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Introdução 

A discussão que pre 
junto de trabalhos que re 
uma preocupação comur 
contemporâneo,' seus pr 
ção, seus vínculos, suas ( 
lhe é subjacente, ou seja 
a questão do tratamentol 

na} da jurisdição estatal ( 
como propomos neste liv 

Pretendemos, agora, 
se de uma das funções do E 
emergência/recuperação 
vérsias . Tal objetivo faz 
pretendemos avaliar a Cl 

dessa crise ocorre não af 
lacionados com as interrc 
Justiça mas, em especial, 
sensual ou de uma justice 

I Aqui é ne.:ess,:í.rio distinguir Esta 
ferença residir apenas na inicial ffi 

definido e vinculado substancialm 
núscula) é o Estado que nos é arres 
(BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis. 
16). Nesse m<..>smo sentido, sobre o 
Estado contemporâneo. I/!: BOBBl 
ciomlrio de Polítim. Tradução CJrm, 
João Ferreira e Luís Guerreiro Pinl 
v. 1, p. 401 1.'1 seq. 

2 Aqui, utili7Ãlr-sc-á a expressão" 
entender que os conflitos sociais I 

suprimi-los, elucidá-los ou esclare< 
Assim como relat ivamente rara é õ 

tensões, dos contrastes que os orig 
solvido")." (BOBB1Q, Norberto; pj 
C. Varriale, Gaetano Lo Môn~co, 
Brasília: Universidade de Hr~sma, 
m~is ad<..'quada enquanto ato ou eh 
uma resposta satisfativa. 
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