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DIREITO CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIONALISMO POLÍTICO

Una defensa republicana de la constitucionalidad de la democracia
Autor(es): Richard Bellamy
ISBN: 9788497687881

Data da edição: 2010

N.º de páginas: 296

Preço: R$248,00
Resumo da obra:
La revisión judicial llevada a cabo por los tribunales constitucionales se presenta a menudo como un complemento
indispensable de la democracia. Este libro cuestiona su efectividad y su legitimidad. Apoyándose en la tradición
republicana, Richard Bellamy argumenta que, para garantizar los derechos y el Estado de derecho, los mecanismos
democráticos -elecciones abiertas entre partidos en competencia y toma de decisiones mediante la regla de la
mayoría- ofrecen un método que se basta a sí mismo y que resulta preferible. Al no tener que rendir cuentas, la
revisión judicial se convierte en una forma de dominación arbitraria que carece del incentivo que sí tiene la estructura
de la democracia para asegurar que los gobernantes traten a los gobernados con igual consideración y respeto. La
revisión judicial basada en derechos socava la constitucionalidad de la democracia. Su sesgo contramayoritario
favorece a los privilegiados frente a las minorías desfavorecidas, su legalismo y su atención a los casos individuales
distorsionan el debate público. Lo primordial no debería ser limitar la democracia mediante constituciones escritas
y una mayor vigilancia judicial, sino mejorar los procesos democráticos a través de medidas tales como la reforma
de los sistemas electorales o el perfeccionamiento del control parlamentario.

(MÁS) SIMPLE

El futuro del Gobierno
Autor(es): Cass R. Sunstein
ISBN: 9788416212422

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 231

Preço: R$245,00
Resumo da obra:
Desde la posición privilegiada de un académico que durante la primera legislatura de Obama dirigió la Oficina de la
Casa Blanca encargada de supervisar la regulación federal, Cass R. Sunstein plantea una nueva forma de analizar
la labor de la Administración y el diseño de las políticas públicas. Apoyándose en los avances de la Economía conductual, (más) Simple. El futuro del Gobierno se aparta del debate clásico entre paternalismo del Estado y libertad
de los ciudadanos para sugerir un nuevo papel del Gobierno. No se trata de que el Estado decida por los individuos,
sino de ofrecerles las herramientas necesarias para que sean ellos quienes tomen las mejores decisiones. En ese
sentido resulta imprescindible cambiar la forma de regular; este libro propone sustituir los dogmas ideológicos por
el estudio de los datos empíricos y el análisis de costes y beneficios como fundamento de una nueva regulación
analítica. Una herramienta fundamental para ello son los nudges, mecanismos con los que la Administración orienta
a los ciudadanos en una cierta dirección sin negarles la libertad de elección. Esta nueva regulación desborda los
esquemas tradicionales de prohibición o sanción y trata de construir una arquitectura de la decisión que nos permita
elegir mejor en ámbitos tan diversos como la alimentación, la inversión de nuestro dinero o el ahorro de combustible.
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FUNDAMENTAR E DECIDIR

Crítica e reconstrução da teoria discursiva do direito de Alexy
Autor(es): Carsten Bäcker
ISBN: 9786599468872

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 342

Preço: R$187,00

Resumo da obra:
É prática diária dos juristas fundamentar e decidir. Isso vale especialmente para os juízes. O presente texto resultou
da ideia de analisar o processo de fundamentação e decisão dos juízes, para assim alcançar uma teoria da decisão
judicial. No decorrer dos meus estudos orientados por essa ideia, logo me convenci que dos diversos modelos teórico-jurídicos de fundamentação e de decisão ofertados, o modelo da argumentação se mostra como o candidato mais
promissor para o desenvolvimento de uma teoria da decisão judicial. Entre as versões dos modelos da argumentação
pode a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy ter a pretensão de ser o modelo atualmente mais complexo
e mais amplamente trabalhado. Ao mesmo tempo, seu modelo é uma das mais criticadas propostas teórico-jurídicas
nessa área. A partir dessas constatações, a presente análise se concentra no exame da teoria da argumentação
jurídica de Alexy e, especialmente, de seu ponto central, a teoria discursiva do direito de Alexy. O resultado do
meu exame sugere que o modelo da argumentação jurídica de Alexy pode prevalecer contra as críticas apenas se
a dimensão ideal da teoria do discurso for completamente abolida. Portanto esse trabalho oferece, essencialmente,
como anuncia o subtítulo, uma reconstrução da teoria discursiva do direito de Alexy que renuncia à dimensão ideal.
A teoria discursiva do direito, na versão aqui sugerida, paga, por isso, o preço de uma ampla relatividade. Essa
relatividade não leva, porém, como poderia se temer, a uma completa instabilidade teórico-epistemológica. Ela
resulta muito mais em um entendimento da racionalidade como otimalidade.

NUESTRA CONSTITUCIÓN ANTIDEMOCRÁTICA
Autor(es): Sanford Levinson
ISBN: 9788497689861

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 238

Preço: R$210,00

Resumo da obra:
La Constitución de los Estados Unidos es uno de los documentos más venerados de la política de ese país. Sin
embargo, se trata de un documento que, de manera rutinaria, coloca en la Casa Blanca a candidatos que no obtuvieron una mayoría de la votación popular; que da al presidente el poder de derrotar a ambas cámaras del Congreso
cuando se trata de proyectos de ley que ve con desagrado; y que otorga a este funcionario poderes de emergencia
que podrían ser más propios de una monarquía que de una democracia. Asimismo, se trata de un documento que
impone al pueblo una carga excesivamente pesada para su modificación. En Nuestra Constitución antidemocrática,
Levinson ofrece un análisis profundo de estas y otras cláusulas inicuas de aquel texto tan venerado, y muestra cómo
muchos de sus artículos promueven un gobierno injusto e ineficiente. El libro desafía con convicción y coraje al
pueblo estadounidense a emprender una discusión tan necesaria como largamente postergada acerca de la reforma
de ese documento casi sagrado. Su autor formula la convocatoria motivado por un fin seguramente compartido por
muchos de sus conciudadanos: el de adecuar el documento a valores democráticos estimados centrales.
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CONSTITUIÇÃO E POLÍTICA NA DEMOCRACIA
Aproximações entre direito e ciência política
Autor(es): Daniel Wei Liang Wang
ISBN: 9788566722062

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 272

Preço: R$74,00
Resumo da obra:
O livro Constituição e Política na Democracia nasce de duas constatações. Primeira, a de que existe uma rica
produção intelectual em Ciência Política e em Direito Constitucional estudando a Constituição, a judicialização da
política e a politização do Judiciário. A segunda, a de que existe a necessidade de mais espaços onde o diálogo e
a colaboração interdisciplinar possam ocorrer. A presente obra, ao reunir juristas e cientistas políticos brasileiros
que têm a Constituição e o Judiciário como objetos de estudo, propõe-se a ser um destes espaços. Ele é o registro
de um esforço de aproximação entre Direito e Ciência Política e do enorme potencial que existe nela para o desenvolvimento de ambos os campos e para uma agenda comum de pesquisa.

CONSTITUCIONALISMO POPULAR Y CONTROL
DE CONSTITUCIONALIDAD
Autor(es): Larry D. Kramer
ISBN: 9788497688956

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 329

Preço: R$304,00
Resumo da obra:
La obra de Larry Kramer propone una revisión de la historia social del control de constitucionalidad de las leyes que
recupera el papel del pueblo como piedra angular del programa constitucional estadounidense. Su revisión muestra
los límites de las reconstrucciones convencionales que han asignado al poder judicial, y en él a la Corte Suprema, el
rol de intérprete último de la Constitución. Más bien, en la meticulosa labor historiográfica realizada por Kramer, el
modelo de supremacía judicial que hoy conocemos aparece como sólo uno entre los mecanismos disponibles para
la resolución de los conflictos interpretativos de los departamentos del gobierno. Según nos muestra Kramer en esta
interesante obra, la historia constitucional estadounidense es la historia del constitucionalismo popular. Ahora bien,
una vez aceptada la invitación a repasar dos siglos de constitucionalismo desde el prisma de la soberanía popular,
queda la reflexión sobre las invocaciones del autor a reposicionar al pueblo, la democracia y el autogobierno en el
centro del proyecto constitucional contemporáneo. ¿Será ello posible? ¿Es ello deseable?
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO VOL. III
Decisões anotadas sobre direitos fundamentais
Autor(es): Leonardo Martins
ISBN: 9788575042267

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 304

Preço: R$112,00
Resumo da obra:
Este livro é o terceiro volume de uma obra composta de 5 volumes que cobre as principais decisões do Tribunal
Constitucional Federal alemão (TCF) que tenham interpretado e aplicado os direitos fundamentais da Constituição
da Alemanha (Art. 1 – 19 da Grundgesetz, a seguir: GG). Além das normas pertinentes ao catálogo de direitos fundamentais, aparecerão decisões em que foram aplicadas normas da GG que se encontram fora dele, mas que lhe
são análogas, por outorgarem garantias constitucionais processuais. Neste terceiro volume, foram trazidas decisões,
nas quais o TCF valeu-se de parâmetros constitucionais derivados dos direitos fundamentais dos Art. 6, 9, 19 IV,
101 e 103 GG: direitos fundamentais ao casamento e à família (Art. 6 I GG); liberdade de associação (Art. 9 GG);
direito à via jurisdicional (Art. 19 IV GG); direito ao juiz natural (Art. 101 I 2 GG); direito à “oitiva judicial” – ampla
defesa e contraditório (Art. 103 I GG); nulla poena sine lege (Art. 103 II GG); ne bis in idem (Art. 103 III GG). Precede
ao conjunto dos excertos das 23 decisões contempladas uma introdução que tem o escopo de revelar ao leitor a
coesão sistemática entre os três complexos temáticos tratados. A distribuição pelos 7 capítulos (Capítulos 13 ao
19, tendo em vista o conjunto da obra) foi orientada pelos direitos fundamentais interpretados que serviram ao TCF
de parâmetro de julgamento. Todos eles foram introduzidos, respectivamente, por um texto do autor que, ora mais
extensa ora mais sucintamente, apresenta as primeiras linhas de cada dogmática específica e justifica a escolha das
decisões. Para cada uma das 23 decisões, compôs-se uma síntese da matéria decidida (“fatos” jurídicos submetidos
ao juiz natural exclusivo de questões constitucionais: o TCF). Por fim, os excertos do texto original traduzido foram
enriquecidos, sempre que necessário, com notas de rodapé do autor.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO VOL. IV
Decisões anotadas sobre direitos fundamentais
Autor(es): Leonardo Martins
ISBN: 9786599008405

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 356

Preço: R$145,00
Resumo da obra:
Este livro é o quarto volume de uma obra composta de 5 volumes que cobre as principais decisões do Tribunal
Constitucional Federal alemão (TCF) que tenham interpretado e aplicado os direitos fundamentais da Constituição
da Alemanha (Art. 1 – 19 da Grundgesetz, a seguir: GG). Além das normas pertinentes ao catálogo de direitos
fundamentais, aparecerão decisões em que foram aplicadas normas da GG que se encontram fora dele, mas que
lhe são análogas, por outorgarem garantias constitucionais processuais. Texto imprescindível a todo pesquisador
e operador do direito constitucional que busca elementos jurídico-comparativos para mais bem fundamentar e
estruturar seus trabalhos, peças processuais ou decisões judiciais.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL ALEMÃO VOL. V
Decisões anotadas sobre direitos fundamentais
Autor(es): Leonardo Martins
ISBN: 9786586696226

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 532

Preço: R$192,00
Resumo da obra:
Neste quinto volume foram contempladas decisões nas quais o TCF valeu-se dos seguintes parâmetros normativos
constitucionais de direitos fundamentais: liberdade profissional (Art. 12 GG), direito fundamental de propriedade (Art.
14 e 15 GG) e garantia contra expatriação e extradição (Art. 16 GG). Como nos volumes anteriores, uma introdução
antecede os excertos das 7 decisões aqui especificamente analisadas (Decisões # 94-100). Seu escopo é revelar ao
leitor a coesão sistemática entre os complexos temáticos tratados. A distribuição por seus três capítulos (Capítulos
24-26) foi orientada pelas normas definidoras de direitos fundamentais que serviram ao TCF como parâmetros de
julgamento. Também como ocorreu nos 23 capítulos distribuídos pelos quatro volumes anteriores, os três capítulos
foram introduzidos por “notas introdutórias”. Em que pese a parcimônia implícita nessa expressão, trata-se, em
verdade, da apresentação analítica de cada dogmática específica. Desde o volume III essas “notas introdutórias”
foram se tornando mais extensas e detalhadas. Por intermédio delas viabiliza-se ao leitor tanto uma visão panorâmica de toda a discussão teórica e jurídico-dogmática, acrescida do correspondente “diálogo” entre a ciência
jurídico-constitucional alemã (“doutrina”) e a jurisprudência do TCF, quanto o aprofundamento de questões mais
complexas envolvidas na interpretação dos direitos fundamentais tratados. No mais, para cada uma das 7 decisões
compôs-se uma síntese da matéria decidida (fatos e interpretações das normas infraconstitucionais submetidos
ao TCF). Por fim, os excertos das Decisões do TCF propriamente ditas foram enriquecidos, sempre que necessário,
com notas de rodapé do autor.

UN DEBATE SOBRE EL CONSTITUCIONALISMO
Autor(es): Luigi Ferrajoli
ISBN: 9788497689915

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 375

Preço: R$316,00

Resumo da obra:
En el trabajo con el que se abre este debate, Luigi Ferrajoli defiende una concepción (iuspositivista) del constitucionalismo basada en una cierta interpretación de tres cuestiones centrales de la teoría del Derecho contemporánea: la
separación entre el derecho y la moral, la contraposición entre los principios y las reglas, y el papel de la ponderación
en la jurisdicción. Pero esa versión del constitucionalismo al que Ferrajoli denomina “normativo o garantista” no es
aceptada por la mayoría de los participantes del debate, cuyo hilo conductor pasa precisamente por la contestación
a las tres anteriores cuestiones. Y así, mientras que unos se oponen a la concepción de Ferrajoli desde posiciones
(también) iuspositivistas, otros lo hacen desde el campo del postpositivismo.
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DERECHO ADMINISTRATIVO. PARTE GENERAL
Autor(es): Hartmut Maurer
ISBN: 9788497688420

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 552

Preço: R$334,00

Resumo da obra:
El presente libro del Profesor Maurer, sigue siendo, transcurridos treinta años desde su primera edición (de 1980),
la mejor puerta de entrada al Derecho administrativo alemán. Por su claridad, concisión, precisión, constante, profunda y rigurosa actualización, exposición de las diversas posiciones existentes, abundantes ejemplos prácticos y
referencias doctrinales y jurisprudenciales, etc., todavía es el manual de referencia en Alemania, con el que cada
año estudian miles de universitarios. Sólo las virtudes extraordinarias de esta obra permiten explicar el éxito que
ha logrado incluso en el extranjero, con ediciones en Francia (1994), China (2000), Taiwán (2002), Polonia (2003),
Estonia (2004), Brasil (2006), Corea (2007) y, ahora, España (2011). Con esta traducción del Maurer se proporciona
a la comunidad hispanohablante una visión actualizada y de conjunto de un sistema jurídico singularmente rico y
sofisticado, que ha ejercido y aún continúa ejerciendo una gran influencia más allá de las fronteras que delimitan su
ámbito de aplicación. Y también se le ofrece un ejemplo ilustrativo de cómo debería ser un buen manual universitario,
adaptado avant la lettre a las exigencias que para la enseñanza y el aprendizaje del Derecho se derivan de lo que
se ha llamado el proceso de Bolonia.

LA TEORÍA DE LA DEMOCRACIA EN EL MUNDO REAL
Autor(es): Ian Shapiro
ISBN: 9788497689021

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 301

Preço: R$194,00

Resumo da obra:
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Berlin gustaba de clasificar en dos grandes grupos a los pensadores. Por un lado los zorros, para los que la realidad
es compleja, inasimilable, diversa; por otro los erizos, para los que ha de existir un principio organizador que posibilite
una explicación coherente de la pluralidad, un orden. Ian Shapiro se define a sí mismo como «aspirante a erizo»,
y este libro es uno de los capítulos de su viaje intelectual en ese sentido. Tal y como el título nos adelanta, en él
encontramos teoría y práctica. Y, tanto en la una como en la otra, la pluma de Shapiro va más allá de los discursos
habituales y obliga al lector a revisar presupuestos y a adoptar una perspectiva distinta a la establecida. Locke se
presenta aquí como defensor de la legitimidad democrática, y no (o no solo) como liberal. Madison aparece como
defensor de una teoría pluralista de la democracia que Shapiro defiende como el mejor recurso a nuestro alcance
contra la dominación. Pero esas y otras singularidades teóricas no se presentan aisladas, redactadas en exclusiva
para la torre de marfil. Muy al contrario, se entremezclan y se traen a colación al alimón con la realidad de nuestro
mundo. Y, así, la teoría de la democracia se esgrime para lidiar con el aborto y el papel de la revisión judicial, o con
los procesos de paz y las transiciones a la democracia, o con el cosmopolitismo y el derecho a la injerencia, o con la
eliminación del impuesto de patrimonio y los turbios procedimientos previos tendentes a encauzar la opinión pública
mediante la preparación de encuestas sesgadas. Estamos ante un teórico, y uno de primera línea. Pero un teórico
que, a diferencia de otros, desciende al mundo real y se las ve con él.

LECCIONES DE DERECHO PÚBLICO GENERAL

Impartidas en la Facultad de Derecho de la Universidad egipcia durante los
meses de enero, febrero y marzo de 1926
Autor(es): Léon Duguit
ISBN: 9788497689076

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 209

Preço: R$153,00
Resumo da obra:
Las Lecciones de Derecho público general que Léon Duguit publicó en 1926 fueron impartidas por su autor aquel
mismo año en la Universidad de El Cairo. A pesar de su título, estas Lecciones resumen sus concepciones sociológicas, toda la Teoría general del Derecho de su autor y su visión del Derecho público, de modo que, por haberse
publicado año y medio antes de la muerte de su autor, constituyen un compendio de todo el pensamiento jurídico de
Duguit tal como lo concebía al final de su carrera académica. A través de las Lecciones el autor expone su noción de
las ciencias sociales, los elementos básicos de su Teoría general del Derecho (la regla de Derecho, el acto jurídico,
la negación de los derechos subjetivos), su Teoría del Estado y las bases del Derecho público francés (órganos y
funciones del Estado, la doctrina del servicio úblico, agentes del Estado, principio de legalidad y responsabilidad
administrativa). Aunque el Derecho constitucional de Duguit ya se conocía en España a través de la temprana
traducción de su Manual y varias obras que recogían las numerosas conferencias que impartió en Europa y en
América, las Lecciones aportan una visión completa del pensamiento jurídico de uno de los autores más originales
e innovadores de la Escuela del Derecho público francés.

LA TEORÍA PRINCIPALISTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Estudios sobre la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy
Autor(es): Jan-R Sieckmann
ISBN: 9788497688352

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 322

Preço: R$254,00
Resumo da obra:
La teoría de los derechos fundamentales es un tema tan crucial como controvertido. Debido al aumento de Estados
que se configuran como «constitucionales» y «democráticos», y también al desarrollo de sistemas europeos e internacionales de protección de derechos humanos, la búsqueda de modelos generales de protección iusfundamental
cobra una enorme importancia. Entre estos modelos, la Teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy ha
sido uno de los que más aceptación ha merecido tanto en el ámbito académico como en la práctica del derecho.
Pese haber sido blanco de numerosas críticas, constituye, por su solidez teórica y reconocimiento internacional,
uno de los referentes más adecuados sobre el tema. Los trabajos reunidos en este volumen analizan y discuten si la
teoría principialista desarrollada por Alexy ofrece el marco idóneo para elaborar una teoría y una dogmática general
de los derechos fundamentales más allá de las fronteras de los sistemas jurídicos nacionales. En ellos se abordan
problemas relativos a la teoría de las normas iusfundamentales, al método de la ponderación o a los principios de
proporcionalidad y de igualdad. Aparte del propio Alexy, los autores que participan en este libro han contribuido – en
diversa manera e incluso desde perspectivas críticas – al desarrollo de esa teoría general y pueden ser considerados
como especialistas en la teoría de los principios y de los derechos fundamentales.
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LA CONSTITUCIÓN VIVIENTE
Autor(es): Bruce Ackerman
ISBN: 9788497688574

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 120

Preço: R$115,00

Resumo da obra:
El derecho constitucional norteamericano aparenta encontrarse estancado en una serie de debates de posturas antagónicas. Están por un lado quienes –adorando las firmes estatuas del pasado–, se aferran al diseño propuesto por
los constituyentes originarios y, por otra, quienes consideran que los compromisos actuales de un pueblo se hacen
únicamente a través del camino del common law y que el planteamiento originalista es completamente desechable.
En este trabajo, Ackerman aborda dicho conflicto con la maestría que le caracteriza. Apunta con objetividad los
importantes logros del pasado y la necesidad que existe de resaltar su respectiva vigencia, a la vez que dignifica
las palabras de los norteamericanos que no han sido expresadas en los caminos constitucionales expresamente
previstos. Es en la unión de estas ideas como considera se podrá crear un lenguaje constitucional que refleje la idea
de «Nosotros, el pueblo» de una manera completamente veraz.

LA LEY, EXPRESIÓN DE LA VOLUNTAD GENERAL

Estudio sobre el concepto de la ley en la Constitución de 1875
Autor(es): Raymond Carré de Malberg
ISBN: 9788497686624

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 552

Preço: R$160,00

Resumo da obra:
Aunque publicada en 1931, solo cuatro años antes de la muerte de su autor, La ley, expresión de la voluntad general aborda cuestiones de permanente actualidad para el Derecho Constitucional. Así, por ejemplo, la soberanía, el
poder constituyente, las relaciones entre la ley y la Constitución, y el régimen parlamentario. Todos estos aspectos
son estudiados en el contexto de la Tercera República francesa y, como nos recuerda el Prof. López Guerra en su
Introducción, en la perspectiva de la elaboración de una teoría constitucional «diferenciada claramente tanto de la
previa construcción del constitucionalismo germánico, basado en el principio monárquico, como de la construcción normativista kelseniana». Se trata, como escribió G. Burdeau, de un auténtico «Tratado de Derecho Público
francés», mucho más influyente en la doctrina, por cierto, años después de la desaparición de Carré que tras su
inmediata publicación, cuando fue muy criticada por el decano Duguit, autoridad entonces incontestada entre los
constitucionalistas franceses.
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LA SOBERANÍA NACIONAL
Autor(es): Maurice Hauriou
ISBN: 9788497686617

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 116

Preço: R$166,00

Resumo da obra:
Esta monografía de Hauriou, publicada en 1912, se incardina entre los interesantes ensayos de la primera época
de su producción intelectual, que abarca hasta la gran guerra europea y en la que sus escritos son particular expresión de un jurista libre e independiente, dotado de singular formación filosófica y sociológica. Este trabajo ofrece,
en cierta medida, una fotografía instantánea de cómo veía su autor la cuestión de la soberanía nacional cuando
la escribe, poco antes de estallar la Primera Guerra Mundial, momento en el que ya es consciente de los peligros
que conllevaba el despliegue del mito de la soberanía nacional, y constituye un esfuerzo honrado por elaborar una
teoría compleja sobre el tema más difícil de cuantos componían por entonces el mapa de la historia de las ideas
políticas y de los fundamentos del Derecho público. En ella laten las conclusiones de un constitucionalista liberal
que dedicó gran parte de su vida a reflexionar sobre el modo de asegurar que el poder político respete las libertades
y derechos de las personas.

CORTES CONSTITUCIONALES Y DEMOCRACIA DELIBERATIVA
Autor(es): Conrado Hübner Mendes
ISBN: 9788491235767

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 277

Preço: R$237,00

Resumo da obra:
Cortes Constitucionales y democracia deliberativa es, sin lugar a dudas, una obra capital en la literatura especializada
en Derecho constitucional y ciencia política. En sus páginas, el lector encontrará el estudio más sistemático y detallado
publicado hasta el momento sobre las Cortes Constitucionales como órganos deliberativos. Este estudio parte de la
reflexión acerca de la idea misma de deliberación política en el marco de los procesos de toma de decisiones y, en
particular, de decisiones de carácter legal, para luego explorar, de manera exhaustiva, las singularidades de la relación
entre la deliberación política y el control de constitucionalidad, los elementos básicos de la deliberación en las distintas fases del proceso decisorio de las Cortes Constitucionales, los dispositivos institucionales que potencialmente
promueven o frustran la deliberación, así como la importancia de los contextos legales y políticos en los que las
Cortes Constitucionales deliberan. La especial relevancia de este estudio no solo deriva de la temática que aborda,
sino también de la metodología que el autor emplea para presentar su ‘filosofía’ de las Cortes Constitucionales como
órganos deliberativos, a partir de lo que en el texto se denomina ‘teoría normativa con nivel medio de abstracción’.
Lejos de un abstracto ejercicio de imaginación normativa, este libro desarrolla un discurso exhaustivo y riguroso de
teoría normativa, que, a su vez, es versátil y adaptable a las diferentes especificidades y circunstancias en las que
las Cortes Constitucionales se desenvuelven. Con ello, la pretensión de este estudio -que se alcanza con notable
éxito- es justamente presentar una defensa de la naturaleza deliberativa de las Cortes Constitucionales extensible
y aplicable a cualquier contexto institucional.
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EL DERECHO COMO RAZÓN PÚBLICA
Autor(es): Owen Fiss
ISBN: 9788497684286

Data da edição: 2007

N.º de páginas: 315

Preço: R$187,00

Resumo da obra:
Este libro reúne algunos de los principales ensayos publicados en las últimas décadas por el profesor Owen Fiss.
A lo largo de estas páginas se examinan, entre otras cuestiones, los fundamentos políticos y sociales de la función
jurisdiccional, el concepto y garantía de la independencia judicial, los peligros que supone la burocratización de la
justicia, las técnicas de protección de los derechos a través de las “acciones de clase”, las posibilidades y límites
de la objetividad en la interpretación jurídica, y la defensa del liberalismo igualitario frente al embate del análisis
económico del derecho. Para ilustrar sus propuestas, el autor se refiere a algunos de los casos más importantes
y controvertidos que ha tenido que resolver el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, desde Brown v. Board of
Education hasta Bush v. Gore. Estos brillantes ensayos mantienen un cuidadoso equilibrio entre ambición teórica y
sensibilidad por los problemas prácticos, lo que hace muy atractiva su lectura.

LA CONSTITUCIÓN VIVIENTE
Autor(es): Bruce Ackerman
ISBN: 9788497688574

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 120

Preço: R$115,00

Resumo da obra:
El derecho constitucional norteamericano aparenta encontrarse estancado en una serie de debates de posturas antagónicas. Están por un lado quienes –adorando las firmes estatuas del pasado–, se aferran al diseño propuesto por
los constituyentes originarios y, por otra, quienes consideran que los compromisos actuales de un pueblo se hacen
únicamente a través del camino del common law y que el planteamiento originalista es completamente desechable.
En este trabajo, Ackerman aborda dicho conflicto con la maestría que le caracteriza. Apunta con objetividad los
importantes logros del pasado y la necesidad que existe de resaltar su respectiva vigencia, a la vez que dignifica
las palabras de los norteamericanos que no han sido expresadas en los caminos constitucionales expresamente
previstos. Es en la unión de estas ideas como considera se podrá crear un lenguaje constitucional que refleje la idea
de «Nosotros, el pueblo» de una manera completamente veraz.
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DIREITO PENAL E CRIMINOLOGIA

DERECHOS HUMANOS E INVESTIGACIONES POLICIALES
Una tensión constante

Autor(es): Laura Merkel
ISBN: 9788413813578

Data da edição: 2022

N.º de páginas: 324

Preço: R$209,00

Resumo da obra:
El objeto principal del presente estudio reside en el análisis de la actividad de investigación llevada a cabo por la
policía judicial, focalizando nuestra atención en la posible violación de los derechos fundamentales que esta puede
ocasionar. Con el fin de extraer conclusiones y poner de relieve los elementos críticos de la actividad de investigación desarrollada por las fuerzas policiales, se efectúa una reflexión partiendo de los antecedentes históricos en
la formación de los cuerpos de seguridad, centrándonos en el papel que estos desempeñan en el proceso penal y
prestando especial atención a la función general de la instrucción que ejercen dentro de dicho proceso. El objetivo
es dar respuesta a las preguntas fundamentales surgidas con relación a la procedencia de las pruebas obtenidas
mediante violación de los derechos fundamentales y su posible utilización ante los tribunales. Los orígenes y fundamentos de la regla de exclusión en el sistema americano se reconstruyen, discutiendo así su posible aplicación
actual en los sistemas judiciales europeos. Se analizarán las diferentes herramientas utilizadas por los órganos de
investigación, prestando especial atención a dos cuestiones fundamentales: la primera, centrada en la posibilidad
de manipulación de las pruebas por parte del investigador; la segunda, focalizada en la eventual violación de los
derechos fundamentales de los sospechosos, especialmente cuando la policía actúa motu proprio o fuera de un
marco legislativo predefinido. Los diferentes tipos de investigación se agrupan en tres grandes áreas: el análisis del
investigado como persona, el análisis del entorno físico para la adquisición de pruebas y, por último, las investigaciones a través de métodos de videovigilancia, interceptaciones y el análisis de Big Data. Esta última categoría reviste
especial interés por su carácter novedoso en la investigación criminal y porque pone en tela de juicio el concepto de
privacidad, que creemos que es merecedor de especial protección en un sistema democrático. El equilibrio entre los
derechos del sospechoso -y en última instancia de los ciudadanos- y el interés por la persecución de los delitos y la
determinación de la verdad no es fácil de lograr y está siendo cuestionado constantemente por las nuevas técnicas
y los descubrimientos tecnológicos.
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O DELITO DE DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA

Limites entre a crítica legítima à religião e o discurso discriminatório
Autor(es): Lucas Miranda
ISBN: 9786599661150

Data da edição: 2022

N.º de páginas: 292

Preço: R$144,00

Resumo da obra:
Não existe república sem laicidade. A ideia central de um sistema republicano é uma rígida separação da coisa
pública e dos interesses privados. Na república, o Estado não é de um rei, que poderia passá-lo a seus herdeiros.
Não é de empresas que poderiam se apropriar de seus lucros. E não é também de times de futebol, nem de Igrejas.
Então o Estado jamais poderia ser utilizado para captar torcedores ou fiéis. (…) A apropriação da coisa pública
pelas religiões no Brasil é algo tão corriqueiro que é defendido por muitos como “tradição”. De todas as violações
ao Estado laico há uma, porém, ainda mais aterradora. Não se trata de uma lesão ao patrimônio do pagador de
impostos, mas de uma restrição à sua liberdade de expressão. Refiro-me à criminalização da discriminação religiosa,
prevista no art. 20, caput, da Lei 7.716/89. (…) Seria razoável equiparar a discriminação religiosa ao racismo? Ou
as religiões, como conjuntos de ideias que são, deveriam se sujeitar à crítica irrestrita, tal como ocorre com outros
sistemas de ideias, como o liberalismo, o marxismo e o nazismo? Partindo do paradigmático “Caso Ellwanger” e
da análise do discurso nos votos dos ministros do STF, Lucas desenvolve uma análise detalhada da aplicação do
princípio da liberdade de expressão no Direito Constitucional Brasileiro. Sua crítica à “ponderação de princípios”,
adotada pelos ministros, é demolidora e abarca não só a questão da discriminação religiosa, mas toda a hermenêutica
constitucional. Em contraponto, apresenta as premissas do garantismo penal no trato do tema, aplicando-o a casos
concretos para demonstrar sua coerência sistêmica. E eis aqui um dos pontos fortes da obra de Lucas: não se trata
de mera teoria abstrata. Há exemplos concretos de sua aplicação, tanto na solução de casos hipotéticos, quanto de
casos célebres nos tribunais brasileiros. Um trabalho de inegável transparência intelectual. (…) Ao final, a melhor
interpretação do art. 20, caput, da Lei 7.716/89 que já pude ler. Objetiva, com sólida base teórica e perfeitamente
aplicável à solução de casos concretos.

LA LIBERTAD INSTITUCIONALIZADA

Estudios de filosofía jurídica y Derecho penal
Autor(es): Michael Pawlik
ISBN: 9788497687256

Data da edição: 2010

N.º de páginas: 256

Preço: R$133,00

Resumo da obra:
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En este libro de Michael Pawlik se reúnen una serie de trabajos distintos, pero todos con un hilo conductor que
les proporciona unidad. En él se abordan importantes materias de índole dogmático-penal como el concepto de
delito, la diferenciación entre injusto y culpabilidad, el engaño en el delito de estafa y el derecho a no declarar
contra sí mismo, así como aspectos metodológicos de la dogmática. A estos temas se han añadido dos más de
clara actualidad: un trabajo sobre el terrorismo transnacional y otro en el que se examina la posición de garante
del funcionario de policía en orden a impedir delitos. Pawlik estudia el problema del terrorismo partiendo de que el
terrorismo transnacional actual ha puesto de manifiesto que ya no son válidos los esquemas tradicionales sobre la
guerra postulados por Clausewitz, ni el relativo a las guerras civiles ni el correspondiente a las guerras entre Estados
para cuyos supuestos está el ejército, por lo que es preciso elaborar un régimen jurídico adecuado a esta nueva
especie de conflictos armados.

