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Lançamos no meio de 
tando uma nova proposta 
nos principais certames do 
ao leitor, elaboramos uma 
qualquer concurso público: 
tários; jurisprudências e . 
balhistas) e, por fim, UU';;:>lIJ"", 

a respectiva lei nos certames. 

Para nossa felicidade, o 
alunos dos cursos 
Dessa forma, acatando 
]uspodivm, adaptamos a 
Assim, surgiu a Coleção 
ao leitor breves dicas e 
súmulas do STF e ST] 
artigo por artigo. 

Foram convidados os 
boração dos comentários e 
coleção. 

Trata-se de nova forma 

Propos 

eCons 


objetiva. Além disso, mesmo 
densos, a coleção será muito \ 
ções necessárias e imprescind 

Esperamos que gostem d 
Editora ]uspodivm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


