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NOÇÕES PRELlM 

o LITíGIO 

O homem não pode viver senã 

dizia Martins Fontes, o homem 

em bando como os pássaros ... 

a obtenção de fins comuns, em 

são do saudoso Nestor Duarte, 

No gênero humano, principaln 

dessa vida ... Ela completa o in. 

o ser humano na plena expansi 

reito, noção e norma, Bahia: Ofi 

homens, há identidade de Iíng 

não houvesse um poder, nessas 

dUlas humanas, mercê de nom 

Cada um faria o que bem quise: 

do outro, e, desse modo, qualq 

A organização política d 

nossos dias, vem evoluindo co 

até o Estado atual. A evolução 

indefectíveis elementos - povo. 

tempos. Todavia, o Estado COli 

lando, a outra julgando e a últi 

século XVIII, após a célebre ob 

Leis), publicada em 1748. E" 

mundo, o Estado da Virgínia, 

deixou gravada, com todas as I 
por sua vez, inspirou a Constil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




