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dos problemas decorrentes da aplicação da 

U10'''',",~no a existência de algum problema na in
dispositivo, o autor não deixa de examiná-lo, 

vem acompanhada de sólidos fundamentos 
. Frise-se que o autor, além de es

e agradável de se ler, tem grande poder de 
de seu pensamento. Ao assumir posi

':-IfIHAJ,c, do procedimento recursal relativamente 
tra-se corajoso e, a um só tempo, responsá

e a comunidade juridica, porque não é inco
mercado de obras jurídicas lineares, sem opi
agudos do tema, obras essas que nada acres-

que a Jurttá Editora e 1. E. Carreira Alvim 
rasileiro é daquelas que não podem faltar na 
ai do direito. seja ele advogado. juiz ou mem
'blico, porque imprescindivel para o entendi
e jurídico do recurso de agravo. Podemos já 
livro, pois escrito com amor de processualista 
. atributos que caracterizam as obras do Des. 
egião e Professor de Direito Processual Civil 
nal de Direito, da Universidade Federal do 
Carreira Alvim. 
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