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Qualquer acontec 
humana deve ser previam 
jurídica do ser humano j 

norteia toda a construçã 
normas jurídicas essenci: 
delas integram o existir ( 
consIgo mesmo, para con 
gando-Ihes permissões d{ 
exploração; inexoráveis e 
corporificados na Constil 
titular de várias das situaç 

No ambiente mar 
irritava o direito privado, I 

o Estado organizou-se po 
segurança pública e da c 
direito público mostrava-s 
dinação entre Estado e cid 
dade em seu aspecto horizc 
cadas entre cidadão e cida( 
catálogo legal de um deles 

Na virada do Estado cons 
beu a primeira onda gen 
desmandos estatais. Os r 
elaboração legislativa da 
nalizada no centro da vidé 
tralizador diploma jurldico 
titular de direitos e obrigai 
pessoas. A centralidade 
jusprivado não recebera q 
reito constitucional. A Cor 
era encarada como o docl 
humanas que poderiam I 
sustentar um status osten 
matada igualdade formal: 
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