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o CURIOSO CA 

Recentemente, esteve em carta; 
ressante filme de ficção, baseado em 
-americano F. Scott Fitzgerald, que foi pu 
do século passado. Neste filme, ambienta< 
a Primeira Guerra Mundial, o protagonis 
absolutamente invertida: ele nasce com a 
pessoa com setenta anos de idade e, à me 
nando cada vez mais jovem, até morrer co 

Embora possa parecer inusitada 
co, a primeira impressão que se tem ao e' 
12 .016, sancionada em agosto de 2009 e 
rança individual e coletivo, é que ela ta 
uma lei de setenta anos atrás. 

Não se trata de exagero. Como 
mais à frente, algumas normas reproduzid 
têm razão de ser nos dias de hoje. A títul 
capul, da nova lei. Não precisava que o 
sentenças proferidas nos mandados de se! 

mandamus as normas gerais sobre litiscoi 
contram sua origem e justificativa no ve 
1939, mas não precisavam ter sido reprodu 

Uma leitura inicial da nova lei 

para o rejuvenescimento da nova lei do 

apelação. Também nào era necessário di~ 

esperança. A doutrina e a jurisprudênci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


