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NOTA À QUI 

Esta quarta edição vem atual 
mentar n. 132/2009, que ratificou 
dajustiça gratuita abrange o prepi 
rescisória, consoante defendíamos 

Esperamos que o livro tenh 
aos operadores do Direito subsíd 
tação adequada ao direito proces 

Salvador, em 

Fredie 

Rafael 
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