EL DELITO DE CORRUPCIÓN EN EL SECTOR PRIVADO
Autor(es): Antoni Gili Pascual
ISBN: 9788491233183

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 350

Preço: R$257,00

Resumo da obra:
En el contexto internacional, hace tiempo que la política criminal contemporánea ha sustituido el viejo patrón decimonónico que contemplaba las conductas de corrupción como mero asunto de funcionarios públicos, para pasar
a advertir la amplia lesividad colectiva que se deriva a medio plazo del hecho de que la inversión en corrupción por
parte de los distintos operadores económicos pueda ser más rentable para ganar mercados que la inversión en
tecnología y eficiencia. La tipificación de la corrupción en el sector privado en España (2010) es en último término
un efecto de esa estrategia supranacional anticorrupción. Pero, consecuencia directa del Derecho de la Unión Europea, pasó a pertenecer al Derecho interno sin apenas debate social ni parlamentario, pareciendo encontrar en la
propia invocación de los compromisos supranacionales adquiridos toda su justificación. El balance hasta la fecha
se resume en que el nuevo art. 286 bis del Código Penal español ha asistido antes a su propia reforma (2015) que a
su efectiva aplicación por los tribunales, aunque sí se detecta en realidad cierta actividad en el uso de este título de
imputación cuando viene acumulado a otras figuras, particularmente cuando la conducta aparece acompañada de
perjuicio para la empresa del sobornado (aunque dicho perjuicio no pertenezca al tipo de corrupción). Como se verá
a lo largo de este estudio, se está ante una tipicidad compleja, con una densa prosa legal en la que se usan términos
sumamente genéricos y elementos normativos de gran abstracción, lo que la convierte en una figura poco taxativa
y demasiado expuesta a la interpretación, justificando el intento de dotar su eventual aplicación de la seguridad
jurídica necesaria. Esta monografía aborda dicho cometido desde un detenido análisis del contenido de injusto que
puede legitimar estas figuras, analizando después en profundidad y en consonancia con lo anterior cada uno de
los elementos que conforman los actuales delitos de corrupción pasiva y activa en el sector privado, así como su
relación con otras figuras delictivas. Ambas aportaciones convierten a esta obra, además, en una herramienta útil
también para el entendimiento de otras legislaciones recientes en la materia, especialmente de aquellas que han
contado precisamente con la legislación española entre sus referentes a la hora de incriminar estas conductas, como
pudo ocurrir en su momento con el código penal colombiano (2011), o como sucede actualmente con la reforma
del código penal chileno (2017).
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EL SECRETO EMPRESARIAL
Una perspectiva jurídico-penal

Autor(es): Albert Estrada i Cuadras
ISBN: 9788491230458

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 212

Preço: R$157,00

Resumo da obra:
Países líderes en I+D, como por ejemplo Alemania o los Estados Unidos, han cifrado en varios miles de millones
de euros el valor de las pérdidas ocasionadas cada año por las violaciones de los secretos empresariales de las
empresas con sede en su territorio. En el ordenamiento jurídico español, la protección jurídica de las posiciones
legítimas de dominio sobre un secreto empresarial se lleva a cabo mediante la prohibición jurídico-privada (arts. 13
y 14 LCD, por ejemplo), así como mediante la prohibición bajo amenaza de pena (arts. 278 a 280 CP), de un amplio
espectro de conductas de lesión de tales posiciones de dominio. Concepto central en estos regímenes de protección
es el de “secreto empresarial”. El ámbito de aplicación de sus normas de conducta depende, de modo decisivo, del
contenido que se adscriba a este concepto. Prueba concluyente de ello es que buena parte de las causas penales
iniciadas por presunta violación de secreto empresarial acaban sobreseídas o con la absolución del acusado (el
61,5 por 100) y, en la mayor parte de esos casos (el 66,7 por 100), el motivo o uno de los principales motivos del
archivo o de la absolución es que la información objeto de litigio no se considera calificable de secreto empresarial.
La trascendencia práctica del concepto es aún más evidente en el ámbito jurídico-privado, donde el 69 por 100 de
las resoluciones son desestimatorias de las demandas por violación de secreto empresarial y en el 87 por 100 de los
casos por razones basadas en el concepto de secreto. Sin embargo, la noción de secreto empresarial dista mucho
de ser pacífica. A pesar de la definición prevista en el art. 39.2 ADPIC, asumida por la Directiva (UE) 2016/943, de
8 de junio, existen discrepancias en la concreción del concepto, tanto a nivel nacional como internacional. Por otra
parte, apenas se ha abordado una cuestión fundamental en relación con los regímenes de protección jurídica de
las posiciones legítimas de dominio sobre un secreto empresarial: ¿quién ocupa tal posición? Ambos problemas
son abordados en esta monografía, con bases metodológicas y político-jurídicas sólidas y a la luz de la doctrina y
jurisprudencia alemanas y estadounidenses.

LA PROTECCIÓN PENAL TRANSNACIONAL DE LOS MERCADOS
FINANCIEROS
Autor(es): Carlos Gómez-Jara Díez
ISBN: 9788415948551

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 170

Preço: R$146,00

Resumo da obra:
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La crisis financiera y de deuda soberana ha puesto en evidencia la necesidad de intensificar la tutela penal de los
mercados financieros. No obstante, los reguladores nacionales se han percatado de la dificultad de hacer frente a
conductas que atentan gravemente contra la integridad del mercado y que, en muchas ocasiones, se sitúan más
allá de los límites propios de su jurisdicción. El presente trabajo analiza determinados aspectos de la aproximación
estadounidense y europea a este respecto para finalizar examinando el ordenamiento español. Así, además de
notar ciertos déficits de regulación, se incide en cuatro ámbitos especialmente problemáticos relacionados con la
manipulación de mercado: ventas en corto, negociación de alta frecuencia, dark pools y rating de deuda soberana.

CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL DELITO DE FRAUDE FISCAL
Autor(es): Lothar Kuhlen
ISBN: 9788416212828

Data da edição: 2015

N.º de páginas: 277

Preço: R$207,00

Resumo da obra:
Las peculiaridades de su regulación jurídica y de su forma de existencia social hacen de la defraudación tributaria
un exigente banco de pruebas para la dogmática y la criminología. La generalizada tipificación penal del fraude fiscal
en nuestro entorno jurídico presenta rasgos propios del Derecho administrativo, desde la reforzada importancia que
se concede a la conducta postdelictiva hasta la singular existencia de amnistías fuera de los supuestos de cambio
socio-político típicos de esta medida de gracia. Desde el punto de vista criminológico, el fraude fiscal es un supuesto
central de la categoría de los delitos de cuello blanco, una excelente muestra del funcionamiento de las técnicas de
neutralización en la justificación o excusa del comportamiento delictivo y un claro ejemplo de la importancia de los
«empresarios morales» en la definición del delito por el legislador y los órganos de persecución penal. En esta obra
Lothar Kuhlen realiza un exhaustivo análisis que muestra cómo la resolución de las cuestiones político-criminales
en esta materia no puede emprenderse sino mediante el manejo conjunto del análisis jurídico e interdisciplinar.
Su completo estudio analiza las cuestiones más propiamente jurídico-penales (determinación del bien jurídico y
contornos del tipo, relación con el delito de estafa), procesales (virtualidad de la autodenuncia y facultades de
cierre del caso sin proceso o sin condena), constitucionales (compatibilidad con los principios de proporcionalidad,
legalidad e igualdad y adecuación constitucional de las amnistías) y empíricas (realizando un fascinante análisis
de la realidad del fraude fiscal a través de las estadísticas y los estudios cualitativos existentes y proponiendo una
explicación que bebe de distintas disciplinas, desde la economía hasta la criminología, pasando por la psicología
del cumplimiento normativo). En definitiva, este libro trasciende ampliamente el marco de la parte especial y de
la dogmática jurídico-penal para, sin olvidarse de éstas, convertirse en un completo análisis político-criminal de la
cuestión que resultará de gran ayuda para cualquier estudioso o interesado en una materia cuya complejidad teórica
sólo se ve superada por su fundamental relevancia práctica.

LA ACTUACIÓN EN BENEFICIO DE LA PERSONA JURÍDICA
COMO PRESUPUESTO PARA SU RESPONSABILIDAD PENAL
Autor(es): Ramon Ragués i Vallès
ISBN: 9788491234357

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 165

Preço: R$119,00

Resumo da obra:
En muchos ordenamientos jurídicos – entre ellos el español – la responsabilidad penal de las personas jurídicas
presupone la comisión de un delito por parte de una persona física. Este delito debe poder atribuirse a las primeras
como un hecho propio y, para ello, el legislador exige la concurrencia de una serie de “elementos de conexión”: el
delito debe cometerse en nombre o por cuenta de la persona jurídica, en el ejercicio de actividades sociales y/o
en su beneficio. La presente obra analiza estos elementos y se centra especialmente en el último: ¿qué significa
delinquir en beneficio de otro? Este trabajo trata de brindar respuestas político-criminales y dogmáticas a dicha
cuestión, decisiva en los procedimientos penales contra empresas, además de ofrecer una propuesta interpretativa
completa sobre los “elementos de conexión.
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FALSEDAD DOCUMENTAL

Revisión de un delito de engaño
Autor(es): Günther Jakobs
ISBN: 9788497688024

Data da edição: 2022

N.º de páginas: 222

Preço: R$217,00
Resumo da obra:
El presente libro constituye una de las obras contemporáneas más importantes en la revisión del delito de falsedad
documental, desde sus fundamentos (como delito que protege el derecho de personas concretas a quedar libres
de engaño) hasta sus particularidades prácticas. Günther Jakobs realiza en este trabajo, como es habitual en él,
un profundo estudio en el que con toda agudeza examina la doctrina, los orígenes y fundamentos del delito de falsedad documental y analiza las diversas clases de documentos, mostrando la realidad y aplicabilidad de sus tesis.
Esta monografía constituye, además, el único libro que este autor ha publicado sobre la parte especial del derecho
penal. En la presente publicación se reúnen dos aportaciones de Jakobs sobre la materia: uno es su conocido libro
sobre falsedad documental y el otro es un artículo posterior en el que contesta a las críticas recibidas en relación
con el libro, manteniendo argumentativamente su posición al respecto. En los dos trabajos que aquí se presentan,
y al contrario de la doctrina mayoritaria, se defiende la tesis de que un engaño sobre el emisor de una declaración
corporizada en símbolos, especialmente escritos, sólo puede constituir una falsedad documental cuando se finge
que en el «papel» se documenta un efecto jurídico. El motivo para esta limitación es muy sencillo: si el documento
se corresponde con el verdadero emisor, se ha generado el efecto jurídico; en otro caso, no se genera tal efecto
jurídico (en relación, en todo caso, con el presunto emisor).

A CONFORMAÇÃO DA CEGUEIRA DELIBERADA NO DIREITO PENAL
BRASILEIRO
Autor(es): Felipe Fernandes de Carvalho
ISBN: 9786599468858

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 284

Preço: R$142,00

Resumo da obra:
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A despeito de originada no direito estadunidense, a cegueira deliberada tem sido cada vez mais utilizada em decisões
judiciais brasileiras. Objetivando compreender a sua conformação no direito brasileiro, elucida-se a forma como é
aplicada e utilizada na Justiça Federal estadunidense, analisam-se nove teorias do dolo que baseiam a dogmática
romano-germânica, sobre a qual o direito brasileiro foi erigido, e examinam-se todos os acórdãos de mérito proferidos
até a data de 31/12/2020 pela Justiça Federal brasileira, que abordam a cegueira deliberada. Neste estudo, constata-se que a cegueira deliberada é conceituada de várias formas pela jurisprudência estadunidense. A diversidade
de acepções da cegueira deliberada não foi identificada quando do exame dos casos julgados pela Justiça Federal
brasileira. Por sua vez, as teorias do dolo não contemplam de forma natural o núcleo duro do conceito de cegueira
deliberada. Nos casos analisados pela Justiça Federal brasileira, assim como em outros mencionados pela doutrina,
foram poucos aqueles que justificaram de forma adequada a sua utilização, levando em consideração o arcabouço
dogmático já existente. Sob o espeque da teoria do consentimento, consubstancia indicativo da existência de dolo
a decisão do acusado de manter-se inerte quanto à tomada de conhecimento de circunstância essencial para a
configuração de um delito, quando houver alta probabilidade de ocorrência dessa circunstância.

LIMITES DA RESPONSABILIDADE PENAL POR OMISSÃO IMPRÓPRIA
DE ACIONISTAS CONTROLADORES
Autor(es): Joana Siqueira
ISBN: 9786599661105

Data da edição: 2022

N.º de páginas: 180

Preço: R$132,00
Resumo da obra:
O trabalho procura identificar se, e em que medida, seria possível atribuir responsabilidade penal aos acionistas
controladores de sociedades anônimas de capital fechado, que deixam de atuar para evitar a prática de crimes pelos
membros (conselheiros, diretores e empregados) das controladas. A ideia que buscamos elaborar parte do critério
do controle ou domínio sobre a fonte de perigo “empresa”, temperado normativamente, para traçar os limites da
responsabilidade omissiva do acionista controlador. Nossa exploração deixa de lado os cenários em que o acionista
controlador ocupa simultaneamente cargos na administração da empresa (seja no âmbito do conselho de administração, seja na diretoria), limitando-nos à análise daqueles poderes que detém exclusivamente enquanto acionista
controlador da sociedade, nos termos da Lei de Sociedades Anônimas. Nesse sentido, verificamos que a soma
dos poderes de orientação dos órgãos da administração (inclusive sobre membros da diretoria e dos conselheiros,
determinando a estes como devem proceder com relação às suas competências de gestão e organização da empresa) ao poder de dirigir os negócios sociais, eleger e destituir a maioria dos conselheiros e diretores da companhia,
constituem capacidades organizacionais aptas a representar controle sobre a fonte de perigo “empresa”, ainda que
de forma indireta, parcial e limitada, fundamentando, assim, sua posição de garantidor.

O DELITO DE INFIDELIDADE PATRIMONIAL E O DIREITO PENAL
BRASILEIRO
Autor(es): Rodrigo de Grandis
ISBN: 9786599661167

Data da edição: 2022

N.º de páginas: 274

Preço: R$149,00
Resumo da obra:
O livro de Rodrigo de Grandis sobre o delito de infidelidade patrimonial é dessas monografias que tenho prazer em
apresentar. De Grandis produziu um trabalho singular, por toda uma série de razões. A mais notável me parece ser
a segurança com que o trabalho se move sobre dois entrecruzamentos entre objetos e perspectivas que, à primeira
vista, se excluem. O primeiro entrecruzamento diz respeito ao objeto: o trabalho, que em si tem por tema um delito
da Parte Especial, a infidelidade patrimonial, e que expõe e desenvolve a melhor doutrina a respeito desse delito e de
sua inserção no sistema da proteção penal do patrimônio, esforça se por conectar essas considerações com o que
existe de mais moderno em relação à própria Parte Geral. (…) O segundo entrecruzamento diz respeito à perspectiva:
o trabalho é, a um tempo, dogmático e político criminal, escrito de lege lata e de lege ferenda. Após desenvolver o
injusto do delito de infidelidade patrimonial, o que é construído de lege ferenda, o trabalho retorna ao direito positivo
brasileiro, cuja capacidade de “captura” desse conteúdo de ilicitude é posta à prova. Com isso, o trabalho faz vir a
lume uma série de lacunas, que não se tornaram ainda manifestas, apenas porque não se levam a legalidade e a
proibição de analogia suficientemente a sério, e formula uma proposta de reforma legislativa, no sentido de fechar
essas lacunas por meio de um delito geral de infidelidade. Se a redação proposta para desse delito geral merece
acolhida, não cumpre a mim, na qualidade de apresentador do livro, julgar. O que, sim, considero inquestionável,
é que a proposta de de Grandis fornece o ponto arquimédico para qualquer debate a respeito da introdução desse
delito em nosso ordenamento jurídico.
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LAVAGEM DE DINHEIRO

com a jurisprudência do STF e do STJ
Autor(es): André Luís Callegari, Raul Marques Linhares
ISBN: 9786599661129

Data da edição: 2022

N.º de páginas: 202

Preço: R$112,00

Resumo da obra:
A obtenção de uma vantagem monetariamente quantificável é um propósito que acompanha a prática de um número
infindável de atividades criminosas. Tanto o estelionatário que falsifica cheques de terceiro, quanto o funcionário
público que solicita ou exige quantia indevida em dinheiro, por exemplo, possuem esse objetivo em comum: alcançar
uma vantagem financeira por meio da prática do ilícito penal. A fruição da vantagem econômica obtida por meio do
cometimento de uma infração penal possui um entrave prático: saber-se como fazer proveito do patrimônio obtido
ilicitamente sem que isso desperte a atenção de terceiros (especialmente de órgãos de controle e autoridades
persecutórias do Estado) em relação ao delito anteriormente praticado, delito que constitui a verdadeira origem do
patrimônio. Para possibilitar o gozo desses valores sem que isso importe em um alerta às autoridades investigativas,
passou-se a realizar, após a prática de infrações penais, um complexo de atos específicos destinados a dificultar o
rastreamento da origem ilícita de certos valores e a atribuir-lhes uma aparente origem lícita. Ou seja, mais seguro
do que simplesmente gastar o dinheiro oriundo do ilícito penal é, antes disso, realizar um conjunto de atividades
reservadas a “maquiar” a origem ilícita do patrimônio, conferindo aparente licitude à sua origem. Na presente obra,
objetivamos desenvolver os aspectos gerais do crime de lavagem de dinheiro, contribuindo para a compreensão
global desse fenômeno, bem como de alguns pontos problemáticos e dotados de maior divergência a respeito da
matéria. Abordamos nas páginas que seguem aqueles tópicos que consideramos indispensáveis para a adequada
compreensão do crime de lavagem de dinheiro, e para que se consiga atuar em operações e processos envolvendo
essa espécie de criminalidade econômica.

AÇÕES NEUTRAS E LIMITES DA INTERVENÇÃO PUNÍVEL
Sentido delitivo e desvalor do comportamento típico do cúmplice
Autor(es): Paula Brener
ISBN: 9786599468827

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 250

Preço: R$127,00
Resumo da obra:
O concurso de pessoas apresenta uma série de instigantes problemas dogmático-penais, os quais são objeto de amplos debates na doutrina. Essas discussões são levadas ao extremo quando analisadas as ações neutras, que podem
ser entendidas como aquelas condutas que, embora aproveitadas por um terceiro para o cometimento de crimes,
apresentam limites de punibilidade imprecisos, tendo em vista seu caráter cotidiano e inerente às relações sociais.
A partir de qual momento e sob quais critérios a prestação de um serviço ou o fornecimento de uma mercadoria
deixa de ser uma conduta atípica e passa a configurar um auxílio punível? Diante dessa inquietação, confrontando
problemas concretos de Direito Penal Econômico, buscou-se, na presente obra, contribuir para o desenvolvimento
de pressupostos objetivos que possibilitem melhor delimitar a imputação de responsabilidade na participação.
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REFLEXÕES SOBRE O DIREITO PENAL E O PROCESSO PENAL
Autor(es): Carl-Friedrich Stuckenberg
ISBN: 9786599468889

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 166

Preço: R$142,00

Resumo da obra:
Os escritos reunidos nesta pequena coletânea abordam diferentes tópicos de Direito Penal e Direito Processual Penal,
embora todos compartilhem a mesma abordagem metodológica, hoje tida como clássica (neokantiana), segundo a
qual os conceitos jurídicos são exclusivamente concebidos por valorações, considerações e propósitos jurídicos,
e não por pressupostos apriorísticos ou descobertas ontológicas acerca da “natureza das coisas” ou de verdades
socialmente construídas. Isso se mostra verdadeiro sobretudo em relação às noções presentes nas interações
sociais cotidianas como intenção (dolus), verdade e inocência. O primeiro escrito trata dos limites do Direito Penal
ou, melhor dizendo, dos limites da criminalização. (…) O segundo trabalho remonta ao desenvolvimento de um
elemento central da doutrina da ação final (finale Handlungslehre) de Welzel, notadamente a doutrina do dolo, da
consciência de ilicitude e as consequências para a teoria do erro. (…) Os problemas de definição do conceito de
“dolo” no Direito Penal nacional e internacional são o tema do terceiro trabalho, em particular a distinção entre dolo
e outras formas mais brandas de responsabilidade, como a imprudência, e as noções de dolus specialis e erro de
direito. (…) O quarto trabalho analisa os componentes da presunção e seus possíveis significados para, finalmente,
propor uma compreensão normativa do princípio. O último escrito diz respeito às supostas conexões entre direito
material e processual, no caso, entre o princípio da culpabilidade e a busca da verdade no processo penal. Argumenta-se que a exigência de uma verdade (processual) não pode ser deduzida de exigências de direito material
como a culpabilidade, mas sim que é um requisito geral da aplicação da lei aos fatos.

AINDA VIVE A TEORIA DO BEM JURÍDICO?
Uma contribuição ao debate sobre a teoria do bem jurídico e os limites materiais
do poder estatal de incriminar
Autor(es): Humberto Souza Santos
ISBN: 9786586696004

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 310

Preço: R$145,00
Resumo da obra:
A obra é minuciosamente informativa. A leitura do trabalho de Souza Santos situa o leitor na crista da onda do
complexo debate contemporâneo, o que, num contexto cientificamente periférico como o brasileiro, por si só, já
justificaria a publicação. Mas o trabalho não se limita a repetir o que os outros já pensaram. O autor desenvolve
uma compreensão própria do que é bem jurídico, que ele situa na segunda de três fases de um filtro de legitimidade
das normas penais. Na primeira fase deve ser analisado se a conduta proibida está fora da esfera imponderável e
intocável da autonomia; na terceira, se existe nexo de idoneidade para violação entre a conduta proibida e o bem
jurídico protegido. Por fim, o autor não se acomoda no plano abstrato da (própria) teoria, mas, numa atitude corajosamente prática, desce para o concreto, dedicando o quarto e último capítulo de sua tese a uma análise de tipos
penais problemáticos do direito brasileiro.
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AS RAZÕES DO DIREITO PENAL. QUATRO ESTUDOS
Autor(es): Luis Greco
ISBN: 9788566722659

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 104

Preço: R$112,00

Resumo da obra:
É com grande prazer que apresentamos ao público brasileiro uma coletânea de textos do Prof. Dr. Luís Greco (Universidade Humboldt, de Berlim). O interesse científico de Luís Greco estende-se por um amplo espectro de temas,
como demonstram os artigos traduzidos. O primeiro texto define direito como “a tentativa de subordinar o poder a
razões” e prescreve à ciência jurídica, em especial à ciência jurídico-penal, um papel chave nesse sentido. O direito
não é mera facticidade, é uso do poder amparado em razões. No segundo texto, o conceito de tortura proposto
deixa entrever a argumentação a favor de limites deontológicos, espaços de proteção inacessíveis à atividade do
Estado, que não se deixam justificar nem eliminar por considerações de ordem consequencialista. A ideia de que
pena é a perda de um direito inato em razão de um comportamento falho, defendida no terceiro artigo, situa o foco
da atenção nesse limite entre poder e direito, entre exercício legítimo de coação e puro arbítrio. Por fim, os argumentos do último artigo exemplificam a contraface dos limites deontológicos, as considerações consequencialistas
que fundamentam a ideia de proteção de bens jurídicos. O conceito material de delito ou, como Luís Greco prefere
denominar, os fins da pena de primeira ordem são trazidos à tona para resolver o problema da cumplicidade por
ações neutras. Esperamos que esta coletânea seja uma oportunidade para que o público brasileiro, cada vez mais,
conheça e reflita sobre as originais ideias de Luís Greco.

A TEORIA DO CONCURSO DE PESSOAS
Autor(es): Beatriz Corrêa Camargo
ISBN: 9788566722598

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 342

Preço: R$119,00

Resumo da obra:
Este livro oferece uma investigação sobre a teoria do concurso de pessoas nos dias atuais. Nele, o leitor irá encontrar
uma abordagem acerca dos possíveis modelos normativos que configuram a responsabilidade penal na situação
em que diversas pessoas concorrem para um delito. A fim de elucidar as peculiaridades da realidade brasileira, foi
escolhida a figura da instigação como ponto de partida para uma discussão mais ampla sobre questões centrais na
teoria do concurso de pessoas, tais como o conceito de autor e a razão de punição da participação. Assim, o público
brasileiro recebe através desta obra um estudo pormenorizado sobre os fundamentos históricos do tratamento dado
à matéria no Brasil de hoje, bem como um guia para a interpretação dos arts. 29 a 31 do Código Penal. Inserido
no debate internacional sobre a teoria do delito, o livro faz uma análise do concurso de pessoas à luz da teoria das
normas e da teoria da ação no Direito Penal. O conceito de instigação, por sua vez, é examinado com base em
aportes filosóficos sobre a ação, a linguagem e a liberdade.
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AUTONOMIA, CONSENTIMENTO E DIREITO PENAL DA MEDICINA
Autor(es): Flávia Siqueira
ISBN: 9788566722758

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 468

Preço: R$117,00

Resumo da obra:
O ponto de partida é a filosofia do direito, a ideia kantiana de autonomia, que é modernizada sob influência rawlsiana
(autonomia como conceito ‘político, não metafísico’), enquanto o ponto de chegada é o tratamento jurídico-penal
da conduta do médico que intervém na esfera corporal do paciente. Flávia Siqueira se controverte com a literatura
nacional, que ainda conhece um direito do médico originário do médico de tratar o paciente (‘exercício regular de
direito’, art. 23 III CP), e a confronta com os modelos para os quais é o paciente quem confere, através do instituto do
consentimento, a seu médico qualquer direito que este supostamente exerce. Ela desce a todas as concretudes desse
modelo alternativo, por ela defendido com tanta convicção quanta cogência. Principalmente, se é o consentimento
do paciente que justifica, tem este de conhecer aquilo em que está consentindo, o que demandará um esclarecimento de parte do médico – dever esse que Flávia Siqueira delineia de forma pioneira na literatura jurídico-penal
brasileira. (…) Parece-me que o que o leitor tem em mãos coloca as bases para o desenvolvimento, no Brasil, de
uma verdadeira ciência do Direito Penal da Medicina, ancorada não mais numa concepção paternalista e vertical,
de um médico-agente e um paciente-paciente, e sim na horizontalidade da relação entre dois agentes autônomos.
Se o livro for, como merece, lido e levado a sério, ele representará o início de uma importante guinada no sentido
de respeitar a autonomia e os corpos daqueles que, mesmo sabendo menos, têm o direito de decidir quem pode
fazer o quê com aquilo que é mais seu.

AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN DERECHO PENAL
Autor(es): Claus Roxin
ISBN: 9788491231615

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 797

Preço: R$495,00

Resumo da obra:
Esta obra del prof. Roxin fue tan importante desde su primera edición alemana, en 1961, que comenzó a tener una
repercusión decisiva inmediata en la ciencia penal alemana y en la de los países por ella influenciados. El tema
abordado, la autoría, el estudio pormenorizado de sus modalidades (autoría única, autoría mediata y coautoría),
clasificadas conforme a concepto tan plástico como el de dominio (incluido el obtenido por organización, que Roxin
crea), completadas con la autoría en los delitos consistentes en la infracción de un deber y los delitos de omisión,
con sus especificidades, y las perspectivas legislativa (regulación legal), jurisprudencial y científica desde las que
se acometen los problemas estudiados; todas estas aportaciones constituyen méritos de Roxin reconocidos por
todos los que se han acercado a la obra y que ahora no vamos a descubrir. El trabajo del prof. Roxin a lo largo de
toda su vida académica engrandece su figura hasta extremos inabarcables, porque no solo revela al gran maestro
que es en muy diversas materias, mas allá de las abordadas en este libro, sino que lo muestra también como el
mejor ejemplo de la actitud que hay que tener ante ciencias como las jurídicas, con las que siempre hay que estar
«luchando» para dominarlas.
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COLABORAÇÃO PREMIADA

Lições práticas e teóricas (de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal)
Autor(es): André Luís Callegari, Raul Marques Linhares
ISBN: 9786599468803

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 190

Preço: R$98,00
Resumo da obra:
Estudar criticamente a colaboração premiada é cada vez mais necessário. E para isso, com segurança e felicidade,
pode-se afirmar que a terceira edição do excelente livro Colaboração Premiada, de André Callegari e Raul Linhares,
que ora tenho a honra de prefaciar, é uma obra relevantíssima. O leitor encontra lições claras, com argumentos
sólidos, posições bem fundamentadas e aptas a resolver problemas concretos desse instituto que, cada vez mais
disciplinado e revigorado, amplia a sua relevância no dia a dia forense. O livro tem uma escrita fácil, mesmo em
assuntos complexos, com uma linguagem acessível, amparada em rica doutrina, e com exposição da jurisprudência
atualíssima sobre o tema. O leitor encontrará no Livro uma fonte segura para compreender os aspectos teóricos das
alterações legislativas ocorridas no regime da Colaboração Premiada, mas também as repercussões práticas de tal
mudança, em como elas irão impactar os problemas do dia a dia forense. Nos pontos controvertidos são expostas
as diversas correntes, amparadas em sólida doutrina, com os respectivos argumentos, bem como a indicação dos
autores e dos julgados que sustentam cada uma delas. Com isto, a obra tem servido tanto ao estudante de graduação e pós-graduação que busca se aprofundar no estudo da matéria, como também se mostra adequada para os
Advogados, representantes do Ministério Público, Juízes e Delegados de Polícia que atuam na persecução penal.

CORRUPÇÃO. ENSAIOS SOBRE A OPERAÇÃO LAVA JATO
Autor(es): Kai Ambos, Marcos Zilli, Paulo de Sousa Mendes
ISBN: 9788566722673

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 284

Preço: R$115,00

Resumo da obra:
A Operação Lava Jato é alvo de intensos e acalorados debates. Há, claramente, uma disputa por narrativas políticas
que almejam a consagração histórica. Nesse ambiente, as análises tornam-se maniqueístas e, portanto, contaminadas
pelo debate político. A obra que ora vem a público não se coloca nesse caminho. A análise que se faz é jurídica e
informada por uma abordagem multidisciplinar que não está circunscrita aos limites punitivos. Assim, partindo do
emblemático caso da Operação Lava Jato, a obra busca fixar um ponto de partida para um debate mais abrangente.
Afinal, o problema da corrupção – recorrente no mundo contemporâneo e persistente em várias sociedades – exige
enfrentamentos menos fragmentados.
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COMPLIANCE Y TEORÍA DEL DERECHO PENAL
Autor(es): Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno, Juan Pablo Montiel, Lothar Kuhlen
ISBN: 9788415948001

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 300

Preço: R$224,00

Resumo da obra:
Las empresas tienen claros incentivos para evitar la comisión de delitos en su contra, sean estos perpetrados por
personas ajenas a su estructura o por sus propios trabajadores y representantes. Salvo intervención del sistema
jurídico, sin embargo, tienen menos razones para prevenir los ilícitos que contra terceros puedan cometerse desde
su estructura, especialmente aquellos que les pueden reportar beneficios, sea en forma de ahorro (delitos contra
el medio ambiente, los derechos de los trabajadores o la hacienda pública) o de ganancias ilícitas (apropiaciones
indebidas, ilícitos contra la competencia o delitos contra la administración pública). Debido a esta asimetría de
incentivos, existe un importante interés social en que las empresas establezcan medidas que disminuyan el riesgo
de que se cometan delitos desde sus estructuras y con sus medios. El establecimiento jurídico de deberes de cumplimiento normativo es usualmente conocido por su denominación en lengua inglesa, compliance. Este fenómeno y
su impacto en el área del Derecho penal, especialmente en el Derecho penal económico y de la empresa, son objeto
de análisis desde una perspectiva comparada en las doce contribuciones contenidas en este libro. Organizadas de
forma dual, con un artículo de un penalista alemán y otro de un autor hispanoparlante por cada tema, las contribuciones abarcan desde los fundamentos del «compliance penal» hasta su decisivo impacto sobre la vexata quaestio
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pasando por su influencia en cuestiones como los deberes de
vigilancia y de garantía en el ámbito de la empresa, especialmente por parte de los «encargados de cumplimiento»
y la influencia de las medidas de prevención sobre los derechos de los trabajadores, con especial atención a las
investigaciones internas y los sistemas de denuncia en el seno de la empresa (whistleblowing). Se ofrece, así, un
completo análisis de las principales cuestiones surgidas en torno a una materia novedosa que, sin embargo y como
se muestra en este libro, puede ser abordada con rigor y de forma fructífera con los instrumentos conceptuales
desarrollados por la teoría penal contemporánea.

CRIME ORGANIZADO. ANÁLISE DA LEI 12.850/2013
Autor(es): Eneas Romero, Kai Ambos
ISBN: 9788566722437

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 292

Preço: R$98,00

Resumo da obra:
O estudo do crime organizado é importante tanto para o direito penal como para a sociedade e para o Estado Democrático de Direito. Neste livro, vários autores apresentam sob diversas perspectivas uma compreensão aprofundada
e crítica do crime organizado no direito brasileiro, especialmente na Lei 12.850/2013.
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CRIMES DE OMISSÃO IMPRÓPRIA
Autor(es): Pierpaolo Cruz Bottini
ISBN: 9788566722628

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 326

Preço: R$117,00

Resumo da obra:
O tema do livro é a omissão, que começa a ser verdadeiramente descoberta pelo direito penal brasileiro (cf. apenas
duas outras monografias da presente coleção, uma de Heloísa Estellita, outra de minha autoria). Enquanto a doutrina
das gerações anteriores se ocupava primariamente da estéril pergunta sobre se a omissão poderia ser causa, o
presente trabalho tem por objeto o mais urgente problema que a omissão coloca para quem se veja na posição de
aplicar o Código Penal brasileiro: a do conteúdo das posições de garantidor, isto é, do “dever de agir” nos termos
do art. 13, § 2.º, desse diploma legal. O leitor talvez pergunte: não basta abrir a lei? Ela mesma especifica, em três
alíneas, quando surge esse dever! – Bom seria que tudo fosse tão fácil. A alínea a do citado artigo dispõe, por
exemplo, que esse dever incumbe a quem “tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância”. A lei das
leis, a Constituição Federal, afirma que “os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” (art. 229). Será que isso
significa que o filho, que há anos mudou-se para outra cidade, e que, diante da notícia de súbita enfermidade do pai,
não se mova à busca de um médico, responderá por lesões corporais ou por homicídio, como se tivesse provocado
esses resultados com os próprios punhos, isto é, comissivamente? Tal parece francamente contraintuitivo. Bottini
passa em revista as várias respostas construídas pela doutrina, em especial alemã e espanhola, para em seguida
propor um modelo original e merecedor de uma reflexão crítica mais detida. Esse modelo, que não posso aqui expor,
baseia-se na distinção entre duas classes de riscos, os próprios e os alheios. Bottini crê possível formular condições
diferenciadas de responsabilização do omitente, a depender de se o risco que a ele incumbia neutralizar havia sido
criado por ele mesmo ou por outro

CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA APLICACIÓN DEL DERECHO
PENAL
Contribuciones a la teoría del método y a la imputación en el Derecho penal
Autor(es): Hans Kudlich
ISBN: 9788491235682

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 264

Preço: R$194,00
Resumo da obra:
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Cuestiones fundamentales de la aplicación del Derecho penal reúne las principales contribuciones de Hans Kudlich
a la teoría del método y a la imputación en el Derecho penal, dos áreas en las que ha hecho un aporte significativo
para la discusión académica actual. Los estudios en torno al método jurídico-penal toman como base la problemática
del tenor literal y su capacidad para vincular al juez a Derecho, y desde allí se analizan figuras tales como el fraude
de ley, la interpretación gramatical y las interpretaciones orientadas a la Constitución y al marco penal. Durante el
recorrido que el libro ofrece a través de los principales problemas de la imputación jurídico-penal, Kudlich se detiene
en agudas reflexiones acerca de las imputaciones subjetiva y objetiva, así como sobre el concepto de autor.

CULPABILIDADE E MEDIDA DA PENA

Uma contribuição à teoria de aplicação da pena proporcional ao fato
Autor(es): Tatiana Stoco
ISBN: 9788566722741

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 272

Preço: R$117,00

Resumo da obra:
O livro de Tatiana Stoco, que eu tenho a alegria de hoje prefaciar, é notável, o que se observa em três planos: em
um primeiro, relativo à obra enquanto tal; em um segundo, que diz respeito à autora; e também em um terceiro,
que tem a ver com o contexto mais amplo em que a obra e a autora podem ser situadas. A obra, a tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito da USP, escrita, em boa parte, em estadia de investigação na Universidade
de Augsburg, onde eu então me encontrava como professor, cuida da teoria da aplicação da pena. Não passará
despercebido ao leitor mais familiarizado com a temática que se trata do segundo livro da autora a esse respeito.
Enquanto o primeiro trabalho, com o qual a autora obteve o título de mestre, tinha por objeto a personalidade do
agente, o presente livro trata da culpabilidade, isto é, do coração da teoria da aplicação da pena. O trabalho discute
as reflexões empenhadas no Brasil em torno desse conceito, passa pelos esforços mais destacados desenvolvidos
no estrangeiro, para desembocar em uma concepção original e merecedora de debate, segundo a qual a culpabilidade
do agente é também uma função das vantagens que o agir ilícito lhe proporciona.

