
Carreira Alvim 

fo, marcando tudo o que me chamava 
"dava quanto no que discordava, e vi, 
mtitos dos pontos de vista sustentados 
pondiam ao que eu pensava a respeito. 

'isse. escrevendo os meus Comentários 
Brasileiro, estando já no terceiro vo

neçar a escrever de imediato sobre a 
que teria mesmo que escrever a res
'rts. 485 a 495. e, a outra, porque que
(/s dúvidas que pairavam no meu espí
1a. 

Uva muito maior que tudo isso para 
o tema, pois pretendia homenagear 
uma das pessoas mais excepcionais 
vida. grande de espírito e de coração. 

"istas da nova geração, de quem tenho 
ldeiro amigo. 

mais críticos da minha vida, quando 
,cão, liguei para Alexandre Câmara, 
me ajudar a garantir a continuidade 
ntado no Instituto de Pesquisa e Estu
le se colocou à minha inteira disposi
~írio; e nos ajudou. muito, ministrando 
'egistradas na memória do Instituto. 

, divergências. mas, em grande parte, 
liI'mação dos excelentes ensinamentos 
s'/I'a sobre a ação rescisória, inclusive 
'urisprudenciais, que muito interessam 
dentre eles os próprios juízes, sendo 
rios a respeito de preceitos da lei pro
gado. 

derem a honra da leitura perceberem 
Hte, nos comentários aos diversos ar
"a, por favor façam contato pelo site 
?-mail jedal@uof.com.br, que farei as 

o autor 
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