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TERCEIRA IDADE:
COMPORTAMENTO, GÊNERO E ESTILO DE
VIDA

GESTÃO HOSPITALAR:
da origem dos hospitais aos aportes teóricos da
ciência gerencial e sua aplicalidade no âmbito
hospitalar
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Organizadora:
Milena Nunes Alves de Sousa
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Assunto: Ciências Sociais » Administração »
Administração

Esta coletânea, organizada pela professora Vera Lúcia Barreto Motta, retrata a realidade
de estudos realizados por professores, alunos e outros pesquisadores das diversas áreas do
conhecimento, que fazem desta obra um espaço eclético, mas ao mesmo tempo centralizado
no fenômeno da maturidade.
Sendo o segmento demográfico que mais cresce atualmente, a terceira idade tem
presença significativa na sociedade, e as diferentes abordagens desta coletânea levam à
reflexão sobre aspectos inerentes a esse segmento, destacando-se: Políticas Públicas e
Inclusão Social da Terceira Idade, Turismo na Melhor Idade, Saúde do Idoso, Trabalho e
Empreendedorismo na Terceira Idade e Comportamento do Consumidor da Terceira Idade.

Assunto: Gestão Hospitalar; saúde;
administração e enfermagem.

Esta obra é fruto de vivências em campos aparentemente distintos, Administração e
Enfermagem, mas que se completam substancialmente. O trabalho proposto, portanto,
trata de um desafio até certo ponto excitante, visto que fora arquitetado como uma
oportunidade de opor-se ao atual cenário da Gestão Hospitalar Brasileira, a partir da
aglutinação de temas, conceitos e ideias aliadas com a vontade intercambiada entre
professores e profissionais da área de Ciências Sociais, Ciências da Saúde, Ciências
Humanas e Ciências da Terra.

CASOS PARA ENSINO EM ADMINISTRAÇÃO

ESTATÍSTICA MULTIVARIADA APLICADA À
ADMINISTRAÇÃO:
guia prático para utilização do SPSS

Autor(es): Patricia Whebber Souza de Oliveira Maria Valéria Pereira de Araújo

ISBN: 978-85-62480-58-4

ISBN: 978-85-62480-60-7

Autor:
José Marcos Carvalho de Mesquita

Páginas: 158
Assunto: Ciências Sociais » Administração »
Administração

Páginas: 168
Assunto: Estatística; administração
e SPSS.

Observa-se uma crescente utilização de técnicas estatísticas aplicadas às ciências
sociais. A obra traz um roteiro para aplicação de técnicas estatísticas multivariadas com
o emprego do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences). O livro apresenta
noções básicas de estatística descritiva, Análise Multivariada de Variância – MANOVA,
Análise de Regressão Linear, Análise Discriminante, Regressão Logística, Análise Fatorial
e Análise de Aglomerados (Cluster).

Este livro concebido para contribuir no ensino em administração destina-se a
professores e estudantes de administração que desejam utilizar casos para ilustrar suas
exposições, estimulando aos alunos na tomada de decisão e estabelecendo um vinculo
entre o conhecimento e a ação organizacional, principalmente no exame de casos locais
e regionais.
Desejo que este livro sirva aos professores e alunos como um guia pratico e uma
alternativa consistente no ensino e aprendizagem da administração

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E SEUS
IMPACTOS NO DESEMPENHO DE
EMPRESAS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO: um estudo empírico em Minas
Gerais

COMUNIDADE ORGÂNICA NO TRABALHO:
Qualidade de vida do trabalhador e da
organização
ISBN: 978-85-62480-66-9

ISBN: 978-85-62480-85-0

Autores:
Jacir Leonir Casagrande
Zuleica Maria Patrício
Páginas: 151

Organizadores:
Cid Gonçalves Filho, Gustavo Quiroga Souki,
Kamila Torres Madureira, Ian Campos Martins

Assunto: Qualidade de vida, trabalhador.

Páginas: 89
Assunto: Técnologia, Informação, empresa.

O conteúdo deste livro foi historicamente concebido a partir de sínteses de uma
dinâmica de trabalho interdisciplinar desenvolvida no período entre 1993 a 2006, no interior
do Transcriar - Núcleo de Estudos Participantes do Processo de Viver e Ser Saudável,
na época com a grande linha de pesquisa: “O Processo de Viver e a Qualidade de Vida
Individual- Coletiva na Interação Ser Humano-Natureza-Cotidiano-Sociedade” e suas
temáticas focadas no desenvolvimento de pesquisas qualitativas voltadas à ciência do
cuidado da vida com concepções éticas e estéticas e à produção de referenciais teóricometodológicos.
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Neste trabalho, são apresentados dados sobre a competitividade das empresas, o
estado da inovação com relação a produtos e processos, impacto das inovações e o nível
de cooperação com fornecedores, clientes, revendedores, universidades, entre outros.
Para elaborar a pesquisa, tomou-se como referência conceitual e metodológica a Pesquisa
de Inovação Tecnológica (Pintec), que é desenvolvida pelo IBGE
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GESTÃO DE CUSTO INTEGRADA À
ESTRATÉGIA DE MANUFATURA:
fio condutor de uma tese de doutorado

CONSULTORIA ORGANIZACIONAL NA ÓTICA
TECNOPRÁTICA
ISBN: 978-85-8042-247-4

ISBN: 978-85-8042-330-3

Autores:
Leonardo de Oliveira Leite, Fernando Eustáquio
C. Utsch Moreira

Autor:
Milton Gomes Pacheco

Páginas: 128

Páginas: 186

Assuntos: Serviços de consultoria,
Comportamento organizacional

A partir da percepção de que a formação de consultores até então tem
ocorrido a partir da iniciativa dos próprios profissionais,elaborou-se um projeto
editorial que contemplasse não somente o referencial teórico necessário aos
consultores, mas que apresenta também metodologias consistentes para a
atividade. A proposta deste livro é, portanto, preencher lacunas teóricas e
metodológicas necessárias à formação de novos consultores e à consolidação
de consultores que já atuam no mercado, mas que se deparam frequentemente
com as dificuldades da profissão.

Assunto: Engenharia de produção, Administração
da produção, Gestão da qualidade total Custos, Contabilidade de custo, Planejamento
estratégico, Controle de custo
A gestão de custos tem sido um elemento desafiador para as organizações. Elas
têm utilizado os mais diversos instrumentos na busca de maior competitividade.
Muitos processos têm sido utilizados como: corte de custos generalizados,
emprego da reengenharia na empresa, mudança das metodologias de custeio,
estratégia de custos e racionalização dos custos. Este livro é resultado de uma
pesquisa focada na interligação da gestão de custos integrada à estratégia de
manufatura.
Trata da importância da gestão de custos nas manufaturas e a função da
estratégia de manufatura nas organizações.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM
ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS: estudos
e casos no agronegócio

GOVERNO ELETRÔNICO NOS ESTADOS
BRASILEIROS, AGENDA I-BRASIL 2015: um
novo impulso

ISBN: 978-85-8042-391-4

ISBN: 978-85-8042-503-1

Organizadores:
Roberto Fava Scare, Rodrigo Alvim Afonso
José Carlos de Lima Júnior

Autoras:
Florencia Ferrer
Carmen Gambín Vicente

Páginas: 216

Páginas: 140

Assunto: Agroindústria - Administração,
Marketing - Administração

Assunto: Internet na administração pública
- Brasil, Administração pública - Brasil Recursos de rede de computador, Informações
governamentais - Brasil - Recursos de rede de
computador, Comércio eletrônico - Brasil

Planejamento Estratégico em Arranjos Produtivos Locais é resultado de um
conhecimento adquirido durante anos pelos pesquisadores da Markestrat e
AgroFEA Ribeirão Preto em Agronegócio. Nesta obra serão apresentados os
estudos realizados em cinco Arranjos Produtivos Locais no estado da Bahia
sobre os derivados de cana-de-açúcar, fruticultura, caprinocultura, sisal e tilápia.
O programa estabelece o diagnóstico e mapeamento das cadeias de valor; uma
análise de segmentação das empresas que formam os APL; análise estratégica
do negócio, de crescimento e de posicionamento competitivo e o estabelecimento
de objetivos estratégicos para cada APL tendo por base o horizonte de 3 e 8 anos
de forma participativa.

“Este livro conclui com a combinação da experiência do Reino Unido com a
considerável experiência dos próprios autores na área de e-governo, construídas
durante anos de incansável trabalho procurando avançar esta importante pauta
na América Latina para desenvolver estratégias de migração para aumentar o
nível de serviços e-governo” Dexter Vickery, Segundo Secretário de Economia
da Embaixada Britânica em Brasília.

DESAFIOS NA GESTÃO

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DA
QUALIDADE DE VIDA TRABALHO

ISBN: 978-85-8042-633-5

ISBN: 978-85-8042-716-5

Organizadora:
Moema Miranda de Siqueira

Autora:
Izabela Maria Rezende Taveira

Páginas: 300
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Assunto: Administração de empresas,
Planejamento empresarial, Planejamento
estratégico, Administração de pessoal, Gestão
ambiental

A coletânea aborda relevantes Desafios enfrentados na gestão de organizações
de vários tipos e tamanhos. Sem ter a característica de um compêndio clássico ou
manual, é um importante auxiliar para gestores, alunos e docentes. Organizado
em blocos por grandes temas, apresenta síntese das teorias relevantes sobre
cada um, numa redação mais leve que os documentos acadêmicos formais, mas
garantindo a clareza e objetividade requeridas por um livro científico, através de
abordagens multiparadigmáticas. A inclusão, ao final dos capítulos, de sugestões
para superação concreta dos Desafios, permite maior clareza e fixação dos
conteúdos, tornando a compreensão mais objetiva e atrativa.

www.editoracrv.com.br 		

Assunto: Qualidade de vida no trabalho,
Comportamento organizacional

Este livro aborda de modo inovador o tema: Qualidade de Vida no Trabalho
(QVT) Provoca uma reflexão crítica sobre o que tem sido pesquisado e teorizado
tanto em nível nacional como internacional. Mostra a relevância do contexto
(Socioeconômico e Organizacional), do objeto (Qualidade de Vida no Trabalho)
como dos sujeitos (trabalhadores) na significação do termo QVT, ou seja, o olhar
e saber do “Senso comum”.
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AMORDAÇADAS E RUIDOSAS (um estudo
sobre estupro, assassinato e santidade de
meninas no Brasil - 1973/1996)

ENGENHARIA DA INTEGRAÇÃO EM
FUSÕES EM AQUISIÇÕES (F&A): princípios
e práticas para diminuir a incerteza da fase de
integração

ISBN: 978-85-8042-639-7

ISBN: 978-85-8042-814-8

Autora:
Joelma Rodrigues da Silva

Autora:
Patrícia de Sá Freire

Páginas: 216

Páginas: 204

Assunto: Brasil - Condições sociai, Violência
urbana - Brasil, Crime - Aspectos sociais,
Violência - Aspectos sociais

Identificar os mecanismos sociais acionados quando é preciso lidar com o estuproassassinato de meninas que possibilitam isentar o corpo social de sua participação nos
crimes sexuais é o problema que atravessa esta pesquisa. Logramos perceber ser, a
santificação das vítimas destes crimes, uma das formas de apropriação e desumanização
adotadas em sociedade.

Assunto: Administração de empresas, Empresas
- Fusão e incorporação - Brasil, Alianças
estratégicas (Negócios) - Brasil

Este livro apresenta conceitos importantes sobre as diferentes etapas de uma F&A
e análises críticas sobre as causas dos problemas que tem gerado perdas de valor nas
empresas envolvidas.

PERSONALIDADE EMPREENDEDORA:
a motivação, as crenças e os traços de
personalidade dos estilos empreendedores:
sonhadores, seguidores e propulsores

GESTÃO EM PODER JUDICIÁRIO:
administração pública e gestão de pessoas

ISBN: 978-85-8042-966-4

Autora:
Luiza Vieira Sá de Figueiredo

ISBN: 978-85-444-0055-5

Autor:
Sálvio de Castro e Costa Rizzato

Páginas: 228

Páginas: 100

Assunto: Poder judiciário - Brasil, Administração

Assunto: Empreendedorismo

Esta obra aborda o empreendedorismo a partir da perspectiva psicológica, na
qual o autor aprofunda as questões que envolvem a constituição da personalidade
empreendedora, diferenciando-a de outros perfis psicológicos, dissertando sobre os
aspectos determinantes na formação da personalidade e motivação humana

Metas, produtividade, mutirões, gestão do Poder Judiciário. Essas têm sido questões
que requisitam a atenção de juízes e servidores, bem como dos operadores do sistema
de justiça. Na presente obra, buscou-se reunir informações acerca do tema oriundas de
diversas fontes para perfilhar novos rumos necessários para o aprimoramento do Poder
Judiciário brasileiro.

LIDERANÇA NA GERAÇÃO NATIVOS
DIGITAIS

CONSULTORIA DE GESTÃO:
um olhar sobre o setor
para consultores e gestores de PME

ISBN: 978-85-444-0089-0

ISBN: 978-85-444-0138-5

Autora:
Liliam Silva

Autor:
Renato Lopes da Costa
Nelson dos Santos António

Páginas: 76
Assunto: Administração, Sociedade da
informação - Aspectos sociais

Esta nova geração está afetando cada vez mais o jeito que todos nós trabalhamos e
que vamos trabalhar no futuro, devido a sua mentalidade digital e coletiva; que vem com
isto produzindo uma economia muito mais criativa, com novas profissões e com o “boom”
do empreendedorismo. Uma de suas competências que mais chama a atenção no mundo
dos negócios, é o estilo de liderança que exercem, atributo este que tem reciclado todo o
mundo corporativo.
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Páginas: 164
Assunto: Ciências Sociais - Administração

Se ligarmos a gestão empresarial ao enquadramento da filosofia da ciência no processo
de seleção natural teorizado por Darwin´s em 1859 podemos obter algumas conclusões
interessantes. Segundo Darwin´s o processo de seleção natural não é mais do que o
processo de desenvolvimento das várias espécies cujo resultado de sobrevivência reflete
a lei do mais forte. A vertente da gestão enquadra-se exatamente nestes pressupostos.
Palavras como concorrência, inovação, desenvolvimento, oportunidades, eficiência, valor
e eficácia, refletem esta mesma linha de pensamento.
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GESTÃO EM UM RESTAURANTE PARA
REDUÇÃO DE CUSTOS E DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS
ISBN: 978-85-444-0202-3
Autor:
André Luis Centofante Alves

ISBN: 978-85-444-0242-9

Páginas: 114

Autor(es):
Adriano Ribeiro Nogueira
Paulo Fortes Neto
Mariko Ueno

Assunto: Ciências Sociais - Administração

Páginas: 72

Se ligarmos a gestão empresarial ao enquadramento da filosofia da ciência
no processo de seleção natural teorizado por Darwin´s em 1859 podemos obter
algumas conclusões interessantes. Segundo Darwin´s o processo de seleção
natural não é mais do que o processo de desenvolvimento das várias espécies
cujo resultado de sobrevivência reflete a lei do mais forte. A vertente da gestão
enquadra-se exatamente nestes pressupostos. Palavras como concorrência,
inovação, desenvolvimento, oportunidades, eficiência, valor e eficácia, refletem
esta mesma linha de pensamento.

Assunto: Ciências Sociais - Administração Administração
Este livro faz parte da dissertação de mestrado defendida junto ao Programa
de Mestrado em Ciências Ambientais da Universidade de Taubaté (SP). Aborda a
importância de ferramentas como o uso ficha técnica e o fator de correção, para
melhorar a gestão de restaurantes, com o objetivo de reduzir custos financeiros
e obter um maior controle na produção dos alimentos, contribuindo assim com a
redução de resíduos orgânicos.

GESTÃO SOCIAL: epistemologia de um
paradigma 2ª Edição

FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES
EM ADMINISTRAÇÃO: das intenções à proposta

ISBN: 978-85-444-0322-8

ISBN: 978-85-444-0329-7

Autor(es): Airton Cardoso Cançado - José
Roberto Pereira Fernando - Guilherme Tenório

Autor(es): Adriana Backx Noronha Viana - Camila
Olivieri Igari (Orgs.)

Páginas: 218

Páginas: 194

Assunto: Ciências Sociais - Administração Administração

Assunto: Ciências Sociais - Administração Administração

Partindo do pressuposto que a gestão social se apresenta como um campo
do conhecimento, esse livro tem como objetivo contribuir para a construção de
sua delimitação, mais especificamente, de suas bases epistemológicas. Em um
primeiro momento se apresenta o caminho já trilhado pela Gestão Social no
Brasil, partindo da releitura analítica das publicações da área. Posteriormente,
são discutidas as contribuições para a construção do campo por meio de
categorias teóricas.

Abordando os principais temas da docência, a obra oferece uma composição
dos aspectos psicológicos, técnicos e pessoais. Temas como os principais
desafios da carreira e como superá-los, saúde ocupacional, técnicas de
comunicação e didática são abordados de forma a capacitar o profissional
docente para desenvolver um ensino de qualidade.

ENSAIOS SOBRE EPISTEMOLOGIA
E METODOLOGIA DA PESQUISA EM
ADMINISTRAÇÃO

CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO E
INTEGRAÇÃO DA AMÉRICA DO SUL
ISBN: 978-85-444-0305-1

ISBN: 978-85-444-0375-4

Autor(es) Germana de Oliveira Moraes - Roberto
Alfonso Viciano Pastor - Talita de Fátima Pereira
Furtado Montezuma - Álisson José Maia Melo
(Orgs.)

Autor(es) Rafael Fernandes de Mesquita Fátima Regina Ney Matos - Ana Luiza Almeida
do Mo (Orgs.)

Páginas: 198

Páginas: 174

Assunto: Ciências Sociais - Administração Administração

Assunto: Ciências Sociais - Administração Administração

Na América Latina, a integração tem representado um dos movimentos
sociopolíticos mais dinâmicos que os países da região vêm utilizando para se
fortalecerem e vencerem desafios e obstáculos. Com a superação dos regimes
ditatoriais e o início do processo democrático na região, a ideia de os países
Latino-Americanos se unirem em blocos e tentarem superar problemas comuns
dentro de uma comunidade de Estados soberanos começou a ganhar força. As
propostas de integração passaram então a pautar-se pelo entendimento político
de cooperação que superassem os conflitos resultantes da tensão entre as
ditaduras rivais e os jovens projetos de redemocratização.
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Os resultados dos estudos apresentados neste livro inscrevem-se nas
discussões epistemológicas que permeiam o campo da pesquisa em
administração e apresentam visões fundamentadas em experiências de pesquisa
e orientação de trabalhos acadêmicos em nível de pós-graduação stricto sensu,
executadas por professores de várias instituições brasileiras que formam mestres
e doutores em administração de empresas.
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MANUAL DE AUDITORIA TRABALHISTA:
teoria e prática na auditoria trabalhista

GESTÃO DE PESSOAS:
o potencial estratégico das organizações

ISBN: 978-85-444-0464-5

Autor(es): Daniel Ferreira dos Santos - Daiane
Barbosa - Ivan Bim Requena

Autor: Ronaldo Bernardino Vieira

ISBN: 978-85-444-0462-1

Páginas: 276

Páginas: 110

Assunto: Ciências Sociais - Administração

O trabalho de auditoria trabalhista constitui um importante instrumento para
as empresas se autofiscalizarem. Tem como principal objetivo evitar um passivo
trabalhista. Por meio desta obra será possível conhecer na prática todos os
procedimentos para a realização de uma auditoria trabalhista.

