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1. CONCEITO DI 

A primeira id 
homem a si própri( 
seus ideais, tem qu 
submete. I 

Nesse afã de : 
Segundo estes pro( 
e a externa. 

Adaptação in 
corpo, sem a interv 

Adaptação e: 
complementando a 
imaginação. 

Mas onde en! 
Para respond 

sociedade em seu, 
o homem a se adaI 
adaptar-se ao Direi 

A vida em se 
do Direito. A socie< 
rança. Mas o Direit 
inventados pelo le~ 

Se o Direito 
dem, justiça e segu 
perfeição, sem dú" 

Em poucas I 

viduais de cada pe 

paz, ordem e bem 
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