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BREVE 


Estando esgotada a 3'!. edição desta obra h 
sido instados por inúmeras pessoas, às quais 
ração, a lançar uma nova edição. 

Convencidos de que a obra mantém att 
apesar das inúmeras alterações legislativas oc 
edição, que é de 2005, aceitamos o desafio. 

A doutrina foi mantida integralmente. ( 
fazer as atualizações legislativas necessárias 
quenos acréscimos, tais como rápidas considl 
quisas judiciárias promovidas pelo Departa 
Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça ( 
a importância da Resolução n. 125, de 29 de 
do Conselho Nacional de Justiça, que institu 
ria Nacional de tratamento adequado dos cor 

 

 