Assunto: Ciências Sociais - Administração

Este livro apresenta de forma clara e objetiva os principais conceitos
relacionados aos avanços da área de Recursos Humanos, desde os conceitos
históricos da produção em massa, passando pelos acontecimentos ocorridos no
Brasil quanto as relações do mercado e os trabalhadores. Assim, considerando a
importância das pessoas para a gestão de uma empresa. Bem como, a evolução
tecnológica, com suas principais ferramentas, as quais têm como objetivo
aprimorar a área de apoio da empresa.

A GENÉTICA DA INOVAÇÃO EMPRESARIAL
ISBN: 978-85-444-0461-4

O MODELO LEAN DE MELHORIA CONTÍNUA:
uma crônica de transformação enxuta em um
ambiente administrativo

Autor(es): Leandro Pereira

Autor(es): Carlos Fernando Martins

Páginas: 202

ISBN: 978-85-444-0616-8

Assunto: Ciências Sociais - Administração

Páginas: 146
Assunto: Ciências Sociais - Administração

Nascemos com uma mesada no bolso, crescemos com fundos comunitários
e gerimos com base nos orçamentos aprovados. É assim que uma geração
perde a competência de criar riqueza. Porque há orçamento, o princípio mais
elementar do retorno econômico é colocado em segundo plano e o desperdício
em vaidades, imediatismos e interesses pessoais é assombroso. Como sempre
tivemos a mesada do orçamento, quando não temos, exigimos porque estamos
habituados a este modelo de sobrevivência de luxo.

Este livro tratar de uma narrativa sobre uma empresa fictícia que deseja
melhorar o desempenho dos processos administrativos. A alta diretoria dá a
Carlos Patel, um sênior em Lean (produção enxuta) este desafio. Para tal, Patel
conta com uma equipe estratégica a fim de iniciar a jornada Lean. A equipe se
desdobra em esforços contínuos para entender o que é o pensamento enxuto,
mostrando duas características fundamentais: engajamento e alinhamento aos
objetivos da empresa.

A EVOLUÇÃO DA GOVERNANÇA
CORPORATIVA NAS COOPERATIVAS DE
CRÉDITO NO BRASIL

FERRAMENTAS DA ADMINISTRAÇÃO 2ª
EDIÇÃO
Autor(es): Adonai Zanoni - Alcides José
Fernandes Andujar - Amilton Giácomo Tomasi Ana Paula Reusing Pacheco - Giuliano Barbato
Wolf - João Carlos Orzzi Lucas - Jovane Medina
Azevedo - Leandro Costa Schmitz - Marcus
Tomasi - Maria Carolina Linhares - Maurício
Fernandes Pereira - Octavio René Lebarbenchon
Neto - Simone Keller Füchter

Autor(es): Anaor D. Carneiro Silva - Wellinton
Tesch Sabaini
ISBN: 978-85-444-0701-1
Páginas: 140
Assunto: Ciências Sociais - Administração

ISBN: 978-85-444-0729-5
Páginas: 140
Assunto: Ciências Sociais - Administração

O tema Governança Corporativa tem se destacado no mercado e tem sido
objeto de estudo na academia, especialmente após diversas organizações
falirem devido a gestão fraudulenta/temerária ou por não observarem todos
os riscos a que estão sujeitas. Resumidamente a Governança diz respeito
a uma estrutura de gestão que contempla aspectos de representatividade e
participação, direção estratégica, gestão executiva, controle e fiscalização,
envolvendo o relacionamento entre proprietários e gestores. Já as Cooperativas
de Crédito no Brasil têm crescido muito nos últimos anos, gerando benefícios
para os cooperados e para a comunidade em que atuam.
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Em nosso grupo de trabalho, temos vários professores de Administração, todos
com a mesma consciência de que o ensino de Administração no Brasil peca
justamente na prática, ou seja, pela falta de capacidade de transmitir aos alunos
como é que se faz a “coisa” na realidade, de que forma a gestão organizacional
acontece no dia a dia. Por isso, o objetivo maior deste livro de consulta rápida
é dar essa segurança que administradores e empreendedores precisam. Sua
missão é prover ferramental para que esses profissionais possam operar correta
e competitivamente a partir de conceitos básicos, ensinando para que serve e
como se usa cada ferramenta.
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SISTEMAS EMBARCADOS AUTOMOTIVOS:
artigos do curso de especialização em sistemas
embarcados para indústria automotiva

EDUCAÇÃO E ECONOMIA SOLIDÁRIA E O
SEU POTENCIAL EMANCIPATÓRIO LIMITES E
DESAFIOS

Autor(es): Gilson Yukio Sato (Org.)

Autor(es): Duilio Castro Miles

ISBN: 978-85-444-0831-5

ISBN: 978-85-444-0853-7

Número de páginas: 272

Número de páginas: 334

Assunto: Ciências Sociais - Administração

Este livro reúne os artigos elaborados pelos alunos da primeira turma do
Curso de Especialização em Sistemas Embarcados para Indústria Automotiva,
promovido pelo Departamento Acadêmico de Eletrônica da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Ele engloba artigos dedicados tanto a estudos
teóricos, estados da arte e da técnica quanto aos aspectos práticos da aplicação
de sistemas embarcados em veículos. São abordados temas nas áreas de
motores, software, sistemas de armazenamento de energia, assistência e
interface com o motorista e redes de comunicação.

Assunto: Ciências Sociais - Administração

O livro relata uma experiência inovadora de desenvolvimento de uma Cadeia
Produtiva Solidária Binacional, com a participação de empreendimentos de
Uruguai e do Brasil, nos setores de reciclagem, têxtil e petroquímico, que
se organizam autogestionariamente, gerando trabalho, renda e relações de
emancipação, com a mediação da educação.

COMPREENDENDO A REMUNERAÇÃO POR
DESEMPENHO E A MOTIVAÇÃO INDIVIDUAL
NA NOVA GESTÃO PÚBLICA BRASILEIRA:
com dados de pesquisa nos Estados do Ceará,
Minas Gerais e Pará

A RESPONSABILIDADE SOCIAL
EMPRESARIAL NA SOCIEDADE DE
CONSUMO
Autor(es): Patrícia Fernandes Bega - Marcio
Cristiano de Gois

Autor(es): Luís Cláudio de Jesus Silva

ISBN: 978-85-444-0411-9
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Número de páginas: 116

Número de páginas: 214

Assunto: Ciências Sociais - Administração

Este livro tem como tema de estudo a Responsabilidade Social Empresarial
e as Relações de Consumo. Trata-se de um tema relativamente novo, pouco
debatido no meio acadêmico. Muito se fala de Responsabilidade Social, no
entanto, pouco se fala desta responsabilidade na sociedade de consumo. Uma
sociedade de massa, que está habituada a comprar por impulso, sem pensar nos
seus gastos, e a empresa utilizando-se desta ferramenta impõe ao consumidor
um modelo de vida que o torna dependente do consumo.

Assunto: Ciências Sociais - Administração

A Gestão Pública Gerencialista busca a eficiência com a realização de metas
preestabelecidas para melhoria de seus resultados. Para tanto, precisa de
servidores públicos qualificados, respeitados e valorizados para que se sintam
motivados. Esta obra estuda a remuneração variável como forma de motivação
para melhoria do desempenho nas organizações públicas.

ACIDENTES DE TRABALHO:
antecedentes e suas interligações

MEGAEVENTOS, COMUNICAÇÃO E CIDADE
Autor(es): Ricardo Ferreira Freitas - Flavio Lins Maria Helena Carmo dos Santos (Orgs.)
ISBN: 978-85-444-0977-0

Autor(es): Adriana Maria Silva Alves - Cid
Gonçalves Filho - Nathália de Melo Santos Plínio Rafael Reis Monteiro

Número de páginas: 410

ISBN: 978-85-444-0916-9

Assunto: Ciências Sociais - Administração

Número de páginas: 220
Assunto: Ciências Sociais - Administração

Grandes espetáculos promotores da aglomeração de milhares de pessoas,
incentivadores do turismo e alardeados como propulsores da economia, os
megaeventos, cada vez mais, têm intensa cobertura midiática. Admirá-los,
criticá-los, conhecer os valores investidos e os desviados, sua relação com
o poder público, os personagens envolvidos, os parceiros, os benefícios e os
prejuízos para o urbano, observar a construção das arenas e as modificações
do entorno, estar presente durante a sua realização convertem-se em ações
atreladas a eles. Surge, mais forte ainda, o conceito de “legado”, ou melhor, de
seus múltiplos discursos. No Brasil, a sensação do protagonismo transformador
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Analisar os acidentes do trabalho ouvindo os trabalhadores é um
verdadeiro exemplo de como a engenharia contribui de forma especial para o
desenvolvimento brasileiro e, em especial, em Minas Gerais. Este livro atende
aos anseios não só dos engenheiros de segurança do trabalho, mas de todas as
habilitações da engenharia em Minas Gerais
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GESTÃO AVANÇADA DE AGROINDÚSTRIAS:
da estratégia à implementação

SABER/PODER E CORPO:
A CONSTRUÇÃO MICROPOLÍTICA DA
EDUCAÇÃO/PROFISSIONALIZAÇÃO POLICIAL
MILITAR, LATINO-AMERICANA, PÓSREDEMOCRATIZAÇÃO POLÍTICA BRASIL E
PARAGUAI
O governo lugo e o caso paraguaio - Volume 2

Autor(es): Massilon J. Araújo - Bráulio S. de
Araújo
ISBN: 978-85-444-0919-0
Número de páginas: 372

Autor(es): Eduardo Nunes Jacondino

Assunto: Ciências Sociais - Administração

ISBN: 978-85-444-0682-3
Número de páginas: 134
Assunto: Ciências Sociais - Administração

O Agronegócio, historicamente, é um dos setores mais estratégicos e
importantes para a economia brasileira, na qual promoveu ciclos longos de
desenvolvimento, como da cana-de-açúcar, café e borracha, fez do país uma
das referências mundiais como ofertante de diversos produtos e contribuiu
fortemente para o superávit histórico da balança comercial e até mesmo impediu
que o país entrasse em recessão, como ocorreu entre 2012 e 2014.
A referência do país como exportador de produtos agropecuários (commodities)
justifica perfeitamente a necessidade de maior agroindustrialização, voltada para
maior agregação de valor aos produtos. Esse é um grande desafio para o país,

O Agronegócio, historicamente, é um dos setores mais estratégicos e
importantes para a economia brasileira, na qual promoveu ciclos longos de
desenvolvimento, como da cana-de-açúcar, café e borracha, fez do país uma
das referências mundiais como ofertante de diversos produtos e contribuiu
fortemente para o superávit histórico da balança comercial e até mesmo impediu
que o país entrasse em recessão, como ocorreu entre 2012 e 2014.
A referência do país como exportador de produtos agropecuários (commodities)
justifica perfeitamente a necessidade de maior agroindustrialização, voltada para
maior agregação de valor aos produtos. Esse é um grande desafio para o país,

SUBSISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS:
olhares múltiplos
(Volume I)

GESTÃO DE PESSOAS PARA CONCURSOS:
teoria e mais 300 questões comentadas
Autor(es): Daniela Campos Bahia Moscon

Número de páginas: 194

Autor(es): Carla Regina de Sousa - Eduarda de
Biase Ferrari Gomes - Helliene Soares Carvalho
- Letícia Queiroz de Carvalho - Roberta Almeida
de Sousa Barros (Orgs.)

Assunto: Ciências Sociais - Administração

ISBN: 978-85-444-0996-1

ISBN: 978-85-444-0971-8

Número de páginas: 204
Assunto: Ciências Sociais - Administração

Gestão de Pessoas para Concursos – com mais de 300 questões comentadas
é um material didático e resumido de grande utilidade para todos aqueles que
pretendam estudar as disciplinas de Administração de Recursos Humanos e
Gestão de Pessoas com foco na preparação para concursos públicos de diversas
bancas. Seu diferencial é, além da objetividade no tratamento dos assuntos, as
mais de 300 questões comentadas, que facilitam bastante o entendimento e a
retenção dos conteúdos apresentados.

Este Livro apresenta o resultado dos trabalhos de pesquisa científica, debates
e bancas realizados pelo Núcleo de Gestão de Pessoas do Curso de PósGraduação em Gestão Estratégica do Instituto Federal de Educação, Ciências e
Tecnologia do Espírito Santo – Campus Guarapari.
O Grupo de Pesquisa que organizou este trabalho é composto por Doutores e
Mestres e especialistas que em constante trabalho de observação participante,
estudo dos construtos teóricos e análise dos fenômenos relacionados ao
cenário da Gestão de Pessoas produziu documentos científicos estruturados em
publicações, entre estas o Livro e artigos.

MULHER E POLÍTICA EM IGARAPÉ-MIRI (PA):
um estudo da prática discursiva do Jornal
Miriense

MARKETING ANALÍTICO:
explorando ferramentas de diagnóstico
empresarial e análise de mercado

Autor(es): Israel Fonseca Araújo

Autores: Eduardo Botti Abbade

ISBN: 978-85-444-1181-0

ISBN:978-85-444-1169-8

Número de páginas: 240

Número de páginas: 134

Assunto: Ciências Sociais - Administração
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Mulher e Política em Igarapé-Miri (PA): um estudo da prática discursiva do Jornal
Miriense é um dos quatro livros já publicados pelo professor e pesquisador Israel
Fonseca Araújo. De uma certa maneira, a obra problematiza os funcionamentos
discursivos de um modo geral e, também especificamente, na medida em que
discorre sobre uma prática discursiva específica: a qual se materializa no fazer do
Jornal Miriense acerca da atuação pública da mulher que se movimenta na arena
política de Igarapé-Miri, no Pará. O Jornal Miriense é um veículo de imprensa
com atuação nesse município, entre 1980 e 2015. Nesse ínterim, o periódico
mensal abordou as temáticas de grande interesse da sociedade igarapemiriense
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É imprescindível que profissionais atuantes no meio empresarial, principalmente
analistas e executivos, tenham desenvoltura e competência para conduzirem
análises de negócio e de mercado. Tais incumbências exigem certo domínio sobre
ferramentas analíticas. Assim, esta obra foi motivada pelo fato de se verificar
a necessidade de um maior direcionamento para a capacitação de estudantes
de administração, marketing e estratégias empresariais, considerando as
necessidades impostas pelo mercado para a condução de estudos analíticos.
Esta obra se dedica a explorar ferramentas e procedimentos analíticos simples
a serem utilizados no treinamento e formação de administradores, gestores,
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USOS DE SI E (IN)FORMALIDADE NO
TRABALHO DA EMPREGADA DOMÉSTICA
DIARISTA

O ELO ENTRE REGIMES POLÍTICOS
DOMÉSTICOS E ADESÃO A REGIMES
INTERNACIONAIS

Autores: Claudia Regina Barroso Ribeiro

Autores: Janina Onuki

ISBN:978-85-444-1114-8

ISBN:978-85-444-1488-0

Número de páginas: 266

Número de páginas: 154

Assunto: Ciências Sociais - Administração
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pesquisa investiga as “dramáticas do uso de si” e as normas do trabalho
informal das empregadas domésticas diaristas, analisando como acontece a
interação entre as normas definidas pelos empregadores e as novas normas,
criadas pelas diaristas, para dar sentido às suas atividades, estabelecendo os
modos de gestão do cotidiano. Trata-se de uma pesquisa predominantemente
qualitativa e buscou analisar uma situação determinada, a das trabalhadoras
diaristas da Região Metropolitana de Belo Horizonte. A proposta da autora foi
abordar as trajetórias familiar e profissional de mulheres trabalhadoras diaristas,
abrangendo especialmente suas vivências no mundo do trabalho. A orientação
teórica que fundamentou as reflexões e análises tem como eixo central a
abordagem ergológica do trabalho, mas identifica também o aporte de outros
campos disciplinares. Nas narrativas das trabalhadoras diaristas destacaram-

Este trabalho procura dar uma contribuição original ao campo de estudos sobre
regimes internacionais. Analisando um conjunto de regimes internacionais de
segurança, o objetivo é compreender o papel dos regimes políticos domésticos na
propensão dos países a aderir aos tratados de não proliferação. Adicionalmente
o trabalho procura saber se existem diferenças com relação ao ritmo de adesão
aos tratados determinados pelo regime político nacional.
Com base na literatura de teorias dos regimes internacionais e da Democratic
Peace (DP) que toma predominantemente o tema dos conflitos na sua análise, os
resultados desta pesquisa confirmam a hipótese de que os países democráticos
têm propensão significativamente superior a aderir aos regimes internacionais de
segurança comparativamente com as autocracias.
O que este trabalho pretende incentivar é a constituição de uma agenda de

DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL NO
SEMIÁRIDO PIAUIENSE:
importância da cerâmica utilitária artesanal

A INFLUÊNCIA DO LÍDER NA QUALIDADE
DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GESTÃO
PÚBLICA

Autores: Francisca Maria Cosme de Carvalho José Luís Lopes Araújo

Autores: Osmeire Pinheiro de Matos
ISBN:978-85-444-1501-6

ISBN:978-85-444-1476-7

Número de páginas: 154

Número de páginas: 194

Assunto: Ciências Sociais - Administração
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A atividade artesanal como estratégia de desenvolvimento econômico para
o semiárido, exige discussão profunda, especialmente quando esta direciona
sua produção para o mercado e análise da questão da identidade e da cultura
dos povos tradicionais, que historicamente é representada nas diversas peças
produzidas. O artesanato feito com as mãos hábeis do artesão emprega e faz
sobreviver tanto o grupo quanto a arte, envolve famílias no processo produtivo
e é considerado uma alternativa de geração de renda e subsistência firmada na
tradição.
Estratégias de desenvolvimento econômico voltadas para a autonomia e
emponderamento dos povos tradicionais, se bem articuladas, podem remediar
três grandes problemas que afligem a humanidade neste início de século: a
degradação ambiental, a perspectiva de finitude dos recursos naturais e a

Gestão pública, qualidade de serviços prestados e liderança são temas
importantes nos diversos espaços organizacionais e na escola não é
diferente. Sendo a escola um espaço visto como lugar de oportunidades para
aprendizagens, desenvolvimento de pessoas, a função de liderança torna-se
imprescindível, visto que estará à frente da maior parte das atividades cotidianas.
A temática “gestão” é múltipla, pois envolve vários aspectos, já a gestão pública
se torna ainda mais complexa, pois envolve vários elementos, como: políticos,
cultura da organização, valores e crenças – muitas vezes antagônicos e que são
decisivos na tomada de decisão –, dentre outros elementos que tornam a gestão
pública um desafio a ser conquistado.
As culturas das organizações governam o comportamento dos seus integrantes.
Há a cultura forte, que domina a organização, entretanto, há subculturas que

COMO SER FELIZ NAS EMPRESAS

PESQUISA EM ADMINISTRAÇÃO:
um enfoque social, empresarial e ambiental

Autores: Laertes José Wille

Autores: Waleska Silveira Lira - Viviane Barreto
Motta Nogueira - Vera Lucia Barreto Motta - José
Austerliano Rodrigues (Orgs.).

