento

• e como forma para alcançar a justiça.



“O verdadeiro jurista é aquele que sempre

procura satisfazer as reais necessidades de

justiça da pessoa e da sociedade, sem diminuir

a juridicidade em esquemas meramente formais

de qualquer sinal que sejam”

Carlos J. Errázuriz M.



Obrigada!


