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Os editores da Saraiva apresentam a edição de 2016 da obra? Um direito constitucional esquemático?, de autoria do professor Pedro Lenza. Por meio de um projeto gráfico inovador em duas cores, o autor aplica tabelas didáticas, palavras-chave, diagramas, elementos e sub-elementos que fornecem gravação visual de conteúdo e aprendizado através de uma linguagem clara,
direta e estimulante. A 20ª edição, abrangendo as mais importantes emendas constitucionais ao nº 92, 56 valores vinculantes e as principais decisões do Supremo Tribunal Federal, está sendo atualizada. Atualizado pelo Novo Código de Processo Civil, o trabalho é destinado a estudantes e concursos públicos (incluindo suas carreiras jurídicas) e tem questões que contestam
grandes bancos, além de serem indispensáveis aos profissionais do direito. Официальные магазиныНапример, официальные магазины (6)CategoriesBooks (105)Другие (1)Freight costGratis (24)Доставка typeSending нормально (83)PaymentWith вне интереса (34)ConditionNew (48)Использовано (58)РасположениеСао-Паулу (45)Парана (28)Минас-Герайс (13)Рио-
де-Джанейро (7)Федеральный округ (5)Рио-Гранде-ду-Сул (3)Эспириту-Санту (2)Баия (1)Пернамбуку (1)1 )Посмотреть allPricesUp до R $55(36)R$55 до R$100(36)Более R$100(38)Скидки Более 20% скидки (1) Гендер книги Человека и социальных наук (39)Тип повествованияManual (23)Сказка (5)SubgenresRight (40)Ad detailsBest продавцов (24)Бесплатная
доставка зависит от веса, цены и расстояния от доставки. AutorLenza, Pedro T'ttuloConstitutional Direito Esquematizado - 20a Ed. 2016 EditoraSaraiva Mais sobre os produtos de segunda mão vendidos em nossa categoria Outlet, estes são livros quebrados, mas que mantêm sua integridade de conteúdo original, permitindo que você leia novos livros muito de perto. Esses
produtos podem ter páginas amassadas ou tampas, manchas, arranhões ou sinais de uso e podem estar fora de suas embalagens originais. DISPONIBILIDADE DE ESTOQUEPara produtos outlet são limitados e, por isso, as oportunidades de compra são únicas. Se houver defeitos no produto após a compra, o consumidor poderá solicitar o reembolso dos valores cobrados pela
política de devolução da Saraiva.IMAGENS NO SITE As imagens são apenas uma ilustração de um novo livro com exemplos de unidades que mostram sinais de uso que podem ou não estar presentes em uma unidade à venda. Os livros utilizados são exibidos no site impresso por USO para destacar outros produtos. LIVRO USADO Livros de selos vendidos no Estado, Troca
Não Autorizada na capa e/ou tampa traseira para identificar produtos que podem não ser trocados. Embalagem e CONTEÚDOOs produtos vêm em embalagens recicladas originais, com possíveis modificações, ou em embalagens neutras herméticas. Não contenham caixas especiais e/ou gabinetes, especialmente em kits e caixas. RETORNO O prazo para saques é de até 7
(sete) dias corridos a partir da data de entrega. O produto deve ser enviado com todos os seus componentes e na mesma embalagem em que foi recebido. Devido ao estoque limitado das mercadorias, não é possível trocar produtos, apenas devolvê-los e solicitar o reembolso do valor pago. O valor pago será reembolsado no mesmo método de pagamento utilizado para a
compra. Para obter mais informações, verifique nossa política de comércio e devolução.APARÊNCIA E OPERAÇÃOOs livros utilizados podem conter amassados, marcas, manchas, arranhões ou sinais de uso. Essas marcas estéticas não comprometem a leitura ou a integridade do conteúdo original. Todos os produtos utilizados foram testados e estão em estado de leitura.
Compra de cartão de crédito sem juros de até 10x em ShopFácil.com Fabricante de livrosDetailSFeaturesSpecificationsAssesMents Saraiva Publishing House apresenta a edição de 2016 do trabalho da Lei Constitucional Esquemática, De autoria do professor Pedro Lenza.Athrough de um projeto gráfico inovador em duas cores, o autor aplica tabelas didáticas, palavras-chave,
diagramas, elementos e parágrafos que fornecem gravação visual de conteúdo e aprendizado através de linguagem clara, direta e estimulante. A 20ª edição, abrangendo as mais importantes emendas constitucionais ao nº 92, 56 sumuls obrigatórios e as principais decisões do STF, está sendo atualizada. Atualizado pelo Novo Código Civil, o trabalho é destinado a estudantes e
concursos públicos - incluindo suas carreiras jurídicas - e tem questões que disputam as bancas mais importantes, além de se mostrarem indispensáveis aos profissionais do direito. TítuloS Direito de Direito DesmatizadoAuthorPedro LenzaComentarios e EntrevistasSobre o Autor-Pedro Lenza, formado pela PUCSP, e mestre e Doutor Largo São Francisco / USP. Professor de
Direito Constitucional e Direito Processual Civil, Membro do IBDP - Instituto Brasileiro de Direito Processual e IBDC - Instituto Brasileiro de Direito Constitucional. Ex-consultor internacional da UNESCO, prestou serviços à UA - Agência Nacional de Saúde Adicional. Ex-Coordenador nucleo Pinheiros da Escola Superior de Advocacia - OABSP, foi membro do projeto piloto,
professor da Escola Virtual e orientador após a graduação. Palestrante em diversas instituições de pós-graduação e instituições como STF, TST, TRT, TJ/DF, Escolas do MP, PGE/SP, etc., além de palestrante convidado em todo o país. Advogado. O autor do trabalho do Regime constitucional de Direito ®. Assunto LeisconstitucionaisSaraivaEdicao20 Páginas
numéria1592ISBN85521206XISBN-139788547212063ginOriNationalLanguagePortuguesDate -cm-17 x 24ProductBookPublisherSaraivaOffers e NewsBe cliente especial e receber ofertas exclusivasProvó-saturar formulário De segurança SealsShopEasy Solutions no e-commerce S.A - CNPJ 14.370.342/0001-08For: Cidade de Deus, s/n, Edifício Cinza, 1º Andar - Osasco - São
Paulo Trabalha com projetos para se adaptar aos seus gostos e preferências e melhorar nossos serviços, analisamos seus hábitos de navegação neste site usando cookies, de acordo com nossa política de privacidade. AutorLenza, Pedro T'ttuloConstitutional Direito Esquematizado - 20a Ed. Conselho Editorial 2016 direito constitucional esquematizado pedro lenza 2016 pdf.
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