DECISÃO JUDICIAL

A cultura jurídica brasileira na transição para a democracia
Autor(es): Geraldo Prado, Luis Gustavo Grandinetti, Rui Cunha Martins
ISBN: 9788487827327

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 138

Preço: R$95,00

Resumo da obra:
Entre os anos de 2009 e 2010 Coimbra e o Rio de Janeiro serviram de palco para a reflexão conjunta de Geraldo
Prado, Luis Gustavo Grandinetti e Rui Cunha Martins acerca de temas e preocupações convergentes em matéria de
processo penal, decisão judicial e transição democrática. O desafio de investigar a permeabilidade das democracias
e de seus sistemas de justiça, especialmente pela ótica da ideologia inspiradora das práticas dos juízes, importantes
personagens no mosaico acusatório/inquisitório de qualquer modelo, inspirou as trajetórias das pesquisas que se
originaram destes verdadeiros diálogos luso-brasileiros, em uma feliz parceria intelectual enriquecida pela ótica
sempre singular praticada no Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX mantido pela prestigiada Universidade de Coimbra. Daí nasceu a obra Decisão judicial: a cultura jurídica brasileira na transição para a democracia.
Geraldo Prado, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho e Rui Cunha Martins buscaram estreitar a cooperação
entre distintas, mas convergentes, formas de encarar os problemas que afligem quem atua no sistema judiciário
brasileiro, e contribuir para solidificar os caminhos que a jovem democracia brasileira ainda percorre em sua busca
por menos violência e mais justiça social. Ter dado um passo, pequeno que seja, nessa direção, é motivo de alegria
que se deseja compartilhar com o leitor.
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AUTORIA COMO DOMÍNIO DO FATO

Estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro
Autor(es): Adriano Teixeira, Alaor Leite, Luis Greco
ISBN: 9788566722253

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 216

Preço: R$109,00
Resumo da obra:
O livro reúne seis estudos que cuidam da teoria do domínio do fato, isto é, de um reconhecido critério para a distinção
entre autor e partícipe no direito penal. Desde o histórico julgamento do caso Mensalão (AP 470/STF), a ideia de
domínio do fato vem despertando grande interesse, tanto naqueles que lidam com o direito penal quanto na mídia
e na população em geral. Os dois primeiros artigos pretendem-se didáticos: o objetivo é explicar as linhas mestras
da teoria e desfazer muitos dos severos mal-entendidos que giram em torno dela, bem como tratar de uma possível
compatibilização com o direito brasileiro. O terceiro dos estudos examina – e refuta – aquele que talvez seja o motivo
do recente interesse pela ideia de domínio do fato: a esperança de que, com base nela, seria finalmente possível
responsabilizar pessoas que ocupam posições de comando, que, supostamente, permaneceriam impunes segundo a
leitura tradicional de nosso art. 29 do Código Penal. Os dois próximos estudos cuidam do uso que vem sendo feito da
ideia de domínio do fato por duas de nossas mais importantes instâncias: de um lado, pelo Supremo Tribunal Federal
na AP 470/STF; de outro, pelo Senado Federal, no Projeto 236/2012. O último estudo, mais específico, propõe-se a
examinar e refutar o chamado princípio da autorresponsabilidade, que por muitos é usado como objeção à ideia de
que possa existir uma responsabilização a título de autoria se alguém atua atrás de pessoa plenamente responsável.

LA EMPRESA COMO SUJETO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD
PENAL
Fundamentos y límites

Autor(es): Osvaldo Artaza Varela
ISBN: 9788415664321

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 410

Preço: R$325,00
Resumo da obra:
La pregunta central que se pretende responder en este libro es si una empresa, constituida como persona jurídica,
puede ser llamada a responder frente a la comunidad por un delito cometido a propósito de su funcionamiento en
forma independiente a sus integrantes individualmente considerados. Y si lo anterior puede hacerse o no en términos
tales que se entienda como compatible con aquello que debiéramos comprender por responsabilidad penal. Por lo
tanto, no interesa aquí si la empresa debe cargar o no con las consecuencias del hecho delictivo que se lleva a cabo
a propósito de su funcionamiento en un sentido amplio, sino más bien si esta carga puede o no ser definida como
pena, es decir, si puede reprocharse a la empresa como sujeto de imputación su propia contribución al hecho delictivo
en cuestión. El propósito de este ensayo es presentar ciertas bases para un modelo de responsabilidad penal de la
empresa que responda a la idea de responsabilidad en sentido estricto y, a su vez, evidenciar la introducción de una
serie de criterios para la imposición de responsabilidad que debieran ser considerados incompatibles con la lógica
propia de la responsabilidad penal, mediante un análisis crítico de la forma como se ha justificado esta institución
por parte de la doctrina penal europea.
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DIGITALIZAÇÃO E DIREITO
Autor(es): Eric Hilgendorf
ISBN: 9786586696110

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 180

Preço: R$132,00

Resumo da obra:
Digitalização e Direito é mais uma obra organizada por Orlandino Gleizer a partir de trabalhos de Eric Hilgendorf,
que é referência internacional quando o assunto são as consequências do recente fenômeno da digitalização
para o direito, e seus textos, apresentados nesta coletânea, abordam inúmeros aspectos dessa relação. A ideia
reitora da organização deste livro foi a de apresentar, a partir de alguns de seus textos, uma visão abrangente dos
problemas jurídicos da digitalização e, em alguns pontos concretos (como internet, veículos autônomos, sistemas
de autoaprendizagem e inteligência artificial, regulação da internet, realidade virtual e furto de identidade), suas
propostas de solução. Em razão do caráter universal desses problemas, que surgem de peculiaridades próprias das
novas tecnologias oferecidas em todo o mercado mundial, a discussão travada em âmbito internacional tem total
pertinência para a solução de problemas com os quais se depararão, inevitavelmente, juristas de todos os países.
Daí que a presente coletânea surja, no cenário lusofônico, como uma oportuna contribuição de Eric Hilgendorf e seu
assistente científico Orlandino Gleizer para os debates sobre os efeitos da profunda transformação social e jurídica
que o mundo assiste com o incontível avanço das tecnologias digitais.

DIREITO PENAL COMO CRÍTICA DA PENA

Estudos em homenagem a Juarez Tavares por seu 70.º Aniversário
Autor(es): Antonio Martins, Luis Greco
ISBN: 9788487827273

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 800

Preço: R$197,00

Resumo da obra:
Este livro presta homenagem aos setenta anos de Juarez Tavares, um dos maiores penalistas brasileiros. Professor
Titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e professor visitante em Universidades da Espanha, Argentina
e Alemanha, Juarez Tavares coleciona não apenas clássicas e decisivas publicações sobre a ciência penal, mas
também um sem-número de admiradores e amigos, com quem cultiva um diálogo denso e profundo, a ultrapassar
fronteiras. Em harmonia com a intensidade do convívio científico do homenageado com professores dos mais
diversos países, reuniram-se importantes colaborações oriundas da Alemanha, Argentina, Chile, Espanha, Itália,
México, Uruguai e, naturalmente, do Brasil, de modo a propiciar um amplo panorama da moderna dogmática penal,
de seus avanços, suas indagações, suas crises e sua relação com outras disciplinas. Essas contribuições são ao
mesmo tempo um diálogo com a obra do homenageado, que percorre os mais variados caminhos da ciência penal
e sempre se manteve atento a outras áreas do conhecimento. Com a presente publicação, espera-se, ao prestar
essa merecida homenagem por tantos anos de dedicação científica, propiciar também ao público brasileiro uma
vasta visão dos desenvolvimentos do pensamento penal no mundo, cuja amplitude e riqueza temática estarão à
altura dos ensinamentos do ilustre professor brasileiro.
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DIREITO PENAL DA MEDICINA

A concretização do consentimento baseado na autonomia do paciente
Autor(es): Flávia Siqueira, Heloisa Estellita
ISBN: 9786586696042

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 356

Preço: R$147,00
Resumo da obra:
Esta obra reúne artigos de estudiosas/os brasileiras/os e estrangeiras/os, trazendo ao público reflexões sobre as
questões referentes à responsabilidade penal dos médicos. Trata-se de uma área ainda pouco explorada pela doutrina
brasileira, principalmente quando comparada ao atual estado das discussões em países estrangeiros, que além de
mais avançadas, vêm passando por profundas transformações. A importância e a vulnerabilidade dos bens jurídicos
com os quais o médico lida em seu dia-a-dia – a vida, a saúde, a autonomia e a liberdade dos pacientes – explicita
a sensibilidade dos temas tratados, que possuem relevância não apenas teórica, mas sobretudo prática.

DIREITO PENAL E TEORIA DAS NORMAS

Estudos críticos sobre as teorias do bem jurídico, da imputação objetiva e do
domínio do fato
Autor(es): Joachim Renzikowski
ISBN: 9788566722420

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 116

Preço: R$93,00
Resumo da obra:
A discussão em torno dos conceitos fundamentais da teoria do delito é muito mais rica do que por vezes se deixa
transparecer. É natural que apenas os autores de já consagrada produção sejam preferencialmente traduzidos e
citados, o que passa ao público destinatário a falsa impressão de que a discussão internacional se limita a esses
autores. No direito penal alemão, estes são, claramente, Welzel, Roxin e Jakobs. O livro que o leitor tem agora em
mãos é parte de um projeto maior, iniciado por Luís Greco com a tradução do livro de Puppe, que visa, por meio de
traduções diretas, dar conhecimento ao público brasileiro da intensa e ampla discussão sobre categorias fundamentais do direito penal que corre fora de nosso país, de modo que possamos sobriamente avaliar o que devemos
e o que não devemos recepcionar. O desenvolvimento da ciência jurídica brasileira não pode se dar ao largo do
que se discute atualmente fora de nosso país: as melhores soluções para os nossos problemas devem levar em
conta – sem partir, evidentemente, para um transporte puro e simples – o arsenal de soluções que se apresentam
pelo mundo. Quanto maior for o número de traduções dessas obras, maiores são as chances de formarmos uma
discussão nacional aberta e esclarecida. A compreensão da amplitude das discussões ajuda igualmente a evitar
que a autoridade individual de determinados autores seja superestimada, contribuindo para que se sobressaia o
fundamental em discussões científicas: as razões, os argumentos. Joachim Renzikowski pareceu-nos o perfeito
candidato, especialmente pela originalidade e profundidade de suas ideias. A obra de Renzikowski é intrigante…
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DIREITO PENAL, RACIONALIDADE E DOGMÁTICA

Sobre os limites invioláveis do direito penal e o papel da ciência jurídica na
construção de um sistema penal racional
Autor(es): Bernd Schünemann
ISBN: 9788566722604

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 94

Preço: R$102,00
Resumo da obra:
Nos seguintes estudos, realizo, de certo modo, uma compilação de minhas reflexões cultivadas no curso de um
meio século a respeito do direito penal, bem como sobre a tarefa e o método da ciência jurídico-penal. O ponto de
partida é dado por uma constatação verdadeiramente simples, mas que durante um século ficou enterrada sob os
escombros das diversas teorias retributivas, que também entorpeceram meu pensamento. Trata-se da constatação
de que a pena, na grande maioria dos casos, não é de nenhuma maneira mera retribuição, mas sim representa um
Overkill. Esse Overkill não pode se legitimar mediante uma teoria da restituição do direito (Wiederherstellung des
Rechts), filosoficamente pretensiosa, mas que na verdade se revela primitiva. Essa legitimação só é alcançada
conforme a ideia de estado de necessidade, justamente como ultima ratio para a proteção de bens jurídicos. Por
outro lado, o manuseio da pena para outros fins, por exemplo, para a imposição de determinados modos de vida, é
ilegítimo em qualquer estado de direito imaginável.

DIREITO PENAL. PARTE GERAL
Autor(es): Brian Valerius, Eric Hilgendorf
ISBN: 9788566722642

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 424

Preço: R$142,00

Resumo da obra:
Este livro dos Professores Doutores Eric Hilgendorf e Brian Valerius, que agora chega às mãos dos estudantes e
profissionais do direito brasileiros, é, na Alemanha, exemplo de um simples e didático manual de direito penal. O
livro cumpre a fundamental função de aplicar a teoria na prática, ensinando os alunos e operadores do direito a
resolver os problemas com que a vida os confronta diariamente a partir do imenso e, por vezes, complexo universo
teórico do direito penal. Essa função dos livros de ciência jurídica parece estar esquecida entre nós. Mas este livro
não é apenas simples e didático, é também completo. Todos os principais tópicos da disciplina Parte Geral do Direito
Penal são abordados com profundidade e detalhe, contendo valiosas referências literárias e jurisprudenciais ao leitor
brasileiro, que os mais curiosos poderão usar de guia para incursões particulares.
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DOGMÁTICA PENAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Autor(es): Urs Kindhäuser
ISBN: 99786586696141

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 192

Preço: R$122,00

Resumo da obra:
Pelo menos ao longo dos últimos trezentos, a ciência jurídico-penal alemã tem sempre buscado proximidade com as
correntes filosóficas do seu tempo, a tal ponto de enxergar a própria teoria geral do delito como a “parte filosófica”
do Direito Penal. Neste sentido, alguém como Alselm von Feuerbach, um penalista orientado pela filosofia de Kant,
considerou o seu Manual uma “representação científica” do Direito Penal, dando à primeira parte da obra uma epígrafe
que viria a ser bastante comum naquela época: “parte filosófica ou geral do Direito punitivo”. Para os nossos dias,
acredito que os métodos e resultados da filosofia analítica, em particular, dão licença para a elaboração de uma
fundamentação teorético-científica do Direito Penal. Assim, o esforço de estruturar a dogmática jurídico-criminal
com os meios da teoria analítica da ação e das normas é o que liga os dez artigos reunidos nesta coletânea, ainda
que nos mesmos sejam abordados diferentes temas do campo do Direito Penal.

DOIS ESTUDOS: TEORIAS DA PENA E CULPABILIDADE
Autor(es): Tatjana Hörnle
ISBN: 9786586696172

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 148

Preço: R$110,00

Resumo da obra:
É com imensa satisfação que trazemos ao público brasileiro a publicação de dois importantes estudos na doutrina
jurídico-penal alemã, de autoria da Profa. Tatjana Hörnle. No primeiro trabalho, a autora expõe as diversas vertentes teóricas que pretendem justificar a legitimidade da pena estatal, trazendo importantes argumentos contra as
abordagens comumente referidas como pertencentes às categorias “absolutas” e “preventivas”, trazendo, ainda, os
distintos fundamentos para as chamadas “teorias expressivas da pena”. Hörnle oferece sua própria teoria justificadora
da pena, ressaltando a necessidade de contemplar mais de uma abordagem de justificação considerando, especialmente, a heterogeneidade das formas de comportamento delitivo e os interesses sociais e individuais envolvidos. O
segundo trabalho foi publicado originalmente em 2013 e trata da culpabilidade fundamentadora da pena, trazendo
uma original tese da autora, que pretende excluir este termo tanto da teoria do delito, como da própria legislação
penal. Chamará a atenção do leitor a seriedade com que ela aborda o tratamento da culpabilidade pela doutrina alemã
e pelos Tribunais, bem como enfrenta as contribuições das teses das neurociências, para então formular sua tese.
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DOLO COMO COMPROMISSO COGNITIVO
Autor(es): Eduardo Viana
ISBN: 9788566722505

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 398

Preço: R$127,00

Resumo da obra:
O livro de Eduardo Viana é a mais completa, profunda e original monografia sobre o dolo já escrita em língua portuguesa. O autor descreve, de forma sintética, os esforços de várias gerações de penalistas no sentido de precisar
os limites entre o dolo e a culpa. Observo que Viana procede de forma não exclusivamente histórico-cronológica
(fins do séc. XIX… início do séc. XX… pós-guerra…) ou dogmático-sistemática (teorias da vontade: …, …, …;
teorias da representação: …, …, …), e sim, em primeiro lugar, argumentativo-construtiva: cada ideia é analisada
e criticada como um passo em um caminho que desemboca na própria construção do autor. O livro é, assim, um
longo argumento, que merece ser lido em sua integralidade, que a um só tempo informa, desmonta e reconstrói.”

ELEMENTOS NORMATIVOS DAS LEIS PENAIS E CONTEÚDO
INTELECTUAL DO DOLO
Da natureza do erro sobre o dever extrapenal em branco
Autor(es): Frederico Horta
ISBN: 9788566722222

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 275

Preço: R$107,00
Resumo da obra:
Um importante mérito deste livro é recepcionar os aspectos essenciais dessa discussão na doutrina estrangeira,
uma discussão que já de há muito foi além da fácil distinção entre elementos descritivos e elementos normativos
do tipo. Hoje se diferenciam, principalmente, três espécies de elementos normativos: elementos normativos em
sentido estrito, elementos de valoração global do fato e leis penais em branco. Frederico Horta cuida em certo detalhe da segunda categoria, os elementos de valoração global (Art. 151 CP: «Devassar indevidamente o conteúdo
de correspondência fechada, dirigida a outrem…»), que são praticamente desconhecidos entre nós, resolvendo os
problemas de erro quanto a esses elementos nos moldes do que propõe Roxin (erro sobre os pressupostos fáticos
da valoração = erro de tipo; erro sobre a própria valoração = erro de proibição). O cerne do trabalho de Horta é,
entretanto, a problemática da lei penal em branco; aqui, Frederico Horta não se limita a introduzir na discussão
brasileira o caloroso debate internacional, que ainda é predominantemente travado em termos de soluções extremas
(de um lado, a posição majoritária, defendida classicamente por Welzel, que considera o erro sobre o complemento
um erro de proibição, de outro, autores como principalmente Tiedemann, mas também, desde 2008, Roxin, para
quem haverá um erro de tipo). Horta também oferece uma interessante e original contribuição a esse debate, a
saber (simplificadamente, os detalhes não interessam no momento): o erro sobre a norma extrapenal geralmente
excluirá o dolo, em se tratando de delito de perigo abstrato, e constituirá mero erro de proibição, se o delito for de
lesão ou de perigo concreto.
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EICHMANN EM JERUSALÉM: 50 ANOS DEPOIS
Autor(es): Kai Ambos, Luís Pereira Coutinho, Paulo de Sousa Mendes
ISBN: 9788566722192

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 304

Preço: R$105,00

Resumo da obra:
Assinalando-se em 2011 os 50 anos do julgamento de Eichmann, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa,
através do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais, com o apoio
da Fundação para a Ciência e Tecnologia, organizou uma conferência internacional dedicada à obra Eichmann em
Jerusalém – Uma Reportagem sobre a Banalidade do Mal. Os objetivos fundamentais do encontro traduziram-se em
evocar a obra de Hannah Arendt e refletir sobre o julgamento de Eichmann. Eichmann em Jerusalém é efetivamente
um marco fundamental para a compreensão da obra de Arendt como um todo e constitui por si mesmo um ponto
de referência no tratamento de problemas cruciais de Filosofia do Direito, de Filosofia Política, de Direito Penal e de
Direito Penal Internacional. A presente obra, partilhando de tais objetivos, verte contributos originalmente proferidos
no mencionado encontro ou nele inspirados e subdivide-se em seis partes: (i) Temas fundamentais; (ii) Hannah
Arendt, o jurídico e o político; (iii) Eichmann em Jerusalém e a obra de Hannah Arendt: a noção de «banalidade
do mal»; (iv) O julgamento de Eichmann; (v) O julgamento do passado e a justiça de transição; (vi) Perante o mal:
reflexões a partir de Eichmann em Jerusalém.

DEVER DE ESCLARECIMENTO MÉDICO NO DIREITO PENAL

A concretização do consentimento baseado na autonomia do paciente
Autor(es): Janice Santin
ISBN: 9786586696134

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 219

Preço: R$122,00
Resumo da obra:
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O estudo do Direito Penal da Medicina, área ainda pouco explorada pela doutrina pátria, vem adquirindo crescente
relevância. A especificidade dos conflitos e dilemas que são colocados perante o médico em seu dia-a-dia, assim
como a sensibilidade dos bens jurídicos envolvidos no contexto da sua atuação – v.g. a vida, a saúde, a autonomia e
a liberdade dos pacientes –, explicitam a importância não apenas teórica, mas sobretudo prática dos temas tratados
nesse âmbito. No Brasil, a necessidade de um aprofundamento desse estudo é especialmente acentuada em razão
da ausência de regulamentação legislativa e, assim, de uma delimitação concreta do âmbito de legitimidade da
conduta médica, o que abre espaço para uma extrapolação da competência dos Conselhos de Medicina na definição
de algumas questões, além de deixar muitas outras em aberto – como a que a autora se propõe a enfrentar neste
livro. Diante desse cenário, o presente trabalho possui já de saída alguns méritos inegáveis: trata de um tema inovador e praticamente não abordado pela doutrina penal brasileira – qual seja, o dever de esclarecimento do médico
enquanto pressuposto de validade do consentimento do paciente –, e o faz com um viés notadamente prático,
dialogando ao longo de todo o texto com casos concretos que evidenciam as consequências dogmáticas do modelo
proposto. Além disso, a interlocução com a jurisprudência e a doutrina alemãs, que, além de terem sido pioneiras no
detalhamento do conteúdo e da extensão do dever de esclarecimento do médico, possuem, ao contrário de nós, uma
longa tradição no desenvolvimento do Direito Penal da Medicina, contribui sobremaneira para o debate aqui traçado.

ENSAIOS DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
Autor(es): Kai Ambos
ISBN: 9788566722383

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 226

Preço: R$105,00

Resumo da obra:
Kai Ambos brinda o leitor brasileiro com uma obra que contém as reflexões sobre os pontos-chave para a compreensão
do direito penal contemporâneo. O seu livro reúne temas que vão desde a crítica histórica ao direito penal liberal
até o uso da tecnologia cibernética, como meio da própria guerra e a aplicação do direito internacional penal àquela
“guerra cibernética”. Este livro nos mostra que Kai Ambos é um dos pensadores mais originais da atualidade, quiçá
o primus inter pares. Professor titular de direito penal da Universidade de Göttingen e diretor do Centro de Pesquisas
em Direito Penal daquela universidade (CEDPAL), que se debruça sobre o direito penal da América Latina, está o
autor capitaneando a vanguarda da ciência penal. É para mim uma grande honra proemiar esta obra; muito aprendi
com a sua leitura e testemunho, por ser neste caso a expressão da realidade, que ela vem preencher uma lacuna
na reflexão contemporânea da nossa ciência.

ESTUDOS DE DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL
E FILOSOFIA DO DIREITO
Autor(es): Bernd Schünemann
ISBN: 9788566722055

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 332

Preço: R$162,00

Resumo da obra:
A obra reúne uma série de recentes estudos de Bernd Schünemann, catedrático de Direito Penal, Direito Processual
Penal e Filosofia do Direito da Universidade de Munique, Alemanha. Os estudos cuidam de temas os mais variados:
desde os fundamentos do direito penal material, como o princípio da proteção de bens jurídicos e da ultima ratio e
o papel da vítima no direito penal e processual penal, passando por temas dogmáticos, como o conceito de dolo e
o domínio do fato por domínio da organização, e por temas processuais penais, que gravitam em torno da eterna
pergunta a respeito da correta repartição de papéis entre juiz e acusador. O volume contém, ademais, um estudo
sobre as implicações jurídico-penais da chamada crise financeira, uma reflexão sobre um modelo para processos
transnacionais, um trabalho de metodologia sobre a linguagem no direito e, ao final, uma notável reflexão jusfilosófico-sociológica sobre a situação do direito na sociedade contemporânea. Ainda que dentro de óbvios limites,
esforça-se o presente volume por refletir a ampla envergadura do pensamento de Bernd Schünemann, um autor
conhecido principalmente por seus esforços de sintetizar o pensamento funcional com o ontológico e pelas suas
reflexões sobre o delito omissivo. Com isso, esperam os tradutores e o organizador tornar mais conhecidas entre o
público brasileiro as importantes e instigantes ideias do autor.
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ESTUDOS SOBRE IMPUTAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVA NO DIREITO
PENAL
Autor(es): Ingeborg Puppe
ISBN: 9788566722734

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 128

Preço: R$98,00
Resumo da obra:
A seguintes estudos, realizo, de certo modo, uma compilação presente obra coleciona textos de Ingeborg Puppe
sobre temas nucleares da imputação objetiva e subjetiva, traduzidos diretamente do alemão para o português.
Dentre os temas encontram-se o nexo causal, a imputação objetiva, a punição por culpa e o conceito de dolo. Aqui,
o pensamento da professora da Universidade de Bonn revela sua particular importância para a dogmática penal
contemporânea: seu reconhecido rigor científico, sua originalidade, suas soluções axiologicamente justificadas para
os problemas concretos. A presente publicação contribui para divulgar, em língua portuguesa, a obra de um dos
nomes mais importantes da dogmática penal internacional.

FUNDAMENTOS Y LÍMITES DE LOS DELITOS DE OMISIÓN IMPROPIA
Con una aportación a la metodología del derecho penal
Autor(es): Bernd Schünemann
ISBN: 9788497686341

Data da edição: 2009

N.º de páginas: 448

Preço: R$342,00

Resumo da obra:
Nos encontramos ante un clásico de la Dogmática, pero también de la Metodología jurídico-penal. En el apartado del
análisis metodológico, que alcanza proporciones de auténtica monografía, para la formación jurídica de conceptos
Schünemann propone un sugerente modelo de síntesis entre la realidad (naturaleza de las cosas) y los valores
jurídicos que se proyectan sobre ella, integrando así los tradicionales enfoques lógico-objetivos y normativos y
superando sus carencias. Utilizando el método esbozado, y partiendo del concepto general de omisión como realización de una acción individualmente posible, aborda el elemento distintivo de los delitos de omisión impropia: la
equivalencia del omitir a la conducta activa, singularmente en los delitos de resultado. En su innovador enfoque,
este elemento específico se sitúa en el dominio actual del sujeto sobre el fundamento del resultado, lo que permite
una superior seguridad jurídica ante lo abierto de la regulación legal, y reducir el ámbito de la omisión con respecto
a la hipertrofia que ha experimentado en doctrina y jurisprudencia, como se pone de manifiesto por ejemplo cuando
su exigencia de actualidad del dominio cierra el paso a los controvertidos supuestos de injerencia como origen de
deberes de garante. En abierta ruptura con la doctrina tradicional, Schünemann resitúa en esta obra el norte de la
investigación sobre los delitos de omisión impropia: su necesaria limitación a los supuestos de omisiones realmente
equivalentes a acciones.
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IMPUTAÇÃO DOLOSA DO CRIME OMISSIVO IMPRÓPRIO
AO EMPRESÁRIO EM CEGUEIRA DELIBERADA
Autor(es): Lucas Pardini
ISBN: 9788566722727

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 242

Preço: R$98,00

Resumo da obra:
Particular interesse tem, para o presente livro, a discussão a respeito do conceito de dolo. Adota-se, aqui, um conceito
normativo. A vontade psicológica não é considerada imprescindível para o dolo, que é considerado um juízo negativo
objetivo emitido pelo Direito, fundado em padrões gerais racionais (e não em um parecer subjetivo-individual) e que
se refere à ação praticada (não à pessoa). Difere da culpa em função do grau de possibilidade objetiva de previsão
do afastamento da norma. (…) Por outro lado, para Lucas, o erro de tipo, no ordenamento jurídico pátrio, não abrange a ignorância. À distinção substancial entre engano e ignorância devem corresponder consequências jurídicas
diversas. A própria redação do art. 20, caput, da atual Parte Geral do Código Penal, não permitiria tal equiparação.
(…) Os pontos de vista que são sustentados na obra, como se percebe, não caem na vala da confortável doutrina
majoritária. São sempre corajosos.

DOLO E RISCO NO DIREITO PENAL

Fundamentos e limites para a normativização
Autor(es): Wagner Marteleto Filho
ISBN: 9786586696158

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 506

Preço: R$188,00
Resumo da obra:
No âmbito do Direito Penal, o conceito nuclear da imputação subjetiva é o dolo, tradicionalmente definido com a
fórmula curta “conhecimento e vontade de realização das circunstâncias do tipo objetivo”. Esta fórmula imprecisa
esclarece menos do que pretende e diz mais do que deveria, e tem sido objeto de intensa controvérsia há pelo menos
dois séculos, o que parece ter se intensificado na segunda metade do século XX e início do século XXI, inclusive com
recentes tratamentos monográficos, na Alemanha e no Brasil. A presente obra enfrenta com coragem e sofisticação
teórica a questão, e apresenta ao leitor valiosíssimas reflexões.
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LA SENTENCIA INDETERMINADA

El sistema de penas determinadas a posteriori
Autor(es): Luis Jiménez de Asúa
ISBN: 9788415664352

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 296

Preço: R$244,00
Resumo da obra:
En 1913, Jiménez de Asúa obtuvo el título de Doctor. El texto de su tesis doctoral dio lugar a un volumen titulado La
sentencia indeterminada. El sistema de las penas determinadas a posteriori, que se publicó ese mismo año. Este
libro es el que ahora se reedita, en conmemoración de un acontecimiento tan relevante para la ciencia del Derecho
Penal de España y de Iberoamérica. Jiménez de Asúa escribió el libro en el clima científico dominado en la época por
el positivismo penal, que distinguía entre diversas clases de delincuentes y entendía que la pena tenía que ajustarse
al peligro de reincidencia que cada categoría de ellos presentara. A partir de aquí, fue posible pensar que la duración
de la pena debe ser indeterminada o, mejor dicho, determinada a posteriori. Este sistema es el que Jiménez de Asúa
llamó sistema de penas determinadas a posteriori o ulteriormente determinadas. Este planteamiento, pionero en
España, supuso una importante innovación, así como la inserción de nuestro país en la discusión de la «Lucha de
Escuelas» que entonces se desarrollaba en Europa. El pensamiento de Jiménez de Asúa tuvo una larga vida, atravesó
distintas fases y participó siempre de las ideas de su tiempo. Pasados los años de su juventud y su admiración por
el Proyecto Ferri de 1921, Jiménez de Asúa no volvió a insistir en la sentencia indeterminada. Actualmente, a los
cien años de su publicación, el libro tiene un gran interés por cuanto supone una importante e ineludible base para
la discusión sobre las teorías de la pena y las relaciones entre imposición de la pena y la ejecución penal. Además,
las ideas que se plasman en él se hallan hoy en un primer plano, ya que la concepción básica de la sentencia indeterminada late en la llamada prisión permanente revisable y, en cierto sentido, en la custodia de seguridad.

INTRODUÇÃO AO DIREITO PENAL DA MEDICINA
Autor(es): Eric Hilgendorf
ISBN: 9788566722666

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 220

Preço: R$127,00

Resumo da obra:
Este livro do Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf, que agora chega às mãos do leitor brasileiro, conjuga ao menos duas
qualidades que, em minha visão, o tornam merecedor desta tradução: ao mesmo tempo em que apresenta uma
exposição abrangente dos aspectos jurídicos relevantes do Direito Penal da Medicina, consegue ser claro também
ao leitor sem formação jurídica. Ao evitar ao máximo o “juridiquês”, que às vezes faz doer os ouvidos do leigo, o
autor escreveu um livro também conveniente a profissionais da medicina e seus pacientes. Uma postura válida
diante do fato de que, no Direito Penal da Medicina, se encontra um objeto de estudo que surgirá, volta e meia, na
vida de qualquer pessoa.
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JUSTIÇA NEGOCIADA E FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL

Pressupostos e limites materiais para os acordos sobre a sentença penal no
Brasil
Autor(es): Felipe da Costa De-Lorenzi
ISBN: 9786586696219

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 400

Preço: R$154,00
Resumo da obra:
A justiça negociada triunfou. Apesar da resistência inicial em todos os locais, primeiramente nos Estados Unidos,
depois ao redor do mundo, os institutos que permitem acordos entre as partes foram incorporados ao direito processual
penal de grande parte dos países ocidentais e alcançaram o direito penal internacional. Não obstante a doutrina ser
majoritariamente crítica, a justiça negociada foi adotada, seja por meio de reformas legislativas, seja diretamente
pelos atores processuais praeter ou contra legem – mas, em qualquer caso, quase sempre posteriormente legitimada por decisões de tribunais superiores. Na Europa, há inclusive recente decisão do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos reconhecendo a legitimidade de acordos no processo penal. Isso, no entanto, está longe de significar
que os problemas tenham sido superados ou mesmo que haja uniformidade dos institutos de justiça negociada nos
diversos ordenamentos jurídicos; pelo contrário, “justiça negociada” é um conceito que abarca fenômenos muito
distintos e que geram calorosas discussões. O trabalho está estruturado em dois grandes capítulos: o Capítulo 2
adota uma abordagem analítica e descritiva; o Capítulo 3 adota uma abordagem normativa. No Capítulo 2, busca-se
uma aproximação ao fenômeno dos acordos sobre a sentença sob dois enfoques. Na seção 2.1, realiza-se uma
abordagem teórica do tema da justiça negociada e dos acordos sobre a sentença, com o objetivo de fazer esclarecimentos conceituais e propor tipologias. Com base nesses conceitos, apresenta-se um panorama da evolução
da justiça negociada no Brasil, situando a discussão acerca dos acordos sobre a sentença em um contexto mais
amplo de expansão dos acordos no processo penal. Na seção 2.2, aborda-se, desde uma perspectiva descritiva, o
funcionamento de concretos modelos estrangeiros de acordos sobre a sentença, a fim de compreender as particulares
características que eles podem assumir. Os modelos analisados foram o estadunidense, o alemão, o italiano e o
espanhol. O primeiro por ser a fonte de inspiração para a difusão dos acordos, os demais por se tratarem de países
com marcada influência sobre o direito e o processo penal brasileiros. Ao final, por meio de uma abordagem indutiva
e analítica, apresenta-se uma classificação das características dos acordos processuais. O Capítulo 3 propõe uma
discussão normativa e busca identificar os pressupostos e limites da incorporação dos acordos sobre a sentença
ao Brasil, com base no exame dos fundamentos do direito penal selecionados: o princípio da legalidade, o princípio
da culpabilidade, a função das normas penais e as teorias da pena. A partir da análise e da valoração dos conflitos
indicados pela doutrina e de uma discussão acerca do conteúdo normativo desses fundamentos, são apresentadas
as propostas da tese propriamente dita, que incluem tanto pautas gerais sobre as características que os acordos
sobre a sentença devem assumir, como também propostas concretas sobre como eles poderiam ser regulados no
ordenamento jurídico brasileiro.
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LIVRE ARBÍTRIO E DIREITO PENAL

Revisão frente aos aportes da neurociência e à evolução dogmática
Autor(es): Víctor Gabriel Rodríguez
ISBN: 9788566722567

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 312

Preço: R$119,00
Resumo da obra:
Nesta monografia, fruto de tese de Livre-Docência na Universidade de São Paulo, o autor investiga os avanços
médicos nas neurociências para, a partir deles, retomar questões clássicas porém jamais solucionadas da filosofia
e da dogmática penais: o determinismo, a liberdade de querer e suas implicações na culpabilidade. Tema que se
projeta ao futuro, porque a tecnologia médica segue suscitando novas perguntas ao Direito Penal e à Criminologia.

