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Prefaciar o primeiro livro escrito por André Pag 
REFERÊNCIAS .. 215 taneamente, motivo de honra e de orgulho. 

Conheci o André quando eu ainda era Professo 
dade de Direito da Pontifícia Universidade Católica 
1995, quase 15 anos atrás, portanto. Lembro-me bem 
se pelas aulas, não obstante ser bastante reservado, 
questionador. 

No ano seguinte, de volta à sala de aula, para a r 
ro ano, perguntei ao André o que ele fazia lá. Afinal, l~ 
expressado o desejo de tentar, uma vez mais, o (serr. 
para a Faculdade de Direito da Universidade de São 1 
seguido? Certo, mas por que repetir a matéria se sot 
havia dúvida alguma? A resposta que obtive foi que el, 
o Rodrigo, irmão do André, muito parecido com eJ, 

normal, ele já estava acostumado, mas que o André e 
Fiquei feliz por ele. E também feliz por conhecer o R 
no. Mas o livro (e o prefácio) são do André, voltem 
confesso que senti, com sinceridade, uma admiraçãe 
André naquele momento. Uma das características qu 
pessoas é a sua força de vontade. 

Reencontrei o André novamente com ele já fOf! 
tante - c dos melhores, posso atestar. Ele, que àqu 
concluir o Curso de Especialização em Direito Proces 
- no qual acabou por obter o respectivo título COII 

monografia intitulada "A urgência ou o perigo de lesã 
incerta reparação como requisito do agravo de instrur: 
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