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QUESTÕES 


1.1 	 INTRODUÇÃO 

o direito erige-se sobre um conjunt< 
os anseios humanos, vivendo o eterno confli 
de que o novo venha, como sempre vem. 

Não por outra razão é que, desde I 


mitivos já buscavam formas de solucionar 

cujo estudo milenar acabou por resultar na 

ral utilizadas hoje. Em um dos mais impres 

nosso direito, Rubens Limongi França den 

festações do direito intertemporal se enc· 

vida jurídica da humanidade, pelo menos e 

À assertiva não pretende detinir direito, mas sor 
insuficiente - uma de suas características. De tod 
formas que toma o amor para operar entre os hOi 


(/n: CARNELUTTI, Francesco. Arte do direito: s 

do por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Boo 

aristotélica de igllaldade proporcionar', como 17 

Filosofia do direito: definições e fins do direito: os 

Valéria Martinez de Aguiar, revisão técnica de Ari: 

p. 93); quer como "instituição social e política CO/1 

gras (e, nesse sentido, 'normativa T, no entendim 
Herbert L.A. O conceito de direito. 3. ed., com u 
Bulloch e Joseph Raz; tradução de A. Ribeiro M( 
benk ian, 200 I. p. 30 I) - para ficar no exemplo 
um conjunto de regras, que, se com ele não se con 
a finalidade deste trabalho, que não se propõe a C( 

vestigação acerca das formas de resolução dos c. 
uma noção elementar de direito, que identificamos 
manutenção da ordem soeial. 
FRANÇA, Rubens Limongi . ()ireito intertempor: 
de das leis e do direito adquirido. 2. ed. São Paulo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


