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À DÉCIt\A 

Tenho afirmado que este livr 
Aquela dedicada ao direito, ao long 
do dos esforços em conhecer o f E 

jovens que então iniciavam suajorJ 
nante. Fase jurídica, pois houve OI 

vendo por completo, quer na sua 
vivência no exercício do ministéri 
acontecia, então, nas searas da Tec 
Direito Canônico, coirmãos do per: 
a Ciência Jurídica. É claro que a di 
tivo. Ela é uma só, não sendo feita 
posso negar que era um mundo no 
seja no magistério universitário, d 
exercício profissional como Advog 
dica da Delegacia Regional do TraI 

As presentes lições, comojále 
são fruto dos anos de magistério, i 
culdades Metropolitanas Unidas 
Presbiteriana Mackenzie. Servirarr 
Direito, do Professor Miguel Reale 
da realidade jurídica: o Direito con 
continuam não tendo, pretensões r 
o aluno no mundo fascinante do 
insuficiente para descobrir. Esper 
os que pretendiam se dedicar a UI 

maior que os devia atrair e traduz: 
mentos: 

1º) "Conhecer bem o Direito, 
2º) "Acreditar no Direito seml 

pretexto". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




