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Itbere!~ses em antagonismo? O interesse do indicia
e do Estado em seu encarceramento? O interesse 
reparação civil e moral e o do indiciado em não 
Estado em proteger a liberdade do cidadão e o do 

Ip:uril'icar-se pela pena? 

foram exaustivamente estudadas e debatidas, 
fábula do lavrador, o filho e o burro. 

deste livro pouco se detiveram e fizeram 
indagações. O fato inegável é que há inúmeras 

ao processo civil e ao processo penal. 

noções fundamentais, a que os autores, em exce
especial atenção, e que muito bem se desti

segundo ano jurídico, cuidaram da natureza, fon
e no espaço, interpretação da lei processual. Na 

tratando da jurisdição, da competência, dos 
justiça, do Ministério Público e do advogado, 

instante de sua visão unitária do processo. O mes
parte final, dedicada ao processo, às formas pro

.,occ:ssllai·s e às provas. 

às ações, os jovens mestres mantêm-se uni
que a lide se caracteriza, no processo penal, pela 

Estado em contraposição à pretensão do indicia

."j'P";',", versadas o novo compêndio mantém-se em 
Os mestres que o elaboraram, que tão cedo se 

dos mais altos postos da carreira universitária, te
consagração de seus alunos e no respeito de seus 

pelo bem empregado esforço em prol do ensi-

São Paulo, 1974 
Prof. Luís Eulálio de Bueno V/digal 
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