ISBN:978-85-444-1466-8
Número de páginas: 142

ISBN:978-85-444-1528-3
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Número de páginas: 142
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A diversificação do conhecimento e a possibilidade da construção de novos
modelos de pensamentos fazem com que a busca constante de alternativas para
a melhoria das atividades empresariais e sociais sejam imprescindíveis. Com
esta condição, a importâncias da fluência e riqueza das informações, através do
pensamento desprovido de amarras inibidoras, viabilizam formas mais ricas e
criativas no desenvolvimento do saber.
Com o objetivo de apresentar conceitos de gestão e reiterar a necessidade
da compreensão efetiva sobre os processos comportamentais e técnicos das
administrações empresariais, o livro busca apresentar modelos e ferramentas
de administração.
Outra condição abordada e percebida é a necessidade de uma reflexão
dos comportamentos e posturas dos líderes. As consequencias refletidas nas
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As Pesquisas em Administração têm sido uma constante nos últimos anos no
Brasil, considerando a sua importância para o mundo dos negócios, da gestão
pública e do terceiro setor. Têm destaque as pesquisas de mercado, de opinião
e outras, que buscam conhecer como se comporta o mercado de atuação, sua
demanda, e como os consumidores estão pensando e desejando ser atendidos
pelos produtos/serviços oferecidos. No meio acadêmico a pesquisa em nível
de graduação e pós-graduação é interdisciplinar, considerando que a área
abrange diversos ramos do conhecimento, mas com um objetivo em comum,
e envolve docentes e discentes, aliando teoria e prática, de forma a obter
resultados que demonstrem a realidade encontrada e possam contribuir para
aprimorar os processos de gestão. Este livro é resultado de pesquisas realizadas
por professores e alunos de instituições de ensino superior, numa sinergia
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O LIXO DO LUXO:
um modelo para o tratamento dos resíduos
têxteis de polos de industrias de confecções

SERVIDOR PÚBLICO E O DIREITO À VIDA
PRIVADA:
privacidade x transparência

Autores: Maria Concebida Pereira

Autores: Maria Isabel Araújo Rodrigues - Melissa
Costa Alcântara (Orgs.).

ISBN:978-85-444-1713-3
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Pouco se sabe sobre a geração e descarte dos resíduos sólidos das indústrias
de confecção. Praticamente não se encontram dados precisos, pesquisas e ou
dados estatísticos oficiais consistentes. O que se vê, na maioria dos aglomerados
industriais do setor é uma enorme quantidade de resíduos têxteis sendo levados,
pelos caminhões de coleta de resíduos urbanos, para os aterros municipais
todos os dias, sem nenhum tipo de tratamento. As questões ambientais estão
em evidência e são objetos de estudo e discussão nos diversos segmentos da
sociedade. No entanto, faz-se necessário ultrapassar os limites dos discursos
socioambientais, viabilizando a prática através de atitudes que levem à
transformação e beneficiem a sociedade e o meio ambiente.

Assunto: Ciências Sociais - Administração

Em uma democracia, a transparência representa uma ferramenta de controle
social, o que permite maior participação do cidadão nas decisões dos Poderes
Públicos. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948,
vários organismos internacionais têm apontado o acesso a informação como
um direito fundamental, assim como a Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5º, inciso XXXIII. De acordo com esse cenário, foi publicada a Lei de
Acesso à Informação, nº 12.527, de 2011, considerada um marco no acesso à
informação pública no Brasil. Devido a necessidade de regular essa Lei Federal,
no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, foi publicado o
Decreto Estadual nº 45.969, de 2012, que dentre várias diretrizes, determinou
a divulgação individualizada da remuneração de seus servidores, conforme
artigo 4º, inciso VIII. Essa determinação levantou a hipótese de ferimento do

AUTONOMIA E DESENVOLVIMENTO
COMUNITÁRIO NO/DO CAMPO:
contradições e consensos no assentamento Luís
Inácio Lula da Silva, do Movimento Sem Terra
(MST) em Santa Cruz Cabrália – Bahia/Brasil.

SUBSISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS:
olhares múltiplos
(Volume II)

Autores: Altemar Felberg

Autores: Carla Regina de Sousa - Eduarda de B.
F. Gome - Helliene S. Carvalho - Roberta A. de
S. Barros - Wilken F. dos Santos (Orgs.).
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A obra discute e analisa de que modo os indicadores de desenvolvimento
comunitário rural do Assentamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), Luís Inácio Lula da Silva, localizado no município de Santa
Cruz Cabrália, Sul da Bahia refletem o grau de autonomia de seus moradores,
homens e mulheres do campo, destacando, nessa relação, o papel da educação
no processo de formação de sujeitos autônomos. As categorias teóricoanalíticas que dão sustento à obra são: primeiro, a autonomia, entendida como
a capacidade do indivíduo governar-se conforme uma lei própria, de maneira
livre e racional, conduzindo-se à dignidade humana, podendo ser compreendida
como um poderoso recurso capaz de livrar os indivíduos não só da submissão
a processos heterônomos, que interferem sobre suas liberdades de escolha e
ação, mas também dos quadros de vulnerabilidade socioeconômica, devendo

Este trabalho oferece um olhar múltiplo de autores e pesquisadores que sob
a perspectiva da pesquisa sobre gestão de pessoas, suas teorias e evidências
confrontadas com a realidade dos cenários corporativos.

METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE
TRABALHOS CIENTÍFICOS
2ª Edição Revista e Ampliada

COCRIAÇÃO DE VALOR E CADEIAS CURTAS
DE ABASTECIMENTO ALIMENTAR:
história, conceitos e cases

Autores: Marcelo Loyola Fraga

Autores: Luciana Maria Scarton

ISBN:978-85-444-1880-2
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O livro é dividido em três partes: a primeira discute o conhecimento científico de
forma didática e exploratória, buscando esclarecer as principais características
de cientificidade. A segunda busca enfatizar a importância da leitura como um
importante instrumento na construção do conhecimento e, por conseguinte,
apresentando técnicas de elaboração de textos. A terceira apresenta métodos e
técnicas para a elaboração da pesquisa científica, desde a construção do projeto
até o relatório final, permitindo uma maior organização para a elaboração da
estrutura dos trabalhos científicos e da sua forma de apresentação, com base no
rigor das mais recentes normas da ABNT.
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As cadeias curtas tornaram-se formas alternativas de produção,
comercialização e consumo de alimentos e estudá-las no contexto da cocriação
de valor é inovador. Considerando os elementos do DART, esta obra buscou
compreender se existe cocriação de valor em diferentes tipos de cadeias curtas
de abastecimento alimentar e quais os fatores mais importantes para que ela
ocorra.
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A GESTÃO DO CONHECIMENTO NO
CONTEXTO AMAZÔNICO:
um estudo em cooperativas de crédito

GESTÃO SOCIAL E PLANEJAMENTO
PÚBLICO:
temas de Políticas Públicas

Autores: Edmilson Maria de Brito

Autores: Renato Francisco dos Santos Paula
(Org.)
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O livro traz a abordagem da Gestão do Conhecimento dentro do contexto das
Cooperativas de Crédito na Amazonia. Nesse sentido, utilizando o Modelo de
Gerenciamento do Conhecimento proposto por Terra, busca-se evidenciar como
as cooperativas tem se desenvolvido a partir da ótica da gestão do Conhecimento.
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Nesse livro são abordados temas essenciais da gestão pública e da gestão
social. Sua leitura poderá oferecer aos leitores condições de iniciar-se no tema
como também aprofundar-se a partir das indicações temáticas que os autores
apontam nos textos. Ideal para estudos nas areas de administração pública, de
políticas públicas, gestão social, serviço social e areas afins.

NÍVEL DE EFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE
RECURSOS PÚBLICOS NAS UNIVERSIDADES
FEDERAIS

ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E ANÁLISE DE
DISCURSO CRÍTICA:
aproximações e possibilidades metodológicas

Autores: Adriano Antônio Nuintin (Org.)

Autores: Rosália Beber de Souza - Mozar José
de Brito (Orgs.)
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Esta obra apresenta uma visão geral do nível de eficiência relativa da aplicação
de recursos públicos nas Universidades Federais, evidenciando os resultados
qualitativos e quantitativos gerados pelas mesmas, além de contribuir para o
início de outros estudos e discussões referentes à gestão de recursos na área
pública.
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Este livro busca atender a necessidade da ampliação e diálogo entre os Estudos
Organizacionais e Estudos Discursivos Críticos. Apresenta e discute importantes
e novos temas do campo Organizacional a partir de novas perspectivas
ontológicas e metodológicas.

AÇÕES QUE MUDAM O MUNDO:
casos de empreendimentos sociais

SPRINT DE DIMENSIONAMENTO DA FORÇA
DE TRABALHO EM 5 DIAS:
um método inovador de tomada de decisão em
gestão de pessoas

Autores: Carla Spillere Busarello - Melissa
Watanabe
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Este livro foi produzido para os empreendedores sociais que precisam de
inspiração, aos que precisam de exemplos para aprimorarem e avançarem
em seus empreendimentos, aos que desejam ou já são colaboradores de
empreendimentos sociais, aos que necessitam coragem para sair da “zona de
conforto” ou aos professores que desejam disseminar a cultura empreendedora
em sua sala de aula.
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Como sua organização otimiza seu quadro de pessoal, garantindo que os
resultados do trabalho atendam ou excedam as expectativas do cliente? Sua
organização está inovando seus processos de trabalho e alcançando melhores
resultados? Quão bem sua organização planeja e dimensiona sistematicamente
a quantidade e a qualidade de pessoas necessárias para alcançar os objetivos
estratégicos? Se a sua organização tem maneiras de resolver todos esses
problemas, então, talvez, já tenha uma forma de planejar e dimensionar a
força de trabalho. Mas se a sua organização não puder resolver a maioria dos
problemas apresentados aqui, então o Sprint de Dimensionamento da Força da
Trabalho em 5 dias pode ajudar a inovar a tomada de decisão em gestão de
pessoas em sua organização.
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COMPLEXIDADE UM NOVO OLHAR
SOBRE AS ORGANIZAÇÕES BASES
EPISTEMOLÓGICAS VOLUME I
COLEÇÃO COMPLEXIDADE E ORGANIZAÇÃO

Gestão Pública INOVADORA:
um guia para a inovação no setor público
Autores: Antonio Isidro

Autores: Osmar Ponchirolli
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Este livro é para VOCÊ!
Se você quer transformar a realidade do setor público, se você quer deixar
um país melhor para as gerações futuras, se você quer exercer sua cidadania
contribuindo para a solução de problemas no governo, se você quer se engajar
e se comprometer em ofertar serviços públicos e políticas públicas de qualidade,
este livro é para você.
Antonio Isidro, professor da Universidade de Brasília e especialista em pessoas
e inovação, acredita que as organizações públicas devem ser ecossistemas de
inovação aberta e colaborativa para que as empresas privadas, as organizações
de terceiro setor, os representantes da sociedade e os cidadãos interajam
continuamente com servidores e gestores públicos na busca por soluções viáveis
para problemas complexos.

No início do século XXI, percebem-se profundas transformações incentivadas
pela democratização dos regimes políticos, que se concretiza pela abertura de
fronteiras comerciais e inevitavelmente por um desenvolvimento tecnológico
radical. Estas mudanças vão impactar nos aspectos econômicos, sociais e
culturais em todo o mundo. As discussões sobre os efeitos destas mudanças
ainda carecem de paradigmas teóricos capazes de apresentar com certa
exatidão todas as possíveis implicações. Esta obra pretende ser um início de
uma profunda reflexão na busca de novos fundamentos.

PERSPECTIVAS EMPREENDEDORAS NO
BRASIL E NO MUNDO

A CAMINHO DA INDÚSTRIA 4.0 E DA
PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL: gênese
e ferramentas de uma nova geração de
reestruturações do Mundo da Produção

Autores: Camila Carvalho - Igor Gomes da Silva
(Orgs.)
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) - União Brasiliense de
Educação Católica (UBEC)
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A paixão e o afinco com que o Rogerio sempre abordou assuntos relacionados
com aspectos sociais, ambientais e econômicos da produção, porfiando nas
especificidades das periferias do capitalismo global e nas grandes questões
e desafios associados à sustentabilidade, são garantia inequívoca do legado
deste livro que será certamente muito inspirador para estudantes e jovens
pesquisadores. Trata-se de uma análise crítica sobre a evolução histórica do
sistema produtivo, do taylorismo, da globalização e da indústria 4.0, conceitual
e metodologicamente muito rica e atual, escrita com a sabedoria, a paixão e o
comprometimento ideológico, timbres do autor. Por fim, merece-me uma chamada
especial de atenção o cruzamento harmonioso de linguagens proposto nesta
obra. Aborda aspectos técnicos, de que destaco a Avaliação de Ciclo de Vida
e a Análise Multicritério, pela sua importância nas linhas de pesquisa do SAGE

O Brasil se destaca no cenário global como o país com o maior percentual
de pessoas empreendedoras do mundo. Também somos uma das maiores
economias globais, com grande potencial de crescimento sustentável. No
entanto, para explorar as inúmeras oportunidades do mercado, é necessária a
implementação de tecnologias e processos inovadores que gerem vantagem
competitiva para as empresas brasileiras. Neste sentido, o empreendedorismo
possui papel fundamental para a economia. Em “Perspectivas Empreendedoras
no Brasil e no Mundo”, os autores propõem uma reflexão colaborativa
para se repensar os negócios à luz de uma visão integrada e sistêmica do
empreendedorismo.

GESTÃO PARTICIPATIVA E COMPARTILHADA:
um modelo para as cooperativas da Agricultura
Familiar

PESQUISAS NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE
Volume 5
Autores: Wagner Rogério Leocádio Soares
Pessoa - Gynna Silva Azar - Daniela Correia
Grangeiro

Autores: Maria Irenilda de Sousa Dias
ISBN:978-85-444-2589-3
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A produção que abastece as cooperativas da Agricultura Familiar está
diretamente vinculada à força de trabalho de jovens agricultores e condicionada
à permanência destes no ambiente agrícola como fator de sucessão. No
entanto, não se observa a participação dos jovens nas deliberações das
cooperativas dessa categoria, salvo nos casos em que já são titulares em seus
estabelecimentos.
Ora, nessa categoria social, cada membro do núcleo familiar se ocupa de
frações do processo produtivo, sendo prudente que as decisões relacionadas
com sua produção tenham em conta as demandas das pessoas igualmente
envolvidas, responsáveis pelo abastecimento e funcionamento da organização
coletiva.
Considerando a importância social e econômica da Agricultura Familiar, bem
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Este livro reúne uma série de experiências exitosas sobre o semiárido piauiense,
em particular, na grande região de Picos, (localizada a 307 quilômetros ao Sul
de Teresina, capital do Estado). O tema vem ganhando relevância nos estudos
e pesquisas desenvolvidas pelos professores da Universidade Estadual do
Piauí, campi Prof. Barros Araújo, sediado na cidade de Picos que assume o
protagonismo de discutir as práticas de convivência e as relações que norteiam
a vida no ecossistema circundado pelo semiárido.
A observação, os experimentos e o olhar crítico têm sido moeda de valor
adotada por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento que se somam
na interdisciplinaridade para construir e compartilhar saberes oferecendo
alternativas que contribuem para o desenvolvimento regional e melhorias das
condições de vida da população sertaneja do semiárido piauiense.
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AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA PARA
IMPLANTAÇÃO DE UMA EMPRESA DE
MOLDES DE CELULAR NO POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS

CASOS DE ESTUDOS SOBRE A
ADMINISTRAÇÃO – DIFERENTES OLHARES
PARA A CIÊNCIA ADMINISTRATIVA
Autores: Gustavo Yuho Endo - Maria Inês
Presrlak - Ronaldo José Seramim (Orgs.)

Autores: Luiz Marcel Chagas da Silva
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A busca pela melhoria constante no processo produtivo da Zona Franca de
Manaus tem levado empresas a atrair fornecedores estrangeiros para o mercado
local. A área de telefonia celular é um dos mercados que mais cresceram nos
últimos anos, sendo um dos mais importantes atualmente no Polo Industrial
de Manaus. A área de injeção no processo de fabricação do telefone celular é
considerada crítica, devido a constantes problemas com os moldes importados.
Neste livro, foi analisada a competitividade que a implantação de uma empresa
fabricante de moldes pode trazer às empresas de telefonia celular, além de
outras vantagens agregadas, como a minimização de custos, melhoria da
produtividade, geração de impostos, renda, empregos e implantação de um novo
polo de tecnologia voltado para a área de moldes, em substituição aos moldes
importados.
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Temos o costume de dizer que a área da Administração é um leque enorme
de possibilidades profissionais. E de fato é, tem lugar para todos. Neste livro
apresentamos onze pesquisas (9 técnicas e 2 científicas) em diferentes áreas da
Administração, com díspares abordagens metodológicas e com diversos olhares,
mas todas carregadas de conhecimento técnico e científico, que nos levam a
entender que a Administração não é apenas uma Ciência, é também uma
Arte. A Arte de solucionar problemas e situações complexas, que necessitam
de diagnóstico, análise criteriosa e soluções definitivas. Provamos que teoria
(científica) e prática (técnica) juntas tem maior poder; proporcionam resultados
mais robustos e apresentam maior eficiência na solução de problemas.
Destacamos a importância do ensino acadêmico (teoria) e a necessidade da
experiência profissional (prática) para gerar melhores resultados, buscando

CONTABILIDADE E FINANÇAS EM
CONDOMÍNIOS:
“um enfoque contábil em serviços de
condomínio”

GESTÃO ESTRATÉGICA NA PRÁTICA:
um laboratório para gestores
Integrar a Teoria com a Prática
Aprender Fazendo num Jogo de Empresas
Produzir Conhecimento em Gestão

Autores: Cezimar Gomes da Silva - Adriano
César Beserra da Silva

Autores: Murilo Alvarenga Oliveira - Sheila
Serafim da Silva (Orgs.) Eduardo de Lima Pinto
Carreiro - Juliane Dias Coelho de Araújo Silveira
- Luiz Henrique Ostanel (Colab.)
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Um dos principais desafios da atualidade na área da prestação de serviços
de condomínios está relacionado com as exigências impostas pela comunidade
local, no que diz respeito à ética, transparência, responsabilidade social, bem
como à prestação de contas (Accountability).
Estudar contabilidade e finanças de condomínio constitui um dever de ofício
para todos os gestores que lidam com uma organização e que têm como
meta o desenvolvimento e controle gerencial, seja esta uma organização que
possua características lucrativas ou não. Dificilmente, as empresas conseguem
sobreviver sem os devidos controles, principalmente aqueles relacionados
às tarefas financeiras e administrativas, que minimizam o risco da operação e
apontam o futuro da organização.
Aos gestores, cabe como papel principal, e pela abrangência da atividade,

Número de páginas: 174
Todo livro tem uma história.
O livro que você tem em mãos é um trabalho coletivo da equipe do Laboratório
de Gestão Organizacional Simulada – LAGOS.
O LAGOS é um grupo de pesquisa que faz uso de métodos ativos em educação
gerencial, sendo o jogo de empresas a técnica de aprendizagem vivencial com
foco nesta obra.
Desde 2007, viemos aprendendo com a aplicação da abordagem educacional
do Laboratório de Gestão como um ambiente de aprendizagem.
Sentimos a necessidade de compilar o conteúdo de um curso do Laboratório
de Gestão Simulada em um livro que pudesse oferecer de forma organizada todo
o conteúdo.
O propósito dessa obra é ser um recurso de apoio a uma plataforma de

LOCAÇÃO IMOBILIÁRIA SOB A ÓPTICA DE
NEGÓCIO

SUCESSÃO FAMILIAR IMOBILIÁRIA:
considerações iniciais da sucessão e gestão até
o protocolo familiar

