e recodificação do Direito Civil Brasileiro

rocesso de codificação obedece a um ciclo, que
'dido em três fases, cada uma objeto de uma par·
a Codificação (I), compreendendo o tempo dos
da Descodificação (II), correspondendo à etapa
uando o movimento de concentração das fontes
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