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Apresentar é sempre difíci1. 
lavras introdutórias que falem de seJ 
antecipando-o, é mister delicado, qU1 
análise penetrante. Eis missão embaraÇi 
dados sobre os traços da fisionomia do \ 
da criatura humana que lhe está nas ba 
ligações de amizade que ordinariamentd, 
até para empecer uma visão mais clara 9 
de transmitir.. .. . \ 

Este é um lIvro de Filosofia do Dlrl 
representante da tradicional Faculdade 
Maurício Adeodato, de sólida formaçãd 
dedicada ao ensino jurídico. Seu estilo dd 
envolvido, ponto por ponto, na reflexão ~ 
constante interlocuÇãO com os cláSSiCO~ 
retórica sem excessos e bem trabalhada d~ 

Quero ressaltar que não sou filósofd 
di, de há muito, que a consistência do ~ 
quantum de retroversão que o agente reall 
curso, vale dizer, na disponibilidade d( 
sobre o conhecimento mesmo que se pro] 
modo, estou convicto de que o discurso 
profundo quanto mais se ativer, o autor, « 

eleito para estimular sua investigação. já 
minava, acriticamente, de científica a sin: 
afirmativas sobre um direito positivo hist( 
de dissolver-se sob o impacto dos prime ire 
-se, hoje, a inserção num paradigma mai: 
abrangente, capaz de manter-se em reg 

 

 