Autores: Guilherme Domingos Cruz Rangel

Autores: Rosalvo Barreto
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Você tem imóvel alugado ou conhece alguém que receba renda de imóvel
alugado? Pois bem, esta obra tem por objetivo repassar ao leitor, de forma
simples e sem aprofundamento nas regras jurídicas, as experiências adquiridas
pelo Autor durante mais de trinta anos. Durante este período ele esteve envolvido
na esfera jurídica imobiliária e na intermediação de negócios imobiliários.
Destacando em especial, seu envolvimento nas intermediações das relações
locatícias urbanas. A presente obra foi formatada de modo que seja possível
absorvê-la de forma simples e objetiva por todos, inclusive àqueles que não
sejam do ramo; esclarecendo curiosidades e dúvidas sobre locação de imóvel
urbano. Sempre priorizando o foco principal que é o de que tudo seja visto sob a
óptica do NEGÓCIO que envolve as locações de imóveis urbanos. Alguns pontos
técnicos sobre locação. Como investir em imóveis destinados à locação? Como
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Este livro é o resultado de mais de 25 anos de consultoria no mercado
imobiliário, somados a exaustivas pesquisas e a estudos feitos durante o período
de doutorado. O trabalho se apresenta da seguinte forma: em um primeiro
capítulo, vamos falar sobre a sucessão familiar, definindo o que ela é e como ela
pode ser feita de forma a impactar positivamente no negócio. Em um segundo
capítulo, falaremos sobre a gestão dos gestores, os desafios e as práticas
bem-sucedidas. Por fim, vamos falar sobre o protocolo familiar, um documento
importante na sucessão familiar, que define, entre todos os sócios, medidas e
precauções que garantem o desenvolvimento
da imobiliária.
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O ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO NO
ESTADO DO MARANHÃO:
mecanismos de atuação do Ministério Público
de Contas

PROPOSTA DE GERENCIAMENTO DE RISCO
COM BASE NA FERRAMENTA DA FMEA:
aplicação na operação de furação no torno
mecânico
Autores: Francisco Clarete Pereira Vieira

Autores: Analissa Barros Pinheiro

ISBN:978-85-444-3664-6
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Nas sociedades modernas, com registros de grandes avanços tecnológicos,
ainda nos deparamos com problemas simples de serem resolvidos e que ainda
causam situações desagradáveis, com perdas financeira, material e até mesmo
física, por desconhecimento de métodos ou de técnicas de gerenciamento de
riscos. Outro fato contemplado também está ligado ao negligenciamento por
parte dos colaboradores, em relação a detalhes que contribuirão para um melhor
desenvolvimento de um trabalho e de forma segura. Neste livro, buscaremos
apresentar de forma sucinta, a técnica do Brainstorming e da Pesquisa Ação
para a elaboração de uma planilha da técnica da FMEA, com objetivos centrados
na preservação da saúde e segurança do trabalhador e ainda em relação ao
cuidado com o meio
ambiente. Teremos um tratamento ao longo dos textos, para as definições

A presente obra objetiva contribuir para a discussão sobre a atuação do Ministério
Público de Contas do Estado do Maranhão, no que tange o enfrentamento da
corrupção, por meio do emprego de seus mecanismos institucionais, buscando
o estímulo à transparência, à moralidade e à ética na Administração Pública.

DO SONHO À REALIDADE:
como tornar sua ideia um empreendimento

O TRABALHO SOCIAL NO CAMPO DA
SEGURANÇA PÚBLICA, DIREITOS HUMANOS
E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO AMAZÔNICO
Coleção Segurança pública, direitos humanos e
educação no contexto amazônico
Volume 1

Autores: João Paulo Carneiro de Andrade Paulo Henrique Carneiro de Andrade - Paulo
José Angelo Andrade
ISBN:978-85-444-3630-1
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Souza Paracampo - Maria Victória Souza
Paracampo
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ISBN:978-85-444-3647-9
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A obra O TRABALHO SOCIAL NO CAMPO DA SEGURANÇA PÚBLICA,
DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO NO CONTEXTO AMAZÔNICO condensa
as vivências e experiências no campo da Segurança Pública no Pará (Amazônia),
fruto, em sua maioria, de Trabalhos de Conclusão de Curso da Faculdade de
Serviço Social, do Programa de Extensão Universitária Defesa e Paz Social.
São pesquisas de campo, teóricas, documentais e principalmente de vivências
concretas dos autores no lócus de observação na região metropolitana de
Belém/Pará em unidades policiais, em escolas e no sistema carcerário. Assim
temos diversos olhares e vivências sobre o tema e estes textos com riquíssimas
contribuições na temática em voga, destinam-se a todos (as) aqueles que
perseveram no estudo da Segurança Pública, dos Direitos Humanos, do Sistema
Carcerário, da Educação voltada para a não-violência, onde vão encontrar,

O livro “Do sonho à realidade” tem o propósito de oferecer ao leitor alguns
conceitos essenciais para a criação de um novo empreendimento, e toma como
objeto de estudo um caso de plano de negócios proposto para uma Padaria. A
presente obra é indicada para empresários estabelecidos e aos que queiram
iniciar seu negócio, profissionais de diversos ramos e estudantes, e se inicia a
partir da explicação da origem do empreendedorismo e como sua interpretação
foi evoluindo ao longo dos anos. Ressalta a importância do planejamento e do
perfil necessário para ser um líder, tendo os autores se utilizado de ferramentas
e conceitos de gestão como Matriz Swot, BCG, Ansoff, Canvas, 4P’s, que
ajudam o leitor no entendimento, relacionando a parte teórica com exemplo
prático. Relaciona e analisa legislações que possam nortear a tomada de
decisão quando da formalização legal do empreendimento. Ao final de cada
UM PLANO PARA ATINGIR A EFICIÊNCIA NA
ORGANIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA

A LIDERANÇA EM SEUS DIVERSOS
CONTEXTOS

Autores: Landri Roberto Roehrs - Hellen Roehrs

Autores: Cátia Terezinha Ligocki Venturella Cláudia de Salles Stadtlober (Orgs.)
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O livro A liderança em seus diversos contextos reúne capítulos muito especiais
de autores que se dedicaram a desbravar e aprofundar o conhecimento sobre
as lideranças, seus desafios e potencialidades em diferentes áreas e contextos
sociais. Assim, convidamos você a ler esse livro e se aprofundar nessa temática.
Ótima leitura!
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Esse livro foi idealizado para oferecer ao leitor uma visão da complexidade
que é a gestão do trabalho humano individual e coletivo. É também, uma
receita, para se aplicar na organização, sobre como agir eficientemente
na sua gestão e gerenciamento, dentro de valores e técnicas que buscam
valorizar e respeitar as pessoas e o seu trabalho.
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EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA DIGITAL:
impactos econômicos

EVENTOS CONTROLADORES DOS
COMPORTAMENTOS DE GERENTES EM
AGÊNCIAS BANCÁRIAS

Autores: Anita Kon

Autores: Nayra Karinne Bernardes de Menezes
- Ilma A. Goulart de Souza Britto

ISBN:978-65-5578-939-3
ISBN DIGITAL:978-65-5578-934-8
DOI: 10.24824/978655578939.3

ISBN:978-65-5578-545-6
ISBN DIGITAL:978-65-5578-544-9
DOI: 10.24824/978655578545.6

Número de páginas: 226

Número de páginas: 112

Assunto: Ciências Sociais - Administração
Em seguimento às publicações anteriores da autora nas áreas de Economia
Industrial, de Serviços e do Trabalho, este livro explora o tema da inovação
tecnológica digital apresentando resultados de suas investigações expostas e
discutidas no contexto do Grupo de Pesquisas em Economia Industrial, Trabalho
e Tecnologia da PUC/SP. Examina as transformações nos padrões produtivos
resultantes do novo paradigma tecnológico, que impactam a estruturação interna
das empresas, com reflexos setoriais, de mercado nas economias mundiais, bem
como com repercussões na estruturação do mercado de trabalho.
As discussões recentes sobre os impactos socioeconômicos das
transformações tecnológicas digitais centram-se na incerteza dos resultados:
levarão a uma sociedade utópica ideal, ou a uma distopia com emprego limitado,
desemprego crescente e desigualdade progressiva? Sob a ótica da Economia

Assunto: Ciências Sociais - Administração
O estudo apresentado nessa obra analisou os comportamentos-problema
de três pessoas que trabalhavam em uma agência bancária, a partir dos
princípios da análise do comportamento aplicada à gestão do comportamento
organizacional. Para isso, analisou-se o controle exercido pelos eventos
antecedentes e consequentes sobre os comportamentos dos participantes.

ENFOQUES DE GESTÃO:
Educação, Saúde, Administração Pública

DIFICULDADES E PROBLEMAS
EMPRESARIAIS PARA ESTUDOS EM
ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS
Casos em gestão, auditorias e consultorias nos
negócios de segmentos diversos

Autores: Nadia Kassouf Pizzinatto - Andrea
Kassouf Pizzinatto (Orgs.)
ISBN:978-65-251-1030-1
ISBN DIGITAL:978-65-251-1027-1
DOI: 10.24824/978652511030.1

Coleção Educação Corporativa na Prática Volume 1

Número de páginas: 216

Autores: Edith Lemos Ornellas - Jonatan
Ornellas

Assunto: Ciências Sociais - Administração

ISBN:978-65-251-0968-8
ISBN DIGITAL:978-65-251-0969-5
DOI: 10.24824/978652510968.8

Esta obra retrata exemplos da aplicação da Administração, no conceito geral
de Gestão e Estratégia, sob a ótica da Qualidade e em suas áreas específicas
– Marketing, Logística, Produção, Gestão de Pessoas, em três setores da
economia: Saúde, Educação, Gestão Pública.
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O mundo corporativo tem passado por muitas mudanças ao longo dos
últimos anos, seja através de tecnologias mais modernas nos seus processos,
seja na mentalidade mais humanista dos gestores, bem como, num formato
mais empreendedor do pensamento dos colaboradores. Essas mudanças
demandam novos olhares e novas competências para os profissionais que
estão chegando no mercado, bem como para aqueles que, sensatamente,
buscam se atualizar.
Portanto, procurou-se pontuar nessa coleção, situações que estimulem
a criatividade e o raciocínio lógico, tanto de quem está chegando no
mercado, quanto dos veteranos, porque, para cada problema enfrentado nas
organizações, existem soluções na inovação e na percepção dos mais vividos
e experientes.
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LOGÍSTICA URBANA:
fundamentos e aplicações

JOGANDO LOGÍSTICA NO BRASIL
AUTOR(ES): MARCO AURÉLIO BOUZADA

ISBN: 978-85-8042-326-6

ISBN: 978-85-8042-032-6

Organizadores:
Bruno de Athayde Prata, Leise Kelli de Oliveira,
Nadja Glheuca da Silva Dutra, Waldemiro de
Aquino Pereira Neto

Páginas: 188
Assunto: Ciências Sociais » Administração »
Logistíca

Páginas: 286
Assunto: Logística empresarial, Transporte de
mercadorias, Distribuição de mercadorias

A Logística Urbana é um campo de conhecimento em crescente expansão nos
dias atuais e tem por objetivo a otimização global do sistema logístico em áreas
urbanas, considerando os custos e os benefícios de políticas públicas voltadas à
mobilidade da carga urbana, para os setores público e privado.
Assim, trata-se de um conjunto de métodos científicos multidisciplinares que
objetiva analisar e racionalizar as atividades de manuseio, transporte, armazenagem
e comercialização ocorridas nas cidades. Para tal, baseia-se em conhecimentos
oriundos de diversas áreas, tais como Engenharia, Administração, Geografia,
Arquitetura e Urbanismo, Economia, Direito e Pesquisa Operacional.
O ENSINO DA CONTABILIDADE COM
ENFOQUE NA AFETIVIDADE

Este trabalho pioneiro é destinado a alunos, professores e pesquisadores
dos cursos de graduação e pós-graduação em Administração, Engenharia de
Produção, Logística, Comércio Exterior e Educação. O livro procura fornecer aos
leitores uma visão sobre o panorama brasileiro quanto a Jogos de Logística; as
potenciais utilizadores de jogos um leque de opções e relatos com experiências;
a potenciais desenvolvedores de jogos algumas fontes de inspiração e ideias;
a orientadores e orientandos com essa linha de pesquisa algumas referências
e ideias; a orientadores e orientados que utilizam Jogos de Empresas como
ferramenta de pesquisa também algumas referências e idéias; e a professores de
Logística uma oportunidade de conhecer e aplicar algum jogo que apresente maior
adequação às suas turmas.

AUTORES: MARIA EUGENIA RODRIGUES
ARAUJO
ISBN:978-85-444-3281-5
DOI: 10.24824/978854443281.5
Páginas: 154
Assunto: Administrção, Contabilidade

A obra “O ensino da contabilidade com enfoque na afetividade” derivou da
preocupação que carrego durante a minha vida acadêmica desde estudante,
e atualmente como docente, de que o ensino da contabilidade, assim como
em outras áreas, é tecnicista e forma profissionais carentes de sentimentos
como autoconfiança e outros. Essa responsabilidade recai sobre o modo como
professores ministram suas aulas. O resultado da atividade docente deve
possibilitar ao aluno aflorar sensações e sentimentos quando este assiste a uma
aula e se exercita com as atividades. Nessa ocasião, é vivenciada a afetividade
na aprendizagem.
Desse modo, a ação do professor em cada momento de ensino favorece
sensações e sentimentos no aluno, que podem ser trabalhados pelo docente
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COMPORTAMENTO DO CLIENTE DE
SERVIÇOS: estudos de casos

BIG BROTHER NO BRASIL
Estratégia de comunicação

ISBN: 978-85-62480-48-5

ISBN: 978-85-8042-160-6

Organizadores:
José Marcos Carvalho de Mesquita
Henrique Cordeiro Martins

Organizadores:
Erika Lazary
José Carlos Rodrigues

Páginas: 279

Assunto: Brother Brasil (Programa de televisão),
Reality shows (Programas de televisão),
Aspectos sociais, Comunicação de massa Audiência

Assuntos: prestação de serviços; cliente
e commportamento.

Este livro se insere como material atualizado cuja pretenção é que traduza
em uma contribuição da academia para os membros das organizações com as
melhores práticas gerenciais sobre o tema. Dividido em duas partes, a primeira
com abordagem qualitativa e, a segunda, com abordagem quantitativa, os textos
aqui reunidos constituem resultados de pesquisas acadêmicas aplicadas, todas
elas versando sobre comportamento do cliente de organizações prestadoras de
serviço.

Alguns gostam, outros criticam. Mas o permanente sucesso do BBB durante
uma década, mesmo que constatado, não é fácil de explicar. Múltiplos
fatores articulam-se de modos complexos e configuram entrecruzamentos e
hibridizações que englobam meios e gêneros de comunicação. Esta interessante
lógica sustenta uma estratégia extremamente sedutora que põe em vigor
“contratos de leitura” bem particulares, envolvendo os espectadores de maneira
muito viva. A melhor explicação está na combinação de gêneros diferentes em
um só programa e em seus diversos níveis de oposições que permitem ao Big
Brother atrair públicos sempre amplos e variados.

PAPODEVENDEDOR.COM

MARKETING: um avanço na
profissão contábil

ISBN: 978-85-8042-387-7

ISBN: 978-85-8042-462-1

Autor:
Weber Abras

Organizadora:
Ivelise de Maria Mena Barreto Moreira

Páginas: 148

Páginas: 112

Assunto: Vendas, Vendedores, Sucesso nos
negócios

Assunto: Marketing - administração, Vendas Administração, Administração financeira

O livro Papo de Vendedor.Com é
um conjunto de crônicas sobre o
cotidiano de um vendedor. Seu formato e sua linguagem rápida e direta foram
pensados e desenvolvidos para que você, Vendedor ou não, possa lê-lo sem
necessariamente se importar onde é o seu início, o seu meio ou o seu fim. Você
ganha muita informação, diversão e formação, otimizando o tempo.
O livro tem como objetivo principal inovar a literatura que trata do tema vendas,
proporcionando ao leitor, momentos de humor ao passo que de aprendizado,
podendo este, interagir com a obra acrescentando a cada história, lições
impensadas até então.

O presente livro tem a pretensão de auxiliar o contabilista na sua construção
acadêmica e profissional, pois aborda temas que complementam o ensino
da graduação. Trata-se de um trabalho conjunto de vários autores que
desenvolveram diversas pesquisas que resultaram na composição de seis
capítulos assim distribuídos.

CLIENTE OCULTO: uma ferramenta de
pesquisa extraordinária para a melhoria do
atendimento ao consumidor

GESTÃO DO ESPORTE COMO PRODUTO
E SERVIÇO: entretenimento, espetáculo, mídia
e negócio

ISBN: 978-85-8042-741-7

ISBN: 978-85-8042-770-7

Autor:
Cristiano V. C. Castellão Tavares

Autor:
Francisco Paulo de Melo Neto

Páginas: 70

Páginas: 158

Assunto: Marketing, Serviço ao cliente

Assunto: Esportes, Radiodifusão esportiva,
Teledifusão esportiva, Esportes na arte, Esportes
- Administração, Marketing esportivo

O objetivo é apresentar ao leitor uma extraordinária ferramenta de pesquisa,
denominada Cliente Oculto. O livro é dirigido aos universitários, professores
e profissionais de empresas que necessitam compreender a aplicabilidade da
pesquisa cliente oculto e seu potencial para corrigir falhas e propor ações de
melhoria nos negócios.
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O livro apresenta um novo foco de análise no âmbito da gestão e do marketing
esportivo: o esporte como produto, negócio e entretenimento. A obra pretende
contribuir para a formação profissional do gestor esportivo no século XXI. Um
profissional com uma formação ampla e diversificada, dotado de habilidades
múltiplas e conhecimentos diversos e com muitos desafios à frente. Pois
sabemos da grande força do esporte no mundo de hoje. Para nós brasileiros, o
futuro é promissor nesse aspecto.
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PAIXÃO S.A.: como anda o marketing do seu
clube do coração?

A RELAÇÃO HOMEM-MÁQUINA NA CULTURA
JAPONESA: A HIBRIDAÇÃO ENTRE O CORPO
TECNOLÓGICO E HUMANO ATRAVÉS DA
ANIMAÇÃO NEON GENESIS EVANGELION

ISBN: 978-85-8042-723-3
Autor:
Marcelo Guimarães

AUTOR(ES): ANDRÉ NORO DOS SANTOS
ISBN: 978-85-8042-957-2

Páginas: 132

Páginas: 96

Assunto: Marketing - Administração

“Quase como uma aula, Paixão S.A. evidencia a relevância do Marketing na
moderna gestão de um clube de futebol, sem a pretensão de fazer da área a mais
importante da instituição. A compreensão da equivalência das áreas contribui
para o avanço do clube, enquanto a equivocada visão competitiva leva a marca
à certeira derrocada”. Jorge André Avancini

Assunto: Marketing - Administração

O autor apresenta suas ideias analisando a série de animação Neon Genesis
Evangelion, em que os personagens são constituídos por robôs gigantes –
EVAs e seus pilotos, cuja integração é mostrada como um profundo e complexo
processo de hibridação. Esse é o ponto de partida para a argumentação do autor
sobre o fato de que a construção de corpos híbridos tem origens na cultura do
Japão antigo, não sendo um fenômeno contemporâneo considerado por alguns
estudiosos como condição pós-humana.

ESTRATÉGIA COMPETITIVA E CULTURA
ORGANIZACIONAL: encontro possível?

TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: reflexos na política
nacional de resíduos sólidos

ISBN: 978-85-8042-983-1

ISBN: 978-85-8042-898-8

Autor:
Victor Werner Degenhardt

Coordenadora:
Denise Lucena Cavalcante

Páginas: 94

Páginas: 390

Assunto: Planejamento estratégico,
Desenvolvimento organizacional, Eficiência
organizacional

Assunto: Direito tributário, Direito ambiental,
Construção civil - Aspectos ambientais

Descrição de algumas estratégias competitivas mais usadas e de algumas
linhas mais conhecidas de cultura organizacional. A importância do alinhamento
é ressaltada e desenvolvida uma metodologia de verificação dessa convergência.
A metodologia é aplicada em quatorze empresas produtoras de bens de capital e
seus resultados são analisados.

A obra apresenta tema relevante e de importância ímpar na crise ambiental,
no contexto dos problemas de regulamentação, oriunda de uma sociedade
complexa e de risco, onde perpassa uma ineficácia, inadequação e certo vazio
de vontade política na consecução e implementação de diretrizes e normas para
as soluções dos novos dilemas da vida em sociedade.

O PAPEL DA MÍDIA IMPRESSA NO EMBATE:
marketing cultural X marketing social

MARKETING NA REGIÃO DO CARIRI:
melhores marcas, merchandising, satisfação e
comportamento do consumidor

ISBN: 978-85-8042-514-7

ISBN: 978-85-8042-633-5

Autora:
Dora Leão

Organizador:
Cristiano Viana Cavalcanti Castellão Tavares

Páginas: 130

Páginas: 94

Assunto: Marketing, Marketing educacional

A autora problematiza de maneira contundente um assunto relevante para se
pensar a arte da dança no Séc. XXI. Por meio da reflexão acerca da ação pública
que recebeu o nome de Política Cultural, lança indagações urgentes ainda pouco
exploradas no âmbito dessa arte e que merecem destaque tendo em vista as
distorções que a falta de conhecimento dos artistas e do poder público vêm
gerando na relação Arte, Governo e Financiamento.
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Assunto: Marketing, Serviço ao cliente

O presente livro apresenta temas da área de marketing que são extremamente
importantes para as empresas. O valor das marcas, merchandising, satisfação
e comportamento de clientes são apresentados em três pesquisas científicas
aplicadas com consumidores em uma das regiões que mais cresce no nordeste
brasileiro.
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GESTÃO SOCIAL: epistemologia de um
paradigma 2ª Edição

CURTIR COMENTAR COMPARTILHAR:
redes sociais virtuais e tv no Brasil

ISBN: 978-85-444-0247-4

Autor(es): Breno de Paula Andrade

Autor(es): Rita de Cássia Bighetti Saran - Célia
Regina Vieira de Souza-Leite

ISBN: 978-85-444-0879-7
Número de páginas: 204

Páginas: 128

Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing

Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing

Partindo de discursos de professores do Ensino Médio e Foucault, as autoras
investigam qual tipo de discurso, naquilo que refere à sexualidade, que embasa
a atitude do professor, ou seja, a maneira como o professor atua na constituição
do aluno, como ele se relaciona com a sexualidade do aluno.

O livro discute, a partir das experiências brasileiras, o fenômeno Social TV: o
ato dos telespectadores terem acesso a um conteúdo na televisão e discutirem
nas plataformas digitais com os seus amigos aquele conteúdo, seja por meio de
memes, hashtags, ou compartilhamentos que os interessam ou desinteressam.

NOSSOS COMERCIAIS, POR FAVOR!
Uma análise discursiva sobre a linguagem
publicitária

UNIVERSIDADE PÚBLICA E SOCIEDADE
BRASILEIRA:
projetos em disputa

Autor(es): Heder Cleber de Castro Rangel

Autor(es): Elisabeth Orletti

ISBN: 978-85-444-1068-4

ISBN: 978-85-444-1115-5

Páginas: 118

Páginas: 262

Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing

Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing

Heder Cleber de Castro Rangel traz nesse livro sua experiência em linguagem
publicitária, sob a ótica da teoria do discurso, para refletir sobre os discursos
concernentes – a esta modalidade - que circulam e se entrelaçam no âmbito
social.
Enveredando pelas tramas do discurso, Heder nos contempla com uma
reflexão profícua e madura, ao tempo em que nos guia pelos caminhos da
comunicação publicitária, em seus fundamentos, explicitando seus meandros e,
ao mesmo tempo, esclarecendo suas relações com o capital, pela via de sentidos
que podem ser atribuídos ao discurso em questão.
A partir do estudo, o entrelaçamento do poder econômico e do poder político

Um breve retrospecto histórico sobre a relação da universidade pública e o
projeto societário no Brasil nos revela a reiteração do DNA antinação, antipúblico,
antipovo da classe burguesa local. Uma classe que, em diferentes momentos,
interrompe mediante ditaduras e golpes os avanços das lutas populares na
conquista de seus direitos elementares.
O livro de Elisabeth Orletti mostra-nos o processo violento de mercantilização
da universidade pública, especialmente na década de 1990 sob o Governo
Fernando Henrique Cardoso. Década que se caracterizou, também, pela venda
do país mediante a privatização do patrimônio público. Muito embora os governos
Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff tenham optado por alianças e não
AMBIENTES VIRTUAIS NA WEB 2.0

A CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL CONTIDA NA BASE
NORMATIVA E NA OBJETIVAÇÃO DO
PRONATEC BOLSA-FORMAÇÃO

Autores: Cristina Jasbinschek Haguenauer - Bianca
Jussara Borges Clemente - Evaldo Carneiro de Mello
Sobrinho - Fabiana Melo Macieira Lawinsky - Flavia
Nogueira Martins - Laís Cappaun Dalsoquio - Luciana
Guimarães Rodrigues de Lima - Marcus Vinicius Freitas
Mussi - Rogério Nóboa da Silva Jr - Teresa Cristina

Autor(es): Francilene do Rosário de Matos
ISBN: 978-85-444-1107-0

Moraes do Nascimento

Páginas: 222

ISBN:978-85-444-1170-4

Assunto: Ciências Sociais - Administração O livro A concepção de educação profissional contida na base normativa e na
objetivação do PRONATEC Bolsa-Formação, autoria de Francilene do Rosário
de Matos é fruto da pesquisa sobre o Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e ao Emprego (Pronatec), mais especificamente sobre a concepção
de educação profissional contida em sua base normativa e na objetivação da
iniciativa bolsa-formação. Tendo como intenção compreender o sentido dado
à Educação Profissional, enquanto política pública brasileira, no contexto da
reestruturação produtiva do capitalismo.
A abordagem metodológica baseou-se nos pressupostos do materialismo
histórico dialético, sendo aplicados os métodos da pesquisa bibliográfica, análise
documental e estudo descritivo. E desenvolvida a técnica de observação intensiva
do tipo entrevista semiestruturada. Entre os autores referenciados, destacamse: Braverman, Castells, Chesnais, Coriat, Franco, Friedmann, Frigotto, Harvey,
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Páginas: 176
Este livro é o resultado de 15 anos de pesquisas do Laboratório de Tecnologias
da Informação e da Comunicação da Universidade Federal do Rio de
Janeiro – LATEC/UFRJ (http://www.latec.ufrj.br/) sobre Ambientes Virtuais de
Aprendizagem. Nesse período, vários estudantes passaram pelo Laboratório,
dentre graduandos, mestrandos, doutorandos e pós-doutorandos desenvolvendo
seus projetos de pesquisa.
É importante registrar que o texto desse livro, de cunho técnico, é voltado
principalmente para especialistas e professores interessados em conhecer os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem no contexto da web 2.0. Nossa intenção
com esta coletânea é apresentar a um público mais amplo as contribuições
das pesquisas desenvolvidas no LATEC/UFRJ sobre Ambientes Virtuais
de Aprendizagem. A íntegra dos textos das pesquisas realizadas pode ser
encontrada nas teses e dissertações originais, todas elas disponíveis no site do
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O PROCESSO DE MODERNIZAÇÃO NO
BRASIL E A EDUCAÇÃO DAS MULHERES NA
REVISTA FON-FON!

OBSERVATÓRIO DE ECOINOVAÇÃO:
aspectos teóricos e casos ilustrativos
Autores: Vanessa de Oliveira Menezes - Marlete
Beatriz Maçaneiro - Sieglinde Kindl da Cunha
(Orgs.)

Autores: Renata Franqui

ISBN:978-85-444-1315-9

ISBN:978-85-444-1934-2
DOI: 10.24824/978854441934.2

Páginas: 286

Páginas: 130

Assunto: Ciências Sociais - Administração -

Assunto: Ciências Sociais - Administração -

A ecoinovação é um tema que vem crescendo nos últimos anos, ganhando
corpo científico mais robusto nas últimas duas décadas. No entanto, ainda há
poucos livros didáticos elaborados por autores brasileiros a respeito deste tema,
fato que nos motivou a escrever este livro. O livro Observatório da Inovação:
Aspectos teóricos e Casos ilustrativos tem como objetivo trazer uma contribuição
aos estudos relacionados à questão ambiental e à inovação, discutindo de
maneira teórica e prática a ecoinovação

Esta obra analisa os conteúdos publicados na revista carioca Fon-Fon! (19071958) veiculados nas décadas iniciais do século XX. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica e documental, vinculada à área da História da Educação, que buscou
analisar os conteúdos voltados para a formação das mulheres da elite, público ao
qual a revista era destinada. Compreende-se que as revistas femininas – dentre
elas, a Fon-Fon! – devem ser consideradas artefatos pedagógicos, uma vez
que transmitem valores e ensinamentos, moldando identidades de seu público
leitor, alterando a maneira pela qual os indivíduos enxergam a si mesmos e o
mundo que os cerca. A análise permitiu concluir que a revista Fon-Fon! atuou, de
maneira significativa, na educação das mulheres, tanto no que diz respeito aos
comportamentos, como em relação à sua subjetividade. Recheada de conteúdos
de humor, fotografias, caricaturas e diversas colunas sobre o universo feminino,
a revista ensinava às mulheres da elite as maneiras de melhor desempenharem

RELATIONSHIP MARKETING IN VETERINARY
MEDICINE

MARKETING OLÍMPICO:
como e por que os Jogos Olímpicos se tornaram
um excelente produto de marketing

Autores: José Antonio Soares - Katia Denise
Saraiva Bresciani (Orgs.)

Autores: Francisco Paulo de Melo Neto - Marcelo
Ribeiro Tavares

ISBN:978-85-444-3101-6
DOI: 10.24824/978854443101.6
Páginas: 102
Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing
The organizers of this book, Professors Katia Denise Saraiva Bresciani and
José Antonio Soares, have been working for quite some time, providing courses
and lectures on Management and Marketing in Veterinary Medicine, mainly to
undergraduate, master and doctoral students.The aim is to add, improve and
even fill gaps regarding the management, market knowledge and the role of
the veterinarian and his collaborators in the everyday context of their clinics,
hospitals, pet shops and laboratories, not precluding the rural area as well, so
important to Brazil.This content reinforces the best approaches to this segment
and operationalization of the companies of this field of activity. Its professionals
have to be prepared in such a competitive market, without losing the sensitivity
to act in the prevention, diagnosis and indicating the most suitable treatment for
each case. Maintaining ethics, a good background of knowledge and developing
problem-solving skills are paramount in order to bring comfort to the pets and

ISBN:978-85-444-3081-1
DOI: 10.24824/978854443081.1
Páginas: 110
Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing
O Marketing Olímpico é uma poderosa ferramenta de marketing promocional,
institucional, turístico, ambiental, esportivo, cultural e urbano. Sob esse viés,
podemos afirmar que a sua natureza é multifuncional, pois serve a diferentes
propósitos. Tal diversidade faz do Marketing Olímpico uma multiplataforma. Seus
principais agentes são o governo local, o Comitê Olímpico Internacional (COI),
os Comitês Olímpicos Nacionais, as empresas patrocinadoras, as empresas
apoiadoras, a mídia e os prestadores de serviços. Todos participam das ações
de Marketing Olímpico e compartilham seus benefícios.

O TWITTER NAS CAMPANHAS ELEITORAIS:
novos desafios para os atores políticos

MARKETING DE RELACIONAMENTO:
estratégias, processos e aplicações em setores
específicos

Autores: Luiz Carlos do Carmo Fernandes

Autores: Nadia Kassouf Pizzinatto (Org.)

ISBN:978-85-444-3624-0
DOI: 10.24824/978854443624.0

ISBN:978-85-444-3205-1
DOI: 10.24824/978854443205.1

Páginas: 168

Páginas: 312
Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing
Esta obra representa o resultado da produção conjunta, em rede, de
professores Doutores e Pós-Doutores e Mestres de diversas instituições
de ensino da capital e interior do Estado de São Paulo e também de outros
estados, como Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais, sobre Marketing
de Relacionamento, o mais atual enfoque do marketing, focado no cliente. Com
seus trabalhos buscam contribuir para o enriquecimento do conhecimento na
área de marketing, esclarecendo a questionamentos como: em que consiste o
Marketing de Relacionamento? Como pode ser aplicado em setores diferentes
da economia? Quais instrumentos principais em sua aplicação? Em relação a
respaldo teórico, enfatiza desde a definição do Marketing de Relacionamento, sua
distinção em relação ao Marketing tradicional, o Transacional, mostra a evolução
das pesquisas sobre o tema, apresenta como instrumentos o Endomarketing, a
Pesquisa de Marketing, o CRM (Customer Relationship Marketing) e o Social
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Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing
De eleição em eleição, no Brasil e no mundo, as redes sociais ocupam um
lugar cada vez mais relevante no processo de circulação simbólica da política.
O trabalho de Luiz Carlos Fernandes penetra com proficiência na dinâmica do
Twitter e contribui de forma significativa para a compreensão desse fenômeno
comunicacional, de indiscutível contemporaneidade, cujo impacto para a
democracia é fundamental conhecer cada vez mais.
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SOFT POWER E INTERNACIONALIZAÇÃO DE
PRODUTOS CULTURAIS BRASILEIROS
Autores: Alexandre Rabêlo Neto
ISBN:978-65-5578-144-1
ISBN DIGITAL:978-65-5578-142-7
DOI: 10.24824/978655578144.1
Páginas: 256
Assunto: Ciências Sociais - Administração Marketing
A internacionalização pode estar relacionada à compreensão da natureza
da cultura dos países, podendo ser influenciada pela intenção de compra do
consumidor, pela afinidade em relação ao país e pelo soft power (influência
ideológica e cultural). Esta obra trata dos antecedentes da internacionalização de
produtos culturais brasileiros.
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ADMINISTRAÇÃO

Segurança Pública

SEGURANÇA INTERNACIONAL:
TEMAS REGIONAIS CONTEMPORÂNEOS

PERSPECTIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
EM SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL

ISBN: 978-85-8042-109-5

ISBN: 978-85-8042-121-7

Organizador:
Helvécio de Jesus Júnior
Páginas: 116

Autores:
Ana Beatriz Leal
Oswaldo Munteal Filho
Vivian Zampa

Assunto: Globalização, segurança

Páginas: 197
Assunto: Ciências Sociais - Administração Segurança Pública

A área da Segurança Internacional tem atraído muita atenção dos alunos e
pesquisadores de Relações Internacionais e áreas afins. Desde o final da Guerra
Fria, com a irrupção de centenas de conflitos assimétricos de cunho étnico,
religioso e contraterrorismo, temos a necessidade de analisar as mudanças
envolvendo as possibilidades de interações agressivas entre os vários atores
internacionais. Esse livro busca suprir uma carência em estudos regionais na
área de Segurança Internacional, bem como contribuir para um novo debate
nesse campo de pesquisa tão importante.

Para a população, de uma maneira geral, todos os dias, um grande número
de páginas de jornais, de programas de rádio e de televisão e sites da Internet
noticiam casos de violência, de desastres e episódios que geram grande
comoção. Não por acaso, os meios de comunicação cada vez mais ampliam
o espaço de discussões sobre o tema, chegando a contratar profissionais
especializados na área de Segurança em seus respectivos espaços.

POLÍTICAS PÚBLICAS EM EDUCAÇÃO:
a Governabilidade e a Governança na aplicação
dos recursos orçamentários do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério FUNDEF, no município de Santos (1998-2006)

CONTRIBUIÇÃO DAS ANÁLISES DE
ACIDENTES DE TRABALHO NO PROCESSO
DE GESTÃO DE SST: ESTUDO DE CASO NO
CONTEXTO DO SETOR ELÉTRICO

ISBN: 978-85-444-0472-0

ISBN: 978-85-444-0499-7
PÁGINAS: 130

AUTOR(ES): ADRIANA MARIA SILVA ALVES

Autor: Wilney José Fraga

Assunto: Ciências Sociais - Administração Segurança Pública

Páginas: 142
Assunto: Ciências Sociais - Administração

No ano de 2013 foram registrados pela Previdência Social 717.911 acidentes
A obra desenvolvida pelo autor apresenta-se como sendo impactante para ade trabalho no Brasil. É um número significativo, que destaca a gravidade do
área de Gestão Pública, afinal, assim como foi para ele um desafio superadotema e a importância da saúde e segurança no trabalho (SST) para as empresas,
desenvolver uma forma eficiente de acompanhar e avaliar políticas públicas,os trabalhadores e a sociedade em geral. Focado nesse contexto, este livro
visto que no acompanhamento e na avaliação está embutida a mensuraçãoapresenta um estudo de caso em uma importante empresa brasileira do setor
da qualidade dos serviços públicos disponibilizados à população, pelos órgãoselétrico, que possui, atualmente, mais de 7.700 empregados próprios e cerca
governamentais, ou seja, o Estado.
de 18.000 trabalhadores terceirizados. O estudo consistiu na análise do método
empregado na avaliação dos acidentes pela empresa, por meio do exame dos
relatórios estatísticos e de acidentes ocorridos entre 2007 e 2011.

SEGURANÇA PÚBLICA:
ÉTICA E CIDADANIA

FOGO AMIGO:
AS DISPUTAS INTERNAS NA POLÍCIA
FEDERAL ANALISADAS NO CONTEXTO
DO DEBATE SOBRE A REFORMA
DAS INSTITUIÇÕES POLICIAIS E DA
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NO BRASIL

AUTORES: CLAUDIA MORAES TRINDADE
- DAVYD SPENCER RIBEIRO DE SOUZA
- EDGARD VINÍCIUS CACHO ZANETTE FERNANDO CÉSAR COSTA XAVIER - PABLO
ORNELAS ROSA - SIMONE SOUZA DA COSTA
SILVA (ORGS.)