DERECHO PENAL. PARTE GENERAL:
Fundamentos y teoría de la imputación
Autor(es): Günther Jakobs
ISBN: 9788472483989

Data da edição: 1997

N.º de páginas: 1113

Preço: R$495,00

Resumo da obra:
Esta obra (2ª edición en alemán, 1991) es un clásico del derecho penal. En ella, Günther Jakobs se ha planteado
como punto de partida que “…el mundo conceptual jurídico-penal ha de organizarse con arreglo a la misión social
del derecho penal y no conforme a datos previos naturales o de cualquier otra clase ajenos a la sociedad. Tiene
en cuenta Günther Jakobs la doctrina y la jurisprudencia reciente y la ha incorporado a su obra adentrándose en
el debate, de modo que el estudioso que maneje su Tratado tendrá la oportunidad de asomarse a las novedades
doctrinales y filosóficas acaecidas en la (re) normativización de los conceptos que surgen en el contexto de las
regulaciones de derecho penal. El objetivo perseguido es la sistematización óptima del derecho penal vigente, de
modo que no hay en este libro propuesta de solución alguna que no sea viable. Una preocupación recorre esta
intensa y extensa obra: no pasar por alto las teorías existentes, sino referir y considerar el estado de la discusión
“no sólo para informar al lector, sino también -más aún- porque las opiniones propias surgen precisamente en la
controversia con las teorías existentes”.
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LOBBY

Estudo de direito comparado e necessidade de regulamentação do instituto no
ordenamento jurídico brasileiro
Autor(es): Conrado Almeida Corrêa Gontijo
ISBN: 9786586696066

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 324

Preço: R$145,00
Resumo da obra:
A presente tese versa sobre o instituto do lobby e sobre a necessidade de que ele seja objeto de regulamentação
na ordem jurídica brasileira. O trabalho tem início com a análise das características elementares do lobby, sua história, a expansão de sua relevância nas últimas décadas, sua importância para a efetivação de importantes valores
democráticos, os mecanismos de atuação dos lobistas e os problemas que eles podem criar para a administração
pública. Assentadas as premissas basilares do instituto, passa-se à demonstração de que é essencial, para que
se assegure a moralidade, a probidade e a transparência nas inevitáveis relações entre os lobistas e os agentes
públicos, a criação de parâmetros normativos para a sua realização, medida que tem sido adotada em diversas
nações mundo afora. Em seguida, o lobby é examinado, sob o viés do direito comparado, nos Estados Unidos, no
Canadá, no Reino Unido, no Chile e na União Europeia. Posteriormente faz-se incursão na realidade política e jurídica
brasileira, tendo-se em conta os preceitos constitucionais que albergam a atuação dos lobistas e que exigem seja
ela realizada com ampla transparência; dos projetos legislativos que objetivam regulamentar a atuação dos lobistas
e das ferramentas de controle que, em nossa visão, devem ser contempladas no Brasil. Ademais, examina-se a
relação e a distinção entre o lobby e os tipos penais de corrupção, prevaricação, advocacia administrativa, tráfico de
influência e exploração de prestígio e apresentam-se propostas de reformulação legislativa, com vistas à promoção
da racionalidade do sistema jurídico-penal nacional. Por fim, propõe-se a tipificação penal dos comportamentos
praticados em contexto de lobby que, em nosso entender, devam ser sancionados na ordem jurídica brasileira.

LO VIVO Y LO MUERTO EN LA TEORÍA DE LA PENA DE FEUERBACH
Una contribución al debate actual sobre los fundamentos del derecho penal
Autor(es): Luis Greco
ISBN: 9788416212996

Data da edição: 2015

N.º de páginas: 485

Preço: R$367,00
Resumo da obra:
¿Por qué hacer lo correcto? ¿Por qué castigar respetando límites como la legalidad, la culpabilidad, la proporcionalidad
o la dignidad humana? La respuesta que ha dado Feuerbach a la pregunta respecto a la legalidad hizo escuela en la
ciencia del Derecho penal liberal: porque la legalidad previene delitos, o sea, porque lo correcto es útil. El presente
libro es una tentativa de demostrar en qué medida esta respuesta es insuficiente y requiere una complementación
por una teoría de lo correcto basada no solo en consideraciones de utilidad.
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NEUROCIÊNCIA E DETECÇÃO DA VERDADE E DA MENTIRA
NO PROCESSO PENAL
O uso do scanner cerebral (fMRI) e do brainfingerprinting (P300)
Autor(es): María Luisa Villamarín López
ISBN: 9786586696202

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 172

Preço: R$115,00
Resumo da obra:
O ordenamento jurídico e – no que agora nos importa – os sistemas de justiça não podem das as costas para os
para os progressos da ciência nem podem deixar de aproveitar os benefícios que possam trazer. Lamenta-se o
atraso com que o legislador costuma transformar em lei expressa as possibilidades que os avanços científicos
oferecem em relação à investigação criminal. Com este livro, a Profa. María Luisa Villamarín nos recorda que, além
da bioquímica e das tecnologias da informação e da comunicação, a neurociência também começa a reivindicar seu
espaço no âmbito da justiça. Com efeito, é possível que poucas aspirações devem ser mais inerentes à natureza
humana que a de poder “ler” a mente de outrem, conhecer seus pensamentos ou, ao menos, suas lembranças, sem
depender daquilo que queira ou possa nos dizer voluntariamente. A experiência pessoal do julgador é, sem dúvida,
um fator relevante, mas sua confiabilidade não é demonstrável com parâmetros objetivos: funda-se, entre muitas
outras variáveis, em sua própria percepção dos demais, em acontecimentos passados, em julgamentos prévios
frequentemente condicionados por fatores culturais ou ideológicos. A Profa. María Luisa Villamarín nos convida a
ampliar nossa percepção ao falarmos da relação entre processo e “avanço científico”; mas, sobretudo, nos induz à
preocupação com a verdade desde a perspectiva da veracidade das declarações das pessoas físicas que intervêm
em uma investigação ou em um processo penal. E o faz, como sempre, com rigor e clareza.

NOVOS ESTUDOS DE DIREITO PENAL
Autor(es): Claus Roxin
ISBN: 9788566722260

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 224

Preço: R$127,00

Resumo da obra:
O livro reúne estudos mais recentes do Prof. Dr. Claus Roxin publicados em língua portuguesa, traduzidos diretamente
do alemão por doutorandos do professor (Luís Greco, Alaor Leite e Augusto Assis) e por pesquisadora que realizou
estada na Ludwig-Maximilians Universität, em Munique, sob a sua orientação (Marina Coelho). O leitor encontrará
estudos sobre os fundamentos do direito penal, a saber, sobre a teoria do bem jurídico, sobre a concepção de sistema de direito penal desenvolvida por Roxin e sobre o finalismo; estudos sobre questões concretas e intrincadas da
teoria do delito, como a causalidade psiquicamente intermediada, a heterocolocação em perigo, a exculpação por
fato de consciência e a figura do domínio da organização; e, por fim, uma reflexão sobre as proibições de valorar a
prova no processo penal. Os estudos são antecedidos de uma introdução panorâmica à obra de Roxin, de autoria
de Luís Greco e Alaor Leite.
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O CRIME DE OBSTRUÇÃO DE JUSTIÇA

Alcance e limites do art. 2º, §1º da lei 12.850/2013
Autor(es): Adriano Teixeira, Luciano Feldens
ISBN: 9786586696035

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 76

Preço: R$93,00

Resumo da obra:
O nome de batismo impressiona: crime de obstrução de Justiça. Com essa atribuição semântica, o art. 2º, §1º, da Lei
12.850/13 tem servido de fundamento a imputações criminais e medidas cautelares amplas e severas, inclusive de
restrição de liberdade individual. Esse tensionamento tem se demonstrado real: a par de condutas que a lei pretende
justificadamente reprimir, é sensível – e preocupante – o impacto que o discurso da obstrução de Justiça tem gerado,
por exemplo, sobre o exercício dos direitos individuais, especialmente sobre o direito de defesa, em suas diversas
fisionomias. É dessa ebulição de problemas – teóricos e práticos – que nos surge o interesse nesta pesquisa, por
meio da qual propusemo-nos a avaliar, a partir de casos concretos, a aplicação do tipo penal, estabelecendo-lhe,
sequencialmente, uma estrutura dogmática respeitosa com a liberdade de configuração do legislador penal e atenta
às coordenadas constitucionais que a envolvem, elementos que demarcam seu alcance e limites de incidência.

O DIREITO DE PROTEÇÃO DE DADOS NO PROCESSO PENAL
E NA SEGURANÇA PÚBLICA
Autor(es): Eduardo Viana, Lucas Montenegro, Orlandino Gleizer
ISBN: 9786599468810

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 176

Preço: R$105,00
Resumo da obra:
O direito de proteção de dados pessoais vem adquirindo o status de disciplina jurídica autônoma em muitas nações
do ocidente, dentre as quais o Brasil. Esse recente desenvolvimento pode ser explicado pelo advento de tecnologias de informação que, propiciando um alto desempenho no processamento automatizado de dados, criam riscos
relevantes para o desenvolvimento da personalidade humana, na medida em que reduzem as possibilidades de o
indivíduo decidir por conta própria quem deve saber o que sobre ele, quando e em que circunstância. Noutras palavras, as atuais preocupações jurídicas em relação à proteção de dados pessoais são mais uma consequência do
irreversível processo global de digitalização. Neste livro, os autores apresentam as bases de um direito de proteção
de dados em duas áreas específicas do direito: o processo penal e a segurança pública. Essas, ao lado do direito
de inteligência, são responsáveis pela regulação daquilo que se pode chamar de segurança interna do Estado. Para
essa demonstração, eles recorrem diretamente ao direito alemão, tomando-o como ponto de partida para a sugestão
de caminhos próprios para o Brasil. O livro surge com pioneirismo no cenário brasileiro: é a primeira vez que se dá
tratamento verticalizado ao tema da proteção de dados pessoais nos mencionados setores jurídicos.
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O INVIOLÁVEL E O INTOCÁVEL NO DIREITO PROCESSUAL PENAL

Reflexões sobre dignidade humana, proibições de prova, proteção de dados (e
separação informacional de poderes) diante da persecução penal
Autor(es): Jürgen Wolter
ISBN: 9788566722581

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 212

Preço: R$105,00
Resumo da obra:
A presente coletânea oferece ao público brasileiro três estudos do processualista e penalista Jürgen Wolter, catedrático emérito da Universidade de Mannheim, Alemanha, sobre o atual papel do direito processual penal diante da
pressão por relativizar, em nome da segurança e do combate ao crime, o “intocável”, que é aquilo que não se pode
ponderar (isto é, principalmente, a dignidade humana); pressão essa que se faz sentir no setor das proibições de
prova, em que, além do problema do aproveitamento de provas ilícitas, colocam-se problemas relativos a provas
lícitas, obtidas por circunvenção das regras sobre a obtenção da prova, ou de forma ou fortuita; e no âmbito da coleta
de informações, em que verifica um Estado cada vez mais disposto a devassar suspeitos e terceiros não-suspeitos e
não-implicados, que potencialmente tudo sabe, e que por isso tem de ser submetido a novos princípios de proteção
da personalidade (proteção de dados, separação informacional de poderes).

LA INTERPRETACIÓN CONFORME A LA CONSTITUCIÓN DE LAS
LEYES PENALES
Autor(es): Lothar Kuhlen
ISBN: 9788497689533

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 160

Preço: R$137,00

Resumo da obra:
Cada vez más las leyes penales se interpretan o corrigen de conformidad con la Constitución. Esto plantea una
serie de problemas de método, jurídico-constitucionales y jurídico-penales. Esta investigación pretende realizar una
aportación inductiva para resolverlos. Para ello, tras una exposición introductoria del problema, ofrece una visión de
conjunto de las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional Federal y del Tribunal Supremo Federal en
materia de interpretación conforme a la Constitución de las leyes penales. A continuación se analizan con detalle la
restricción conforme a la Constitución del tipo del blanqueo de capitales llevada a cabo por el Tribunal Constitucional
Federal y la del tipo del cohecho pasivo, llevada a cabo por el Tribunal Supremo Federal. En contraposición a la crítica
fundamental de la doctrina formulada por algunos, en este trabajo se defiende en principio la conservación conforme
a la Constitución de las leyes penales que ha sido practicada por el Tribunal Constitucional Federal y por el Tribunal
Supremo Federal. Con todo, se formulan una serie de precisiones, modificaciones y correcciones de esta praxis y,
en especial, una restricción de la interpretación conforme a la Constitución de las leyes en términos diferentes según
si esta la lleva a cabo el Tribunal Constitucional Federal, por una parte, o la realizan los tribunales penales, por otra.
También se revela problemática la tendencia de la jurisprudencia más reciente a clasificar las leyes penales y su
interpretación como inconstitucionales a causa de su falta de determinación.
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PARTE GERAL DO CÓDIGO PENAL: UMA PROPOSTA ALTERNATIVA
PARA DEBATE
Autor(es): Alaor Leite, Frederico Horta, Luis Greco
ISBN: 9788566722529

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 180

Preço: R$58,00
Resumo da obra:
Apresentamos a primeira versão de nossa proposta alternativa para a Parte Geral do Código Penal em audiência
pública realizada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, no dia 8 de agosto de 2017, no contexto
das discussões do PLS 236/2012, que tramita sob a relatoria do Sen. Antonio Anastasia. A versão que o leitor ora
tem em mãos foi pontualmente revisada, sobretudo em razão de relevantes contribuições de diversas pessoas.
Manifestamos a nossa alegria em verificar que o nosso modesto brado convocatório (Introdução, p. 24) foi atendido,
pelo que agradecemos a todos os que se dispuseram a discutir as soluções que apresentamos para o nosso Direito.
Por ocasião da já mencionada audiência pública, pudemos contar com preciosas contribuições técnicas de Pierpaolo
Bottini, Douglas Fischer e Marcelo Turbay, e também com observações realizadas pelos Senadores presentes. Todas
as contribuições foram levadas em consideração e algumas conduziram a correções ou leves modificações. Foi
o caso do art. 44, que realmente necessitava de uma redação mais precisa, como percebeu Bottini. No dia 12 de
setembro de 2017, nossas propostas foram debatidas com magistrados e magistradas paranaenses, na Universidade
de Augsburg, Alemanha. Não é razoável reformar o Código Penal sem ouvir a prática judiciária. Repensamos alguns
aspectos, especialmente aqueles relacionados ao setor de penas. A realização desse revelador encontro deveu-se
sobretudo aos esforços do Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen. A discussão contou com a presença de Maurício
Dieter, altaneiro representante da criminologia brasileira, realizando o anseio geral, por nós exposto na Introdução
(p. 23), de que os esforços reformadores levem em conta os estudos criminológicos. As observações de Maurício
Dieter conduziram a algumas alterações, como ocorreu com o art. 33, § 1º. Igualmente importantes foram as impressões espontaneamente dirigidas a nós por acadêmicos e profissionais do direito, bem como por representantes
de instituições interessadas na reforma. Por essas manifestações espontâneas nos veio a sugestão de Alessandra
Prado, acolhida, de vincular expressamente a medida de internação à indicação médica (art. 97, § 1º), e o profícuo
debate travado a esse respeito com representantes do programa de Apoio Integrado ao Paciente Judiciário (PAI-PJ),
de Minas Gerais, que defendem uma avaliação por equipe multidisciplinar. Em 6 de novembro de 2017 foi realizada
nova audiência pública, da qual participaram representantes de relevantes instituições: Emanuel Queiroz Rangel
(ANADEP), Roberto Carvalho Veloso (AJUFE), Victor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto (CONAMP), Alexandre Victor
de Carvalho (AMB), Carlos Eduardo Miguel Sobral (ADPF) e Raimundo Antônio Palmeira de Araújo (OAB). A audiência
confirmou o diagnóstico de que a versão atual do PLS 236/2012 contém irrecuperáveis defeitos e não corresponde
ao estado atual dos debates nacionais e internacionais. Além disso, os representantes das referidas instituições,
por participarem ativamente da prática judiciária, destacaram as graves consequências que seriam desencadeadas
pela aprovação do projeto tal como ele está. No mais, procedemos a pequenas correções formais e acrescentamos
algumas referências bibliográficas nacionais nos tópicos em que propusemos alterações viscerais, como foi o caso
dos arts. 29-31, em cuja fundamentação mencionamos as vigorosas contribuições monográficas de Nilo Batista e
Mariana Ortiz, que serviram de alicerce para a nossa proposta de reformulação do setor da autoria e da participação.
Mantivemos a nossa convicção metodológica minimalista: apenas defeitos insuportáveis deveriam ser objeto de
alterações. Não nos parece ser a lei o local adequado para experimentos. Para explicitar melhor as nossas razões
e para instigar o debate, aduzimos novas considerações sobre tópicos que foram objeto de nosso escrutínio, mas
que ao final não sofreram alterações, como os da colaboração premiada, da omissão imprópria e do consentimento.
Esta segunda versão de nossas propostas se deve sobretudo ao nosso anseio maior, qual seja o de dar amplitude
ao debate sobre os rumos da legislação penal no Brasil. Honra-nos contar com a prestigiosa editora Marcial Pons
para a consecução desse propósito.
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PERDA DAS VANTAGENS DO CRIME NO DIREITO PENAL
Confisco alargado e confisco sem condenação
Autor(es): Adriano Teixeira
ISBN: 9786586696097

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 258

Preço: R$104,00
Resumo da obra:
A expressão “o crime não compensa” há muito deixou de ser um mero jargão popular, embutido de um sentido
moral, para ganhar contornos prático-jurídicos bem concretos. A destituição dos produtos e vantagens do crime
e sua recuperação para o Estado elevou-se, mundialmente, a imprescindível ferramenta político-criminal – e, não
raro, fiscal-arrecadatória. Enxergam alguns inaugurada uma “terceira via do direito penal”. Recentemente, sobretudo
por pressão de organismos e diretivas internacionais, vários países reformaram suas legislações para ampliar os
mecanismos legais de ablação patrimonial. E o fizeram fundamentalmente mediante a introdução de dois institutos:
o confisco alargado e o confisco sem condenação ou não baseado em uma condenação (non-conviction-based
confiscation), no âmbito do direito penal. No Brasil, o primeiro instituto (confisco alargado) foi recentemente positivado no ordenamento jurídico com o advento da Lei Anticrime (Lei 13.964/2019). Outros países, como os que
compõem a Common Law, já trabalham, contudo, há mais tempo com instrumentos análogos, de roupagem mais
próxima do direito civil do que do próprio direito penal. Restam, contudo, inúmeras questões abertas a respeito
desses mecanismos de perda patrimonial no direito penal, questões que vão desde sua natureza, fundamentos e
constitucionalidade até detalhes (não menos relevantes!) de sua interpretação e aplicação prática. A presente obra
tem como objetivo contribuir para a discussão desses problemas, que, a despeito das particularidades de cada
ordem jurídica, se trava (ou se deve travar) a nível internacional. Para tanto, reunimos textos de célebres autores,
especialistas na matéria, de países como Brasil, Portugal, Espanha, Itália, Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos.

PODER DE JULGAR SEM RESPONSABILIDADE DE JULGADOR
A impossibilidade jurídica do juiz-robô
Autor(es): Luis Greco
ISBN: 9786586696059

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 80

Preço: R$84,00
Resumo da obra:
O presente livro compreende uma versão expandida e adaptada para o direito brasileiro das considerações apresentadas pelo autor pela primeira vez, a convite do professor doutor Yu-Cheol Shin, na Conferência de Juristas de
Língua Alemã da Ásia Oriental, ocorrida entre 28 e 31 de agosto de 2019, na Law School da Universidade Estatal
Chungnam, em Daejon, Coréia do Sul. O tema não poderia ser mais atual: Poder de julgar sem responsabilidade de
julgador: A impossibilidade jurídica do juiz-robô.
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POR QUE SE QUALIFICA O HOMICÍDIO?

Um estudo sobre a relevância da motivação em Direito Penal, por ocasião da Lei
do Feminicídio (Lei 13.104/2015)
Autor(es): Lucas Montenegro
ISBN: 9788566722468

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 170

Preço: R$105,00
Resumo da obra:
O livro embarca na difícil e fascinante busca por essas razões que qualificam o homicídio, que tornam a motivação
concreta do agente algo pelo que pode e deve interessar-se o Direito. Montenegro percorre a mais recente história
dessas razões, que é exposta e discutida não apenas para satisfazer a curiosidade de um investigador que tem sincero
interesse pela questão que o intriga, como também para construir seu próprio raciocínio. E é aqui, na formulação de
uma própria e original resposta, que Montenegro dá a mais manifesta demonstração de suas raras qualidades, às
quais já retornarei, quando me voltar à pessoa do autor do livro: Montenegro formula uma pequena teoria do ilícito
da discriminação. A discriminação não existe como um ilícito autônomo, senão que é uma agressão ao direito que
se move, por assim dizer, em um segundo nível, isto é, no nível da própria existência das relações jurídicas entre
conviventes. Com o homicídio discriminatório, aquele que discrimina não agride somente a vida de outrem, mas a
própria condição de sujeito de direitos. (…) Enfim: o leitor tem em mãos a primeira obra de um jovem penalista de
28 anos, que, antes do que o imaginemos, alcançará uma posição de protagonismo entre os penalistas do Brasil
e do mundo.

PRISÕES, LIBERDADE E CAUTELARES PESSOAIS
Nova formatação a partir de 2020
Autor(es): Nereu José Giacomolli
ISBN: 9788566722468

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 162

Preço: R$120,00
Resumo da obra:
A presente obra labora na perspectiva do trinômio Liberdade, Justiça e Segurança, em face da nova formatação
da prisão preventiva e das demais medidas cautelares, a partir de 2020, com a denominada “Lei Anticrime”. (…)
Os altos índices de encarceramento preventivo, mesmo com a incorporação ao ordenamento jurídico das medidas
alternativas à prisão, em 2011, não recuaram significativamente, comprovando que a estratégia normativa apenas
ocupa um dos lugares na cadeia aplicativa. (…) O preso há de saber acerca dos motivos de fato e sobre a base
jurídica de seu encarceramento (motivação e fundamentação), o qual encontra limite na razoabilidade do tempo de
duração (temporalidade), a ser reexaminado a cada noventa dias. (…) A busca do difícil equilíbrio entre as exigências
de eficiência e as de garantia, entre Liberdade, Segurança e Justiça, as quais permeiam as medidas cautelares, é
um dos objetivos deste trabalho. (…) A Lei 13.964/2019 deu uma nova formatação normativa à prisão preventiva,
ao flagrante e às demais medidas cautelares alternativas ao recolhimento ao cárcere, que a mera atualização da
obra “Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere”, publicado em 2013, pela Marcial Pons, revelou-se
inadequado e insubsistente. (…) Há uma nova formatação legal acerca das medidas cautelares de caráter pessoal.
Por isso, a opção por uma nova obra, como outro título: “Prisões, Liberdade e Cautelares Pessoais: nova formatação
jurídica a partir de 2020
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PROBLEMAS DE CAUSALIDADE E IMPUTAÇÃO OBJETIVA
NOS CRIMES OMISSIVOS IMPRÓPRIOS
Autor(es): Luis Greco
ISBN: 9788566722512

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 100

Preço: R$107,00
Resumo da obra:
O presente livro se trata de uma expansão e adaptação de meu estudo “Kausalitäts- und Zurechnungsfragen bei
unechten Unterlassungsdelikten”, originalmente publicado em Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik, 2011,
p. 674 e ss. Ele é, em primeiro lugar, fruto dos esforços de meu amigo Ronan de Oliveira Rocha, nesse meio tempo já
bastante conhecido pela monografia A relação de causalidade no direito penal, sua dissertação de mestrado. Ronan
Rocha, enquanto se dedicava à sua obra, teve contato com o meu estudo e o traduziu por completo para o português.
Apesar de ter finalizado o trabalho em 2013, a tradução ficou por alguns anos inerte em meu computador, não só
porque a sempre necessária revisão final tivera de ceder lugar a compromissos mais urgentes, mas provavelmente
porque eu desconfiava de que o trabalho, escrito no denso estilo característico de artigos científicos alemães (que
sempre têm de atender a limites de página bastante estritos, o que penaliza o autor por usar exemplos ou frases
curtas), necessitasse de um maior esforço de adaptação para o público brasileiro. Finalmente, ofereceu-se a lacuna de
que eu necessitava para proceder a essa adaptação, que transformou o que era um longo artigo neste pequeno livro.

PUNINDO A CULPA COMO DOLO: O USO DA CEGUEIRA DELIBERADA
NO BRASIL
Autor(es): Guilherme Brenner Lucchesi
ISBN: 9788566722574

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 250

Preço: R$112,00
Resumo da obra:
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O tema deste livro é a figura da chamada “cegueira deliberada”, que, ao lado de outras como principalmente o “domínio do fato”, rapidamente se proliferaram não apenas em nossa doutrina, mas também – o que é preocupante – na
jurisprudência dos mais altos tribunais. Porque o que mais comumente encontramos na doutrina e, principalmente,
na jurisprudência, é uma versão caricata dessas figuras, que delas pouco mais conserva que o nome e, com ele,
uma pretensão de autoridade científica. É nesse ponto nevrálgico que toca o trabalho de Brenner Lucchesi. O autor
se propõe, em primeiro lugar, a informar ao público brasileiro o que significa a figura da cegueira deliberada no seu
contexto de origem, que é o do direito anglo-saxônico. Fazendo uso das fontes primárias, manejadas de primeira
mão, rompe Brenner Lucchesi de forma definitiva com o “direito penal de ouvir-dizer”, que, infelizmente, vem servindo no Brasil não apenas para fundamentar inócuos artigos científicos, mas também sentenças que encarceram
pessoas por anos a fio. O livro não se esgota, contudo, nessa descrição – que, observe-se, por si só já representa
um ganho inestimável no presente contexto brasileiro, em que o costume parece ser o de recitar o novo termo da
moda e confiar na autoridade a ele inerente – mas submete a cegueira deliberada a uma convincente crítica, a qual
demonstra que há óbices insuperáveis à sua transposição para o direito brasileiro. Quem quer importar concepções
estrangeiras, não apenas tem que saber o que propõe importar (o que, como visto, não se fez no presente contexto
da cegueira deliberada), mas o porquê de o fazer; e também aqui comprova Brenner Lucchesi não apenas – de
forma negativa – a inexistência de razões a legitimar essa importação, como principalmente – de forma positiva – a
existência de razões cogentes em sentido contrário.

RESPONSABILIDADE PENAL DE DIRIGENTES DE EMPRESAS
POR OMISSÃO
Autor(es): Heloisa Estellita
ISBN: 9788566722499

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 326

Preço: R$109,00
Resumo da obra:
Mal é possível exagerar a importância do livro de Heloísa Estellita sobre o tema “Responsabilidade penal de dirigentes
de empresa por omissão”, e isso pelo menos por três razões. O livro é importante pelo momento em que é publicado;
por seu conteúdo e método; e, por fim, pelo papel que lhe incumbe na atual ciência do direito penal brasileiro. (…)
Falei, em alguns de meus outros prefácios, em como que uma “revolução silenciosa” que está, nesse exato momento,
a ocorrer na ciência do direito penal do Brasil. O presente livro assume, automaticamente, seu lugar como um dos
mais destacados representantes desse movimento, cujos traços essenciais se deixam descrever por uma série
de características até então dificilmente encontradas em um único trabalho. Boa parte dessas características já
foi descrita no parágrafo anterior, de modo que não preciso repetir-me. Limito-me a relevar aquilo que me parece a
ideia central: a de que a ciência deve contribuir para solucionar os problemas reais que o direito coloca para todos
os que com ele lidam. A ciência não pode se ocupar apenas de si própria. O livro que o leitor tem em mãos serve,
a meu ver, como modelo de como deve ser escrita uma investigação científica no direito penal: menos divagações,
mais soluções.

TEORIA DA APLICAÇÃO DA PENA

Fundamentos de uma determinação judicial da pena proporcional ao fato
Autor(es): Adriano Teixeira
ISBN: 9788566722345

Data da edição: 2015

N.º de páginas: 208

Preço: R$97,00
Resumo da obra:
A “dogmática” da aplicação da pena concreta, objeto do presente livro, mal merece esse nome. Nesse setor do
direito penal há uma insalubre aliança entre o irrefletido ritualismo da prática, de um lado – em que se confundem
legítimo intuicionismo (aquilo que tradicionalmente se designava por iudicio ou prudentia) com moralismo e arbítrio –, e uma teoria supostamente humanista, de outro, cujo mote é a “individualização da pena” e que soube até
mesmo insculpir-se na Constituição Federal. Dos dois baluartes do direito penal liberal – o princípio da legalidade e
o princípio da culpabilidade – não há mais qualquer traço no âmbito da aplicação da pena. Adriano Teixeira tenta,
assim, recuperar a importância desses princípios para esse setor do direito penal. A pena concretamente imposta
tem de ser proporcional ao fato, porque apenas isso corresponde às exigências dos dois princípios mencionados. A
abordagem não se esgota, contudo, no plano abstrato: Adriano Teixeira discute uma série de problemas-limite, que
abarca desde a interpretação do conceito de culpabilidade do art. 59 de nosso Código Penal até a concretização do
campo de aplicação do art. 66, CP, e, principalmente, deriva dos fundamentos assentados uma resposta original e
diferenciada para o problema do aumento de pena em razão de condenações prévias: elas serão relevantes, de lege
lata, apenas no caso de reincidência específica e, de lege ferenda, somente se previsto o agravamento de pena na
parte especial, para restritos e específicos grupos de delitos. Aqui se vê, mais uma vez, que o autor está menos
preocupado em alinhar-se em uma ou outra das facções que dominam o polarizado debate atual do que em buscar
um caminho racionalmente fundamentado.
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RESPONSABILIDADE PENAL NAS DECISÕES EMBASADAS
EM PARECERES TÉCNICOS E JURÍDICOS
Autor(es): Tiago Caruso
ISBN: 9786586696165

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 286

Preço: R$142,00

Resumo da obra:
Na atualidade, a heterorregulação volátil e de conteúdo complexo afastou do sujeito que tem o poder de tomar
uma decisão o conhecimento técnico ou jurídico necessário para que compreenda o caráter lícito ou ilícito do seu
projeto de conduta. A voracidade quantitativa de regulações jurídicas e extrajurídicas da conduta e a complexidade
qualitativa da matéria a ser regulada conduziram à necessidade de que as decisões sejam previamente respaldadas
em pareceres ou consultorias especializadas. Nesses casos, a dependência de informações sobre a regularidade e
a licitude da decisão a ser tomada fragmenta, de um lado, o poder decisório e, de outro, o conhecimento técnico ou
jurídico qualificado em cenários que envolvam situações complexas e estratégicas tanto em estruturas empresariais
privadas, quanto em estruturas da administração pública. Por essa razão, aquilo que no Direito Penal Clássico se
compreendia como um processo mental interno que ocorre dentro do agente e que se exterioriza em um resultado
lesivo, acontece, no mais das vezes, de forma fragmentada no âmbito do Direito Penal Econômico. Como consequência, não é mais possível reconduzir a uma vontade, ou não apenas a uma única vontade, o resultado lesivo.
O problema central aparece quando há um resultado lesivo decorrente de uma decisão que foi tomada com base
em prévio parecer técnico ou jurídico equivocado. Nessas situações, é preciso verificar se o sujeito que tomou a
decisão respaldado em prévio parecer técnico ou jurídico tem responsabilidade penal e se há responsabilidade penal
a ser atribuída ao especialista que transmitiu a informação qualificada por meio de parecer ou consultoria. Em caso
positivo, será necessário esclarecer a que título estes dois sujeitos poderiam ser penalmente responsabilizados.
Com enfoque nos aspectos objetivos da teoria do delito e na teoria do erro, o presente estudo pretende responder
essas questões, como forma de contribuir para o necessário esclarecimento desses casos que ainda foram pouco
enfrentados pela dogmática jurídico-penal.
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TEORIA DOS CRIMES OMISSIVOS
Autor(es): Juarez Tavares
ISBN: 9788566722550

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 462

Preço: R$164,00

Resumo da obra:
Este livro constitui um estudo abrangente e completo da teoria dos crimes omissivos. O tema é trabalhado sob a
perspectiva de buscar os argumentos dogmáticos acerca de suas características e seus fundamentos e, assim, impor
limites adequados a conter sua expansão, como projeto de uma política criminal orientada pelo sujeito. Aqui são
discutidas as questões relativas à natureza, à estrutura e à punibilidade dos delitos omissivos. Uma vez estabelecidas
as bases da omissão, procede-se à rediscussão da estrutura das normas mandamentais sob a égide da teoria do agir
comunicativo e seus efeitos no âmbito da formatação e interpretação dos preceitos legais. A proposta de delimitar
as normas mandamentais induz, por seu turno, à formulação de um conceito perlocucionário de omissão, que se
reflete na configuração dos componentes dogmáticos dos delitos omissivos próprios e impróprios. Sob a influência
do método construtivista de Holzkamp, que avalia a argumentação científica mediante uma constante renovação
das teses deontológicas com vistas a facilitar ao sujeito as indicações acerca dos parâmetros referenciais para
sua conduta social, a análise do tipo dos delitos omissivos é efetuada em consonância com sua antijuridicidade e
culpabilidade, de modo a reduzir seu âmbito de incidência e eliminar todos seus resquícios autoritários.

VEÍCULOS AUTÔNOMOS E DIREITO PENAL
Autor(es): Alaor Leite, Heloisa Estellita
ISBN: 9788566722680

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 204

Preço: R$98,00

Resumo da obra:
Quando o mundo jurídico é assolado por novos desafios surgidos da inserção de novas tecnologias nas relações
sociais, cabe aos seus pensadores a tarefa de compatibilizar pressupostos da regulação jurídica com cenários até
pouco tempo restritos à ficção. Para dar conta deste novo cenário, o Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação (FGV
CEPI) acredita que o Direito deve ser pensado e formulado a partir de uma compreensão mais profunda sobre as
características destas novas tecnologias e as mudanças que estas provocam no comportamento das pessoas. A
interdisciplinaridade que no passado era desejável, agora se torna uma necessidade, pois códigos de programação,
modelos de aprendizagem de máquina e sistemas eletrônicos passam a se tornar o centro de disputas e arranjos
jurídicos. A coletânea que o leitor tem em mãos é um dos raros exemplos de uma reflexão rigorosa e ao mesmo
tempo inserida na complexidade de seu tempo, comungando novas formas de se pensar o Direito, com a percepção
de que novas tecnologias exigem soluções jurídicas capazes de ser construídas em escala global. Ao oferecerem ao
público de língua portuguesa trabalhos que refletem o estado atual do debate penal estrangeiro a respeito dos veículos
autônomos, os organizadores não se furtam de lidar com problemas técnicos e jurídicos complexos. Em nossa visão,
a obra oferece um excelente ponto de partida para a agenda de pesquisa sobre direito penal e novas tecnologias.
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CONTRIBUCIONES AL MÉTODO, LA TEORÍA Y LA DOGMÁTICA DEL
DERECHO PENAL
Autor(es): Lothar Kuhlen
ISBN: 9788413810850

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 346

Preço: R$257,00

Resumo da obra:
La presente recopilación contiene doce artículos que fueron publicados en alemán a lo largo de un cuarto de siglo
(entre 1991 y 2015), la mayoría de los cuales se han traducido al castellano por vez primera para este libro. Cuatro
de los artículos tratan cuestiones del método y la teoría del Derecho penal (Parte I), otros cuatro su parte general
(Parte II) y otros cuatro la parte especial (Parte III). Cada una de estas tres partes viene precedida de una introducción
que ofrece referencias sobre la situación de la discusión científica penal en la que aparecieron los artículos y su
recepción en el ulterior devenir de tal discusión. Aunque los artículos aquí publicados se refieren en primer término
a la discusión científica penal en Alemania, tratan cuestiones que no se plantean únicamente en el Derecho penal
alemán. Ello es evidente en los artículos sobre la teoría y el método del Derecho penal (la relación entre la regla y
el caso, el concepto material de delito, la justificación preventivo-general del Derecho penal y la teoría crítica del
Derecho penal moderno), y también sobre su parte general (principio de legalidad, enjuiciamiento ex ante, imputación
objetiva en las causas de justificación, teoría del dolo y del error en el Derecho penal tributario). Pero es también
cierto en los artículos sobre la parte especial que se ocupan del Derecho penal del medioambiente, la responsabilidad
penal por el producto, el compliance y la relación entre los delitos de coacciones y los de corrupción. La forma en la
que Kuhlen trata los temas está marcada, por un lado, por la tradición de la ciencia penal alemana y, por otro, por la
filosofía analítica y la atención a la interdisciplinariedad. El lector puede encontrar ulteriores datos sobre el trasfondo
biográfico de este enfoque en las “Notas personales” al principio del volumen.

