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pelo Autor em cursos de Graduação e PÓS_I 
ratórios para ingresso nas carreiras jurídic 
redação objetiva e compreensível aos aca 
sobre temas de fundamental relevância do 
que a. apresenta em sete capítulos, os quaü 
o pOSICIOnamento jurídico sustentável doU! 
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