AUTORES: ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA DA
SILVA

ISBN:978-85-444-3568-7
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Assunto: Ciências Sociais - Administração Desde os gregos, ética e cidadania acontecem na pólis (cidade). O justo é coisa
da cidade e viver junto exige compromisso ético. Ser cidadão só é possível na
cidade. Os desafios para a vida conjunta, coletiva, são desafiadores. Os desejos
humanos são infinitos, mas os recursos são escassos. Esta perigosa dicotomia,
sem adequada mediação, é uma marca que rasga o real em suas contradições.
Sempre corremos o risco das crises, da falência do Estado, da guerra de todos
contra todos, da espoliação do que é público. A construção de uma sociedade
envolve a busca continuada em pensar o problema da violência e do conflito.
Amamos a liberdade, mas, também amamos a segurança. Ora, como conciliar
liberdade e segurança? Produzir cidadãos éticos e cuidar da segurança do que
é público (segurança pública) são, talvez, os maiores desafios de uma nação.
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O livro é resultado de pesquisa realizada pelo autor no Programa de Mestrado
em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul. O trabalho
apresenta, por uma perspectiva interdisciplinar, os contornos das disputas
existentes entre as principais entidades representativas dos policiais federais:
a FENAPEF, que representa agentes, escrivães, papiloscopistas e peritos, e a
ADPF, que representa os delegados da Polícia Federal. O trabalho descreve
a estrutura organizacional da Polícia Federal e, por uma narrativa histórica,
o seu processo de institucionalização. A partir desse cenário, e com base na
teoria do campo, de Pierre Bourdieu, a pesquisa empírica e etnobiográfica
delineia as relações de poder existentes entre os cargos que integram a
carreira policial federal, evidenciadas em episódios que constituem a história
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MATERIAIS E TÉCNICAS DE DESENHO NO
ENSINO DE ARQUITETURA E URBANISMO

OURO PRETO
Paisagem em transformação

Autor(es): Ana Cristina Santos Parreiras

Autor(es): Marina Salgado

ISBN: 978-85-8042-221-4

ISBN: 978-85-8042-680-9
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Assuntos: Ciências Sociais / Arquitetura e
Urbanismo

Em mais de vinte anos como arquiteto, artista plástico, designer e professor de
desenho e informática em faculdades de arquitetura de Belo Horizonte (UFMG,
FAMIH e UNIBH), sempre houve uma discussão relativa ao desenho no ensino
de Arquitetura e Urbanismo, e encontrar bibliografia específica é algo escasso.
Em um meio informatizado, virtualizado e cada vez mais dominado pelo CAD e
seus derivados, a utilização do desenho em sua forma tradicional, lápis e papel,
parece um contrassenso, mas para aqueles que o utilizam como linguagem, o
desenho a mão livre é a essência da expressão e do processo criativo.

Este livro tem por objetivo investigar o desenvolvimento das novas formas
urbanas originadas pela acelerada expansão das cidades, assim como das
formas tradicionais do centro histórico da cidade de Ouro Preto, situada no estado
de Minas Gerais, através da aplicação das metodologias desenvolvidas pelas
escolas de Morfologia Urbana. Este dilema entre a tradição e a modernidade
é um tema recorrente principalmente nas cidades coloniais mineiras. Estas
possuem um núcleo histórico a ser preservado e as propostas de expansão
devem levar em consideração a manutenção da qualidade da paisagem
deste núcleo, respeitando seus edifícios, seus tecidos urbanos, ou seja, suas
características morfo-tipológicas.

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM
CONSTRUÇÃO: formação e aprendizagem na
construção civil

PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS E TURISMO:
um modelo de aplicação para fomentar
o desenvolvimento socioeconômico e o
desenvolvimento sustentável no Brasil – Estudo de
Caso

Autor(es): Luciano Rodrigues Costa - Rosa Elisa
Mirra Barone
ISBN: 978-85-8042-874-2

Autor(es): Maria Constança Madureira Homem de
Carvalho

Páginas: 224

ISBN: 978-85-444-0011-1

Assuntos: Ciências Sociais / Arquitetura e
Urbanismo

Páginas: 150

O tema da qualificação profissional no setor da construção civil, presente
na agenda de debates há mais de duas décadas, ganhou destaque com a
expansão do setor, fortemente ancorada na adoção de inovações tecnológicas.
As transformações ocorridas nas últimas décadas no mundo do trabalho vêm
impondo um novo paradigma produtivo a diversos setores, inclusive à construção
civil. Já nos anos 1990, em um cenário marcado pela reestruturação produtiva,
apoiada no tripé produtividade, qualidade e competitividade, indagava-se
sobre o lugar da educação e da qualificação profissional enquanto condições
para que as empresas pudessem implementar as inovações então requeridas,
questionamento presente também no cenário da construção civil.

Assuntos: Ciências Sociais / Arquitetura e
Urbanismo

“O presente trabalho é uma lição para os juristas do futuro.
Antigos e novos conflitos de interesse aparecem e reaparecem para desafiar
pesquisadores, doutrinadores, sociólogos, magistrados, membros do Ministério
Público, defensores públicos, advogados e estudiosos do Direito.
A cada dia, sentimos a necessidade de bons textos legais ou constatamos que
falta a edição de leis mais apropriadas ao nos depararmos com casos concretos,
com vistas à aplicação do bom Direito.
Trata-se de uma tarefa hercúlea dos forjadores do Direito para assegurar a boa
convivência e equilíbrio da sociedade.

CURRÍCULO E ARQUITETURA ESCOLAR:
olhares cruzados na Educação Infantil

UM DESCORTINAR SOBRE O PATRIMÔNIO
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NO
SÉCULO XXI - VOLUME I

ISBN: 978-85-444-0476-8

Autor(es): Analúcia Bueno dos Reis Giometti - Célia
Maria David

Organizador:
Analúcia de Morais Vieira

ISBN: 978-85-444-0841-4

Páginas: 170

Páginas: 502

Assuntos: Ciências Sociais / Arquitetura e
Urbanismo

Currículo e Arquitetura Escolar: olhares cruzados na Educação Infantil busca
investigar a produção e ocupação no e do espaço escolar planejado para as
crianças. Visando expor uma reflexão acerca da importância da arquitetura
escolar na constituição do currículo da educação infantil. Traz estudos que
podem revelar aos arquitetos, aos professores e às crianças, uma aprendizagem
mútua sobre a otimização das relações entre arquitetura e currículo.
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O livro intitulado “Um descortinar sobre o Patrimônio e Desenvolvimento
Sustentável, no século XXI” - Volumes II reúne os trabalhos apresentados nas
Conferencias, Mesas Redondas, nos Minicursos, na Oficina com os palestrantes
socializando as suas reflexões sobre as temáticas no evento IV CONGRESSO
INTERNACIONAL EM PATRIMÔNIO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(PYDES 2015), com o público presente, realizado na Unesp/ campus de Franca,
entre os dias 1º a 3 de dezembro de 2015.
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CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS NA GESTÃO
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NOS
MUNICÍPIOS BRASILEIROS

CÁGUAS PARA QUE(M):
grandes obras hídricas e conflitos territoriais no
Ceará

Autor(es): Arthur Lima Marino - Gisele de Lorena
Diniz Chaves - Jorge Luiz dos Santos Junior

Autores: Anderson Camargo Rodrigues Brito
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Esse livro é uma contribuição inicial para um tema ainda incipiente no Brasil, que
são as Capacidades Administrativas Municipais. Em tempos de discussão ampla
acerca de um novo federalismo que dê mais autonomia financeira aos municípios,
essa obra traz constatações importantes sob os desafios para a Gestão Pública
Municipal, indo um pouco além da discussão focada apenas na falta de recursos
financeiros, lançando mão de uma perspectiva teórica moderna e em fase de
adaptação para o cenário brasileiro.
O livro avança ao trazer informações relevantes sobre as equipes envolvidas com
a gestão de resíduos sólidos urbanos nos municípios brasileiros, evidenciando
as razões para inúmeras disfunções municipais em relação à elaboração e
implantação de políticas públicas a nível local, neste caso, a implantação da Política

Trata-se de um trabalho dedicado a entender os conflitos que marcam a
produção do espaço na região do Cariri-CE, especialmente com a construção
do Cinturão das Águas do Ceará (CAC), e a formação histórica e atual das
comunidades tradicionais que habitam no mesmo local e sofrem com os impactos
de uma obra que os ignora. Para enfrentar a leitura desses processos, o autor
lança mão de duas ferramentas fundamentais, a contundência e a sensibilidade
necessárias para enfrentar um desafio desse tamanho. Contundência para explicar
que a transformação da região do Cariri ao longo do tempo se faz a partir de uma
tensão permanente entre: os povos que constroem sua vida lá; as elites locais e
regionais que pretendem manter sua hegemonia econômica e política (em sintonia
com lógicas de acumulação ligadas às escalas nacional e internacional); o Estado

LUGARES DE URBANIDADE

GUIA DA ARQUITETURA MODERNA EM SANTA
MARIA 1950-1960

Autores: Lineu Castello

Autores: Nabor Silva Ribeiro

ISBN:978-85-444-1569-6
Páginas: 238
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DOI: 10.24824/978854442079.9
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Urbanismo
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Lugares de Urbanidade oferece ao leitor uma amostra dos resultados obtidos
pelo Grupo de Pesquisa em Percepção Ambiental e Desenho Urbano (CNPq/
UFRGS), liderado pelo professor Lineu Castello. O livro reúne o conjunto dos textos
apresentados pelo grupo nos Encontros da ANPARQ (Associação Nacional de
Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo), entre 2010 e 2016, em
três sessões temáticas distintas, propostas e conduzidas por Lineu Castello, cujo fio
condutor foi o conceito de lugar na contemporaneidade. Congregando os trabalhos
realizados por mestrandos e doutorandos, elas conformam, agora, as três partes
do presente livro: A arquitetura do lugar: Variações nos lugares da pluralidade;
Urbanidade para os bilhões. Proposições exploratórias e alternativas criativas;
A ronda dos lugares. A presença continuada de Lineu Castello nos seminários

Assuntos: Ciências Sociais / Arquitetura e
Urbanismo

Este trabalho é a complementação da dissertação de mestrado em Patrimônio
Cultural da UFSM e tem por objetivo a valorização do Patrimônio Arquitetônico
constituído pelas manifestações da Arquitetura Moderna em Santa Maria ocorridas
entre as décadas de 1950 e 60.
Essas manifestações que têm como pano de fundo as transformações sociais e
culturais visavam à consolidação do ensino superior no município, sedimentadas
a partir dos anos 40, quando a matriz econômica e cultural santa-mariense estava
fundamentada na presença marcante da viação férrea. A partir da década de 50,
com a implantação do ensino superior, impulsionado pela ASPES, uma associação
de caráter privado, a relação entre a Arquitetura Moderna e o ensino superior
supera a agora fragilizada relação entre Arquitetura Eclética, com ênfase na Art

TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOTECNOLOGIA E
BIODIVERSIDADE
Volume 1

SENSORES ÓPTICOS MULTIESPECTRAIS E
ESPECTROFOTÔMETRO PORTÁTIL PARA
DETECÇÃO DE GASES E ÍONS METÁLICOS

Autores: Clemilson Antonio da Silva - Victor Hugo
Gomes Sales - Danylo Bezerra Mendes - Celso
Hackenhaar - Evandro Reina - Áurea Welter

Autores: Mauro Sergio Braga - Walter Jaimes
Salcedo
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O livro Tópicos especiais em biotecnologia e biodiversidade Volume 1, foi
O livro apresenta contribuições científicas e técnicas relevantes da utilização de
elaborado para ser um material de consulta para estudantes de diversas áreas, sensores ópticos multiespectrais no desenvolvimento de sistemas optoeletrônicos
que encontrarão neste livro, capítulos com temas atuais na área de biotecnologia portáteis de detecção de gases, oxigênio dissolvido e íons metálicos (Pb2+,
e biodiversidade que foram escritos de forma clara e objetiva.
Cd2+, Zn2+, Cu2+, Fe3+ e Ni2+) com uso de reagentes cromógenos e fluoróforos
dissolvidos em solventes orgânicos, ou imobilizados em matrizes hospedeiras de
poliestireno, PVC e silício poroso.
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PROJETO PRELIMINAR DE PEÇAS BASEDO NA
DESCRIÇÃO DE FUNÇÕES E FORMAS – UMA
ABORDAGEM COMPUTACIONAL

MODERNIZANDO OS SERTÕES:
Jardim do Seridó-RN a “Veneza Seridoense” – 19171930

Autores: João Carlos Linhares
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No Capítulo 1, é feita a introdução da pesquisa onde o problema de projeto
a ser estudado é localizado no contexto do processo de projeto de produto e é
feita a sua delimitação por meio da definição do domínio específico de trabalho.
Neste capítulo, são ainda contextualizadas questões referentes ao relacionamento
função-forma. O Capítulo 2 descreve o estado da arte das teorias envolvidas
com o processo de projeto de produto. São mostradas algumas das principais
metodologias voltadas para o processo de projeto de produto e ressaltados os
pontos de convergência à pesquisa sendo desenvolvida. É feita, ainda, uma breve
revisão que aborda a pesquisa no campo do processamento linguístico voltado
à atividade de projeto. No Capítulo 3, são discutidos os atores que participam do
cenário de projeto na interface da fase de projeto conceitual para a fase de projeto

Sendo o espaço e a cidade objetos de desejos, interesses, seduções, sedições,
apropriações, batalhas, vitórias, derrotas, requerem que sejam analisados
historicamente.
Esta pesquisa investiga e problematiza a construção dos espaços públicos
da cidade de Jardim do Seridó, sertão do Rio Grande do Norte. Abrangendo as
primeiras décadas do século XX, entre 1917 a 1930, quando a municipalidade
jardinense foi presidida por Heráclio Pires Fernandes, formado pela Faculdade de
Farmácia do Recife, onde entrou em contato com as influências arquitetônicas,
políticas e artísticas que circulavam na capital pernambucana.
Nas primeiras décadas do século XX, o espaço jardinense passa a ganhar
enunciados e práticas, frente ao discurso da modernidade, que buscava legitimar

OS MODELOS DAS COMPANHIAS INDUSTRIAIS E
SEUS REFLEXOS NAS CIDADES BRASILEIRAS
Autores: Maria Cristina Villefort Teixeira - Maria
Manoela Gimmler Netto - Marieta Cardoso Maciel Marina Salgado - Staël de Alvarenga Pereira Costa
(Orgs.)
ISBN:978-85-444-3208-2
DOI: 10.24824/978854443208.2
Páginas: 214
Assuntos: Ciências Sociais / Arquitetura e
Urbanismo

URBANISMO COMERCIAL – REVITALIZAÇÃO,
PARCERIAS E GESTÃO URBANA
2ª edição
Autores: Carlos J. L. Balsas
ISBN:978-85-444-3320-1
DOI: 10.24824/978854443320.1
Páginas: 210
Assuntos: Ciências Sociais / Arquitetura e
Urbanismo

Este livro discute, analisa e retira ensinamentos, sobretudo das experiências
Esta coletânea de artigos apresenta diferentes abordagens sobre a
transformação urbana influenciada pelas companhias industriais. Pelo olhar de norte-americana e inglesa, em matéria de urbanismo commercial, de
historiadores, sociólogos e arquitetos urbanistas propõe-se um panorama amplo revitalização urbana, de criação de parcerias público-privado e de gestão de
centro de cidades. Esta edição revista e atualizada apresenta as bases teóricas
das repercussões contemporâneas em diferentes paisagens urbanas.
do urbanismo commercial, assim como um conjunto de ilações baseadas no
consumo sustentável.
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ELEMENTOS PARA A LEGITIMIDADE
DEMOCRÁTICA DA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL NO BRASIL

ENSINO JURÍDICO E PEDAGOGIA:
em busca de novos saberes
ISBN: 978-85-62480-54-6

ISBN: 978-85-62480-06-5

Organizadora:
Gilsilene Passon P. Francischetto

Organizador:
João Paulo Allain Teixeira

Páginas: 225

Páginas: 177

Assunto: Direito; Pedagogia; formação
de professores e ensino jurídico.

Assuntos: jurisdição; redemocratização
e sociedade.

O caráter plural e complexo das sociedades contemporâneas é uma realidade
cujos desafios têm suscitado diferentes respostas teóricas e práticas. Neste
livro busca-se enfrentar o problema a partir da atuação de juízes e tribunais
no Brasil. As consequências do processo de redemocratização de 1988 sobre
a jurisdição constitucional têm merecido discussão, cuja síntese oscila entre
duas perspectivas distintas: a substancialista e a procedimentalista. Trata-se
,enfim, de investigar os limites da atuação do poder judiciário na realização da
democracia e da cidadania diante do desafio de uma realidade como a brasileira,
marcada pela desigualdade e injustiça social.

O título da obra externa a necessidade de compreender como se desenvolve
o ensino jurídico no Brasil e as contribuições da pedagogia para o seu
aprimoramento. É urgente a necessidade de compreender os processos de
ensinar e aprender nos cursos de direito e de criar uma identidade docente que
favoreça a formação de profissionais comprometidos com a sociedade à sua
volta. Todos os estudos questionam o papel da educação jurídica, demonstram
alguns pontos de tensão ainda verificados e fazem uma leitura interdisciplinar
com a pedagogia.

DEMOCRACIA EM
TRANSIÇÃO: Reforma
Política à Luz da Filosofia da
Práxis

ÉTICA E A DESCOBERTA DO OUTRO
ISBN: 978-85-62480-62-1
Organizador:
Aloísio Krohling

ISBN: 978-85-62480-53-9

Páginas: 152

Autor:
Roberto Martins de Oliveira

Assunto: Metodologia fenomenológica em
relação à ética.

Páginas: 127
Assunto: Direito

A democracia, enquanto fenômeno político moderno, encontra-se
contemporaneamente acometida do seguinte dilema: nunca esteve tão
consolidada na consciência humana e, por outro lado, nunca fora tão desprezível.
Uma grande lacuna de legitimidade marca a prática política atual, num processo
de distanciamento entre a o devir democrático e o engajamento do cidadão. Ao
final, a obra se debruça sobre questões específicas a serem enfrentadas na
edificação da reforma política: alteração do sistema de governo; voto em legenda,
com lista fechada; financiamento público exclusivo de campanha; dentre outros.

Esta obra desponta como um ensaio original sobre a metodologia
fenomenológica e o confronto entre o pensamento do alemão Martin Heidegger e
do francês Emanuel Lévinas em relação à ética. É relevante notar que Heidegger
concebe a verdade como liberdade, constituindo-se o próprio Dasein em abertura
do homem enquanto ser no mundo, tendo o autor procurado, com sua filosofia,
desocultar a verdade.

INFÂNCIA E PUBLICIDADE:
proteção dos direitos fundamentais da criança na
sociedade de consumo

A PROTEÇÃO CONTRA A DISPENSA ARBITRÁRIA
COMO DIREITO FUNDAMENTAL
ISBN: 978-85-62480-59-1

ISBN: 978-85-62480-91-1

Autora:
Mariana Cavarra Bortolon

Autor:
Igor Rodrigues Britto

Páginas: 149

Páginas: 220

Assunto: Direito do trabalho, direito fundamental,
dignidade humana.

Esta obra procura revelar as reais justificativas existentes para a demora na
edição da lei complementar referida no art. 7°, I, da Constituição Federal, bem
como demonstrar a relevância em se discutir os limites com os quais o legislador
infraconstitucional irá se deparar ao regular a matéria, de modo a alcançar uma
efetiva proteção ao trabalhador.
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Assunto: Direitos fundamentais, criança,
sociedade do consumo.

Vivemos a era da sociedade de comportamento de massa: degradação
ambiental de massa, produção de massa, distribuição de massa e consumo de
massa. A pesquisa desenvolvida neste livro destina-se a examinar, com âncora
nas doutrinas de Alexy e Canotilho, a sociedade de consumo de massa sob a
perspectiva dos interesses dos seus dois principais protagonistas: de um lado, os
publicitários de produtos e serviços; de outro, o público infantil.
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DIREITO À JUSTIÇA E A LEI MARIA
DA PENHA:

DIREITO PROCESSUAL EM
MOVIMENTO

uma análise na visão da isonomia material e formal

ISBN: 978-85-8042-053-1

ISBN: 978-85-62480-92-8

Organizador:
Antônio Pereira Gaio Júnior

Organizadora:
Rosângela Lemos da Silva

Páginas: 214

Páginas: 100

Assunto: Direito, processo civil

Assunto: Mulheres - Abuso - Leis e legislação Brasil, Violência familiar

Com este livro, pretende-se responder a problemática levantada sobre a
violência contra as mulheres, que tem sido um fenômeno sociocultural e político
que precisa ser analisado conforme a Lei nº. 11.340/2006, à luz da Constituição
Federal. A obra analisa a constitucionalidade, os efeitos e a eficácia da referida
lei em relação aos crimes praticados contra a mulher, demonstrando não só
os fatores causadores da violência familiar, bem como, as consequências e
gravidade para a sociedade, especifica os meios de direito de acesso à justiça
material e formal avaliando os novos procedimentos de atuação da mulher.