UMA TEORIA DA PENA BASEADA NA VÍTIMA

A busca pela satisfação do indivíduo vitimado como finalidade da pena
Autor(es): Silvio Leite Guimarães Neto
ISBN: 9786586696080

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 236

Preço: R$125,00
Resumo da obra:
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O primeiro mérito da obra é sua qualidade informativa. Ela apresenta ao público de língua portuguesa a instigante
reflexão, em especial alemã e anglo-americana, sobre a justificação da pena a partir da perspectiva da vítima. A
resposta que, de uma perspectiva leiga, afigura-se quase que evidente – a de que a pena tem de ser imposta,
porque doutro modo se estaria por desrespeitar ou desprezar a vítima – até há bem pouco tempo não encontrava
qualquer eco no debate científico correspondente. Na verdade, a vítima está ausente do clássico cânone de justificações da pena. A aplicação da pena costuma ser contemplada tão-somente para defesa da sociedade como um
todo, relegando o drama pessoal da vítima para o terreno do direito privado, enquanto parte civil com mero direito
a indemnização pelo dano causado. O regresso da vítima ao âmago do direito penal é, pois, suscetível de pôr em
crise arreigadas convicções da doutrina penalista contemporânea. Silvio Leite Guimarães Neto oferece detalhada
e instrutiva notícia dessa nova perspectiva e disponibiliza ao leitor rico material, colhido na fonte, para habilitá-lo a
formar um juízo sobre este debate teórico-penal.

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL DERECHO PENAL
Autor(es): R.A. Duff, Stuart P. Green
ISBN: 9788491237020

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 458

Preço: R$334,00

Resumo da obra:
Dado que la responsabilidad penal consiste en un juicio de reproche al infractor por parte de órganos del Estado, la
conexión del Derecho penal con la filosofía moral y la filosofía política resulta evidente. Las manifiestas posibilidades
de colaboración entre estas disciplinas, sin embargo, están sorprendentemente lejos de haberse agotado, y ello
incluso en el Derecho penal angloamericano, menos sistemático y autosuficiente que la teoría del Derecho penal de
influencia germana y, por tanto, más permeable a la influencia de otras disciplinas. En esta compilación, un grupo
de eminentes autores del Derecho penal angloamericano lleva a cabo una indagación profunda de los fundamentos
y las instituciones del Derecho penal actual a través del prisma de la filosofía política y la filosofía moral contemporáneas. Las contribuciones revisan cuestiones relativas a la legislación y los sistemas de justicia penal, como la
incidencia de la adopción de una visión más contractualista o más republicana del poder público, la legitimidad de
la sanción pública en sociedades injustas. Junto a ellas, otras atinentes a la determinación de la responsabilidad,
como la importancia (o no) de las motivaciones y de las intenciones, el incremento de la relevancia concedida en
las últimas décadas a las nociones de “riesgo” y “peligrosidad” y la posibilidad de establecer umbrales mínimos de
lesividad para la aplicación de las normas penales. En un momento en que el Derecho penal angloamericano nos
queda más cerca que nunca, este volumen ofrece una excelente oportunidad para profundizar en sus principales
conceptos y formas de razonar de la mano de sus más importantes exponentes.

O PASSADO E O FUTURO NA TEORIA DO DELITO DE ANÍBAL BRUNO
Autor(es): Kai Ambos, Paulo de Sousa Mendes
ISBN: 9788566722536

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 276

Preço: R$104,00

Resumo da obra:
A presente obra integra dois conjuntos separados de contribuições. A Primeira Parte reúne um conjunto de contribuições atuais sobre o pensamento de Aníbal Bruno. A Segunda Parte resgata um conjunto de artigos anteriormente
publicados sobre Aníbal Bruno, mas que agora ganham interesse e consistência redobrados através desta publicação
coletiva. No seu conjunto, a obra passa ao papel as ideias que resultaram do Seminário A Teoria Penal de Aníbal
Bruno, realizado no mês de setembro de 2016, na Georg-August-Universität Göttingen, Alemanha, a instâncias do
Centro de Estudos de Direito Penal Latino-americano (CEDPAL), dirigido por Kai Ambos (Diretor-Geral). Nessa ocasião,
foram apresentadas diversas contribuições, que foram objeto de discussão entre todos os participantes e que agora
são reunidas na Primeira Parte desta obra, enquanto versões revistas e aprofundadas. Foi também sugerido que
seria do maior interesse e oportunidade juntar as pretéritas contribuições dispersas sobre o pensamento de Aníbal
Bruno numa obra coletiva, o que agora se apresenta na Segunda Parte.
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CONSTITUCIÓN Y SISTEMA PENAL
Autor(es): Mirentxu Corcoy Bidasolo, Santiago Mir Puig
ISBN: 9788415664130

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 334

Preço: R$224,00

Resumo da obra:
Ante la expansión del Derecho penal, con déficits de certeza y garantías, los autores de esta obra colectiva proponen
introducir una mínima racionalidad, tanto en la elaboración de la dogmática jurídico-penal, como en su creación,
aplicación e interpretación. Racionalidad que pasa por justificar las decisiones conforme a los principios constitucionales que limitan el ejercicio del ius puniendi. En esta línea se propone que el principio de distribución del castigo
penal se legitime en cuanto «reflejo real y democrático» de los valores que sobre la justicia penal tiene la sociedad.
Se subraya, además, la importancia de recuperar el prestigio del legislador a partir de un modelo racional de ley
penal que tome como base los principios de legalidad y proporcionalidad. Se pone, así mismo, el acento en la necesaria legitimidad democrática de la ley, ya que en la actualidad se encuentra sujeta a la voluntad de organismos
o instituciones que carecen de aquélla. En relación con la aplicación se formulan criterios que permitan, tanto a los
Tribunales ordinarios como al Tribunal Constitucional, la crítica y el control de las leyes penales, destacándose la
técnica de la ponderación judicial. En esta línea se incide en la influencia ejercida por el CEDH y la jurisprudencia
del TEDH, en la interpretación del principio bis in idem, esencial en el derecho sancionatorio. También se examinan,
desde una óptica constitucional, figuras centrales del sistema penal como la detención, la prescripción de la pena
o los delitos de odio y discriminación que, de un tiempo a esta parte, han despertado un progresivo interés tanto
en la doctrina como en la jurisprudencia.

ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE RESPONSABILIDAD PENAL Y POLÍTICA
CRIMINAL COMPARADA
Autor(es): Nicola Lacey
ISBN: 9788413810362

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 346

Preço: R$245,00

Resumo da obra:
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Este libro explora cómo la evolución de las ideas centrales de nuestros ordenamientos jurídico-penales, así como
el contexto social, político, cultural y económico inciden decisivamente sobre las instituciones y prácticas penales
imperantes en las sociedades contemporáneas. En él, Nicola Lacey -una de las pensadoras más agudas sobre el
Derecho penal actual- examina, por un lado, cómo la evolución de la noción de responsabilidad contribuyó a legitimar
y facilitar el funcionamiento del sistema penal en el Estado moderno. Por otro lado, Lacey presenta un análisis comparado de la relación entre el Derecho penal y la institucionalización de las economías políticas de distintos Estados.
El análisis ilumina las conexiones entre sistema penal y deriva punitiva, y las economías políticas y variedades de
capitalismo de sociedades de mercado coordinadas, como la de los países de Europa del Norte, y sociedades de
mercado liberales más individualistas y competitivas, como el Reino Unido, Nueva Zelanda y, fundamentalmente,
los Estados Unidos. Los trabajos aquí reunidos constituyen una intervención ineludible en los debates contemporáneos sobre los alcances y las dinámicas de la criminalización y el castigo en las sociedades contemporáneas, sus
principales rasgos y, especialmente, sus principales explicaciones.

FUNDAMENTOS DE POLÍTICA CRIMINAL
Un retorno a los principios

Autor(es): Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez
ISBN: 9788415664086

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 278

Preço: R$234,00

Resumo da obra:
Fundamentos de Política criminal ofrece una visión original de temas clásicos. El autor procede a una sistematización
de las diversas proposiciones empleadas comúnmente en la Política criminal: desde la regla nullum crimen sine
lege, hasta la presunción de inocencia, pasando por la abolición de la pena de muerte y la tortura, así como el ne
bis in idem. A juicio de su autor, es posible esa sistematización con base en tres principios (seguridad, legalidad y
respeto de la dignidad), que diferencia de las diversas y abundantes reglas y sus consiguientes excepciones. De ahí
el subtítulo que se ha dado a la obra: Un retorno a los principios, que es una mirada a los orígenes filosóficos, jurídicos
y antropológicos del Derecho y de la Política. El autor elabora un estudio inductivo de los enunciados vigentes en las
decisiones del legislador, la judicatura y la Administración, para indagar a continuación los principios que les dan
sentido. De este modo, se asume la tarea de aportar una fundamentación racional a la práctica político-criminal del
Estado: se hace patente la racionalidad interna de las decisiones cotidianas de la Política frente al delito y a la vez
se aportan claridad y elementos de crítica de las decisiones político-criminales al uso.
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DIREITO PROCESSUAL PENAL

A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NO PROCESSO PENAL
Autor(es): Geraldo Prado
ISBN: 9786599468841

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 264

Preço: R$172,00

Resumo da obra:
Fundamentalmente, dois aspectos justificam a publicação de uma segunda edição dessa obra. Primeiro, a Lei nº
13.964, de 24 de dezembro de 2019, que alterou o Código de Processo Penal brasileiro e estabeleceu regime jurídico
específico para o tratamento da cadeia de custódia das provas no capítulo do Código dedicado ao exame de corpo
de delito e às perícias em geral. Era necessário, portanto, tratar da nova lei brasileira. O segundo aspecto a justificar
a presente edição se refere à natureza da relação que se estabelece entre a cadeia de custódia das provas e o corpo
de delito. Do ponto de vista prático, a pertinência da análise decorre da percepção de dois problemas que a nova
lei brasileira suscitou e que, na opinião defendida no texto, não serão adequadamente solucionados caso não se
coloque a cadeia de custódia em perspectiva, sob o prisma do exame de corpo de delito. São eles o da incidência
temporal das regras introduzidas pela lei de 2019 e o de saber em que setor da atividade probatória são definidas as
regras relativas às consequências jurídicas da violação da cadeia de custódia: se no da admissibilidade do elemento
probatório ou se no de sua valoração.

A PROVA ILÍCITA
Um estudo comparado
Autor(es): Teresa Armenta Deu
ISBN: 9788566722130

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 205

Preço: R$105,00
Resumo da obra:
Ao lado da diversidade do conceito de prova lícita e fruto de uma sempre enriquecedora segunda reflexão, surgem
referências às diferentes perspectivas com que se realizam as regras de exclusão no sistema anglo-americano e
europeu continental. Às causas de ilicitude, acrescentam-se os novos métodos de prova – conectados, majoritariamente, com o uso das novas tecnologias na investigação – e também os elementos comparativos, assim como
as novidades normativas da União Europeia completada com as mais recentes resoluções do Tribunal Europeu de
Direitos Humanos. Finalmente, a obra apresenta a doutrina e a jurisprudência norte-americana, depois do decisivo
Hudson vs. Michigan, contemplando também suas consequências.
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A DERROTABILIDADE DA ACUSAÇÃO E SEUS REFLEXOS NO ÔNUS
DA PROVA
Autor(es): Felipe Soares Tavares Morais
ISBN: 9786586696196

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 254

Preço: R$125,00
Resumo da obra:
Entre os temas relacionados ao Direito processual penal, possivelmente os que vem despertando o mais intenso
interesse e produção acadêmica são os relacionados à teoria da prova. Quanto ao tema do ônus da prova, ele é
comumente ligado pela doutrina continental à necessidade de decidir casos frente a uma situação de incerteza.
Assim, constatada pelo Juízo a chamada incerteza factual, o julgador lançaria mão da denominada regra do ônus
da prova ao sentenciar o processo. Esse seria o aspecto objetivo do ônus da prova, definido pela doutrina como
uma regra processual que instrui o Juiz em como sentenciar uma causa se, ao final da instrução probatória, não
houver prova das alegações formuladas por uma ou por ambas as partes. Alguns aspectos do onus probandi são
fortemente questionados por parte da doutrina processual penal portuguesa. Para muitos, os princípios da presunção
de inocência, do in dubio pro reo, da verdade material e da investigação oficial afastariam qualquer necessidade em
se cogitar de um ônus objetivo da prova no processo penal, ao passo que o princípio da aquisição processual e o
estatuto de objetividade, a que está adstrito o Ministério Público, afastariam qualquer relevância do ônus subjetivo da
prova. Mas essa posição não é unânime. Em verdade, também há doutrina que veja sentido e relevância no tema do
ônus da prova no sistema processual penal português. De maneira um pouco diversa, no Direito brasileiro a doutrina
majoritária admite a relevância do ônus da prova para o processo penal e até há alguma (embora pouca) produção
científica sobre o tema. Sem rodeios, acreditamos que o tema do onus probandi é de fundamental importância e
possui indelével marca no processo penal. Nesse sentido, nossa investigação buscará analisar o estado da discussão
do ônus da prova no Brasil e em Portugal, apontando as incoerências e inconsistências de algumas das posições
doutrinárias hoje majoritárias. Igualmente, utilizaremos da evolução da doutrina do ônus da prova nos sistemas de
tradição common law, onde o tema é corriqueiro, para melhor compreender as formas pelas quais o ônus da prova
se manifesta no processo. Em especial, indicaremos que a individualização dos ônus de alegar, de produzir provas e
de persuadir o tribunal pode desfazer diversas questões em nossos sistemas. Não obstante, afirmar que há ônus da
prova no processo penal e melhor compreender seu funcionamento é apenas um de nossos objetivos e, por certo,
nem é o maior deles. De fato, nosso principal objetivo é ingressar na intrincada discus- são sobre a existência de
divisão de encargos probatórios no processo penal. Especificamente, queremos investigar o ônus da prova sobre
as causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade (culpa).
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CAUSALIDADE COMPLEXA E PROVA PENAL
Autor(es): Paulo de Sousa Mendes
ISBN: 9788566722611

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 400

Preço: R$127,00

Resumo da obra:
A presente monografia incide sobre a prova penal em situações de causalidade complexa. A causalidade complexa
não é um novo conceito jurídico. É apenas uma designação que reúne um conjunto indeterminado de situações
em que os problemas lógicos e jurídicos da prova da causalidade suscitam especiais dificuldades na prática judicial. Optando por uma tipologia aberta dos casos de causalidade complexa, cabem nesta categoria a causalidade
alternativa, a sobredeterminação causal, a preempção causal, a interrupção de processos causais salvadores, a
causalidade probabilística e as situações de erosão da causalidade. Analisámos processos judiciais reais em que
surgiram questões de prova do nexo causal no âmbito de delitos de resultado. Estudámos a jurisprudência de vários
países, a saber: Alemanha, Áustria, Itália e Portugal. O estudo comparado da causalidade jurídica ocorre assim no
contexto do direito em ação, o que contribui para se perceber as semelhanças e as diferenças nos planos do direito
positivo, da jurisprudência e da doutrina. Alguns desses processos terminaram com decisões absolutórias, o que
não os torna menos interessantes para as nossas pretensões analíticas. Pelo contrário, as dificuldades de prova do
nexo causal evidenciam-se muito claramente nessas absolvições, o que não deixa de ser instrutivo para a presente
investigação.

COLABORAÇÃO PREMIADA

Lições práticas e teóricas (de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal)
Autor(es): André Luís Callegari, Raul Marques Linhares
ISBN: 9786599468803

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 190

Preço: R$98,00
Resumo da obra:
Estudar criticamente a colaboração premiada é cada vez mais necessário. E para isso, com segurança e felicidade,
pode-se afirmar que a terceira edição do excelente livro Colaboração Premiada, de André Callegari e Raul Linhares,
que ora tenho a honra de prefaciar, é uma obra relevantíssima. O leitor encontra lições claras, com argumentos
sólidos, posições bem fundamentadas e aptas a resolver problemas concretos desse instituto que, cada vez mais
disciplinado e revigorado, amplia a sua relevância no dia a dia forense. O livro tem uma escrita fácil, mesmo em
assuntos complexos, com uma linguagem acessível, amparada em rica doutrina, e com exposição da jurisprudência
atualíssima sobre o tema. O leitor encontrará no Livro uma fonte segura para compreender os aspectos teóricos das
alterações legislativas ocorridas no regime da Colaboração Premiada, mas também as repercussões práticas de tal
mudança, em como elas irão impactar os problemas do dia a dia forense. Nos pontos controvertidos são expostas
as diversas correntes, amparadas em sólida doutrina, com os respectivos argumentos, bem como a indicação dos
autores e dos julgados que sustentam cada uma delas. Com isto, a obra tem servido tanto ao estudante de graduação e pós-graduação que busca se aprofundar no estudo da matéria, como também se mostra adequada para os
Advogados, representantes do Ministério Público, Juízes e Delegados de Polícia que atuam na persecução penal.
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CORRUPÇÃO. ENSAIOS SOBRE A OPERAÇÃO LAVA JATO
Autor(es): Kai Ambos, Marcos Zilli, Paulo de Sousa Mendes
ISBN: 9788566722673

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 284

Preço: R$115,00

Resumo da obra:
A Operação Lava Jato é alvo de intensos e acalorados debates. Há, claramente, uma disputa por narrativas políticas
que almejam a consagração histórica. Nesse ambiente, as análises tornam-se maniqueístas e, portanto, contaminadas
pelo debate político. A obra que ora vem a público não se coloca nesse caminho. A análise que se faz é jurídica e
informada por uma abordagem multidisciplinar que não está circunscrita aos limites punitivos. Assim, partindo do
emblemático caso da Operação Lava Jato, a obra busca fixar um ponto de partida para um debate mais abrangente.
Afinal, o problema da corrupção – recorrente no mundo contemporâneo e persistente em várias sociedades – exige
enfrentamentos menos fragmentados.

JUSTIÇA CRIMINAL: DIFERENCIAÇÃO FUNCIONAL, INTERAÇÕES
ORGANIZACIONAIS E DECISÕES
Autor(es): Bruno Amaral Machado
ISBN: 9788566722208

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 208

Preço: R$65,00
Resumo da obra:
Nos últimos anos houve crescente interesse, não apenas acadêmico mas também político e social, pelas organizações do sistema de justiça, particularmente por aquelas que integram o subsistema jurídico-penal. As acusações
de desorganização e pouca efetividade ocupam espaço nos meios de comunicação. Para o formulador de políticas
de segurança pública é imprescindível conhecer as dinâmicas internas do usualmente descrito sistema de justiça
criminal. De fato as organizações do subsistema jurídico-penal atuam a partir de lógicas distintas (racionalidades)?
Se assim ocorre, que pautas orientam as suas dinâmicas internas? Nas complexas sociedades contemporâneas,
as organizações tornam-se indispensáveis no processo de diferenciação funcional. Sob o enfoque sistêmico, as
organizações configuram sistemas sociais distintos, e comunicam por meio de decisões. E não se trata da mera
transposição da codificação do sistema jurídico, pois o programa condicional, na forma assumida pela comunicação
jurídica, constitui-se apenas uma das premissas decisórias. Compreender como decidem as organizações pressupõe
extenso rol de temas para a agenda de pesquisa no campo de estudos da teoria organizacional. As premissas decisórias surgem, assim, como objeto a ser investigado. A partir do enfoque organizacional-sistêmico, reinterpretado e
reconstruído pela contribuição de outras perspectivas teóricas, propõe-se ferramentas conceituais e metodológicas
para observação das comunicações da Polícia, do Ministério Público e do Judiciário, instituições que, historicamente,
conforme tradições e trajetórias específicas, no processo de diferenciação interna do sistema jurídico, passaram a
integrar o subsistema jurídico-penal. Com o objetivo de adensar o conhecimento da cultura organizacional (policial,
ministerial e judicial), premissa decisória fundamental para entender as interações sociais e pautas decisórias, investe-se na pesquisa empírica, valendo-se da categoria representação social; o foco é reorientado para o inquérito
policial e o controle externo da atividade policial, espaços privilegiados para repensar interações organizacionais e
decisões das organizações que participam da divisão do trabalho jurídico-penal.
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CULPABILIDADE E MEDIDA DA PENA

Uma contribuição à teoria de aplicação da pena proporcional ao fato
Autor(es): Tatiana Stoco
ISBN: 9788566722741

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 272

Preço: R$117,00

Resumo da obra:
O livro de Tatiana Stoco, que eu tenho a alegria de hoje prefaciar, é notável, o que se observa em três planos: em
um primeiro, relativo à obra enquanto tal; em um segundo, que diz respeito à autora; e também em um terceiro,
que tem a ver com o contexto mais amplo em que a obra e a autora podem ser situadas. A obra, a tese de doutorado defendida na Faculdade de Direito da USP, escrita, em boa parte, em estadia de investigação na Universidade
de Augsburg, onde eu então me encontrava como professor, cuida da teoria da aplicação da pena. Não passará
despercebido ao leitor mais familiarizado com a temática que se trata do segundo livro da autora a esse respeito.
Enquanto o primeiro trabalho, com o qual a autora obteve o título de mestre, tinha por objeto a personalidade do
agente, o presente livro trata da culpabilidade, isto é, do coração da teoria da aplicação da pena. O trabalho discute
as reflexões empenhadas no Brasil em torno desse conceito, passa pelos esforços mais destacados desenvolvidos
no estrangeiro, para desembocar em uma concepção original e merecedora de debate, segundo a qual a culpabilidade
do agente é também uma função das vantagens que o agir ilícito lhe proporciona.

DOIS ESTUDOS: TEORIAS DA PENA E CULPABILIDADE
Autor(es): Tatjana Hörnle
ISBN: 9786586696172

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 148

Preço: R$110,00

Resumo da obra:
É com imensa satisfação que trazemos ao público brasileiro a publicação de dois importantes estudos na doutrina
jurídico-penal alemã, de autoria da Profa. Tatjana Hörnle. No primeiro trabalho, a autora expõe as diversas vertentes teóricas que pretendem justificar a legitimidade da pena estatal, trazendo importantes argumentos contra as
abordagens comumente referidas como pertencentes às categorias “absolutas” e “preventivas”, trazendo, ainda, os
distintos fundamentos para as chamadas “teorias expressivas da pena”. Hörnle oferece sua própria teoria justificadora
da pena, ressaltando a necessidade de contemplar mais de uma abordagem de justificação considerando, especialmente, a heterogeneidade das formas de comportamento delitivo e os interesses sociais e individuais envolvidos. O
segundo trabalho foi publicado originalmente em 2013 e trata da culpabilidade fundamentadora da pena, trazendo
uma original tese da autora, que pretende excluir este termo tanto da teoria do delito, como da própria legislação
penal. Chamará a atenção do leitor a seriedade com que ela aborda o tratamento da culpabilidade pela doutrina alemã
e pelos Tribunais, bem como enfrenta as contribuições das teses das neurociências, para então formular sua tese.
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ENSAIOS DE DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
Autor(es): Kai Ambos
ISBN: 9788566722383

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 226

Preço: R$105,00

Resumo da obra:
Kai Ambos brinda o leitor brasileiro com uma obra que contém as reflexões sobre os pontos-chave para a compreensão
do direito penal contemporâneo. O seu livro reúne temas que vão desde a crítica histórica ao direito penal liberal
até o uso da tecnologia cibernética, como meio da própria guerra e a aplicação do direito internacional penal àquela
“guerra cibernética”. Este livro nos mostra que Kai Ambos é um dos pensadores mais originais da atualidade, quiçá
o primus inter pares. Professor titular de direito penal da Universidade de Göttingen e diretor do Centro de Pesquisas
em Direito Penal daquela universidade (CEDPAL), que se debruça sobre o direito penal da América Latina, está o
autor capitaneando a vanguarda da ciência penal. É para mim uma grande honra proemiar esta obra; muito aprendi
com a sua leitura e testemunho, por ser neste caso a expressão da realidade, que ela vem preencher uma lacuna
na reflexão contemporânea da nossa ciência.

ESTUDOS DE DIREITO PENAL, DIREITO PROCESSUAL PENAL
E FILOSOFIA DO DIREITO
Autor(es): Bernd Schünemann
ISBN: 9788566722055

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 332

Preço: R$162,00

Resumo da obra:
A obra reúne uma série de recentes estudos de Bernd Schünemann, catedrático de Direito Penal, Direito Processual
Penal e Filosofia do Direito da Universidade de Munique, Alemanha. Os estudos cuidam de temas os mais variados:
desde os fundamentos do direito penal material, como o princípio da proteção de bens jurídicos e da ultima ratio e
o papel da vítima no direito penal e processual penal, passando por temas dogmáticos, como o conceito de dolo e
o domínio do fato por domínio da organização, e por temas processuais penais, que gravitam em torno da eterna
pergunta a respeito da correta repartição de papéis entre juiz e acusador. O volume contém, ademais, um estudo
sobre as implicações jurídico-penais da chamada crise financeira, uma reflexão sobre um modelo para processos
transnacionais, um trabalho de metodologia sobre a linguagem no direito e, ao final, uma notável reflexão jusfilosófico-sociológica sobre a situação do direito na sociedade contemporânea. Ainda que dentro de óbvios limites,
esforça-se o presente volume por refletir a ampla envergadura do pensamento de Bernd Schünemann, um autor
conhecido principalmente por seus esforços de sintetizar o pensamento funcional com o ontológico e pelas suas
reflexões sobre o delito omissivo. Com isso, esperam os tradutores e o organizador tornar mais conhecidas entre o
público brasileiro as importantes e instigantes ideias do autor.
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JUSTIÇA NEGOCIADA E FUNDAMENTOS DO DIREITO PENAL

Pressupostos e limites materiais para os acordos sobre a sentença penal no
Brasil
Autor(es): Felipe da Costa De-Lorenzi
ISBN: 9786586696219

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 400

Preço: R$154,00
Resumo da obra:
A justiça negociada triunfou. Apesar da resistência inicial em todos os locais, primeiramente nos Estados Unidos,
depois ao redor do mundo, os institutos que permitem acordos entre as partes foram incorporados ao direito processual
penal de grande parte dos países ocidentais e alcançaram o direito penal internacional. Não obstante a doutrina ser
majoritariamente crítica, a justiça negociada foi adotada, seja por meio de reformas legislativas, seja diretamente
pelos atores processuais praeter ou contra legem – mas, em qualquer caso, quase sempre posteriormente legitimada por decisões de tribunais superiores. Na Europa, há inclusive recente decisão do Tribunal Europeu de Direitos
Humanos reconhecendo a legitimidade de acordos no processo penal. Isso, no entanto, está longe de significar
que os problemas tenham sido superados ou mesmo que haja uniformidade dos institutos de justiça negociada nos
diversos ordenamentos jurídicos; pelo contrário, “justiça negociada” é um conceito que abarca fenômenos muito
distintos e que geram calorosas discussões. O trabalho está estruturado em dois grandes capítulos: o Capítulo 2
adota uma abordagem analítica e descritiva; o Capítulo 3 adota uma abordagem normativa. No Capítulo 2, busca-se
uma aproximação ao fenômeno dos acordos sobre a sentença sob dois enfoques. Na seção 2.1, realiza-se uma
abordagem teórica do tema da justiça negociada e dos acordos sobre a sentença, com o objetivo de fazer esclarecimentos conceituais e propor tipologias. Com base nesses conceitos, apresenta-se um panorama da evolução
da justiça negociada no Brasil, situando a discussão acerca dos acordos sobre a sentença em um contexto mais
amplo de expansão dos acordos no processo penal. Na seção 2.2, aborda-se, desde uma perspectiva descritiva, o
funcionamento de concretos modelos estrangeiros de acordos sobre a sentença, a fim de compreender as particulares
características que eles podem assumir. Os modelos analisados foram o estadunidense, o alemão, o italiano e o
espanhol. O primeiro por ser a fonte de inspiração para a difusão dos acordos, os demais por se tratarem de países
com marcada influência sobre o direito e o processo penal brasileiros. Ao final, por meio de uma aborda- gem indutiva
e analítica, apresenta-se uma classificação das características dos acordos processuais. O Capítulo 3 propõe uma
discussão normativa e busca identificar os pressupostos e limites da incorporação dos acordos sobre a sentença
ao Brasil, com base no exame dos fundamentos do direito penal selecionados: o princípio da legalidade, o princípio
da culpabilidade, a função das normas penais e as teorias da pena. A partir da análise e da valoração dos conflitos
indicados pela doutrina e de uma discussão acerca do conteúdo normativo desses fundamentos, são apresentadas
as propostas da tese propriamente dita, que incluem tanto pautas gerais sobre as características que os acordos
sobre a sentença devem assumir, como também propostas concretas sobre como eles poderiam ser regulados no
ordenamento jurídico brasileiro.

PÁGINA

62

NEUROCIÊNCIA E DETECÇÃO DA VERDADE E DA MENTIRA
NO PROCESSO PENAL
O uso do scanner cerebral (fMRI) e do brainfingerprinting (P300)
Autor(es): María Luisa Villamarín López
ISBN: 9786586696202

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 172

Preço: R$115,00
Resumo da obra:
O ordenamento jurídico e – no que agora nos importa – os sistemas de justiça não podem das as costas para os
para os progressos da ciência nem podem deixar de aproveitar os benefícios que possam trazer. Lamenta-se o
atraso com que o legislador costuma transformar em lei expressa as possibilidades que os avanços científicos
oferecem em relação à investigação criminal. Com este livro, a Profa. María Luisa Villamarín nos recorda que, além
da bioquímica e das tecnologias da informação e da comunicação, a neurociência também começa a reivindicar seu
espaço no âmbito da justiça. Com efeito, é possível que poucas aspirações devem ser mais inerentes à natureza
humana que a de poder “ler” a mente de outrem, conhecer seus pensamentos ou, ao menos, suas lembranças, sem
depender daquilo que queira ou possa nos dizer voluntariamente. A experiência pessoal do julgador é, sem dúvida,
um fator relevante, mas sua confiabilidade não é demonstrável com parâmetros objetivos: funda-se, entre muitas
outras variáveis, em sua própria percepção dos demais, em acontecimentos passados, em julgamentos prévios
frequentemente condicionados por fatores culturais ou ideológicos. A Profa. María Luisa Villamarín nos convida a
ampliar nossa percepção ao falarmos da relação entre processo e “avanço científico”; mas, sobretudo, nos induz à
preocupação com a verdade desde a perspectiva da veracidade das declarações das pessoas físicas que intervêm
em uma investigação ou em um processo penal. E o faz, como sempre, com rigor e clareza.

O DIREITO AO CONFRONTO NA PRODUÇÃO DA PROVA PENAL
Autor(es): Daniel Diamantaras de Figueiredo
ISBN: 9786586696103

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 234

Preço: R$125,00

Resumo da obra:
O propósito da presente obra é analisar o direito ao confronto e sua relação com a produção da prova penal. Inicialmente normatizado na Sexta Emenda da Constituição norte-americana, hoje encontra-se previsto em diversos
tratados internacionais de direitos humanos. Os ensinamentos a partir da experiência anglo-americana sobre a
aplicação da “confrontation clause” e da interpretação feita pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos auxiliarão
na discussão das questões envolvendo o direito ao confronto em Portugal e no Brasil. Ademais, é feita a distinção
das dimensões epistemológica e não-epistemológica (garantia) do direito ao confronto, direito este que auxilia
na formação do conhecimento e exerce um verdadeiro controle epistêmico da prova. Ao mesmo tempo, legitima
democraticamente o processo penal através da participação defensiva, razão pela qual este direito fundamental
deve ser colocado como elemento estruturante da atividade probatória penal de um processo penal acusatório.
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O DIREITO DE PROTEÇÃO DE DADOS NO PROCESSO PENAL
E NA SEGURANÇA PÚBLICA
Autor(es): Eduardo Viana, Lucas Montenegro, Orlandino Gleizer
ISBN: 9786599468810

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 176

Preço: R$105,00
Resumo da obra:
O direito de proteção de dados pessoais vem adquirindo o status de disciplina jurídica autônoma em muitas nações
do ocidente, dentre as quais o Brasil. Esse recente desenvolvimento pode ser explicado pelo advento de tecnologias de informação que, propiciando um alto desempenho no processamento automatizado de dados, criam riscos
relevantes para o desenvolvimento da personalidade humana, na medida em que reduzem as possibilidades de o
indivíduo decidir por conta própria quem deve saber o que sobre ele, quando e em que circunstância. Noutras palavras, as atuais preocupações jurídicas em relação à proteção de dados pessoais são mais uma consequência do
irreversível processo global de digitalização. Neste livro, os autores apresentam as bases de um direito de proteção
de dados em duas áreas específicas do direito: o processo penal e a segurança pública. Essas, ao lado do direito
de inteligência, são responsáveis pela regulação daquilo que se pode chamar de segurança interna do Estado. Para
essa demonstração, eles recorrem diretamente ao direito alemão, tomando-o como ponto de partida para a sugestão
de caminhos próprios para o Brasil. O livro surge com pioneirismo no cenário brasileiro: é a primeira vez que se dá
tratamento verticalizado ao tema da proteção de dados pessoais nos mencionados setores jurídicos.

