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mentos jurídicos históricos, d 

René David, um dos mai: 
vale-se do conceito de famílias 
segundo determinadas catego 
três grandes grupos de sistem 
nica, a família dos sistemas SI 

quais acrescenta os sistemas J 
nos países asiáticos, destacant 
terna muçulmano.! 

É indispensável, no entar 
sistemas, no que diz respeito ; 
pois o fenômeno jurídico, C011 

ras das ciências do espírito, é 
com o conhecimento sistem~ 
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