Não se tem revolução senão mediante o exercício de um conjunto de
evoluções, daí que a quebra de um paradigma se dá pela vontade e cooperação
de todos aqueles que, de uma forma ou de outra, da dogmática ao pragmatismo
qualitativo, provocam o seu ambiente a pensar, contribuindo com sua parcela,
no seu interesse e modo a compor, como elemento propulsor, a melhoria da
instituição do Direito Processual do nosso tempo e ainda, o aperfeiçoamento dos
meios propícios à resolução de conflitos. É sob tal ênfase que a presente obra
destina estabelecer e, por conseguinte, ofertar.

UMA ANÁLISE DISCURSIVA DO
VOCABULÁRIO JURÍDICO

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO
EMPRESARIAL:
a função social da empresa

ISBN: 978-85-8042-057-9

ISBN: 978-85--8042-094-4

Autora:
Sílvia Mara de Melo
Páginas: 204

Autores:
Henrique Viana Pereira
Rodrigo Almeida Magalhães

Assunto: Direito

Páginas: 104
Assunto: Direito empresarial, direito
constitucional

Este livro de autoria de Silvia Mara de Melo, mostra com clareza e linguagem
escorreita como cada sujeito da enunciação, a partir da posição que ocupa,
constrói uma imagem daqueles que também estão envolvidos em cada peça
processual, evidenciando que o léxico contribui para a construção do ethos e que
além do efeito laudatório, muitas das expressões empregadas têm um grande
efeito argumentativo. Para a autora, existe uma prática discursiva no campo do
Direito e que a linguagem jurídica carregada de erudição deve ser analisada à luz
de aspectos históricos e sociais em que foi produzida.

O livro analisa a função social da empresa, após a Constituição da República
de 1988, a qual fincou o Estado Democrático de Direito, em uma busca de
equilíbrio entre a pessoa e a coletividade. Neste contexto, percebe-se que
o direito privado deve ser lido a partir da Constituição, sendo que essa leitura
torna-se condição para validade de todos os atos, públicos e privados, eis que
os princípios fundamentais somente são decifrados através de uma perspectiva
constitucional.

A MEDIDA PROVISÓRIA NA CONSTITUIÇÃO
BRASILEIRA DE 1988: Potestade legislativa do
poder executivo

TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS E
AS RELAÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
USUÁRIO, À LUZ DO DIREITO BRASILEIRO
ISBN: 978-85-8042-067-8

ISBN: 978-85-8042-079-1

Autor:
Rildo Mourão Ferreira

Autor:
Luiz Eduardo Anesclar

Páginas: 112

Páginas: 258

Assunto: Transporte urbano, transportes.

A análise tem como motivação as inúmeras reclamações de usuários
consumidores de serviço de transporte urbano de passageiros, principalmente
por qualidade, por segurança, por tarifas, por dependência, por itinerários e por
inadequação no atendimento. Observa-se que, apesar do número de pessoas
envolvidas na utilização desse serviço público, a ineficiência na fiscalização e
a falta de políticas públicas têm contribuído para a precariedade do serviço. O
objetivo principal é divulgar os direitos, assim, os usuários terão oportunidade de
exercer seus direitos garantidos pelo nosso ordenamento jurídico.
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Assunto: Direito, medidas provisórias

A presente obra, objeto de tese defendida pela Universidad de Granada, na
Espanha, cuida de uma das fontes de introdução de normas no ordenamento
jurídico brasileiro mais apaixonante das últimas décadas: A Medida Provisória.
É uma obra que enfatiza a Justiça e o Direito, a Governabilidade e Garantias
destinada aos estudantes e aos operadores do Direito em geral.
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Direito à memória e à verdade e justiça de
transição no Brasil: uma história inacabada! Uma
República inacabada!

LIÇÕES PRÁTICAS PARA O CONSUMIDOR

ISBN: 978-85-8042-186-6

Organizador:
Bruno Ponich Ruzon

ISBN: 978-85-8042-080-7

Autores: Alessandro Martins Prado, Cláudia
Karina Ladeia Batista, Isael José Santana

Páginas: 229

Páginas: 450

Assunto: Defesa do consumidor

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

A obra “Direito à Memória e à Verdade e Justiça de Transição no Brasil: uma
história inacabada! Uma República inacabada!” reflete as preocupações de um
grupo de estudiosos da academia com relação à infeliz tradição política brasileira
de não buscar “acertar as contas” com o passado da nação.

Esse livro traz ao cidadão uma série de lições para o seu dia a dia no mercado
de consumo. São muitos os temas abordados, como conscientização para o
consumo, automóveis, cadastro em bancos de dados, ensino, bancos, saúde,
telefonia, dentre muitos outros.

NOVAS FRONTEIRAS DO ESTUDO
DO DIREITO:
biodireito, direito ambiental, teoria
do direito, direito civil e direito do
trabalho

CONSTITUIÇÃO, POLÍTICA E A ORDEM
INTERNACIONAL HETERÁRQUICA:
uma reflexão a partir da visão pragmáticosistêmica de Luhmann
ISBN: 978-85-8042-077-7

ISBN: 978-85-8042-085-7

Autor:
Carlos Alberto Simões de Tomaz

Organizador:
Fernando Horta Tavares

Páginas: 191

Páginas: 312

Assunto: Sociologia jurídica, direito

Neste livro do Dr. Carlos Alberto Simões de Tomaz o leitor vai encontrar um
sofisticado desenvolvimento da relação entre Direito, Política e Relações
Internacionais e a resposta para uma das questões mais importantes do direito
contemporâneo, que é a questão da convivência e das mediações interpretativas
possíveis entre as ordens jurídicas nacional e internacional

Assunto: direito, justiça social

Este livro apresenta preciosas pesquisas e pioneiras argumentações jurídicas
sob a contemporânea perspectiva democrática dos direitos fundamentais como
referencial hermenêutico do direito ético, multicultural e universalista e seus
olhares perscrutadores das novas fronteiras do direito com a Tutela Jurídica
dos Animais; do Direito Ambiental e suas implicações para a nossa Vida; os
novíssimos estudos da Bioética como as investigações dos impactos jurídicos
na pesquisa sobre as Células-tronco, do Direito à Vida e os limites da Liberdade
de Consciência.

TEMAS ATUAIS EM DIREITOS
HUMANOS:
uma abordagem interdisciplinar

NOVÍSSIMOS ESTUDOS DE DIREITO
PÚBLICO: Direito Constitucional, Direito
Internacional, Direito Penal e Direito Processual

ISBN: 978-85-8042-113-2

ISBN: 978-85--8042-104-0

Organizadores:
Adejunior Genuíno, Bruno Augusto Pasian
Catolino, Thiago André Silva Gonçalves

Organizador:
Fernando Horta Tavares

Páginas: 199

Páginas: 392

Assunto: direito, Direitos Humanos

Assunto: direito público

O estudo da teoria geral dos direitos humanos e a militância pela equalização
dos direitos fundamentais têm como consequência a impermeabilização da
couraça protetiva da dignidade humana. Neste sentido, a interdisciplinaridade
dos temas abordados nesta obra coletiva, pelos discentes da 1ª Turma de PósGraduação lato sensu em Direitos Humanos da Universidade Estadual de Mato
Grosso do Sul, são resultados de uma ampla pesquisa assaz necessária para
evidenciar os caminhos a serem trilhados objetivando uma efetiva proteção
destes direitos.
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Este livro apresenta preciosas pesquisas e pioneiras argumentações jurídicas
sob a contemporânea perspectiva democrática dos direitos fundamentais como
referencial hermenêutico do direito constitucional multicultural e universalista
e seus olhares perscrutadores das novas roupagens do Direito Internacional
“plurinacional”, da ótica garantista do Direito Penal, do Acesso à Justiça e
do Direito Processual fundado nos Princípios Constitucionais do Processo
Devido. Todos os trabalhos que ora se ofertam à crítica são fruto das pesquisas
realizadas no ano de 2010 pelo Instituto de Investigação Científica Constituição
e Processo, do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado)
e da Faculdade Mineira de Direito, ambos da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais.
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UM DIÁLOGO ENTRE ENSINO
JURÍDICO E PEDAGOGIA

PROGRAMA DE DIREITO TRIBUTÁRIO
SOCIOAMBIENTAL

ISBN: 978-85-8042-140-8

Autor(es): Francisco Carlos Duarte (org.)

Autor:
Gilsilene Passon P. Francischetto

ISBN: 978-85-8042-137-8
Páginas: 106

Páginas: 192

Assunto: Ciências Sociais - Direito

Assunto: Ciências Sociais - Direito

Os artigos que compõem esta obra trazem um referencial teórico rico e com
grande problematização em torno das ideias desenvolvidas. A leitura que se
propõe irá contribuir para que criemos uma cultura de diálogo constante entre
os conteúdos desenvolvidos nos cursos de direito e a criação de subjetividades
como educadores, que nos levem a um compromisso constante com a melhorias
em nossa ação docente. É na formação de professores e conscientização acerca
de nossa profissionalidade que poderemos ter condições de romper com a
“educação bancária” ainda tão presente nas faculdades de direito.

Em matéria ambiental, com frequência são atirados em todas as direções
diagnósticos sobre as causas e o impacto da ação humana no meio ambiente.
Muito se discute sobre qual a perspectiva mais apropriada para buscar uma solução
ao impasse que gravita entre os pólos extremos do crescimento econômico rápido
e da interrupção total desse crescimento.
Se, por um lado, dispomos de uma ampla gama de diagnósticos e de direções
de ação, por outro, a própria ausência de clareza produzida pelo grande volume de
informações (que não raro conflitam entre si) torna difícil definir e trilhar caminhos
seguros na atividade econômica que sejam compatíveis com a preservação
ecológica. Essa dificuldade é estendida aos Estados, que podem e devem
desempenhar papéis decisivos nesse embate.

DIREITOS INDÍGENAS
NAS NAÇÕES UNIDAS

DIREITOS FUNDAMENTAIS:
Pesquisas

ISBN: 978-85-8042-146-0

ISBN: 978-85-8042-132-3

Autor:
Antonio Guimarães Brito

Autora:
Elda Coelho de Azevedo Bussinguer

Páginas: 143

Páginas: 268

Assunto: Índios, Direitos fundamentais, Direitos
humanos

Assunto: - Direitos fundamentais., pesquisa
jurídica

Nos últimos anos, os indígenas assumiram um protagonismo que tomou de
surpresa os cientistas sociais, que, ainda profundamente influenciados pelo
colonialismo e etnocentrismo, somente viam tais populações como «menores»,
«incivilizados» e, pois, apenas como objeto de conhecimento e nunca como
produtores e atores. Esses são alguns pontos que o livro apresenta, apontando
os necessários questionamentos do próprio locus epistêmico.

Acostumada às grandes e densas obras doutrinárias ou aos manuais
acadêmicos produzidos em profusão, com exaustivas e repetitivas descrições
interpretativas da norma jurídica, a área do Direito vai lenta, mas, firme e
solidamente modificando a identidade daquilo que coloca à disposição da
comunidade científica.
Conquanto se enfrente a resistência de grupos conservadores que entendem
que o Direito não deve se submeter às regras da pesquisa científica, seja
por não ser considerada por eles como ciência, seja por entendê-lo em uma
perspectiva meramente descritiva e, portanto, dissertativa acerca da norma, os
pesquisadores da área tem conseguido resistir e implantar uma pós-graduação
forte e dinâmica, inserindo-se na comunidade científica nacional e alcançando o
respeito dentro das denominadas “ciências sociais aplicadas”.

EDUCAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL

CURSO DE DIREITO EDUCACIONAL

Autor(es): Gilsilene Passon P. Francischetto (org.)

ISBN: 978-85- 8042-183-5

ISBN: 978-85-8042-155-2

Autor:
Eid Badr

Páginas: 262

Páginas: 162

Assuntos: Ensino - Legislação - Brasil, Direito à
educação - Brasil, Direitos fundamentais - Brasil,
Direito - Estudo e ensino - Brasil, Educação Aspectos sociais

Esse livro, obra coletiva tão cuidadosamente organizada pela professora
Dra. Gilsilene Passon Picoretti Francischetto foge, em muito, do padrão que
caracteriza esse tipo de livro, pois, como poderá ser constatado pelos leitores,
ele não é um conjunto de textos elaborados isoladamente por cada um dos
autores, a partir de uma temática definida por um organizador que decide fazer
uma publicação. Ele é o resultado de um processo reflexivo, coletivo, de cunho
acadêmico, tecido a partir de diálogos e de embates teóricos travados no interior
da disciplina Metodologia do Ensino Superior do curso de mestrado em Diretos e
Garantias Fundamentais da FDV.
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Assuntos: Ensino - Legislação - Brasil, Direito à
educação - Brasil, Direitos fundamentais - Brasil,
Direito - Estudo e ensino - Brasil, Educação Aspectos sociais

O presente trabalho é resultado da busca de um novo estudo sobre o Direito
Educacional tendo como objeto a liberdade de ensino das instituições privadas
de ensino superior e suas limitações à luz da Constituição Federal.
O curso de direito educacional representa um grande esforço no sentido de
sistematizar o arcabouço jurídico nacional dedicado ao ensino superior, tendo
como ponto de partida, e porto seguro, a Constituição de 1988, e como destino
o estudo das principais normas integrantes do complexo, imenso e altamente
volúvel universo normativo infraconstitucional, o qual costuma, por isto mesmo,
causar certa perplexidade aos estudiosos da matéria
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DIREITO COMUNITÁRIO E O MERCOSUL

COTAS PARA NEGROS NAS UNIVERSIDADES:
DIREITO OU PRIVILÉGIO?
O Dilema que o Estatuto da Desigualdade Racial
não Resolveu

ISBN: 978-85-62480-11-9
Autor:
Eid Badr

Autor(es): Ezequiel Fernandes

Páginas: 164

ISBN: 978-85-8042-223-8

Assuntos: MERCOSUL, União Europeia, Direito
internacional público e direito interno, Direito
constitucional - Brasil

Páginas: 89
Assuntos: Direito internacional público

A busca de um estudo sobre o Direito Comunitário, sob a perspectiva
da Constituição Federal brasileira, foi impulsionada pelos ricos debates
empreendidos na década de 1990 durante o nosso Curso de Mestrado, na
disciplina Direito das Relações Econômicas Internacionais II, que tinha como
titular o saudoso Professor Celso Ribeiro Bastos.
São analisados neste trabalho os institutos, as normas e estruturas que formam
a União Europeia e o MERCOSUL. A abordagem, a partir de uma ideia básica
sobre essas organizações, objetiva permitir seu estudo à luz da Constituição
brasileira

Esta obra tem por escopo levar ao leitor algumas considerações sobre as
políticas públicas e privadas intituladas de “ações afirmativas”, em especial
no que pertine à modalidade chamada de “reserva de cotas para negros nas
universidades”, e isto em face da recente vigência da Lei n.° 12.888 de 20 de
julho de 2010, a qual instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Para tanto, fazse uma incursão inicial no conceito de igualdade, definindo-a, explicitando seu
alcance e suas nuances, a fim de extrair seu verdadeiro significado nos moldes
da Constituição Federal de 1988 e do Estado Democrático de Direito, cotejando
os limites da atuação do Estado na incessante busca pela igualdade real.

DIÁLOGOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR

DIREITO INTERNACIONAL CONTEMPORÂNEO

ISBN: 978-85-8042-216-0

ISBN: 978-85- 8042-242-9

Autor:
Cristiane Miziara Mussi

Autor:
Luiz Fernando Vescovi

Páginas: 198

Páginas: 168

Assuntos: Brasil. [Código de defesa do consumidor
(1990)], Defesa do consumidor - Legislação - Brasil

Assuntos: Direito internacional público

O livro Diálogos de Direito do Consumidor visa trazer ao conhecimento da
sociedades questões polêmicas, atuais e conceituais relativas aos consumidores.
Pautado na necessidade de divulgar os direitos dos consumidores, o livro
aborda desde a evolução da legislação consumerista no Brasil, sua tutela
pena, as contratações eletrônicas, a responsabilidade civil do Estado enquanto
fornecedor, até a desconsideração da personalidade jurídica nas relações de
consumo. Desta maneira, o presente livro é um convite ao Diálogo dos Direitos
dos Consumidores, ao qual é chamada toda a sociedade.

Obra de referência e consultas para advogados internacionalistas, juizes
federais, analistas internacionais, cientistas políticos, acadêmicos de cursos
de Ciências Jurídicas e Sociais, bem como quaisquer pessoas que atuem
em negócios internacionais ou no comércio internacional. Livro de leitura
complementar para as disciplinas de DIREITO INTERNACIONAL e COMERCIO
INTERNACIONAL dos cursos de Direito, Administração, Relações Internacionais,
Comércio Exterior e Economia. Indicado, também, para estudos em nível de pósgraduação.

PRISIONEIROS DAS DROGAS:
pública, saúde e direitos humanos no Brasil

O REGISTRO DA SENTENÇA DE
USUCAPIÃO COLETIVA

ISBN: 978-85-8042-271-9

ISBN: 978-85- 8042-254-2

Organizadores:
Oswaldo Munteal ... [et al.]

Autor:
Fabrício Andrade Ferreira Girardin Pimentel

Páginas: 167

Páginas: 138

Assuntos: Drogas - Abuso - Aspectos sociais,
Jovens - Uso de drogas, Crime e abuso de drogas,
Violência - Aspectos sociais, Tóxicos - Legislação
- Brasil

Assuntos: Usucapião - Brasil. 3. Política urbana Brasil. 4. Propriedade - Brasil. 5. Direito urbanístico
- Brasil

Um dos maiores problemas que aflige o século XXI é a dependência química,
isto é, o uso de substâncias que alteram o humor e o comportamento do
indivíduo. O consumo de drogas tem sido tão alto e fora de controle que passou
a ser considerado uma questão de saúde pública no Brasil, sendo responsável
por problemas sociais como desemprego, acidentes de trabalho, prostituição,
entrada em hospitais, prisões superpopulosas e violência na família. Embora
ocupe amplos espaços nos meios de comunicação, tal problemática ainda carece
de reflexões mais embasadas. Este livro reúne contribuições de pesquisadores
de diferentes áreas para este grande dilema do mundo contemporâneo: a
complexidade em torno das drogas.
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Nesta obra, o professor Fabrício Pimentel chama a atenção para a importância
de se implementar a usucapião coletiva. Bem delineada no Estatuto da Cidade,
não depende de qualquer novo diploma legal a regulamentar sua aplicação,
bastando seja ela orientada pelos princípios constitucionais que regem a matéria.
O autor defende que a sentença de usucapião coletiva e seu registro como título
no Registro de Imóveis contribuem decisivamente para o desenvolvimento de
uma nova política urbana, por meio da qual se alcance o crescimento urbano
ordenado, propiciando a inclusão dos menos favorecidos e o respeito aos direitos
básicos de todos os cidadãos.
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ABORTO:
um diálogo entre direito,
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DIREITOS HUMANOS: novos olhares
ISBN: 978-85-8042-186-6

ISBN: 978-85-8042-309-9

Organizadores:
Alessandro Martins Prado, Cláudia Karina Ladeia
Batista, Isael José Santana

Autoras:
Elda Coelho de Azevedo Bussinguer
Ivana Bonesi Rodrigues Lellis (Orgs)

Páginas: 218

Páginas: 208

Assuntos: Direitos humanos - Brasil, Justiça de
transição - Brasil, Estado de direito

“Novos olhares” não nega que se tem olhado os direitos humanos. Pelo
contrário, muito se tem observado, no entanto, estes olhares têm se pautado pelo
continuísmo de conceitos pré-determinados. A evolução dos direitos humanos,
nesta esteira, precisa destes novos olhares, de uma posição que vá além dos
meros comentários e que passe a propor novas ações para a construção destes
inalienáveis direitos.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

O aborto, dilema ético dos mais complexos de nosso tempo, é tratado nesse
livro, de maneira simples e objetiva, a partir de resultados de pesquisas
realizadas por alunos de graduação em Direito da Faculdade de Direito
de Vitória, na disciplina de Direito Penal, com intermediação da disciplina de
Metodologia da pesquisa. A aproximação dos graduandos com os mestrandos
do curso de Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais, após a conclusão
da primeira fase do trabalho, permitiu uma releitura dos resultados das pesquisas
pelos mestrandos, em um exercício de orientação e análise de textos científicos.