O INVIOLÁVEL E O INTOCÁVEL NO DIREITO PROCESSUAL PENAL
Reflexões sobre dignidade humana, proibições de prova, proteção de dados
(e separação informacional de poderes) diante da persecução penal
Autor(es): Jürgen Wolter
ISBN: 9788566722581

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 212

Preço: R$105,00
Resumo da obra:
A presente coletânea oferece ao público brasileiro três estudos do processualista e penalista Jürgen Wolter, catedrático emérito da Universidade de Mannheim, Alemanha, sobre o atual papel do direito processual penal diante da
pressão por relativizar, em nome da segurança e do combate ao crime, o “intocável”, que é aquilo que não se pode
ponderar (isto é, principalmente, a dignidade humana); pressão essa que se faz sentir no setor das proibições de
prova, em que, além do problema do aproveitamento de provas ilícitas, colocam-se problemas relativos a provas
lícitas, obtidas por circunvenção das regras sobre a obtenção da prova, ou de forma ou fortuita; e no âmbito da coleta
de informações, em que verifica um Estado cada vez mais disposto a devassar suspeitos e terceiros não-suspeitos e
não-implicados, que potencialmente tudo sabe, e que por isso tem de ser submetido a novos princípios de proteção
da personalidade (proteção de dados, separação informacional de poderes).
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PRISÕES, LIBERDADE E CAUTELARES PESSOAIS
Nova formatação a partir de 2020
Autor(es): Nereu José Giacomolli
ISBN: 9788566722468

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 162

Preço: R$120,00
Resumo da obra:
A presente obra labora na perspectiva do trinômio Liberdade, Justiça e Segurança, em face da nova formatação
da prisão preventiva e das demais medidas cautelares, a partir de 2020, com a denominada “Lei Anticrime”. (…)
Os altos índices de encarceramento preventivo, mesmo com a incorporação ao ordenamento jurídico das medidas
alternativas à prisão, em 2011, não recuaram significativamente, comprovando que a estratégia normativa apenas
ocupa um dos lugares na cadeia aplicativa. (…) O preso há de saber acerca dos motivos de fato e sobre a base
jurídica de seu encarceramento (motivação e fundamentação), o qual encontra limite na razoabilidade do tempo de
duração (temporalidade), a ser reexaminado a cada noventa dias. (…) A busca do difícil equilíbrio entre as exigências
de eficiência e as de garantia, entre Liberdade, Segurança e Justiça, as quais permeiam as medidas cautelares, é
um dos objetivos deste trabalho. (…) A Lei 13.964/2019 deu uma nova formatação normativa à prisão preventiva,
ao flagrante e às demais medidas cautelares alternativas ao recolhimento ao cárcere, que a mera atualização da
obra “Prisão, liberdade e as cautelares alternativas ao cárcere”, publicado em 2013, pela Marcial Pons, revelou-se
inadequado e insubsistente. (…) Há uma nova formatação legal acerca das medidas cautelares de caráter pessoal.
Por isso, a opção por uma nova obra, como outro título: “Prisões, Liberdade e Cautelares Pessoais: nova formatação
jurídica a partir de 2020

PROVA PENAL E SISTEMA DE CONTROLES EPISTÊMICOS
A quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por métodos ocultos
Autor(es): Geraldo Prado
ISBN: 9788566722185

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 100

Preço: R$77,00
Resumo da obra:
Creio que um processo penal regido pela presunção de inocência deve tutelar com muito cuidado a atividade probatória,
por meio da adoção de um rigoroso sistema de controles epistêmicos que seja capaz de dominar o decisionismo,
que é identificado no texto como a ‘possibilidade de decisão arbitrária, dependendo unicamente da possibilidade
de decidir’ (Christensen, Ralph. La paradoja de la decisión judicial). O sucesso de uma empresa do gênero depende
sempre de compromissos políticos em torno das concepções de estado de direito e devido processo legal e da
maturidade do debate sobre as funções do próprio processo penal neste marco de referências… O desafio colocado
pelos pareceres justificou a ampliação da obra e o aprofundamento de vários assuntos correlatos, indispensáveis à
compreensão das premissas e conclusões. Entre os temas coadjuvantes sublinho a nova perspectiva analítica pela
qual enfoco os sistemas processuais e que espero tenha o potencial de reabrir os debates em área cuja negligência
tende a custar caro à democracia.
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RESPONSABILIDADE PENAL NAS DECISÕES EMBASADAS
EM PARECERES TÉCNICOS E JURÍDICOS
Autor(es): Tiago Caruso
ISBN: 9786586696165

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 286

Preço: R$142,00
Resumo da obra:
Na atualidade, a heterorregulação volátil e de conteúdo complexo afastou do sujeito que tem o poder de tomar
uma decisão o conhecimento técnico ou jurídico necessário para que compreenda o caráter lícito ou ilícito do seu
projeto de conduta. A voracidade quantitativa de regulações jurídicas e extrajurídicas da conduta e a complexidade
qualitativa da matéria a ser regulada conduziram à necessidade de que as decisões sejam previamente respaldadas
em pareceres ou consultorias especializadas. Nesses casos, a dependência de informações sobre a regularidade e
a licitude da decisão a ser tomada fragmenta, de um lado, o poder decisório e, de outro, o conhecimento técnico ou
jurídico qualificado em cenários que envolvam situações complexas e estratégicas tanto em estruturas empresariais
privadas, quanto em estruturas da administração pública. Por essa razão, aquilo que no Direito Penal Clássico se
compreendia como um processo mental interno que ocorre dentro do agente e que se exterioriza em um resultado
lesivo, acontece, no mais das vezes, de forma fragmentada no âmbito do Direito Penal Econômico. Como consequência, não é mais possível reconduzir a uma vontade, ou não apenas a uma única vontade, o resultado lesivo.
O problema central aparece quando há um resultado lesivo decorrente de uma decisão que foi tomada com base
em prévio parecer técnico ou jurídico equivocado. Nessas situações, é preciso verificar se o sujeito que tomou a
decisão respaldado em prévio parecer técnico ou jurídico tem responsabilidade penal e se há responsabilidade penal
a ser atribuída ao especialista que transmitiu a informação qualificada por meio de parecer ou consultoria. Em caso
positivo, será necessário esclarecer a que título estes dois sujeitos poderiam ser penalmente responsabilizados.
Com enfoque nos aspectos objetivos da teoria do delito e na teoria do erro, o presente estudo pretende responder
essas questões, como forma de contribuir para o necessário esclarecimento desses casos que ainda foram pouco
enfrentados pela dogmática jurídico-penal.
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DIREITO E PROVA

PROVAS ILÍCITAS E ARBITRAGEM
Autor(es): Luiz Francisco Torquato Avolio
ISBN: 9786599661136

Data da edição: 2022

N.º de páginas: 276

Preço: R$164,00

Resumo da obra:
O presente estudo concentra-se no inesgotável tema das provas ilícitas na arbitragem, com sua repercussão na
formação do convencimento do árbitro, em consonância com as garantias que um processo justo e equitativo impõe
às partes e aos julgadores. Procurou-se manter distância do mero transportacionismo de teorias do processo civil para
o processo arbitral, ao mesmo tempo em que se evita recair no puro arbitralismo, que vê esse ramo do direito como
um compartimento estanque. Seguiu-se, por isso, a orientação segundo a qual seria de rigor a inserção da arbitragem
na Teoria Geral do Processo. Sob pena de, ignorando-se a influência do Direito Constitucional Processual nesse
campo, incorrer em sérios equívocos metodológicos e alcançar conclusões inaplicáveis ao nosso sistema jurídico.

A CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NO PROCESSO PENAL
Autor(es): Geraldo Prado
ISBN: 9786599468841

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 264

Preço: R$172,00

Resumo da obra:
Fundamentalmente, dois aspectos justificam a publicação de uma segunda edição dessa obra. Primeiro, a Lei nº
13.964, de 24 de dezembro de 2019, que alterou o Código de Processo Penal brasileiro e estabeleceu regime jurídico
específico para o tratamento da cadeia de custódia das provas no capítulo do Código dedicado ao exame de corpo
de delito e às perícias em geral. Era necessário, portanto, tratar da nova lei brasileira. O segundo aspecto a justificar
a presente edição se refere à natureza da relação que se estabelece entre a cadeia de custódia das provas e o corpo
de delito. Do ponto de vista prático, a pertinência da análise decorre da percepção de dois problemas que a nova
lei brasileira suscitou e que, na opinião defendida no texto, não serão adequadamente solucionados caso não se
coloque a cadeia de custódia em perspectiva, sob o prisma do exame de corpo de delito. São eles o da incidência
temporal das regras introduzidas pela lei de 2019 e o de saber em que setor da atividade probatória são definidas as
regras relativas às consequências jurídicas da violação da cadeia de custódia: se no da admissibilidade do elemento
probatório ou se no de sua valoração.
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ANÁLISIS DE LA PRUEBA
Autor(es): David Schum, Terence Anderson, William Twining
ISBN: 9788416402632

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 463

Preço: R$304,00

Resumo da obra:
Análisis de la prueba es una obra indispensable para todo juez, abogado, académico y estudiante que pretenda
comprender y desarrollar su capacidad de enfrentarse, de manera satisfactoria, a múltiples problemas probatorios
presentes en los casos jurídicos. La perspectiva de análisis adoptada se aprovecha de los avances de distintas disciplinas, lo cual enriquece considerablemente los resultados alcanzados. El lenguaje que se utiliza huye de la erudición
pero no de la profundidad, lo cual lo transforma en un texto útil tanto para quienes se han adentrado previamente en
los problemas de la prueba, como para quienes recién vienen haciéndolo. Los casos utilizados para hacer frente a
distintos problemas probatorios son muy variados y resultan de gran interés para personas provenientes de distintas
tradiciones jurídicas. Los autores se centran en la lógica de la prueba, buscando transformarla en una herramienta
útil para la toma de decisiones en las distintas fases de los problemas probatorios (investigación, negociación,
rendición de prueba, valoración de la prueba, decisión y justificación). La forma de trabajo que se propone permite
optimizar el uso de la racionalidad en los asuntos de prueba. Los esquemas de análisis de la prueba y la claridad
conceptual contribuyen a que Análisis de la prueba sea un texto que ayuda al lector a fortalecer sus capacidades
de hacer cosas con pruebas.

UNOS MISMOS HECHOS

Un ensayo sobre las contradicciones en los juicios de hecho
Autor(es): Marien Aguilera Morales
ISBN: 9788413811420

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 136

Preço: R$97,00

Resumo da obra:
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Este libro es un ensayo sobre las contradicciones fácticas en el marco de distintos procesos. En particular, sobre las
que pueden producirse entre procesos civiles, laborales o de cualquier otra índole posteriores a un proceso penal.
En la década de los ochenta del siglo pasado el Tribunal Constitucional entendió contrario a la lógica jurídica y a
la propia Constitución este tipo de contradicciones fácticas: «Unos mismos hechos –sostuvo– no pueden existir
y dejar de existir para los órganos del Estado». Esta afirmación, lejos de ser inocua, tuvo profundas repercusiones
legales y jurisprudenciales que llegan a nuestros días. Tanto es así que, apoyada en aquella consideración del
Tribunal Constitucional, existe hoy la muy extendida idea de que los tribunales se encuentran vinculados por el
juicio fáctico realizado previamente por otros tribunales. Desde las páginas de este libro se rebate la «máxima» del
Tribunal Constitucional que, llevada a sus últimas consecuencias, arriesga la independencia judicial y, lo que aún
es más grave, el derecho de defensa.

A DERROTABILIDADE DA ACUSAÇÃO E SEUS REFLEXOS NO ÔNUS
DA PROVA
Autor(es): Felipe Soares Tavares Morais
ISBN: 9786586696196

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 254

Preço: R$125,00
Resumo da obra:
Entre os temas relacionados ao Direito processual penal, possivelmente os que vem despertando o mais intenso
interesse e produção acadêmica são os relacionados à teoria da prova. Quanto ao tema do ônus da prova, ele é
comumente ligado pela doutrina continental à necessidade de decidir casos frente a uma situação de incerteza.
Assim, constatada pelo Juízo a chamada incerteza factual, o julgador lançaria mão da denominada regra do ônus
da prova ao sentenciar o processo. Esse seria o aspecto objetivo do ônus da prova, definido pela doutrina como
uma regra processual que instrui o Juiz em como sentenciar uma causa se, ao final da instrução probatória, não
houver prova das alegações formuladas por uma ou por ambas as partes. Alguns aspectos do onus probandi são
fortemente questionados por parte da doutrina processual penal portuguesa. Para muitos, os princípios da presunção
de inocência, do in dubio pro reo, da verdade material e da investigação oficial afastariam qualquer necessidade em
se cogitar de um ônus objetivo da prova no processo penal, ao passo que o princípio da aquisição processual e o
estatuto de objetividade, a que está adstrito o Ministério Público, afastariam qualquer relevância do ônus subjetivo da
prova. Mas essa posição não é unânime. Em verdade, também há doutrina que veja sentido e relevância no tema do
ônus da prova no sistema processual penal português. De maneira um pouco diversa, no Direito brasileiro a doutrina
majoritária admite a relevância do ônus da prova para o processo penal e até há alguma (embora pouca) produção
científica sobre o tema. Sem rodeios, acreditamos que o tema do onus probandi é de fundamental importância e
possui indelével marca no processo penal. Nesse sentido, nossa investigação buscará analisar o estado da discussão
do ônus da prova no Brasil e em Portugal, apontando as incoerências e inconsistências de algumas das posições
doutrinárias hoje majoritárias. Igualmente, utilizaremos da evolução da doutrina do ônus da prova nos sistemas de
tradição common law, onde o tema é corriqueiro, para melhor compreender as formas pelas quais o ônus da prova
se manifesta no processo. Em especial, indicaremos que a individualização dos ônus de alegar, de produzir provas e
de persuadir o tribunal pode desfazer diversas questões em nossos sistemas. Não obstante, afirmar que há ônus da
prova no processo penal e melhor compreender seu funcionamento é apenas um de nossos objetivos e, por certo,
nem é o maior deles. De fato, nosso principal objetivo é ingressar na intrincada discus- são sobre a existência de
divisão de encargos probatórios no processo penal. Especificamente, queremos investigar o ônus da prova sobre
as causas excludentes da ilicitude e da culpabilidade (culpa).
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A PROVA ILÍCITA
Um estudo comparado
Autor(es): Teresa Armenta Deu
ISBN: 9788566722130

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 205

Preço: R$105,00
Resumo da obra:
Ao lado da diversidade do conceito de prova lícita e fruto de uma sempre enriquecedora segunda reflexão, surgem
referências às diferentes perspectivas com que se realizam as regras de exclusão no sistema anglo-americano e
europeu continental. Às causas de ilicitude, acrescentam-se os novos métodos de prova – conectados, majoritariamente, com o uso das novas tecnologias na investigação – e também os elementos comparativos, assim como
as novidades normativas da União Europeia completada com as mais recentes resoluções do Tribunal Europeu de
Direitos Humanos. Finalmente, a obra apresenta a doutrina e a jurisprudência norte-americana, depois do decisivo
Hudson vs. Michigan, contemplando também suas consequências.

CAUSALIDADE COMPLEXA E PROVA PENAL
Autor(es): Paulo de Sousa Mendes
ISBN: 9788566722611

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 400

Preço: R$127,00

Resumo da obra:
A presente monografia incide sobre a prova penal em situações de causalidade complexa. A causalidade complexa
não é um novo conceito jurídico. É apenas uma designação que reúne um conjunto indeterminado de situações
em que os problemas lógicos e jurídicos da prova da causalidade suscitam especiais dificuldades na prática judicial. Optando por uma tipologia aberta dos casos de causalidade complexa, cabem nesta categoria a causalidade
alternativa, a sobredeterminação causal, a preempção causal, a interrupção de processos causais salvadores, a
causalidade probabilística e as situações de erosão da causalidade. Analisámos processos judiciais reais em que
surgiram questões de prova do nexo causal no âmbito de delitos de resultado. Estudámos a jurisprudência de vários
países, a saber: Alemanha, Áustria, Itália e Portugal. O estudo comparado da causalidade jurídica ocorre assim no
contexto do direito em ação, o que contribui para se perceber as semelhanças e as diferenças nos planos do direito
positivo, da jurisprudência e da doutrina. Alguns desses processos terminaram com decisões absolutórias, o que
não os torna menos interessantes para as nossas pretensões analíticas. Pelo contrário, as dificuldades de prova do
nexo causal evidenciam-se muito claramente nessas absolvições, o que não deixa de ser instrutivo para a presente
investigação.
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FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DE LA PRUEBA
Perspectivas pragmatistas
Autor(es): Susan Haack
ISBN: 9788491230434

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 378

Preço: R$267,00

Resumo da obra:
Los doce ensayos recopilados en esta obra son parte del trabajo filosófico de Susan Haack -en epistemología,
metafísica y en cuestiones del lenguaje, la lógica, la ciencia, la ética y la sociedad- que tienen algún impacto en la
teoría del derecho en general o en el derecho probatorio en particular. Los primeros cinco ensayos se refieren a una
amplia gama de temas filosóficos jurídicamente relevantes, los últimos seis a aspectos sobre el derecho probatorio
estadounidense que regula la prueba científica.

LOS HECHOS EN EL DERECHO
Bases argumentales de la prueba
Autor(es): Marina Gascón Abellán
ISBN: 9788497687201

Data da edição: 2010

N.º de páginas: 232

Preço: R$267,00
Resumo da obra:
El juicio sobre los hechos ha pertenecido durante mucho tiempo, sea al ámbito de cuestiones jurídicas no problemáticas, sea a una «zona de penumbra» donde reina el arbitrio judicial. Prueba de ello es la inclinación forense a atribuir
a la decisión probatoria una naturaleza demostrativa o a considerar pura y simplemente que está basada en una
íntima e intransferible convicción, en una especie de quid inefable, de corazonada no exteriorizable ni controlable.
Incluso la teoría de la argumentación jurídica que tan importante desarrollo ha experimentado en los últimos años se
ha centrado en los problemas de interpretación de las normas, pero ha dedicado una escasa atención a la prueba.
Este libro pretende ser una contribución al análisis de esa parte tantas veces olvidada del razonamiento judicial,
teniendo en cuenta los esquemas propios de la epistemología general. El estudio resalta dos rasgos esenciales del
conocimiento judicial de hechos que influyen en la calidad del resultado alcanzado: su naturaleza inductiva y su
carácter institucionalizado. El primero pone de manifiesto que los resultados probatorios no son infalibles sino (sólo)
probables. El segundo, que la prueba se desarrolla en un marco institucional de reglas (procesales) que sustituyen los
criterios propios de la libre adquisición de conocimiento por otros autorizados jurídicamente; lo que, con frecuencia,
contribuye también a rebajar la calidad del conocimiento alcanzado. De todo ello derivan importantes consecuencias
para un modelo judicial de prueba; si la prueba no produce resultados infalibles, han de introducirse todas las garantías posibles para lograr una mayor fiabilidad en la declaración de los mismos, y en su caso, facilitar su eventual
revisión. Todo lo cual desemboca, frente a lo que había sido la tradición, en una nueva exigencia de motivación.
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NEUROCIENCIA Y PROCESO JUDICIAL
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788415664901

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 184

Preço: R$156,00

Resumo da obra:
La neurociencia parece estar delimitando de forma -quizás- inevitable las fronteras del conocimiento humano de
la realidad, constatación que está influyendo ya decisivamente en el estudio del proceso judicial. Actualmente es
obligado saber qué es la fMRI, o resonancia magnética funcional por imágenes, para conocer los últimos avances
prácticos -es difícil decir teóricos- tanto en materia probatoria como en la elaboración del juicio jurisdiccional. Hoy en
día podemos averiguar aspectos relevantes para el juicio que hasta ayer mismo eran ciencia ficción. Está comenzando
a determinarse, por ejemplo, si la configuración orgánica cerebral de una persona le ha llevado, no ya a cometer un
delito, sino a actuar de una determinada manera, lo que encierra ventajas enormes, pero también riesgos igual de
relevantes. También empieza a ser posible averiguar el grado de sufrimiento anímico de una víctima, lo que resulta
esencial en el cálculo de los daños morales. Asimismo hay quien investiga, con esta técnica, en el campo de la detección de mentiras. Aunque esto último todavía está lejos de ser una realidad científica, se vislumbra que existe, al
menos, cierto camino por recorrer. El presente libro aborda todas esas cuestiones, junto a las no menos importantes
en torno al estudio de la voluntad humana, determinante para la propia existencia del Derecho, así como a la puesta
en cuestión de las nociones habituales de imparcialidad o valoración de la prueba, entre otras. En definitiva, se abre
una nueva fase en el estudio del enjuiciamiento con la que todos los juristas, inevitablemente, nos tendremos que
enfrentar. De hecho, como seres humanos, ya nos enfrentamos con la misma, aunque sin ser conscientes de ello.

O DIREITO AO CONFRONTO NA PRODUÇÃO DA PROVA PENAL
Autor(es): Daniel Diamantaras de Figueiredo
ISBN: 9786586696103

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 234

Preço: R$125,00

Resumo da obra:
O propósito da presente obra é analisar o direito ao confronto e sua relação com a produção da prova penal. Inicialmente normatizado na Sexta Emenda da Constituição norte-americana, hoje encontra-se previsto em diversos
tratados internacionais de direitos humanos. Os ensinamentos a partir da experiência anglo-americana sobre a
aplicação da “confrontation clause” e da interpretação feita pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos auxiliarão
na discussão das questões envolvendo o direito ao confronto em Portugal e no Brasil. Ademais, é feita a distinção
das dimensões epistemológica e não-epistemológica (garantia) do direito ao confronto, direito este que auxilia
na formação do conhecimento e exerce um verdadeiro controle epistêmico da prova. Ao mesmo tempo, legitima
democraticamente o processo penal através da participação defensiva, razão pela qual este direito fundamental
deve ser colocado como elemento estruturante da atividade probatória penal de um processo penal acusatório.
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PROVA PENAL E SISTEMA DE CONTROLES EPISTÊMICOS
A quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por métodos ocultos
Autor(es): Geraldo Prado
ISBN: 9788566722185

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 100

Preço: R$77,00
Resumo da obra:
Creio que um processo penal regido pela presunção de inocência deve tutelar com muito cuidado a atividade probatória,
por meio da adoção de um rigoroso sistema de controles epistêmicos que seja capaz de dominar o decisionismo,
que é identificado no texto como a ‘possibilidade de decisão arbitrária, dependendo unicamente da possibilidade
de decidir’ (Christensen, Ralph. La paradoja de la decisión judicial). O sucesso de uma empresa do gênero depende
sempre de compromissos políticos em torno das concepções de estado de direito e devido processo legal e da
maturidade do debate sobre as funções do próprio processo penal neste marco de referências… O desafio colocado
pelos pareceres justificou a ampliação da obra e o aprofundamento de vários assuntos correlatos, indispensáveis à
compreensão das premissas e conclusões. Entre os temas coadjuvantes sublinho a nova perspectiva analítica pela
qual enfoco os sistemas processuais e que espero tenha o potencial de reabrir os debates em área cuja negligência
tende a custar caro à democracia.

PRUEBA SIN CONVICCIÓN
Estándares de prueba y debido proceso
Autor(es): Jordi Ferrer Beltrán
ISBN: 9788413811079

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 278

Preço: R$195,00
Resumo da obra:
Este libro aporta al debate de la concepción racional de la prueba una pieza faltante: una teoría sobre los estándares
de prueba, sus funciones, la manera en que deben ser formulados y su vinculación con el debido proceso y el deber
de motivación de las decisiones judiciales. El lector encontrará un hilo argumental lleno de sugerencias en muchos
temas probatorios vinculados con los estándares de prueba, fundadas sólidamente y apoyadas en una amplísima
bibliografía y jurisprudencia internacional. Son ideas fuerza del libro la irrelevancia justificativa de la convicción
judicial y la necesidad de que los estándares de prueba no se formulen apelando a las creencias de los juzgadores,
los criterios metodológicos para una correcta formulación de estándares de prueba, las consideraciones de tipo
político para determinar el nivel de exigencia probatoria en el que situar el estándar, o la idea de que la motivación
de las decisiones probatorias no es un sustituto de la necesidad de contar con estándares de prueba, sino que, al
contrario, presupone que se disponga de ellos. El trabajo se presenta con la pretensión de fundar una teoría general
que esté por encima de las diferencias propias de los sistemas jurídicos de civil y common law.
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UMA SIMPLES VERDADE
O Juiz e a construção dos fatos
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788566722390

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 300

Preço: R$144,00
Resumo da obra:
Esta obra oferece um sugestivo olhar sobre as complexas relações entre a verdade, o processo e a prova. Nele,
pode-se perceber um feliz encontro das perspectivas histórica, filosófica, dogmática e comparada. Segundo sua
tese central, a determinação da verdade dos fatos no processo é possível e necessária à justiça da decisão judicial,
particularmente em um sistema jurídico baseado no princípio da legalidade. Ao contrário do que pode parecer, não
se trata de uma tese trivial, pois enfrenta diversos adversários que postulam a irrelevância da verdade – seja de
modo geral, como ocorre com a filosofia pós-moderna, seja no âmbito particular do processo, como ocorre, por
exemplo, com as ideologias que o concebem como uma “coisa privada entre as partes” ou como um instrumento
dirigido exclusivamente à solução de controvérsias. Uma vez justificada a atribuição de uma função epistêmica ao
processo, realiza-se uma cuidadosa análise comparada e crítica de inúmeras instituições do direito probatório. O
autor ocupa-se, ademais, da decisão sobre os fatos e de sua justificação, considerando o papel que corresponde
aos standards de prova, às regras de ônus da prova e à exigência de motivação para que se possa dizer que essa
decisão enuncia a verdade.

A PROVA
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788566722147

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 328

Preço: R$152,00

Resumo da obra:
Este livro corresponde, fundamentalmente, à voz “Prova” de uma enciclopédia. O leitor encontrará um panorama
extraordinariamente rico dos problemas do direito probatório, com ênfase em uma perspectiva comparatista. Ao
livro foram acrescentados cinco apêndices nos quais Michele Taruffo discorre sobre específicas questões. O autor
tem o prazer de trabalhar em regiões de fronteira disciplinar – onde se situa o tema da Prova – e que requerem
grandes doses de cultura jurídica e filosófica. O presente livro é bastante útil a quem deseja adentrar em questões
probatórias tanto a partir de uma perspectiva estritamente processual quanto a partir de uma visão jusfilosófica,
tanto a partir de um enfoque dogmático nacional quanto a partir de estudos de direito comparado.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL

PROCESO Y DECISIÓN
Lecciones mexicanas de derecho procesal
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788497689380

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 285

Preço: R$195,00
Resumo da obra:
Las Lecciones mexicanas de Derecho Procesal, impartidas por el profesor Michele Taruffo en México (2002 y 2009),
están plagadas, sin duda alguna, de sugerencias, de caminos simplemente apuntados, de vías de profundización, en
los que se resalta contundentemente la importancia de la justicia como guía para resolver controversias, rechazando
con ello una concepción del proceso meramente formal. Así, en este libro podrán encontrarse claramente los valores
que le importan a Taruffo: la democracia, la justicia, la verdad y la motivación racional como el elemento de legitimación del juez. Ha pasado ya una década después del primer encuentro, pero por fortuna la experiencia plasmada
ahora en estas Lecciones mexicanas podrá ser de nuevo compartida, reexaminada y releída.
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PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS E JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE
Autor(es): Gabriel Sardenberg Cunha
ISBN: 9786599468896

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 224

Preço: R$137,00

Resumo da obra:
O autor discorre, na presente obra, sobre o Modelo Brasileiro de Precedentes, e o faz com notável seriedade e proficiência. Para tanto, aborda, a concepção material dos precedentes judiciais, que relaciona à teoria dos precedentes
normativos formalmente vinculantes (distinguindo as figuras do precedente em sentido estrito e precedente em
sentido amplo) e à pretensão de universalidade dos precedentes (conjugada à pretensão de conferência de unidade
ao Direito e à atividade jurisdicional desenvolvida pelas Cortes Supremas e Cortes de Justiça, entre outros elementos); evidencia que os precedentes residem, em rigor, na norma jurídica extraída pelos intérpretes/operadores do
Direito a partir dos acórdãos que os encartam (distinção teórica entre norma-precedente e texto-precedente), em
argumento construído a partir de considerações sobre relacionamento entre o modelo de precedentes e a teoria da
argumentação jurídica, sobre a distinção teórica entre texto e norma, sobre a eficácia vinculante dos precedentes
(na verdade, da sua ratio decidendi, porque o autor deixou claro que as questões decididas como obiter dictum não
vinculam os julgadores), contexto em que refere, ainda, aos institutos da distinção (distinguishing) e da superação
(overruling); para, por fim, descrever como esse modelo teórico foi recepcionado pelo Direito Brasileiro.

A MOTIVAÇÃO DA SENTENÇA CIVIL
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788566722246

Data da edição: 2015

N.º de páginas: 432

Preço: R$174,00

Resumo da obra:
Michele Taruffo inicia seus estudos exatamente nesse turning point. Tivesse batido às portas do uffìcio pavese de
Denti apenas um ano antes, teria sido enviado para a Alemanha para estudar a dogmática tradicional do processo
civil. Aparecendo no momento em que apareceu, foi o primeiro aluno de Denti a ir estudar o processo civil de Common Law – cujo primeiro fruto acadêmico foi o seu texto seminal na doutrina processual civil italiana sobre as class
actions estadunidenses (“I Limiti Soggettivi del Giudicato e le Class Actions”, Rivista di Diritto Processuale, 1969).
Já em seus dois primeiros livros (Studi sulla Rilevanza della Prova, 1970, e La Motivazione della Sentenza Civile,
1975), porém, é possível perceber que Taruffo não significa apenas a recolha da cultura daqueles que o precederam:
nele já se pode reparar a incorporação de novos horizontes para processualística, na medida em que conceitos
filosóficos e epistemológicos começam a comparecer à ciência processual pelas suas mãos. Além disso, Taruffo
vale-se não só da filosofia e da epistemologia puras, mas também da teoria do direito e da filosofia do direito para
as suas construções teóricas.
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ARBITRAGEM COMERCIAL
Princípios, instituições e procedimentos. A prática no CAM-CCBC
Autor(es): Fabrício Bertini Pasquot Polido, Maristela Basso
ISBN: 9788566722093

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 864

Preço: R$137,00
Resumo da obra:
Arbitragem comercial: princípios, instituições e procedimentos oferece ao leitor uma visão sistemática sobre os
fundamentos da disciplina da arbitragem comercial interna e internacional, partindo da organização de capítulos
que se constroem em torno de alguns dos principais temas da matéria: noções e perfis institucionais da arbitragem
comercial e sua agenda global; questões relativas à elaboração das cláusulas arbitrais; as leis aplicáveis à arbitragem;
funcionamento do procedimento arbitral; aspectos relativos à instalação do tribunal arbitral; poderes e deveres dos
árbitros; condutas e procedimentos na arbitragem; a interação entre os tribunais arbitrais e os tribunais estatais e o
papel dos juízes nesse contexto; a sentença arbitral e seus contornos. Nesse percurso, algo, ainda que modesto, sobre
a vida da arbitragem poderá ser revelado em perspectiva dinâmica, passando pelos seus principais componentes,
enriquecida pelas impressões, experiências e releituras no direito internacional e direito comparado. Da mesma
forma, se considerada justamente a «instância contenciosa» do próprio Direito do Comércio Internacional, permanecerá a arbitragem como tarefa a realizar, conquistando novas gerações de advogados e profissionais do Direito.

COMO JULGAM OS ÁRBITROS:
Uma leitura do processo decisório arbitral
Autor(es): Octávio Fragata Martins de Barros
ISBN: 9788566722444

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 256

Preço: R$97,00
Resumo da obra:
Desde a promulgação da Lei de Arbitragem em 1997, o número de profissionais a atuar como árbitro expandiu-se
drasticamente. Diferentemente dos juízes de direito, no entanto, os árbitros não são árbitros, eles estão árbitros. E,
em assim sendo, não tem acesso a uma série de treinamentos pelos quais passam os juízes de direito e tampouco tem instâncias revisoras (recursos) a corrigir-lhes eventuais equívocos quanto ao mérito ou mesmo quanto a
condução do processo. A experiência nos mostra, entretanto, que não obstante isso, a maioria dos árbitros, talvez
em função da experiência que trazem dos anos de vida forense, tem se portado com a lisura que o cargo exige. No
entanto, se isso é verdade para a maioria dos árbitros, não o é a todos. Sem embargo, pouco se pode culpá-los. Não
existe na vasta doutrina arbitral, nenhum texto que análise de maneira profunda e sistemática o processo decisório
do árbitro e que, sob a perspectiva interna, avalie não apenas como o árbitro alcança a sua convicção, mas como
ele deveria alcançar a sua convicção. O presente trabalho busca suprir esse vácuo; corrigir a ausência impunida.

PÁGINA

77

CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL: VOL I.
Autor(es): Flávio Luiz Yarshell
ISBN: 9786586696127

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 444

Preço: R$172,00

Resumo da obra:
A presente obra é o resultado do exercício de mais de trinta anos de docência, aliado a reflexões extraídas – por
tempo ainda superior – de palestras, conferências, bancas de concurso e de exames de tese, peças processuais,
votos, pareceres, artigos esparsos e até mesmo de precedentes obras dedicadas a assuntos específicos. Nesse
ambiente, este trabalho foi pensado e escrito essencialmente para aqueles que iniciam o estudo do Direito Processual, conquanto se proponha a ser crítico e, nessa medida, eventualmente possa aproveitar aos acadêmicos
de outros patamares e, conforme acima foi mencionado, até aos profissionais que militam no foro. O trabalho tem
como referência fundamental o direito positivo brasileiro, descrito e pensado essencialmente à luz da doutrina e
da jurisprudência pátrias, com referências ocasionais a fontes estrangeiras. Fica a sugestão de que a leitura seja
acompanhada da constante consulta aos textos legais. Eles foram referidos nesta obra com o objetivo de ilustrar os
conceitos e, ao mesmo tempo, permitir, tanto quanto possível, visão mais abrangente do ordenamento.

DIREITO, CULTURA E RITUAL

Sistemas de resolução de conflitos no contexto da cultura comparada
Autor(es): Oscar G. Chase
ISBN: 9788566722154

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 204

Preço: R$87,00
Resumo da obra:
A presente obra é um estudo geral – mas ao mesmo tempo preciso e minucioso – do direito, realizada a partir de
uma perspectiva não estritamente jurídica, e sim fundamentalmente cultural. Com uma metodologia comparativa,
o autor examina o fator eminentemente cultural das instituições jurídicas para demonstrar que os procedimentos
empregados para a resolução de conflitos têm sua origem na cultura em que se situa a sociedade à qual se referem. Neste estudo monográfico, pode-se notar o profundo respeito do autor por qualquer tipo de procedimento de
resolução de conflitos. É magistral a sua exposição sobre as formas de resolução de conflitos entre os membros
da tribo Azande, da África Central. O autor cuida de uma série de ideias e fatores que lhe permitem justificar duas
propostas básicas com respeito aos processos institucionalizados de resolução de conflitos e a sociedade: primeiro,
que as formas de resolução de conflitos refletem a cultura – os valores, as convenções sociais, os símbolos e os
ritos – em que se dão, e segundo, que esta relação é recíproca, pois os processos por meio dos quais se decidem
as controvérsias são um fator chave na manutenção e configuração da cultura de uma sociedade.
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HISTÓRIA DO PROCESSO CIVIL EUROPEU
Autor(es): R. C. van Caenegem
ISBN: 9786586696073

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 214

Preço: R$142,00

Resumo da obra:
A doutrina brasileira conta com excelentes reconstruções históricas, que naturalmente atendem às perspectivas
de seus autores. Faltava em língua portuguesa, contudo, um livro abrangente e ao mesmo tempo compacto sobre
a história do processo civil europeu. A tradução do Processo Civil Comparado Uma Perspectiva Evolutiva, de Dondi,
Ansanelli e Comoglio, procurou colmatar esse mesmo gap em relação ao direito comparado. Agora, este História do
Processo Civil Europeu, de Van Caenegem, na excelente tradução de Augusto Caballero Fleck, procura fazer frente
à lacuna histórica. A conveniência da publicação do livro de Van Caenegem no Brasil obviamente se deve à notória
influência que o processo civil europeu exerceu – e ainda exerce – sobre o processo civil brasileiro. Nascido de
um importante esforço de comparação para compor a International Encyclopedia of Comparative Law, capitaneado
por Mauro Cappelletti, cujo volume dedicado ao processo civil foi publicado em 1987, o trabalho do Professor Van
Caenegem procura passar em revista não só os grandes períodos e apresentar as linhas gerais do processo civil na
Europa, mas também analisar de maneira particular o desenvolvimento do processo civil em cada um dos principais países europeus. Dada a abrangência da tarefa, a síntese alcançada é digna de nota. Naturalmente, é preciso
colocar o próprio livro em uma perspectiva histórica, tendo presente que se trata de um texto finalizado em 1971.
Evidentemente, muitas coisas ocorreram de lá para cá. Em termos legislativos, é impossível deixar de assinalar,
para ficarmos apenas com três exemplos eloquentes, a promulgação do Nouveau Code de Procédure Civile francês
de 1975, das Civil Procedure Rules inglesas de 1997 e da Ley de Enjuiciamiento Civil espanhola de 2000. Em termos de documentação histórica, constituem de óbvio interesse as leis e os ensaios recolhidos na coleção Testi e
Documenti per la Storia del Processo, cuja publicação iniciou somente em 1996, sob a coordenação de Alessandro
Giuliani e Nicola Picardi. Essas contingências, contudo, em nada apagam o interesse histórico que este livro carrega.

