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vezes até acadêmicas ou bizantinas, como 

relação processual e da representação , às 

críticas sobre a ação penal privada, sobre 

ação penal, das várias modalidades de 

Direito Penal que podem ser encontrados 

que eventuais interessados em temas 

resposta nos meus outros trabalhos ou em 

nosso acervo de doutrina processual penal. 

são analisadas as matérias objeto dos vários 

há dezenas de indagações (rememorando), 

a leitura responda. E, se por acaso 

a resposta no corpo do texto . É um 

do. É o meu desejo . Se êxito houver, 

oAutor 
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CAPÍTULO 1 

NOÇÕES PRELI~ 

o LITíGIO 

O homem não pode viver sei 

dizia Martins Fontes, o home 

em bando como os pássaros. 

a obtenção de fins comuns, er 

são do saudoso Nestor Duartt 

No gênero humano, principa 

dessa vida .. . Ela completa o i 

o ser humano na plena expan 

reito, noção e norma, Bahia: C 
homens, há identidade de lín 

não houvesse um poder, nessa 

dutas humanas, mercê de nor 

Cada um faria o que bem quis 

do outro, e, desse modo , qual 

A organização política 

nossos dias , vem evoluindo c 

até o Estado atual. A evoluçãc 

indefectíveis elementos - PoV( 

tempos. Todavia , o Estado COI 

lando, a outra julgando e a últ 

século XVIll, após a célebre 01 
leis), publicada em 1748. E ; 

mundo, o Estado da Virgínia 

deixou gravada , com todas as 

por sua vez, inspirou a Consti 

 

 




