
·ém foi decisivo n ssa empreitada. Inicialmen
'm mim verdadeira compulsão p lo estudo do 
)ois, por estar semp re a postos para debate r o 
le processo civil, invariavelmen te me guiando 
L1ro, sem descuidar do fr nco debate. 
ar de manifestar a minha enorme gra tid -o nova
:omo ao Alexandre W gner Nester e à Mayara 
permitiram a minha ausência do escritório em 
: ' ta empreitada. 
3cripes Wladeck, pelo praze roso convívio diário 
sição para debater comigo nebulosas qucs tõ 's 

ze Gomes Ribeiro, amigo e colega de escritório, 
m agradável período de convivência em São 

ainda auxil ia) nas providências relacionadas à 

150 período de estudos, o t 'mpo que permaneci 
me rendeu muitos amigos. Mesmo correndo o 

Iguém, arriscarei referir O nome de alguns 
ratidão: Ricardo de C rva lho Aprigliano (Rica), 
Silva Cais, Rod rigo Benevides de Ca l' a lho, 

rilho Lopes, Susana Henriques da Costa, Ana 
!to, Marcelo Pacheco Machado, Rodolfo da osta 
larissa Diniz Guedes Ferreira, Renato B ned uzi, 
ai Camilo Couto, Douglas Ribeiro eves, Jamil 
Ro)]o, Marco Antonio da Costa Sabino e Lia 
hida que recebi não poderia ter sido melhor. 
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PRE1-ÁOO 

ão é de hoje que os la os entr s 
e do Paraná são estreitos. Estamos Iigadm 
acadêmico que temos mantido ao longo c 
eventos nacionais e internacionais de que 
por considerável identidade de pensamo 
intelectuais e fraternais. 

Pessoalmente, sou um admirador ( 
se!:> e mui to me orgulho de dizer que um 
Direito Processual Civil ao qual comparec 
em passado já remoto) se realizou em Ct 

Ess vínculos têm sido reforçad 
para nós - de olegas paranaenses qUE 
Graduação da Faculdade de Direito do L 
que les v' m para aprender e, na verda 
eles têm muito a nos ensinar. Guardadas 
pessoa pa ra pessoa, para além de suas i 
lidade, e les 5;- o pesquisadores competen 

Dessa "Escola" que teve no Profe: 
um d seus p recursores, quando para cá v 
o outorado, não destoa Paulo Osternac 

Tendo ele já se destacado no conc 
uma vaga, uma vez admitido demonstro 
dade de pesquisa e de ideias férteis. Ois 
talentoso, Paulo honrou seus Colegas e s 
pação que teve no Curso, quer especialn 
e que ora tenho a honra de apresentar a( 

Éestudo de grande valor, a começi 
p ropõe a enfrentar tema relativo a contro 
Público. As sucessivas reformas pelas ql 
Processo Civil par cem não dar a esses lit 
na crise da Justiça. Ensinamos aos aluno~ 
não há propriamente um Contencioso 
c nhecido em países europeus con tineJ 
Pública é julgada pelo Poder Judiciário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


