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Elaborar um pref 
de obra coletiva, caract 
objetivo comum. 

Os organizadore~ 

multifacetados aspectos. 
Comissão de Juristas, in 
em 30 de setembro de 2 

Impõe-se destacê 
saber: Dra. Teresa Arrue 
Cerezzo Pereira Filho, B 
Júnior, Jansen Fialho d 
Santos Bedaque, Marcu 
mim, por deferência ger 
públicas que foram rei 
então Anteprojeto do l\ 
Lei do Senado (PLS) n" 
Legislativa, o Projeto fe 
o n° 8.046/10 e segue o ! 

Quando da elabe 
modificações sistêmica~ 
pensadas na perspectiv 
obtidas a partir daquilc 
partir das leis do final d 
e implementar a tutela 
civil voltado à atividad 

O Senado Feder.: 
acolher as linhas gerais 
Comissão de Juristas p 

Processualistas c 
os antecedentes do trat 
audiências públicas lev 
pósios, seminários etc., 
caminhos, no ambient 
acon tecer em situações 
de incidência nacional 
os choques de ideias, c 
bom nível dialé tico qw 

A elaboração de l 
doutrinária demonstra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