A PROVA
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788566722147

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 328

Preço: R$152,00

Resumo da obra:
Este livro corresponde, fundamentalmente, à voz “Prova” de uma enciclopédia. O leitor encontrará um panorama
extraordinariamente rico dos problemas do direito probatório, com ênfase em uma perspectiva comparatista. Ao
livro foram acrescentados cinco apêndices nos quais Michele Taruffo discorre sobre específicas questões. O autor
tem o prazer de trabalhar em regiões de fronteira disciplinar – onde se situa o tema da Prova – e que requerem
grandes doses de cultura jurídica e filosófica. O presente livro é bastante útil a quem deseja adentrar em questões
probatórias tanto a partir de uma perspectiva estritamente processual quanto a partir de uma visão jusfilosófica,
tanto a partir de um enfoque dogmático nacional quanto a partir de estudos de direito comparado.
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JURISDIÇÃO E GARANTIAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO
Autor(es): Adriano Cesar Braz Caldeira
ISBN: 9788566722697

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 190

Preço: R$85,00

Resumo da obra:
Não é preciso salientar que a obra, além do oportuno momento em que é publicada, certamente contribuirá para um
conhecimento mais aprofundado da imbricação dos escopos modernos da jurisdição com as garantias processuais
contempladas no texto constitucional. O desenvolvimento do importante tema, que irrompe realmente instigante,
encontra-se seccionado em quatro capítulos, sinteticamente resumidos na introdução elaborada pelo seu ilustre autor.
O ponto alto do trabalho centra-se, com efeito, no redimensionamento do conceito de jurisdição, abandonando-se as
tradicionais estruturas da ciência processual, que, ao ver do professor Adriano Caldeira, delineiam-se anacrônicas
e não mais se prestam à justa composição da lide. Ademais, a intrincada e debatida questão atinente ao papel do
juiz, detentor do monopólio da jurisdição, vem também enfrentada pela ótica experiente de um advogado. A obra é
ainda finalizada com um interessante capítulo que propõe uma redefinição do modelo de representação social como
mecanismo de transformação das instituições e funções, em particular, a jurisdicional, em prol de um processo,
tanto quanto possível, mais humano e mais próximo da sociedade! Por não me cativar o exemplo daqueles que a
pretexto de prefácio escrevem verdadeiros comentários ou paráfrases, limito-me a enfatizar o que extraí após atenta
leitura: congratulo-me com o professor Adriano Caldeira pela bela monografia que escreveu, inédita sob a vigência
do novo Código de Processo Civil!

NEUROCIENCIA Y PROCESO JUDICIAL
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788415664901

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 184

Preço: R$156,00

Resumo da obra:
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La neurociencia parece estar delimitando de forma -quizás- inevitable las fronteras del conocimiento humano de
la realidad, constatación que está influyendo ya decisivamente en el estudio del proceso judicial. Actualmente es
obligado saber qué es la fMRI, o resonancia magnética funcional por imágenes, para conocer los últimos avances
prácticos -es difícil decir teóricos- tanto en materia probatoria como en la elaboración del juicio jurisdiccional. Hoy en
día podemos averiguar aspectos relevantes para el juicio que hasta ayer mismo eran ciencia ficción. Está comenzando
a determinarse, por ejemplo, si la configuración orgánica cerebral de una persona le ha llevado, no ya a cometer un
delito, sino a actuar de una determinada manera, lo que encierra ventajas enormes, pero también riesgos igual de
relevantes. También empieza a ser posible averiguar el grado de sufrimiento anímico de una víctima, lo que resulta
esencial en el cálculo de los daños morales. Asimismo hay quien investiga, con esta técnica, en el campo de la detección de mentiras. Aunque esto último todavía está lejos de ser una realidad científica, se vislumbra que existe, al
menos, cierto camino por recorrer. El presente libro aborda todas esas cuestiones, junto a las no menos importantes
en torno al estudio de la voluntad humana, determinante para la propia existencia del Derecho, así como a la puesta
en cuestión de las nociones habituales de imparcialidad o valoración de la prueba, entre otras. En definitiva, se abre
una nueva fase en el estudio del enjuiciamiento con la que todos los juristas, inevitablemente, nos tendremos que
enfrentar. De hecho, como seres humanos, ya nos enfrentamos con la misma, aunque sin ser conscientes de ello.

LA MISIÓN DE LOS TRIBUNALES SUPREMOS
Autor(es): Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Michele Taruffo
ISBN: 9788491230748

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 370

Preço: R$262,00

Resumo da obra:
Hace ya décadas que se detecta que los tribunales/cortes supremos/as no cumplen eficientemente con su labor.
En general, son víctima de una tremenda acumulación de casos que ha activado tradicionalmente restricciones
formalistas a su acceso, hasta llegar a la actual selección discrecional de asuntos de los tribunales anglosajones
– certiorari – y de algunos otros del mundo que han copiado ese modelo. Además, existen presiones políticas e
ideológicas que, para bien o para mal, marcan su quehacer decisivamente. Todo ello ha conformado unos tribunales
ciertamente peculiares. En realidad, no acaba de existir un consenso sobre la misión que debe desempeñar el tribunal
que está en el vértice de la pirámide. Si para unos esa misión es prácticamente legislativa, otros insisten en que no
debe olvidarse que a los tribunales supremos se accede a través de un recurso. A partir de ahí se ha desarrollado
una pluralidad de modelos intermedios. Es por ello por lo que la doctrina ha reaccionado cuestionándose sobre cuál
debe ser, en realidad, la misión de esos tribunales de la cúspide. En esta obra se reúne a varios de los autores más
destacados sobre el tema a nivel mundial. Sus opiniones son claras, pero están en una constante evolución que
suscita una profunda reflexión en el lector, ya que va a encontrar pareceres coincidentes y otros muy contrastantes.
En todo caso, la lectura no le va a dejar indiferente, percibiendo claramente la complejidad de un tema que no puede
resolverse sin conocimiento de causa. Este libro, justamente, ofrece una información bastante exhaustiva y muy
novedosa para conseguir obtener dicho conocimiento de un modo condensado, sin perder la riqueza argumental
que el tema encierra.

MODIFICAÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA

Estudo sobre a dinâmica dos enunciados de fatos e de direito no processo civil
Autor(es): Gabriel Felipe Roqueto Riguetti
ISBN: 9786599468865

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 268

Preço: R$147,00
Resumo da obra:
O tema que será desenvolvido nas próximas páginas, escolhido como objeto de estudo, é o da modificação dos
chamados elementos objetivos da demanda durante o curso do processo. Mais especificamente, o que se pretende
enfrentar é o instituto modificativo no processo civil, que há muito tempo tem sido motivo de discordâncias entre
doutrinadores, operadores do direito e até mesmo legisladores, gerando, com isso, uma jurisprudência bastante
tormentosa e, como consequência, intensa insegurança jurídica. A modificação dos enunciados de fato e de direito,
assim como dos pedidos, foi sempre interpretada como uma das tantas questões que somente podem ser resolvidas após o acertamento inicial dos limites do conteúdo da demanda. Em outros termos, os estudiosos em geral
que se ocuparam do instituto modificativo se debruçavam, como primeiro passo metodológico obrigatório, sobre
a identificação da própria demanda, para, só depois, analisar se as alterações promovidas pelas partes naqueles
elementos eram permitidas ou vedadas pelo sistema.
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LIMITES SUBJETIVOS DA EFICÁCIA DA SENTENÇA E DA COISA
JULGADA CIVIL
Autor(es): José Rogério Cruz e Tucci
ISBN: 9786586696189

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 304

Preço: R$137,00
Resumo da obra:
O tema acerca dos limites subjetivos da coisa julgada, sobretudo na primeira metade do século passado, foi objeto
de viva e duradoura polêmica doutrinária entre processualistas da Alemanha e, em particular, da Itália. O profícuo
debate deixou inestimável legado, consubstanciado em premissas metodológicas bem definidas, que, até os nossos
dias, constituem, por certo, ponto de partida para o exame do palpitante assunto. Transcorrido esse período, dois
importantes fatores contribuiram para uma determinada renovação dos estudos sobre o objeto desse trabalho. Em
primeiro lugar, por força do incremento do tráfico negocial gerado pela sociedade moderna, verificou-se uma progressiva dilatação dos nexos de prejudicialidade-dependência existentes entre relações jurídicas envolvendo uma
pluralidade de sujeitos, resultando daí inexorável ampliação da possibilidade de extensão da eficácia da sentença
e da coisa julgada a terceiros. Ademais, em decorrência do enfoque constitucional que os especialistas passaram
a imprimir ao estudo do processo, a dogmática europeia foi igualmente instada a rever a problemática dos limites
subjetivos da coisa julgada, já agora sob o ângulo da tutela do direito de defesa do terceiro, que não participou do
contraditório, mas que sofreu a eficácia da sentença ou foi atingido pela imutabilidade do conteúdo da decisão proferida
no respectivo processo. A tônica do princípio da bilateralidade da audiência, moldado no precioso brocardo audiatur
et altera pars, que depois de inserido em vários textos constitucionais passou a ser investigado, em sucessivas
pesquisas, como um importante corolário da garantia do devido processo legal, recaía na necessidade de efetivo
contraditório entre os sujeitos destinatários diretos do provimento judicial, ou seja, entre as partes. Erigiu-se, portanto,
o dogma de que o processo devia desenrolar-se, com estrita observância dos regramentos ínsitos ao denominado
due process of law, visando à tutela do direito subjetivo material objeto de reconhecimento, satisfação ou assecuração em juízo. Pois bem, a partir da década dos anos 70, diante desse novo viés metodológico, inúmeros escritos
foram dedicados ao exame mais percuciente sobre o relacionamento entre o princípio do contraditório e a eficácia
ultra partes da sentença. Não é preciso ressaltar que, diante das reflexões e subsídios lançados nessas expressivas
contribuições doutrinárias, iluminados pelos sólidos alicerces assentados na dogmática clássica, torna-se um grande
desafio enfrentar as questões teóricas e práticas que irrompem dos limites subjetivos da eficácia da sentença e da
autoridade da coisa julgada, um dos temas “più complessi della scienza del processo”.
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PROCESSO CIVIL COMPARADO. ENSAIOS
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788566722000

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 160

Preço: R$98,00

Resumo da obra:
Entre os anos de 2011 e 2012, a Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul recebeu em
três oportunidades distintas o Professor Michele Taruffo, jurista cuja envergadura intelectual encarta-o entre os
mais importantes da história da doutrina processual civil. Foi com grande alegria e entusiasmo que a comunidade
acadêmica o recebeu para duas conferências no Salão Nobre da nossa Faculdade e para um minicurso em nosso
Pantheon acadêmico. Em todas essas ocasiões, o Professor Michele Taruffo abordou o processo civil em uma perspectiva comparada. Nas conferências, tratou do tema da verdade no processo civil e do perfil das cortes supremas.
No minicurso, abordou em uma perspectiva mais ampla o processo civil na dimensão do direito comparado. Tal o
impacto e a importância da vinda do Professor Michele Taruffo para nossa Faculdade que não tive dúvidas em pedir
sua autorização para traduzir os ensaios que serviram de base às conferências e ao minicurso, que ora apresento
reunidos sob o título Processo Civil Comparado – Ensaios.

PROCESSO CIVIL E IDEOLOGIA
Autor(es): José Rogério Cruz e Tucci
ISBN: 9788566722772

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 342

Preço: R$124,00

Resumo da obra:
Procurando separar o que é aceitável dentro de parâmetros básicos que são ministrados pela legislação e pela
dogmática, tenho procurado me envolver no profícuo debate acadêmico acerca de importantes questões teóricas,
sem perder de vista a minha atuação profissional diuturna como advogado. Não posso afirmar que tenho acertado
todas as vezes na escolha das soluções a que cheguei… Muitas delas, agora reunidas neste livro, submeto, com
redobrada satisfação, à apreciação dos meus estimados Colegas, Orientandos e Alunos, ao mesmo tempo em que
os convido a participar de profícua e consistente reflexão, visando a encontrar, em conjunto, pontos de convergência
que possam aperfeiçoar e iluminar a exegese das leis que regem o processo civil!
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PRUEBA SIN CONVICCIÓN
Estándares de prueba y debido proceso
Autor(es): Jordi Ferrer Beltrán
ISBN: 9788413811079

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 278

Preço: R$195,00
Resumo da obra:
Este libro aporta al debate de la concepción racional de la prueba una pieza faltante: una teoría sobre los estándares
de prueba, sus funciones, la manera en que deben ser formulados y su vinculación con el debido proceso y el deber
de motivación de las decisiones judiciales. El lector encontrará un hilo argumental lleno de sugerencias en muchos
temas probatorios vinculados con los estándares de prueba, fundadas sólidamente y apoyadas en una amplísima
bibliografía y jurisprudencia internacional. Son ideas fuerza del libro la irrelevancia justificativa de la convicción
judicial y la necesidad de que los estándares de prueba no se formulen apelando a las creencias de los juzgadores,
los criterios metodológicos para una correcta formulación de estándares de prueba, las consideraciones de tipo
político para determinar el nivel de exigencia probatoria en el que situar el estándar, o la idea de que la motivación
de las decisiones probatorias no es un sustituto de la necesidad de contar con estándares de prueba, sino que, al
contrario, presupone que se disponga de ellos. El trabajo se presenta con la pretensión de fundar una teoría general
que esté por encima de las diferencias propias de los sistemas jurídicos de civil y common law.

UMA SIMPLES VERDADE
O Juiz e a construção dos fatos
Autor(es): Michele Taruffo
ISBN: 9788566722390

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 300

Preço: R$144,00
Resumo da obra:
Esta obra oferece um sugestivo olhar sobre as complexas relações entre a verdade, o processo e a prova. Nele,
pode-se perceber um feliz encontro das perspectivas histórica, filosófica, dogmática e comparada. Segundo sua
tese central, a determinação da verdade dos fatos no processo é possível e necessária à justiça da decisão judicial,
particularmente em um sistema jurídico baseado no princípio da legalidade. Ao contrário do que pode parecer, não
se trata de uma tese trivial, pois enfrenta diversos adversários que postulam a irrelevância da verdade – seja de
modo geral, como ocorre com a filosofia pós-moderna, seja no âmbito particular do processo, como ocorre, por
exemplo, com as ideologias que o concebem como uma “coisa privada entre as partes” ou como um instrumento
dirigido exclusivamente à solução de controvérsias. Uma vez justificada a atribuição de uma função epistêmica ao
processo, realiza-se uma cuidadosa análise comparada e crítica de inúmeras instituições do direito probatório. O
autor ocupa-se, ademais, da decisão sobre os fatos e de sua justificação, considerando o papel que corresponde
aos standards de prova, às regras de ônus da prova e à exigência de motivação para que se possa dizer que essa
decisão enuncia a verdade.
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FILOSOFIA E TEORIA DO DIREITO

DIREITOS FUNDAMENTAIS

Conceito permanente - novas funções
Autor(es): Leonardo Martins
ISBN: 9786599661143

Data da edição: 2022

N.º de páginas: 408

Preço: R$169,00

Resumo da obra:
O conceito e as funções dos direitos fundamentais são objetos dos mais variados escrutínios da pesquisa justeórica
e jurídico-dogmática. Saber em que medida o desenvolvimento do conceito e das chamadas novas funções dos
direitos fundamentais resulta em sua mais consistente interpretação e concretização é a questão central do presente
estudo. Sem essa reflexão, tendo em vista funções cada vez mais ambiciosas e impactantes no sistema político, o
conceito de direitos fundamentais corre risco de perder sua instrumentalidade, indispensável à concretização das
normas constitucionais que os garantem. Segundo a hipótese central do trabalho, um conceito estrito de direitos
fundamentais encerraria todas as características imprescindíveis à concretização dos direitos fundamentais. Ele seria,
ao mesmo tempo, resiliente para não perder sua essência jurídica e aberto o bastante para abarcar novos desafios
implícitos na teoria e dogmática das “novas funções”. A partir do método epistemológico geral da refutabilidade,
aplicado à construção do método jurídico-dogmático da análise de intervenções e limites às intervenções estatais,
confirmou-se a hipótese em sede de conclusão. A segunda hipótese incidente sobre um âmbito de aplicação do
método na análise da decisão do STF na ADI 4.277 (união de pessoas do mesmo sexo), segundo a qual estariam
nela ausentes quaisquer fundamentos jurídicos consistentes, também foi confirmada à guisa de conclusão.

FILOSOFÍA DE LA PRUEBA JURÍDICA
Autor(es): Giovanni Tuzet
ISBN: 9788413810997

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 286

Preço: R$192,00

Resumo da obra:
El tema de la prueba jurídica emerge entre diferentes saberes que se entrecruzan, entre las cuestiones de derecho
procesal, las epistemológicas y las argumentativas. En ello radica su riqueza teórica, más allá de su relevancia
práctica. Este libro procura tratar los principales aspectos filosóficos del tema, a partir de una perspectiva hermenéutica y subrayando el nexo entre la dimensión práctica y la tensión epistémica que caracteriza a las cuestiones
probatorias. Pero más que defender una serie de tesis, el libro pretende exponer y aclarar un conjunto de cuestiones
vivas en el debate contemporáneo, construyendo un recorrido temático e indicando las principales relaciones entre
prueba jurídica, prueba científica, narraciones procesales, razonamiento probatorio e investigación de la verdad.
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FILOSOFÍA DEL DERECHO Y DE LA PRUEBA
Perspectivas pragmatistas
Autor(es): Susan Haack
ISBN: 9788491230434

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 378

Preço: R$267,00

Resumo da obra:
Los doce ensayos recopilados en esta obra son parte del trabajo filosófico de Susan Haack -en epistemología,
metafísica y en cuestiones del lenguaje, la lógica, la ciencia, la ética y la sociedad- que tienen algún impacto en la
teoría del derecho en general o en el derecho probatorio en particular. Los primeros cinco ensayos se refieren a una
amplia gama de temas filosóficos jurídicamente relevantes, los últimos seis a aspectos sobre el derecho probatorio
estadounidense que regula la prueba científica.

FUNDAMENTAR E DECIDIR

Crítica e reconstrução da teoria discursiva do direito de Alexy
Autor(es): Carsten Bäcker
ISBN: 9786599468872

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 342

Preço: R$187,00

Resumo da obra:
É prática diária dos juristas fundamentar e decidir. Isso vale especialmente para os juízes. O presente texto resultou
da ideia de analisar o processo de fundamentação e decisão dos juízes, para assim alcançar uma teoria da decisão
judicial. No decorrer dos meus estudos orientados por essa ideia, logo me convenci que dos diversos modelos teórico-jurídicos de fundamentação e de decisão ofertados, o modelo da argumentação se mostra como o candidato mais
promissor para o desenvolvimento de uma teoria da decisão judicial. Entre as versões dos modelos da argumentação
pode a teoria da argumentação jurídica de Robert Alexy ter a pretensão de ser o modelo atualmente mais complexo
e mais amplamente trabalhado. Ao mesmo tempo, seu modelo é uma das mais criticadas propostas teórico-jurídicas
nessa área. A partir dessas constatações, a presente análise se concentra no exame da teoria da argumentação
jurídica de Alexy e, especialmente, de seu ponto central, a teoria discursiva do direito de Alexy. O resultado do
meu exame sugere que o modelo da argumentação jurídica de Alexy pode prevalecer contra as críticas apenas se
a dimensão ideal da teoria do discurso for completamente abolida. Portanto esse trabalho oferece, essencialmente,
como anuncia o subtítulo, uma reconstrução da teoria discursiva do direito de Alexy que renuncia à dimensão ideal.
A teoria discursiva do direito, na versão aqui sugerida, paga, por isso, o preço de uma ampla relatividade. Essa
relatividade não leva, porém, como poderia se temer, a uma completa instabilidade teórico-epistemológica. Ela
resulta muito mais em um entendimento da racionalidade como otimalidade.
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HERMENÊUTICA JURÍDICA RADICAL
Autor(es): Ari Marcelo Solon
ISBN: 9788566722451

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 144

Preço: R$93,00

Resumo da obra:
Tenta-se aqui explicitar as principais contribuições feitas para a consolidação do tipo de hermenêutica universal,
revolucionária e progressista que se intenta alcançar, com o intuito de perscrutar as fronteiras já desbravadas para
que assim se possa entrever os contornos daquilo que não pode ser visto imediata e claramente, mas que se acredita
poder se intuir ao fim do percurso proposto na busca de uma interpretação consentânea à justiça social, que diverge,
não raro, do sentido encontrado pelo tradicionalismo alheio tanto à nossa hermenêutica quanto ao deus Hermes e
aos oráculos de Delfos. Em vez de acatar uma teoria da interpretação imutável, maquiada em diversas épocas como
algo novo, pensamos que é chegado o momento de abandoná-la, ou mesmo de fomentar-lhe o desaparecimento.
Esta modalidade de teoria da interpretação, ditadora de cânones e princípios hermenêuticos, não deve seduzir mais
os juristas preocupados com a verdade e a justiça social; não é a hermenêutica tradicional, racionalista e dogmática
a que devemos recorrer para sua consecução, mas à ciência do direito livre, sociológica e filosófica, que há de
funcionar como um guia para uma hermenêutica radical.

ILÍCITOS ATÍPICOS
Sobre o abuso de direito, fraude à lei e desvio de poder
Autor(es): Juan Ruiz Manero, Manuel Atienza
ISBN: 9788566722123

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 112

Preço: R$93,00
Resumo da obra:
A noção de “ilícitos atípicos” é abordada a partir de duas ideias fundamentais. A primeira indica que o abuso do
direito, a fraude à lei e o desvio de poder obedecem a uma mesma lógica, sendo concretizações de um mesmo
conceito geral. A segunda caracteriza os ilícitos atípicos – diferenciando-os dos ilícitos típicos – como uma oposição
aos princípios (não às regras) do sistema jurídico. De qualquer modo, a importância prática dos ilícitos atípicos
vincula-se à importância dos princípios jurídicos no “paradigma constitucional”. O tipo de jurista que o Estado de
Direito Constitucional necessita precisa ser capaz de detectar e reagir frente à peculiar forma de atentado ao direito
implicadas nos ilícitos atípicos: o abuso do direito, a fraude à lei e o desvio de poder.
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INTRODUÇÃO À TEORIA DO DIREITO
Autor(es): Adrian Sgarbi
ISBN: 9788566722048

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 384

Preço: R$92,00

Resumo da obra:
Introdução à teoria do direito é livro de iniciação ao estudo do Direito nos cursos de graduação jurídica. Como tal
é constituído pela exposição sistemática dos temas centrais da disciplina conforme orientação do syllabus de instituições brasileiras e estrangeira, da seguinte forma: I – O direito; II – Norma jurídica; III – Ordenamento jurídico;
IV – Léxico. Os conceitos jurídicos fundamentais; V – Interpretação jurídica; VI – Vigência, aplicabilidade e aplicação
de normas; VII – A avaliação ético-política do direito. Por ser um manual, foi pensado de modo a atender a didática
de sala de aula e facilitar estudos fora dela. A matéria está disposta em análise progressiva, cada capítulo possui
recomendações de leitura, e a obra, um glossário. A fim de dotá-lo de autonomia, legislação pertinente foi transcrita
no livro e os exemplos refletem posições das cortes superiores do Brasil.

O CONCEITO E A NATUREZA DO DIREITO
Autor(es): Robert Alexy
ISBN: 9788566722116

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 80

Preço: R$69,00

Resumo da obra:
A explicação da natureza do direito e a consequente configuração de seu conceito tem sido, desde a Antiguidade,
um problema central na filosofia jurídica. Ao responder a este problema, a filosofia do direito se refere à pergunta
sobre a essência e as propriedades daquilo que existe, uma pergunta fundamental da ontologia. Este livro contém
a tradução ao português de três ensaios de Robert Alexy dedicados à questão: o que é o direito? Nestes ensaios,
Alexy esclarece e desenvolve detalhadamente as teses mais emblemáticas de sua teoria do direito, situando-a na
discussão. E ao fazê-lo dialoga com as conhecidas teses do positivismo exclusivo e inclusivo, ressaltando as diferenças
que o seu não-positivismo oferece a ambas e tentando demonstrar por que este último possui mais possibilidade de
correção teórica e prática. Finalmente, Alexy também apresenta uma caracterização da filosofia do direito e explica
quais são as propriedades que melhor a definem como ramo da filosofia que pensa sobre o fenômeno jurídico.
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O DIREITO DOS DIREITOS

Escritos sobre a aplicação dos direitos fundamentais
Autor(es): Carlos Bernal Pulido
ISBN: 9788566722031

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 352

Preço: R$122,00
Resumo da obra:
Esta obra estuda a aplicação dos direitos fundamentais no neoconstitucionalismo latino-americano, sobretudo com
base em uma reflexão dirigida à experiência da Corte Constitucional colombiana após a Constituição de 1991. A
presente investigação analisa e avalia as metodologias apropriadas a tal aplicação (destacadamente, a ponderação
e o princípio da proporcionalidade) e sua utilização no controle de constitucionalidade, e também indaga sobre os
limites ao poder do juiz constitucional. Além disso, esquadrinha as particularidades do modo pelo qual este último
deve decidir casos concretos com base nas cláusulas constitucionais que protegem os direitos de liberdade e
igualdade, o devido processo legal e os direitos sociais. A partir deste estudo, esta obra apresenta uma análise
crítica dos efeitos da aplicação de tais direitos e da jurisprudência constitucional na concepção do ordenamento
jurídico. As reflexões que encerra descrevem as principais transformações do direito constitucional na última era
do constitucionalismo no hemisfério sul e avalia em qual medida são elas compatíveis com os fundamentos da
democracia e do Estado de Direito.

O MUNDO DE KELSEN
Autor(es): Adrian Sgarbi
ISBN: 9788566722543

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 165

Preço: R$79,00

Resumo da obra:
O Mundo de Kelsen constitui livro cujo propósito é didaticamente guiar o leitor e fazê-lo caminhar nos meandros da
teoria jurídica, do Estado, da constituição, da política e da filosofia de Kelsen. Os temas aqui tratados foram cuidadosamente selecionados de modo a tornar possível a compreensão de autor que, ao largo de sua ampla trajetória
intelectual, ocupou-se de muitos e variados assuntos. Desta forma, este volume foi concebido em oito capítulos,
assim distribuídos: Cap. 1. Teoria pura do Direito – Cap. 2. Kelsen e a divisão entre direito público e direito privado
– Cap. 3. Kelsen, a liberdade e a ordem – Cap. 4. Kelsen e a interpretação jurídica – Cap. 5. O Estado como ordem
normativa – Cap. 6. A função da constituição – Cap. 7. O pensamento político de Hans Kelsen – e Cap. 8. Choque
de mundos: Carl Schmitt contra Hans Kelsen. Como tal, é obra de formação em teoria e filosofia do direito.
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POSITIVISMO JURÍDICO LÓGICO-INCLUSIVO
Autor(es): Juliano Maranhão
ISBN: 9788487827280

Data da edição: 2012

N.º de páginas: 184

Preço: R$77,00

Resumo da obra:
Diante da polêmica contemporânea entre positivistas inclusivistas e exclusivistas, o autor desenvolve, com precisão
e rigor, uma terceira via, que chama de inclusivismo lógico, ao inverter a forma usual pela qual se vê a relação entre
princípios e regras jurídicas: não são as regras derivadas ou justificadas pelos princípios morais e de políticas públicas,
mas os princípios é que se legitimam como razões jurídicas vinculantes na medida em que são endossados pelo
conteúdo das regras. Com isso, o autor chama a atenção para o fato de que a autoridade e o conteúdo de valores
morais empregados na atividade dos tribunais podem ser derivados da autoridade das próprias regras postas, assumindo-se a objetividade, ao menos parcial, do conteúdo das fontes. Essa incorporação apenas indireta da moralidade,
a partir de uma valoração não engajada das fontes, dá novo fôlego ao ideal de neutralidade do positivismo jurídico.

RETÓRICA FORENSE

História, argumentação e invenção retórica
Autor(es): Eduardo Scarparo
ISBN: 9786599468834

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 380

Preço: R$147,00
Resumo da obra:
Quem argumenta pretende obter a adesão de um auditório a uma tese. Para tanto, precisa da retórica que, ao invés
de ser entendida como um artifício de enganadores, deve ser vista como uma ponte de alteridade. Ela viabiliza que,
em assuntos que só comportam probabilidades, as razões sejam consideradas por diferentes auditórios. Envolver-se
com a incerteza, com o contexto e com a diferença é, justamente, a chave de leitura da retórica que se propõe na
obra. O livro dedica-se, no Capítulo 1, à costura da história da retórica com a do direito, a fim de compreender o
presente da retórica forense em processos históricos que lhe dão significação. No Capítulo 2, contrapõe argumentação e demonstração, para justificar racionalidade em discussões que não se resolvem com cálculos. No Capítulo
3, trabalha com a invenção retórica, apresentando perspectivas contemporâneas sobre o ethos, o pathos e o logos.
Trata do orador e da credibilidade que ele pode gerar, lida com as paixões, com o auditório e com sua importância
no ambiente retórico, para, por fim, centrar esforços na racionalidade discursiva, com o estudo das inferências e da
tópica, inclusive com avanço sobre técnicas argumentativas. O livro é um alfarrábio de antigas e novas instruções
para construção de pontes de alteridade. Apresenta uma retórica tendente a criar acordos de entendimento entre
sujeitos com valores, pensamentos e hierarquias diferentes, em variados contextos. A liberdade e as diferenças
de pensamento são muito significativas para a consecução das democracias, e, nesse sentido, a retórica que se
defende não é a porta para o engodo, mas um caminho que intercede vivamente em favor da cidadania.
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REVISTA BRASILEIRA DE FILOSOFIA 241
Autor(es): Juliano Maranhão, Tercio Sampaio Ferraz Jr.
ISBN: 347205241

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 284

Preço: R$85,00

REVISTA BRASILEIRA DE FILOSOFIA 242
Autor(es): Amalia Amaya, Juliano Maranhão, Tercio Sampaio Ferraz Jr.
ISBN: 347205242

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 352

Preço: R$85,00

Resumo da obra:
O presente volume da Revista Brasileira de Filosofia apresenta e debate linhas de investigação de professores da
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) em intercâmbio de ideias com professores e pesquisadores
brasileiros. Cada professor escolhido da UNAM submeteu um texto inédito, dentro de suas áreas de pesquisa, que
foi, então, comentado por professor ou pesquisador brasileiro e, subsequentemente, replicado pelo autor. Embora
tratem de temas diversos, todos os textos se inserem no âmbito da filosofia prática, com contribuições da filosofia
política, filosofia moral, teoria do direito, teoria da argumentação e sociologia, com enfoques metodológicos que vão
desde uma perspectiva analítica até a teoria da história, elaborados de forma sensível ao contexto latino-americano
e suas tradições. Trata-se de mais uma contribuição da RBF não apenas para a promoção de novas discussões
sobre os temas abordados, mas especialmente para o florescimento de um diálogo e uma integração acadêmica
multicultural que tenha potencial para gerar novas interações entre as comunidades no futuro.
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UMA DISCUSSÃO SOBRE A TEORIA DO DIREITO
Autor(es): Eugenio Bulygin, Joseph Raz, Robert Alexy
ISBN: 9788566722024

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 128

Preço: R$75,00

Resumo da obra:
Uma das questões mais discutidas recentemente no âmbito da filosofia jurídica é a relativa ao status da teoria
do direito: Qual seu objeto? Quando ela é bem sucedida? Admite-se, em linhas gerais, que a tarefa da teoria está
estreitamente ligada à realização de uma análise do conceito de direito, e que o êxito da teoria depende, ao menos
em parte, de que tal análise seja frutífera. Em Pode haver uma teoria do direito?, o trabalho principal desse livro,
Joseph Raz se ocupa dessas questões, e sua postura é rebatida em dois ensaios por Robert Alexy e por Eugenio
Bulygin, que têm visões diferentes sobre o assunto. Joseph Raz oferece, finalmente, uma réplica às críticas. O livro
interessa não apenas aos filósofos do direito, senão também aos que estão preocupados, no âmbito da filosofia
em geral, com a relação entre a análise filosófica e a análise conceitual. O livro contém, ademais, dois estudos
preliminares de relevância na matéria e bastante úteis ao leitor ao fornecer-lhe os instrumentos teóricos necessários
para abordar a discussão.

ESTUDOS SOBRE LÓGICA E DIREITO
Autor(es): Juliano Maranhão
ISBN: 9788566722079

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 256

Preço: R$67,00

Resumo da obra:
O livro reúne artigos do autor publicados em periódicos internacionais e nacionais sobre lógica, filosofia do direito
e interpretação jurídica, enfrentando questões como: É possível uma lógica de normas? Qual o papel da lógica na
identificação e interpretação do direito? Normas e sistemas normativos possuem uma estrutura lógica? Como é
possível representar logicamente a dinâmica dos ordenamentos jurídicos? Como descrever precisamente lacunas,
conflitos normativos e exceções às regras? Por que consequências lógicas de normas podem ser “derrotadas” na
aplicação do direito? A abordagem é analítica, empregando técnicas de fronteira em lógica formal para compreender
os fundamentos do raciocínio jurídico na atividade de interpretação.
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CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO
Autor(es): Daniel González Lagier
ISBN: 9788416212866

Data da edição: 2015

N.º de páginas: 224

Preço: R$181,00

Resumo da obra:
¿Qué tipos de normas jurídicas hay? ¿Qué ocurre si dos normas se contradicen? ¿Qué quiere decir que una autoridad es competente para imponer una sanción? ¿Cuándo una norma jurídica es válida? ¿Qué quiere decir que soy
responsable de haber ocasionado un daño o que tengo derecho a reclamar lo que es mío? ¿Qué es un acto ilícito?
¿Y un deber? ¿De dónde vienen las normas jurídicas? ¿Cómo se aplica el derecho? ¿Cuándo es bueno un argumento
jurídico? Todas estas preguntas hacen referencia a conceptos básicos del derecho, esto es, conceptos que no son
exclusivos de una específica rama del mismo, sino comunes a todas ellas. El estudio de estos conceptos es una
manera –desde luego, no la única, pero sí fructífera– de introducirse en la comprensión del fenómeno jurídico. Con
su análisis podremos hacernos una idea aproximada de la finalidad y la función del derecho y del modo de operar
y razonar de los operadores jurídicos. Este libro pretende, por medio de la explicación de diez conceptos jurídicos
fundamentales, ofrecer a los estudiantes de las disciplinas jurídicas un material que les sirva para orientarse en la
complejidad de preguntas como las anteriores y que les estimule a seguir preguntando sobre el derecho.

