capítulo o autor sustenta posição contrária à invocação
do possível" na fa se de conhecimento do processo,
última parte do trabalho, dedicada ao âmbito de cognição
blicas. Nesta, assinala-se a preferência pela s ações co le
a via mais ad equad a para a impl ementação ou correpúblicas, e se ap resenta a proposta concreta sobre o
.
to e os provimentos jurisdicionais ca bíveis na

sumário II

ho, versando tema inovad or e polêmico, com profun
que enriquece sobremaneira o seu es tudo e que
apresentar ao público, antevendo-lhe excelente acolhida.
São Paul o, junho de 2010
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