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Tenho sobre a minh 
uma coletânea de trabalh( 
pelos professores Rodolfe 
e Laurício Alves de Carvé 
sob o título geral de M 
Washington Luiz da Trindíi 

Prefácio, em conceit( 
justificação ou apresenta( 
dade do alcance de sua 
amplia enormemente pa 
format substancial e soci 
seu autor u autores. 

esse modo, o prefa, 
do produto intelectual cc 
vier a formar precisa reVE 
larga medida, o êxito ou . 

Assumi tão delicac 
responsabilidade que reF 
encargo neste registro hu 
a leitura analítica de cade 

O p rim eiro objeto d, 
rane idade d os temas sele 
e rad ica is transformaçõe: 
teoria geral do Direito, 2 

sub-ramo in t mo dos COI 

O foco dos trabalh< 
impressionan te transfigu 
sem nunca se deixar dis 
distintas, como, por exe 
professor Manoel Jorge e ~ 

Também me parecel 
livro com a angústia do r 
contê-la, enquanto ser so 

Não é nenhum segr' 
campo de turbulências Co 

ambições . 
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