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Prólogo do Autor 

A regra jurídica incide, no dizer ímpa 
mestre Pontes de Miranda, se o seu suporte fá 
pela vontade dos interessados. 

O fato, dizia o festejado jurisperito, pode 

pontual. 
Aqui, neste ligeiro ensaio, se trata de abc 

tuais, vivenciados em um momento em que o 
dência privada e os fatos, aqui registrados, esd 
passa em constante evolução. 

Este foi um dos motivos que me levou 
livro, reproduzido em crônicas, reportagens, ' 
todas elas, relativas aos temas mais evidente 
ano que passou e que, hoje, e, agora, se viven 

Esta obra não tem a pretensão de ser urr 
drinhado, com seqüência sistemática de livro 
mente, marcaram o cenário jurídico. 

Porém, o resultado aí está lançado objel 
o fácil manuseio de um produto que, data ve 
rebuços, da mais alta atualidade. 

Ademais, não me preocupei em elabon 
mético, porém revestido de temas recentes, 
opiniões pessoais, aliás, como penso ser todo ( 
mico, orientando e balizando o pensamento 
ao seu público alvo. 

A perfeição é divina. Neste sentir, c( 
direito, reproduzi neste breve livro a visão qu 
vida, acredito ter conquistado com o const 
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