INSTITUCIONES DEL DERECHO
Autor(es): Neil MacCormick
ISBN: 9788497688598

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 389

Preço: R$327,00

Resumo da obra:
Instituciones del derecho contiene una presentación con pretensiones de exhaustividad de una teoría institucional
del derecho. Pero, a diferencia de buena parte de la literatura contemporánea sobre la materia, es un libro con el
cual el lector puede también aprender de derecho. Aunque comienza ofreciendo una definición de derecho como un
orden normativo institucional, luego muestra cómo desde esa perspectiva es posible arrojar luz sobre cuestiones
fundamentales del derecho público y del derecho privado. En esto el libro es un libro de “instituciones” en un sentido
que lo vincula a una forma tradicional de literatura jurídica, de la cual las Instituciones del Derecho de Escocia (1681)
de Lord Stair son un ejemplo paradigmático. Éste es un libro escrito por un autor que cree que la labor de la teoría
del derecho no se reduce a aclarar las confusiones que afectan al lenguaje de los juristas; que, al contrario, cree
importante hacer un examen atento y sofisticado de las prácticas jurídicas que existen realmente, porque a través
de su reconstrucción racional podemos entender la forma en que un orden normativo se transforma, por así decirlo,
en instituciones. Instituciones del derecho es un intento de reconstruir de este modo el derecho contemporáneo.
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LA FILOSOFÍA DEL DERECHO DE GUSTAV RADBRUCH
Y tres ensayos de posguerra de Gustav Radbruch
Autor(es): Stanley L. Paulson
ISBN: 9788491235798

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 240

Preço: R$169,00

Resumo da obra:
Gustav Radbruch es, junto con Hans Kelsen, uno de los filósofos del derecho de habla alemana más importantes del
siglo xx. El tratado de Filosofía del derecho de 1932 y los ensayos de posguerra de Radbruch constituyen dos puntos
centrales en la reflexión filosófico-jurídica alemana de dicho siglo. En La filosofía del derecho de Gustav Radbruch,
Stanley L. Paulson, destacado conocedor de la filosofía jurídica europea y prolífico especialista de la obra de Kelsen,
presenta un conjunto de ensayos en los que expone el pensamiento filosófico-jurídico de Radbruch. Con el rigor que
lo caracteriza, Paulson resalta el no-positivismo de Radbruch, que va desde sus lecciones de Kiel de 1919 hasta sus
ensayos de posguerra, para así desmitificar la supuesta conversión de Radbruch del positivismo jurídico al derecho
natural. Mediante un profundo diálogo con la obra de Radbruch y sus fundamentos neokantianos, así como con
los más diversos intérpretes de Radbruch, Paulson logra dar una visión integral y coherente del pensamiento de
este filósofo del derecho, el cual goza de un notorio renacimiento en la filosofía jurídica alemana contemporánea.
Además, esta obra incluye tres ensayos de posguerra de Radbruch, a saber, “Cinco minutos de filosofía del derecho”, “Arbitrariedad legal y derecho supralegal” y “Ley y derecho”, siendo este último traducido por primera vez al
español. Así, Paulson pone en las manos del lector de habla hispana una obra fundamental que apunta a rehabilitar
el pensamiento no-positivista de Radbruch.

DERECHO DEGENERADO. TEORÍA JURÍDICA Y JURISTAS DE
CÁMARA EN EL TERCER REICH
Autor(es): Bernd Rüthers
ISBN: 9788491230687

Data da edição: 2016

N.º de páginas: 245

Preço: R$162,00

Resumo da obra:
La obra Derecho degenerado presenta un cuadro sintético del papel de los juristas y los profesores de derecho en
la Alemania nazi, interrogándose acerca de su responsabilidad moral y planteando los riesgos que para el futuro
del Estado de derecho implica el no prestar suficiente atención a la historia jurídica de aquella época. El análisis se
centra particularmente en Carl Schmitt y en Karl Larenz y pone de relieve el uso que a partir de dichos autores se dio a
ciertos conceptos jurídicos por ellos forjados o difundidos, como el de «pensamiento concreto de orden» o la idea de
«conceptos generales-abstractos». Es un libro útil e interesante tanto para el lector cultivado no experto en derecho
como para el jurista con inquietudes sobre la historia jurídica reciente y la trayectoria de los conceptos jurídicos en
nuestra época. El autor se muestra comedido en sus juicios políticos y morales y huye de todo sensacionalismo,
tratando de dar siempre prioridad al análisis sosegado y a las cuestiones de fondo.
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EL NOVECIENTOS JURÍDICO
Un siglo posmoderno

Autor(es): Paolo Grossi
ISBN: 9788497689113

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 109

Preço: R$94,00

Resumo da obra:
Este libro reúne alguna de las aportaciones más recientes de Paolo Grossi. Prioritariamente destinado a los estudiantes de ciencias jurídicas, pero también a los ajenos al mundo del derecho, en ellas aparece el fundamento de
su pensamiento jurídico. A partir de un sintético recorrido histórico que arranca en sus orígenes medievales, el
autor repasa los hechos y las teorías que dieron lugar al nacimiento del derecho moderno, analizando sus bases y
consecuencias. Grossi se detiene en particular en el análisis de las crisis del Estado y la ley que se manifiestan a
finales del siglo XIX y principios del XX, y en las respuestas a las mismas, las cuales, en el plano jurídico, hacen,
en su opinión, del Novecientos una época «de transición». En un nuevo tiempo de crisis, que afecta en particular a
Occidente, el libro presenta su conocida teoría de la centralidad de los juristas y de la recuperación de la sociedad
como la auténtica forjadora del derecho como una plausible alternativa en la «era de la globalización».

CAUSALIDAD Y RESPONSABILIDAD

Un ensayo sobre derecho, moral y metafísica
Autor(es): Michael S. Moore
ISBN: 9788497688727

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 752

Preço: R$492,00

Resumo da obra:
El concepto de causalidad es fundamental para asignar responsabilidad, moral y jurídica, por eventos. Pero la relación
entre la causalidad y la responsabilidad permanece poco clara. ¿Cuál es, exactamente, la conexión entre el concepto
de causalidad usado al atribuir responsabilidad y las explicaciones de las relaciones causales ofrecidas por la filosofía de la ciencia y la metafísica? ¿Cuánto de lo que llamamos responsabilidad causal es definido, en verdad, por
factores no causales? Este libro sostiene que una gran parte de la teoría jurídica sobre estas cuestiones es confusa
e incoherente, y representa el primer intento exhaustivo, desde el trabajo de Hart y Honoré, de aclarar el trasfondo
filosófico de los debates jurídicos y morales. En primer lugar, el libro ubica a la causalidad en el derecho penal y el
derecho de daños, y delinea la metafísica presupuesta por la teoría jurídica. Luego analiza las mejores explicaciones
teóricas de la causalidad ofrecidas por la filosofía de la ciencia y la metafísica y, valiéndose de ellas, critica muchos
de los conceptos jurídicos centrales que circundan a la causalidad, como los de la causalidad sobreviniente, la
predictibilidad del daño y la participación. Considera y rechaza las propuestas radicales que tienden a erradicar a la
causalidad del derecho, usando, en cambio, cálculos de riestos para atribuir responsabilidad. El análisis resulta ser
un argumento poderoso para que revisemos nuestro entendimiento del papel que juega la causalidad en la atribución
de responsabilidad, tanto jurídica como moral.
PÁGINA

95

ENTRE LA AUTORIDAD Y LA INTERPRETACIÓN
Sobre la teoría del derecho y la razón práctica
Autor(es): Joseph Raz
ISBN: 9788415664840

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 416

Preço: R$312,00

Resumo da obra:
El presente libro constituye una recopilación de artículos de Joseph Raz referentes a la estrecha relación entre razonamiento moral y jurídico y su vinculación con la teoría del derecho y la filosofía práctica en general. En la primera
parte – metodológica – se reúnen artículos que analizan la posibilidad de hacer teoría del derecho y la contraposición
entre dos grandes concepciones sobre la teoría del derecho, aquella que sigue las líneas de Herbert Hart y la que ha
sido propuesta por Ronald Dworkin. La segunda parte explora la relación entre el derecho, el concepto de autoridad
legítima y la moral. Se retoman cuestiones clásicas tratadas por Raz sobre la autoridad como servicio, la incorporación de estándares morales en el derecho y la especial relación entre el razonamiento con reglas y el derecho. La
tercera parte se ocupa del problema de la interpretación y en qué sentido esta interpretación puede ser conservadora o innovadora, y la especial vinculación entre intención de la autoridad e interpretación. Por último, se exploran
diferentes cuestiones atinentes a la relación entre interpretación de las constituciones y la noción de autoridad. A
modo de apéndice se incluyen consideraciones sobre la autonomía del derecho frente a otras consideraciones y el
valor de las razones prácticas de carácter público. La obra de Joseph Raz ha tenido un impacto notable en la filosofía
del derecho contemporánea, en la que aparece como uno de los principales representantes de la tradición iuspositivista. Sus escritos de filosofía política son también una contribución indispensable para cualquiera interesado en
el liberalismo y sus relaciones con el perfeccionismo. Lo mismo sucede con su visión de la filosofía moral, conocida
por la defensa de un pluralismo de valores que no son conmensurables y, más generalmente, con su postura sobre
el razonamiento práctico y la existencia de razones para la acción, de inspiración antikantiana.

EL LIBRO DE LOS PERMISOS
Autor(es): Eugenio Bulygin
ISBN: 9788491235880

Data da edição: 2019

N.º de páginas: 186

Preço: R$124,00

Resumo da obra:

PÁGINA

96

Las permisiones y las normas permisivas ocupan un lugar destacado en la teoría del derecho, la lógica deóntica y la
filosofía moral. Esta obra, El libro de los permisos, pone de manifiesto la rica variedad de problemas que se entrecruzan
en su análisis: la distinción entre normas y proposiciones normativas, la naturaleza dinámica y jerárquica del derecho,
la plenitud de los sistemas jurídicos, la discrecionalidad judicial, etcétera. Este volumen reúne textos de profesores
de universidades latinoamericanas y españolas que revisan diferentes aspectos de esa agenda conceptual. Su hilo
conductor es el desarrollo del enfoque clásico de Alchourrón y Bulygin. Los ejes críticos más relevantes enfatizan
la necesidad de revisar ese modelo a la luz de teorías que tomen en cuenta, a diferentes niveles en la identificación
del derecho, el papel de las prácticas interpretativas en la determinación del valor de verdad de las proposiciones
normativas y la relevancia de los principios jurídicos y morales en la justificación de decisiones judiciales. De este
modo, este libro puede entenderse como una polémica acerca del enfoque positivista, una oposición entre diferentes
concepciones del derecho y un esfuerzo por comprender mejor los sistemas normativos y el razonamiento jurídico.

LA REVOLUCIÓN SECRETA
Del Estado de Derecho al Estado judicial. Un ensayo sobre Constitución y método
Autor(es): Bernd Rüthers
ISBN: 9788491237631

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 176

Preço: R$135,00
Resumo da obra:
Una revolución secreta ha tenido lugar en Alemania. “Revolución”, pues un sistema originalmente parlamentario
ha sido transformado en uno donde los jueces son quienes ya no solo deciden el derecho, sino quienes también
lo crean; de ese modo, el derecho no se define ya en el Parlamento Federal, sino por aquello que deciden los más
altos tribunales regionales y, muy especialmente, por el contenido que el Tribunal Constitucional Federal asigna
a la Ley Fundamental. “Secreta”, pues ese cambio ha transcurrido prácticamente inadvertido para la doctrina en
general, siendo que no es sino en los últimos años que han comenzado a saltar las alarmas respecto al excesivo
poder del tribunal de Karlsruhe. El ensayo que aquí se presenta constituye la etapa más avanzada de las denuncias
que Rüthers lleva realizando desde hace varias décadas. El autor sostiene que las cuestiones metodológicas son
cuestiones constitucionales y critica la poca claridad del Tribunal Constitucional Federal respecto a los métodos
que utiliza en la resolución de sus casos, así como la introducción de una “interpretación objetiva” no contemplada
en la Ley Fundamental que viene a modificar lo establecido por el constituyente, violentando así los principios del
Estado democrático de derecho y de división de poderes.

TEORÍA GENERAL DE LAS DECISIONES JUDICIALES
Autor(es): Rafael Hernández Marín
ISBN: 9788413812281

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 504

Preço: R$358,00

Resumo da obra:
El derecho obliga a los jueces a intervenir en diversos asuntos y a dictar decisiones en los asuntos en los que
intervienen. Aunque es en la tramitación y resolución de los litigios que llegan a los juzgados y tribunales donde los
jueces desarrollan su labor más característica. También en el ejercicio de esta actividad los jueces están obligados
a dictar decisiones de diversas clases. Pero hay un tipo de decisiones judiciales especialmente importantes, porque
mediante ellas los jueces ejercen ese poder del Estado que ostentan, el poder judicial, el poder de juzgar o decidir
los litigios que conocen. Son las denominadas “decisiones sobre el fondo del litigio” (o “sobre el fondo del asunto”),
contenidas en sentencias y que constituyen el aspecto principal de estas resoluciones. Estas son las decisiones
judiciales que constituyen el objeto de este libro y a las que se refiere exclusivamente el término “decisión judicial”
utilizado a lo largo de esta obra. La teoría acerca de las decisiones judiciales desarrollada en este trabajo puede ser
calificada como jurídica, porque no se ocupa de los aspectos sociológicos, psicológicos o ideológicos que influyen
en las decisiones judiciales, sino solo de los requisitos que el derecho exige a esas decisiones. Y también puede ser
calificada como general. Pues, por un lado, la teoría tiene la pretensión de ser válida para cualquier decisión judicial
sobre el fondo de un litigio, con independencia de cuál sea la rama del derecho o jurisdicción en la que el litigio se
inscriba; y, por otro lado, aunque su finalidad principal es exponer los requisitos que el derecho español exige a las
decisiones judiciales, esos requisitos son en gran medida comunes a numerosos ordenamientos jurídicos.
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LÓGICA DEÓNTICA, NORMAS Y PROPOSICIONES NORMATIVAS
Autor(es): Eugenio Bulygin
ISBN: 9788491234678

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 146

Preço: R$115,00

Resumo da obra:
En los diversos artículos recopilados en este libro, Eugenio Bulygin muestra que una clara distinción entre normas
y proposiciones normativas es esencial no solo para comprender el discurso normativo sino también para elaborar
una justificación adecuada a uno de los desafíos centrales de la lógica deóntica: la posibilidad de una genuina lógica
de normas. Además, Bulygin ofrece su visión del modo en que Carlos E. Alchourrón y Georg Henrik von Wright
lucharon para clarificar la naturaleza de la lógica deóntica. Este testimonio no se agota en las cuestiones conceptuales que estructuran este libro, sino que también muestra aspectos esenciales de la personalidad de cada uno de
esos grandes filósofos. En los dos últimos ensayos de este volumen se recogen textos de Alchourrón y von Wright
en los que ellos exponen directamente su visión del tema central de este libro: la relevancia de la distinción entre
normas y proposiciones normativas.

LA TEORÍA PRINCIPALISTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Estudios sobre la teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy
Autor(es): Jan-R Sieckmann
ISBN: 9788497688352

Data da edição: 2011

N.º de páginas: 322

Preço: R$254,00
Resumo da obra:
La teoría de los derechos fundamentales es un tema tan crucial como controvertido. Debido al aumento de Estados
que se configuran como «constitucionales» y «democráticos», y también al desarrollo de sistemas europeos e internacionales de protección de derechos humanos, la búsqueda de modelos generales de protección iusfundamental
cobra una enorme importancia. Entre estos modelos, la Teoría de los derechos fundamentales de Robert Alexy ha
sido uno de los que más aceptación ha merecido tanto en el ámbito académico como en la práctica del derecho.
Pese haber sido blanco de numerosas críticas, constituye, por su solidez teórica y reconocimiento internacional,
uno de los referentes más adecuados sobre el tema. Los trabajos reunidos en este volumen analizan y discuten si la
teoría principialista desarrollada por Alexy ofrece el marco idóneo para elaborar una teoría y una dogmática general
de los derechos fundamentales más allá de las fronteras de los sistemas jurídicos nacionales. En ellos se abordan
problemas relativos a la teoría de las normas iusfundamentales, al método de la ponderación o a los principios de
proporcionalidad y de igualdad. Aparte del propio Alexy, los autores que participan en este libro han contribuido – en
diversa manera e incluso desde perspectivas críticas – al desarrollo de esa teoría general y pueden ser considerados
como especialistas en la teoría de los principios y de los derechos fundamentales.
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DIREITO CIVIL

A SIMULAÇÃO NO DIREITO CIVIL BRASILEIRO
Um estudo comparativo entre os sistemas do revogado Código Civil de 1916 e o
do Código Civil em vigor de 2002
Autor(es): Custódio da Piedade Ubaldino Miranda
ISBN: 9786586696028

Data da edição: 2020

N.º de páginas: 230

Preço: R$102,00
Resumo da obra:
Código Civil em vigor dispensa à simulação um tratamento substancialmente diferente do dado pelo Código Civil
de 1916. A publicação dessa obra observa a doutrina mais recente e faz também um estudo comparativo da simulação no código atual e no anterior. É especialmente nos efeitos de simulação que o novo Código Civil de 2002
afastou-se radicalmente do velho Código de Beviláqua. Em vista disso, os efeitos da simulação são objeto de um
capítulo inteiro, extenso, em que se estuda, na sua primeira parte, os efeitos da simulação entre as partes, e na
segunda, esses efeitos em relação a terceiros, especialmente os de boa-fé, e, em cada uma dessas matérias, tanto
à luz do CC de 1916, como, posteriormente, no âmbito do Código de 2002, em vigor. Escusado dizer que todos os
restantes capítulos foram enriquecidos com as luzes dos autores mais representativos que se têm dedicado ao
tema, de grande interesse prático e não menor relevo teórico, fazendo-se aqui e ali as alterações necessárias, isto
é, exigidas pelas implicações diretas que as conclusões desses autores inegavelmente acarretavam. Muitos desses
ensinamentos estão condensados em notas de rodapé, que melhor elucidam, assim, as matérias do texto, sendo,
por isso mesmo, de leitura indispensável.

DIREITO E ARTE
O direito da arte brasileiro sistematizado a partir do paradigma alemão
Autor(es): Lisiane Feiten Wingert Ody
ISBN: 9788566722635

Data da edição: 2018

N.º de páginas: 348

Preço: R$115,00
Resumo da obra:
Trata-se de obra jurídica, na qual o leitor é apresentado ao Direito da Arte a partir do direito alemão, em que é
disciplina consolidada. A autora, considerando casos reais, propõe a sistematização da matéria no Brasil, expondo
suas fontes e os conceitos, assim como as relações da arte com o Direito Autoral, com as normas de promoção e
proteção do patrimônio cultural, histórico e artístico e com o Direito Civil. Além disso, enfrenta a questão de ilegalidades envolvendo obras de arte e trata de algumas regras especiais atinentes à arte, no âmbito do direito tributário,
do fundacional e do securitário. Com redação clara, o livro destina-se não apenas a juristas, mas a artistas e a todo
público interessado em arte.
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LIMITES SUBJETIVOS DA EFICÁCIA DA SENTENÇA E DA COISA
JULGADA CIVIL
Autor(es): José Rogério Cruz e Tucci
ISBN: 9786586696189

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 304

Preço: R$137,00
Resumo da obra:
O tema acerca dos limites subjetivos da coisa julgada, sobretudo na primeira metade do século passado, foi objeto
de viva e duradoura polêmica doutrinária entre processualistas da Alemanha e, em particular, da Itália. O profícuo
debate deixou inestimável legado, consubstanciado em premissas metodológicas bem definidas, que, até os nossos
dias, constituem, por certo, ponto de partida para o exame do palpitante assunto. Transcorrido esse período, dois
importantes fatores contribuiram para uma determinada renovação dos estudos sobre o objeto desse trabalho. Em
primeiro lugar, por força do incremento do tráfico negocial gerado pela sociedade moderna, verificou-se uma progressiva dilatação dos nexos de prejudicialidade-dependência existentes entre relações jurídicas envolvendo uma
pluralidade de sujeitos, resultando daí inexorável ampliação da possibilidade de extensão da eficácia da sentença
e da coisa julgada a terceiros. Ademais, em decorrência do enfoque constitucional que os especialistas passaram
a imprimir ao estudo do processo, a dogmática europeia foi igualmente instada a rever a problemática dos limites
subjetivos da coisa julgada, já agora sob o ângulo da tutela do direito de defesa do terceiro, que não participou do
contraditório, mas que sofreu a eficácia da sentença ou foi atingido pela imutabilidade do conteúdo da decisão proferida
no respectivo processo. A tônica do princípio da bilateralidade da audiência, moldado no precioso brocardo audiatur
et altera pars, que depois de inserido em vários textos constitucionais passou a ser investigado, em sucessivas
pesquisas, como um importante corolário da garantia do devido processo legal, recaía na necessidade de efetivo
contraditório entre os sujeitos destinatários diretos do provimento judicial, ou seja, entre as partes. Erigiu-se, portanto,
o dogma de que o processo devia desenrolar-se, com estrita observância dos regramentos ínsitos ao denominado
due process of law, visando à tutela do direito subjetivo material objeto de reconhecimento, satisfação ou assecuração em juízo. Pois bem, a partir da década dos anos 70, diante desse novo viés metodológico, inúmeros escritos
foram dedicados ao exame mais percuciente sobre o relacionamento entre o princípio do contraditório e a eficácia
ultra partes da sentença. Não é preciso ressaltar que, diante das reflexões e subsídios lançados nessas expressivas
contribuições doutrinárias, iluminados pelos sólidos alicerces assentados na dogmática clássica, torna-se um grande
desafio enfrentar as questões teóricas e práticas que irrompem dos limites subjetivos da eficácia da sentença e da
autoridade da coisa julgada, um dos temas “più complessi della scienza del processo”.
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MODELOS DE DIREITO PRIVADO
Autor(es): Judith Martins-Costa
ISBN: 9788566722161

Data da edição: 2014

N.º de páginas: 608

Preço: R$122,00

Resumo da obra:
«No campo da experiência jurídica», escreveu Miguel Reale, «as estruturas sociais apresentam-se sob a forma
de estruturas normativas ou sistemas de modelos, sendo cada modelo dotado de uma especial estrutura de
natureza tridimensional». Modelos são estruturas normativas dinâmicas, que integram fatos e valores em normas
jurídicas. Correspondem às fontes, mas dela se desprendem por se apresentarem no devir da mutável experiência
jurídico-social: há modelos legislativos, jurisprudenciais, costumeiros e negociais, os quatro consubstanciando a
categoria dos modelos jurídicos. E há, por igual, modelos dogmáticos – também ditos hermenêuticos, ou doutrinários – «estruturas teoréticas referidas aos modelos jurídicos, cujo valor eles procuram captar e atualizar em sua
plenitude». A elaboração e o desenvolvimento dos modelos dogmáticos é a tarefa primeira da doutrina jurídica.
É «objeto primordial» da dogmática jurídica, escreveu Reale, «a análise das significações» dos modelos jurídicos,
«de sua linguagem específica, bem como do papel e das funções que os mesmos desempenham como elementos
componentes das estruturas normativas fundamentais, integradas, por sua vez, no macromodelo do ordenamento
jurídico». Estudos recentes têm apontado à irrealização desse «objeto primordial» e, de certo modo, ao descenso da
atividade doutrinária como um todo, modificando-se, em consequência, a relação entre o jurista e o direito positivo.
Hoje «já não podemos silenciar com êxito» sobre o fato de a doutrina civilista «padecer de sérios problemas», observa
o civilista espanhol Tomás Rubio Garrido. Fundamentalmente, diz entre nós Humberto Ávila, a doutrina «cessou de
ser seguida porque parou, em parte, de ser necessária à aplicação do Direito e de orientar tanto os operadores
quanto os destinatários». Tal se deve, no diagnóstico de Otávio Luiz Rodrigues Jr., por ter deixado «de ser uma arte
de juristas», o que explica em grande parte «seu desprestígio». Essas considerações suscitam refletir sobre o que
«é» a doutrina (com ênfase na doutrina civilista, tradicional fornecedora de modelos hermenêuticos), para o que
se torna necessário mencionar «o que foi», antes de averiguar como realiza – se é que o vem realizando – aquele
«objeto primordial» de formular modelos doutrinários destinados a explicitar, examinar e desenvolver os modelos
jurídicos, afinal, a tarefa proposta nessa obra coletiva.
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LA IDEA DE DERECHO PRIVADO
Autor(es): Ernest J. Weinrib
ISBN: 9788491230793

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 274

Preço: R$192,00

Resumo da obra:
La idea de derecho privado. Esta obra rechaza el funcionalismo ampliamente extendido entre los juristas contemporáneos y sostiene la provocativa idea de que el derecho privado es una práctica moral autónoma, no instrumental,
con su propia estructura y racionalidad. Weinrib se apoya en Kant y Aristóteles para exponer un enfoque del derecho
privado que reniega de la identificación del derecho con la política o la economía. Argumenta, en cambio, que el
derecho privado no debe ser entendido como un mecanismo para promover la eficiencia, sino como una empresa
jurídica en la cual la razón pública coherente elabora las normas implícitas en la interacción entre las partes. El derecho
privado, nos dice Weinrib, plasma una moralidad especial que vincula al causante de un daño con quien lo sufre.
Weinrib elucida el punto de vista interno de esta moralidad, en contraste con los funcionalistas, que ven el derecho
privado como un instrumento al servicio de objetivos externos e independientemente justificables. Luego de mostrar
la incongruencia de las aproximaciones instrumentalistas, Weinrib expone las implicaciones del formalismo que
propone para nuestras ideas sobre la estructura, la coherencia y los fundamentos normativos del derecho privado.
Además, el autor muestra que este formalismo se manifiesta en las principales doctrinas de la responsabilidad en el
derecho privado. Por último, describe la función pública, pero no política, de los tribunales en articular la moralidad
especial del derecho privado. Esta traducción hace accesible para el lector en lengua castellana una obra fundamental
para la filosofía del derecho y la teoría del derecho privado. Incluye un prefacio especialmente escrito por Weinrib
para esta edición en el cual analiza la evolución de sus tesis centrales, sus orígenes y sus aspiraciones, así como
la relevancia de estas ideas para los juristas de tradición continental.
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DIREITO COMERCIAL

ARBITRAGEM COMERCIAL
Princípios, instituições e procedimentos. A prática no CAM-CCBC
Autor(es): Fabrício Bertini Pasquot Polido, Maristela Basso
ISBN: 9788566722093

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 864

Preço: R$137,00

Resumo da obra:
Arbitragem comercial: princípios, instituições e procedimentos oferece ao leitor uma visão sistemática sobre os
fundamentos da disciplina da arbitragem comercial interna e internacional, partindo da organização de capítulos
que se constroem em torno de alguns dos principais temas da matéria: noções e perfis institucionais da arbitragem
comercial e sua agenda global; questões relativas à elaboração das cláusulas arbitrais; as leis aplicáveis à arbitragem;
funcionamento do procedimento arbitral; aspectos relativos à instalação do tribunal arbitral; poderes e deveres dos
árbitros; condutas e procedimentos na arbitragem; a interação entre os tribunais arbitrais e os tribunais estatais e o
papel dos juízes nesse contexto; a sentença arbitral e seus contornos. Nesse percurso, algo, ainda que modesto, sobre
a vida da arbitragem poderá ser revelado em perspectiva dinâmica, passando pelos seus principais componentes,
enriquecida pelas impressões, experiências e releituras no direito internacional e direito comparado. Da mesma
forma, se considerada justamente a «instância contenciosa» do próprio Direito do Comércio Internacional, permanecerá a arbitragem como tarefa a realizar, conquistando novas gerações de advogados e profissionais do Direito.

COMO JULGAM OS ÁRBITROS:
Uma leitura do processo decisório arbitral
Autor(es): Octávio Fragata Martins de Barros
ISBN: 9788566722444

Data da edição: 2017

N.º de páginas: 256

Preço: R$97,00
Resumo da obra:
Desde a promulgação da Lei de Arbitragem em 1997, o número de profissionais a atuar como árbitro expandiu-se
drasticamente. Diferentemente dos juízes de direito, no entanto, os árbitros não são árbitros, eles estão árbitros. E,
em assim sendo, não tem acesso a uma série de treinamentos pelos quais passam os juízes de direito e tampouco tem instâncias revisoras (recursos) a corrigir-lhes eventuais equívocos quanto ao mérito ou mesmo quanto a
condução do processo. A experiência nos mostra, entretanto, que não obstante isso, a maioria dos árbitros, talvez
em função da experiência que trazem dos anos de vida forense, tem se portado com a lisura que o cargo exige. No
entanto, se isso é verdade para a maioria dos árbitros, não o é a todos. Sem embargo, pouco se pode culpá-los. Não
existe na vasta doutrina arbitral, nenhum texto que análise de maneira profunda e sistemática o processo decisório
do árbitro e que, sob a perspectiva interna, avalie não apenas como o árbitro alcança a sua convicção, mas como
ele deveria alcançar a sua convicção. O presente trabalho busca suprir esse vácuo; corrigir a ausência impunida.
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OS PRINCÍPIOS UNIDROIT, O CONCEITO DO DIREITO E A
ARBITRAGEM INTERNACIONAL
Autor(es): Sven Schilf
ISBN: 9788566722338

Data da edição: 2015

N.º de páginas: 260

Preço: R$70,00
Resumo da obra:
Este livro é a tradução para a língua portuguesa do segundo Capítulo da tese de doutorado apresentada pelo autor
e aprovada pela Universidade de Kiel, em 2004. O título da tese Allgemeine Vertragsgrundregeln als Vertragsstatut
(“Regras gerais contratuais básicas como estatuto contratual”) define o objeto da pesquisa e, ao mesmo tempo,
responde de forma afirmativa a uma questão ainda controversamente discutida: É possível reconhecer normas
de origem não estatal como direito aplicável aos contratos internacionais? Na tradução aqui apresentada, o autor
mostra como a arbitragem internacional se integra ao sistema hierárquico de normas descrito por Hans Kelsen,
que permite reconhecer os Princípios Unidroit como direito aplicável aos contratos internacionais não só diante dos
tribunais de arbitragem.

TEORIA CRÍTICO-ESTRUTURALISTA DO DIREITO COMERCIAL
Autor(es): Calixto Salomão Filho
ISBN: 9788566722307

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 274

Preço: R$98,00

Resumo da obra:
“A visão crítica não aceita tratar o direito comercial como instrumento de defesa dos interesses do empresário. Vê,
ao contrário, na transformação da empresa, na disciplina dos mercados, elementos estruturais para a transformação
de um sistema, que mantido nas bases econômicas e jurídicas em que atualmente se encontra, dá claros sinais
físicos (meio ambiente) e sociais (desigualdade e exclusão) de esgotamento.
Essa visão tem décadas e raízes no trabalho de comercialistas da Faculdade de Direito da Universidade de São
Paulo. Pode-se dizer que começa basicamente nos anos 70 e 80 nos trabalhos de autores como F. K. Comparato e
M. Carvalhosa, analisando criticamente o anteprojeto e anteprojeto e posterior lei das S.A. (o segundo) e a empresa
e sua função social (o primeiro). Críticas mordazes ao funcionamento do meio empresarial e do direito. O potencial
crítico e transformador desses trabalhos foi e continua sendo muito grande. Esse pensamento, originado na Faculdade de Direito da USP, continua por ali, é sua tradição. O presente livro pretende resgatar essa tradição, trazendo
textos do autor que aprofundam e ampliam essa linha crítica para as várias áreas do direito comercial. Mas não
é só. Os textos buscam organização e sistematização, não apenas como crítica, mas também como tentativa de
construção de um pensamento transformador em direito comercial, centrado em torno de mudanças estruturais.”
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REGRAS DA ARBITRAGEM BRASILEIRA
Comentários aos Regulamentos das Câmaras de Arbitragem
Autor(es): Eduardo Silva da Silva, Luis Fernando Guerrero, Thiago Marinho Nunes
ISBN: 9788566722291

Data da edição: 2015

N.º de páginas: 164

Preço: R$50,00

Resumo da obra:
O primeiro fator a que faço menção é a proposta do presente trabalho, que não apenas é inovadora, mas se destaca
por sua sobriedade, que reflete a realidade que deve ser conhecida por qualquer profissional que tenha interesse
em atuar na arbitragem no Brasil. O trabalho leva o estudo do tema a um novo patamar através da consciência
acerca da relevância dos Regulamentos das principais instituições arbitrais para criação de um direito processual
arbitral, não derivado da determinação Estatal, mas sim emanado por atores privados vocacionados à pratica arbitral
e amplamente reconhecido pelo mercado através da autonomia da vontade pela adoção de cláusulas arbitrais. Os
autores, reconhecidos nomes da nova geração arbitral brasileira, com profundo conhecimento teórico e prático da
arbitragem, optaram por uma análise cronológica da arbitragem, examinando questões essenciais do procedimento.
O tratamento, apesar de não ser exaustivo, é objetivo e didático, o que facilita a compreensão dos diversos temas.
Nota-se ainda que os diversos capítulos são assinados pelos seus respectivos autores, respeitando os seus estilos e
posições. Certamente, o presente trabalho será de grande utilidade à comunidade arbitral e acadêmica para delimitar
as diferenças e convergências dos principais regulamentos arbitrais nacionais. A sua leitura é obrigatória para todos
aqueles que militam ou pretendem se dedicar à arbitragem.
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DIREITO INTERNACIONAL

OS PRINCÍPIOS UNIDROIT, O CONCEITO DO DIREITO
E A ARBITRAGEM INTERNACIONAL
Autor(es): Sven Schilf
ISBN: 9788566722338

Data da edição: 2015

N.º de páginas: 260

Preço: R$70,00
Resumo da obra:
Este livro é a tradução para a língua portuguesa do segundo Capítulo da tese de doutorado apresentada pelo autor
e aprovada pela Universidade de Kiel, em 2004. O título da tese Allgemeine Vertragsgrundregeln als Vertragsstatut
(“Regras gerais contratuais básicas como estatuto contratual”) define o objeto da pesquisa e, ao mesmo tempo,
responde de forma afirmativa a uma questão ainda controversamente discutida: É possível reconhecer normas
de origem não estatal como direito aplicável aos contratos internacionais? Na tradução aqui apresentada, o autor
mostra como a arbitragem internacional se integra ao sistema hierárquico de normas descrito por Hans Kelsen,
que permite reconhecer os Princípios Unidroit como direito aplicável aos contratos internacionais não só diante dos
tribunais de arbitragem.
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DIREITO TRIBUTÁRIO DO TURISMO: UM DESAFIO DO SÉCULO XXI
Autor(es): Francisco Nicolau Domingos, Tathiane Piscitelli
ISBN: 9789895650361

Data da edição: 2021

N.º de páginas: 534

Preço: R$252,00

Resumo da obra:
Sobre sua origem, o presente livro foi pensado e coordenado pelo Professor Francisco Nicolau Domingos, do Instituto
Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, Instituto Politécnico de Lisboa, Investigador integrado no Instituto Jurídico Portucalense; e pela Professora Tathiane dos Santos Piscitelli, do programa de Mestrado Profissional
e dos cursos de pós-graduação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Um excelente encontro de escolas
e pensamentos que se ocupam das questões jurídicas integradas ao mundo dos negócios. São dignos, pois, os
eminentes professores, dos melhores encômios pela iniciativa e dedicação a este empenho.
Não há dúvidas sobre a inigualável capacidade de circulação de riqueza, estímulo à difusão das culturas e fomento
à expansão de empregos que o setor do turismo propicia. Porém, não se pode descurar dos riscos daí decorrentes,
como a afetação ao meio ambiente, indução à informalidade ou mesmo derivados das novas tecnologias, com
repercussão direta nos negócios formais de hotelaria, alimentação, transportes e outros.
Heleno Taveira Torres
Professor Titular de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – USP. Foi Vice-Presidente
da International Fiscal Association – IFA. Advogado.

FUNDAMENTOS DO DIREITO TRIBUTÁRIO
Autor(es): Humberto Ávila
ISBN: 9788487827310

Data da edição: 2013

N.º de páginas: 368

Preço: R$115,00

Resumo da obra:
Esta obra reúne diversos trabalhos em torno de uma ideia comum: os fundamentos do Direito Tributário. Nela são
tratados tantos os princípios fundamentais, como legalidade ou devido processo legal, como os próprios pressupostos
da tributação, como a questão da justiça, dos critérios de tributação e do papel da doutrina no âmbito do Direito
Tributário. A publicação é mais do que oportuna: como vivemos numa época de grandes transformações, em que a
própria função do Direito e da Ciência do Direito precisa ser repensada, torna-se imperioso rever os pressupostos de
conhecimento do Direito e os critérios para a sua adequada aplicação, especialmente no âmbito do Direito Tributário.
É o que pretende esta obra – repensar o fundamental.
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