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Apresentaçi 

DemO/. 
va 
de 

~ 

Sem as vestes m 
interrompendo-se, me 
inadmissível- a milen 

Nenhum outro v 
zista infligiu à Históri, 
o holocausto judeu. C 
continentes cuidaram 
nos próprios diplomaf 
de modo a preservar c 

O Brasil não des! 
mo-nos do extenso cal. 
Constituição Federal d 
programáticas, confOI'l 
te para escudar, nut.rir 

Nada obstante, a 
pria "pedra no caminl 
netários sempre have 
todos os cidadãos, sol 
amparadas em imberb 

Nestas, quando s 
tem recaído sobre os j. 
nomear prioridades, a 
tras palavras, pondera 
de longo prazo. Para té 
competência, isto é, z 

I BARAK, Aharon. lhe Judge i 
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