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Neste livro não pesquis~ 
dos fenômenos jurídicos, ou 
ciência do direito pretende d! 
uma visão panorâmica e sintc 
da ciência jurídica, sem repl 
conceitos básicos da elaboraç 

Procuramos oferecer, d 
necessária aos estudantes do 
constitui e se caracteriza o cor 
nos domínios da ciência juríd 
das questões de direito. 

É mister deixar bem do 
completo da ciência jurídica, I 
tões relativas ao conhecimenl 
cunho didático, por isso coloc 
para proporcionar uma visão 
bliográficas auxiliarão os estu 
profundas e ricas em investig: 

Ante o grande número ( 
tendem explicar a ciência do ( 
ímos que não se deve aceitar 
certo sectarismo, uma vez q\ 
acolher todas as contribuiçõe 
muns e essenciais, mediante li 
as concepções surgidas na hist, 
trazem sua parcela para o patri 

Evitamos o monopólio de 
não mais se resolvem por uma 
sarnento puro, por ser impossí, 
filosófico, a ciência do direitc 
contidas nas teorias clássicas 

 

 


