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PREFACIO 

Há amizades que nos ngrandecem. El 
se caract riza pelo pragmatismo e pela f 
confortador e gratificante encontrar pess 
em um compromisso fundamental com ~ 
ciro nto - significado perfeito do intelligt 
não apenas pela compreensão gnoseológ 
pela açao criadora sobre um dado univer 
nando Gonzaga Jayme ilustra essa posu 
cientifica em sua vivência dignificante ( 
advogado, professor e autor. 

A síntese de tais experiências, aliad. 
gente e privilegiada do tema do mandai 
são os fatores que informaram os estu 
artigos anteriores do Professor Feman 
a matéria - um do quais tive a honra 
brilhante capítulo, na mais recente edi 
minha coordenação, Curso Prático de J 

trativo. As raízes já profundas de sua b 
extensamente arraigadas na doutrina, 
cia e nas novas vertentes teórica o 
contemporâneo estão, agora, firmemel 
na sua obra definitiva sobre o Mandad 
atualizada de acordo com a Lei 12.016 

A linha doutrinária prosseguida pelo, 
e pela visão do mandado de segurança ( 

 

 