CONTROLE DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDADE EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA: cabimento e limites processuais

ESTUDOS EM DIREITO NEGOCIAL
ISBN: 978-85-8042-287-0

ISBN: 978-85-8042-295-5

Organizadores:
Marlene Kempfer
Luiz Fernando Belinetti

Autora:
Fernanda Proença de Azambuja

Páginas: 224

Páginas: 119

Assuntos: Negócio jurídico, Defesa do
consumidor, Boa-fé (Direito), Dívidas

Assuntos: Controle da constitucionalidade - Brasil,
Ação civil pública, Coisa julgada - Brasil

A tutela jurisdicional coletiva representa tema dos mais palpitantes, mormente
nos dias atuais em que se constata a massificação dos conflitos nos mais
diversos segmentos da sociedade. A superação da processualística tradicional
exsurge, assim, como forma de se viabilizar o acesso à justiça por meio das
demandas coletivas. Contudo, assim como ocorre nas ações individuais, há
necessidade de se assegurar a prevalência da Constituição sobre normas
inferiores, devendo o juiz, ao decidir o processo coletivo, velar pela supremacia
da Carta Magna, recusando incidentalmente a aplicabilidade de norma que a
contrarie. Nesse contexto, o estudo ora proposto debate o cabimento do controle
incidental de constitucionalidade em ação civil pública, estabelecendo os seus
limites processuais, com base em argumentos jurídicos sólidos e destacados.

A obra Estudos em Direito Negocial é um projeto editorial do Programa de
Mestrado em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina/PR, com
a finalidade de apresentar resultados dos estudos realizados nas atuais linhas
de pesquisa: Relações negociais no direito privado; Estado contemporâneo:
relações empresariais e relações internacionais; e Acesso à justiça: solução de
conflitos atinentes a negócios jurídicos públicos e privados envolvendo interesses
individuais e transindividuais.

REFLEXOS DO CAPITALISMO NO PROCESSO
CIVIL E SUAS IMPLICAÇÕES NA EFETIVAÇÃO
DO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR

DIREITO PROCESSUAL EM MOVIMENTO, VOL. II
ISBN: 978-85-8042-308-2

ISBN: 978-85- 8042-260-3

Organizador:
Antônio Pereira Gaio Júnior

Autor:
Carlos Augusto de Oliveira Diniz

Páginas: 198
Assuntos: Processo civil - Brasil, Direito processual
civil - Brasil

Páginas: 152
Assuntos: Processo civil - Brasil, Capitalismo, Tutela
antecipada - Brasil, Defesa do consumidor - Brasil

Há tempo alguns têm se proposto a “pensar” o direito, e não apenas transmitilo de forma dogmática. Neste sentido, a presente obra faz uma necessária
reflexão, por exemplo, sobre a questão do capitalismo e como aspectos que
poderiam ser denominados como óbvios são afastados da proteção jurídica. A
obra aponta de forma cristalina os mecanismos à disposição, como é o caso
das tutelas coletivas, ainda tímidas, mas existentes, e manejadas por institutos
criados para a defesa do consumidor, como no caso do Instituto de Defesa do
Consumidor, que tem demonstrado importância na mudança de posicionamento
jurisprudencial frente ao absurdo das ações predatórias de algumas instituições,
especialmente as financeiras.
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Em verdade, o PROCESSO, como instrumento democrático, ideológico,
catalisador da liberdade e de índole garantidora da respeitabilidade dos
direitos fundamentais, possui hodiernamente, até mais que em outros tempos,
a promissora - por que esperada! – tarefa de ser mobilizado para conquistas
efetivas no campo do desenvolvimento do país, Impulsionados e devidamente
provocados por este espírito é que os talentosos autores deste Vol. II se
debruçam, indubitavelmente, embebedados pela máxima aristoteliana, onde a
precisão do alcance a que o instrumento PROCESSO possivelmente chegaria,
por bem tem seus horizontes aqui satisfatoriamente alargados
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A SUPRESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO DO
RECURSO DE APELAÇÃO:
perspectivas para a consolidação democrática

AS RESTRIÇÕES LEGAIS AO PROCESSAMENTO
DE RECURSOS
ISBN: 978-85-8042-249-8

ISBN: 978-85-8042-219-1

Autor:
Palhares Moreira Reis

Autores:
Jorge Passarelli e Raquel Passarelli

Páginas: 206

Páginas: 129

Assuntos: Recursos (Direito) - Brasil

Assuntos: Processo civil - Brasil, Apelação (Direito)
- Brasil

O presente livro tem por objetivo estudar o efeito suspensivo do recurso de
apelação e seus reflexos no sistema jurídico e na sociedade brasileira. Buscase testar a medida (supressão do efeito suspensivo) em face dos princípios do
processo, sobretudo os da segurança, efetividade e proporcionalidade. Acreditase que a construção da democracia pressupõe uma atividade coerente do Estado
e a presença de veículos de participação da sociedade nas esferas de decisão.
Mas, além disso, tal construção não pode dispensar a atuação dos indivíduos de
acordo com os parâmetros da boa-fé objetiva.

A Constituição assegura aos litigantes judiciais o contraditório, a ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes. Quando a lei modifica tais parâmetros,
essa alteração não desvirtua os princípios de acesso à Justiça. Este livro analisa,
primeiro, os fundamentos para as restrições constantes das leis processuais.
Depois, as hipóteses previstas: Súmula da Jurisprudência Predominante;
Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal; Súmulas Impeditivas de
Recursos; Recursos Repetitivos, a existência de Repercussão Geral no recurso
extraordinário e a decisão em casos de sentença idêntica. Na terceira parte estão
as normas constitucionais e legais pertinentes.
AS ASTREINTES E SUA EFETIVIDADE NA
TUTELA ESPECÍFICA: a provisoriedade ou
definitividade da medida

CRIME DE HOMICÍDIO: análise da conduta
de Caim e Abel
ISBN: 978-85-8042-338-9

ISBN: 978-85-8042-350-1

Autor:
Francisco Nunes de Brito

Autor:
Alexandre Magno Augusto Moreira

Páginas: 86

Páginas: 156

Assunto: Homicídio - Brasil, Direito penal Brasil

Neste livro, o autor Francisco Nunes Brito nos mostra que o mito bíblico de
Caim e Abel não está tão distante da realidade prisional do mundo ocidental.
Partindo da literatura mítica de Caim e Abel, subentendida como a manifestação
do primeiro homicídio na tradição judaico-cristã, passando pelo modelo
clássico iluminista do Direito Penal até a contemporaneidade, o autor discute a
jurisprudência e a legislação acerca do crime de homicídio.

Assunto: Processo civil - Brasil, Arbitragem e
sentença - Brasil

A presente obra retrata o instituto da multa processual, intitulada no direito
francês sob a terminologia “astreintes”, enquanto técnica apta a gerar efetividade
nas tutelas específicas de obrigação de fazer e não fazer de que trata os artigos
461/644 do CPC. Destaca-se uma abordagem metodológica dedutiva, traçando
como premissa de estudo o conceito, natureza jurídica e requisitos próprios
do instituto, buscando uma análise com o direito comparado, quando do seu
tratamento enquanto ato procedimental. Outrossim, faz-se uma abordagem
da multa processual enquanto medida coercitiva sobre o aspecto da teoria da
norma jurídica.

A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO
E O USO DA CURVA DE LAFFER NA
EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL
À VEDAÇÃO DO CONFISCO TRIBUTÁRIO

REPRESENTAÇÕES DO PROFESSOR
DE DIREITO
ISBN: 978-85-8042-360-0

ISBN: 978-85-8042-318-1

Organizadores:
Evandro Menezes de Carvalho, Rosa Maria
Zaia Borges, André Lipp Pinto Basto Lupi, Jayme
Benvenuto Lima Junior, Alexandre Veronese,
Angela Araujo da Silveira Espindola, Nelson Juliano
Cardoso Matos, Carolina Alves Vestena, Lucas da
Silva Tasquetto

Autor:
Raimundo Frutuoso de Oliveira Junior
Páginas: 279
Assunto: Laffer, Arthur B, Direito tributário, Direito
e economia, Tributos

Páginas: 206
Assunto: Direito - Estudo e ensino (Superior),
Professores de direito - Formação - Brasil
A Associação Brasileira de Ensino do Direito (ABEDi) reúne docentes dos
cursos jurídicos do Brasil com o objetivo de debater os problemas e de propor
as soluções para uma educação superior em direito à altura dos desafios
políticos, econômicos, sociais e culturais do Brasil contemporâneo. Em 2012,
na celebração dos 10 anos de nossa entidade, a ABEDi propõe uma obra que
aborda o papel do professor em diferentes abordagens e matizes teóricas. Ao
problematizar a função do sujeito que ensina, pesquisa e extensiona, também é
buscada a reflexão sobre a instituição universitária e sobre o país.
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Propondo uma abordagem interdisciplinar, procura interligar elementos da
Economia e do Direito com o fim de projetar uma luz e um direcionamento nos
tortuosos caminhos para efetivação do direito fundamental em questão por
parte da administração tributária, sendo relevante por ainda não terem sido
realizados estudos empíricos mais aprofundados acerca deste tema. Esta obra
é um contributo ao direito tributário brasileiro, principalmente quando enfatiza a
necessidade de uma tributação justa e proporcional à capacidade contributiva de
cada cidadão, trazendo parâmetros para limitar o Estado no uso do seu poder
de tributar.
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DIREITO EMPRESARIAL: marco jurídico de
internacionalização das empresas brasileiras

COMO ENFRENTAR BLOGS E SITES NAS
ELEIÇÕES: um pequeno guia para resolver um
grande problema

ISBN: 978-85-8042-304-4

ISBN: 978-85-8042-410-2

Organizador:
Daniel Amin Ferraz

Autor:
Hwidger Lourenço Ferreira

Páginas: 226

Páginas: 70

Assunto: Direito empresarial, Empresas
multinacionais - Brasil, Empresas - Brasil, Direito
comercial

O final do século passado foi determinante para a caracterização do mundo
como hoje se encontra. Assim, com a reunificação da Alemanha, com a extinção
da URSS – União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a integração da
Europa do Leste na UE – União Europeia, passamos a viver em um mundo
unilateral, controlado pela potência única, que determina o funcionamento
planetário, os EUA – Estados Unidos da América do Norte. A China, ainda que
potência nascente, não tem capacidade para rivalizar com tal força. Índia, Brasil,
África do Sul são, hoje em dia, potências regionais, com incipiente possibilidade
de superar seus problemas locais, impossibilitados de atuar com mais ênfase
nas questões globais.

Assunto: Direito eleitoral, Eleições, Blogs,
Internet - Legislação

O uso indevido de blogs e sites durante o período eleitoral é cada vez mais
comum nesses tempos de total integração da internet em nossas vidas. Em
blogs e sites anônimos não há limites para o jogo sujo. Esta obra visa permitir
a advogados e candidatos que nunca enfrentaram o tema conhecerem algumas
ferramentas, inclusive de produção de provas, a obter máxima eficiência contra
esses adversários sem rosto no curto período de campanha eleitoral.

ESTUDOS DE ANTROPOLOGIA JURÍDICA
NA AMÉRICA LATINA INDÍGENA

ENSINO DO DIREITO, GLOBALIZAÇÃO E
MULTICULTURALISMO

ISBN: 978-85-8042-394-5

ISBN: 978-85-8042-404-1

Organizadores:
Antonio Guimaraes Brito
Simone Becker
Jorge Eremites de Oliveira

Autores:
Paulo Roberto Colombo Arnoldi
Daene Zulian Dorst

Páginas: 268

Páginas: 296

Assunto: Etnologia jurídica - América Latina,
Direito e antropologia - América Latina

Assunto: Direito - Estudo e ensino (Superior),
Prática de ensino, Multiculturalismo

Então há um Direito. Há uma norma legal. Mas com que base? Indígena ou
do Colonizador? Qual a verdadeira fórmula legal e qual a capacidade de sua
aplicabilidade? Como conciliar e dar crédito as resoluções oriundas desse
modelo, já que tais Normas vem de uma Academia oriunda do mesmo modelo
civilizatório? Formar Indígenas com esse mesmo conteúdo? Formar o aplicador
das Leis com parâmetros indígenas? O Direito Indígena (do Índio) pautado por
uma justiça sui generis provoca a academia ocidental e está praticamente levando
a muitos teóricos e educadores a uma reflexão que busca novas respostas de
modelos de justiça e direito.

Este livro reúne subsídios teóricos direcionados aos Cursos de Direito, a
fim de verificar as possibilidades para o ensino do Direito frente aos desafios
apresentados pela globalização e pelas sociedades multiculturais, tratando das
implicações teórico-práticas na formação humanística de intérpretes do Direito,
assim como contextualizar e explicar a realidade do ensino do Direito na atual
conjuntura social, sua função técnico-política, na perspectiva epistemológica
de uma sociedade multicultural; a análise da matriz pedagógica disciplinar, de
cunho positivista, frente às demandas dos saberes interdisciplinares das ciências
adequadas ao multiculturalismo, demonstrando as (in)suficiências do ensino do
Direito.

DIREITO FUNDAMENTAL DE CIDADANIA OU
DIREITO A TER DIREITOS

TEMAS DE ATIVISMO JUDICIAL
ISBN: 978-85-8042-392-1

ISBN: 978-85-8042-401-0

Organizador:
Jônatas Luiz Moreira de Paula

Autor:
Edson Aguiar de Vasconcelos

Páginas: 182

Páginas: 356

Assunto: Poder jurídico e questões políticas,
Direitos fundamentais, Estado
e direito

Assunto: Direitos fundamentais, Direitos
humanos, Cidadania

O Professor José Roberto de Castro Neves, no prefácio desta obra, chama
a atenção para a erudição e profundidade do trabalho do conceituado jurista
Edson Aguiar de Vasconcelos, o qual teve a primazia de conceituar o direito
fundamental de cidadania pelo viés do direito à proteção jurídica. Já no título da
obra, o autor rotula seu conceito pela expressão “direito a ter direitos”, originada
de uma reflexão de Hannah Arendt. Segundo o prefaciador, o leitor logo notará
a minuciosa pesquisa científica levada a cabo pelo autor, tudo de forma leve e
bem escrita, dando impressão, às vezes, de se estar a entreter com um romance.
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Esta obra foi concebida e desenvolvida no seio da disciplina de Jurisdição
e Inclusão Social do Curso de Mestrado em Direito da UNIPAR-Universidade
Paranaense, em 2011. Nos temas desenvolvidos com os alunos, ficou nítida a
preocupação em conferir cientificidade a temas de alta relevância social. Daí,
então, o despertar sobre uma reflexão crítica sobre o relevante papel social
exercido pelo ativismo judicial e a sua necessidade de desvelar toda a sua
abrangência, como pode ser visto pelos temas abordados.
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DIREITOS FUNDAMENTAIS, DANO MORAL
E SUA REPARALIDADE

CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS NA
JUSTIÇA DO TRABALHO

ISBN: 978-85-8042-419-5

ISBN: 978-85-8042-344-0

Autores:
Daury Cesar Fabriz
Telma Bracho

Autora:
Rosangela Rodrigues Dias de Lacerda
Páginas: 269

Páginas: 296

Assunto: Direito constitucional - Filosofia, Direito
constitucional - Interpretação e construção,
Direito constitucional - Brasil, Direito do trabalho Brasil, Justiça do trabalho - Brasil

Assunto: Direitos fundamentais,
Dano moral

O presente estudo tem por escopo a questão do dano moral e as dificuldades
encontradas no que se refere ao âmbito da reparação justa. Muito tem se falado
sobre essa problemática sem que ainda haja uma pacificação doutrinária ou
mesmo jurisprudencial. É com o advento da Constituição brasileira de 1988
que esse tema passou a ser revigorado na medida em que se tornou um direito
guindado ao status de constitucional e fundamental. Nesse sentido para que haja
uma melhor compreensão desse fenômeno faz-se necessário uma investigação
dos direitos humanos fundamentais e suas consequências no contexto da ordem
jurídica vigente.

A presente obra tem como objeto de estudo o controle de políticas públicas
pela Justiça do Trabalho, possuindo como marco jurídico a tutela de direitos
fundamentais na Constituição Federal de 1988. O livro tenciona demonstrar
que a competência para apreciação e julgamento das questões envolvendo
controle de políticas públicas, desde que referentes à concretização do princípio
constitucional do valor social do trabalho, é da Justiça do Trabalho, com espeque
no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, após o advento da Emenda
Constitucional 45/2004.

CONSTITUIÇÃO ABERTA E CONTROLE
DE CONSTITUCIONALIDADE: Häberle,
democracia e algumas indagações

ESPAÇO JURÍDICO PROCESSUAL NA
DISCURSIVIDADE METALINGUÍSTICA
ISBN 978-85-8042-473-7

ISBN: 978-85-8042-480-5

Autora:
Andréa Alves de Almeida

Autores:
Leonardo Fernandes dos Santos
Antônio Carlos Segatto

Páginas: 316
Assunto: Direito - Brasil - Linguagem, Língua
portuguesa - Português técnico, Análise
linguística, Análise do discurso, Metalinguagem

“O imaginário e o more geométrico nas arcaicas teorias dos procedimentos
judicial e administrativo só agora, na tese da professora Andréa Alves, adquiriram
transparência para uma investigação instigante à continuidade da Pesquisa
Epistemológica do Direito a partir de rigorosa demarcação das teorias do processo
que dão suporte à validade e validade-legitimidade da construção, atuação,
modificação ou extinção do Direito no paradigma processual da estatalidade em
inovadora concepção democrática que, com a tese, alça conjecturas que dão
início a reflexões jurídicas dissipadoras da aliança ideológica da democracia com
a anarquia, o nihilismo e a mercancia predatória.”
Rosemiro Pereira Leal

Páginas: 104
Assunto: Hermenêutica (Direito), Direito
- Filosofia, Direito constitucional, Direito
constitucional - Interpretação e construção

O Professor José Roberto de Castro Neves, no prefácio desta obra, chama
a atenção para a erudição e profundidade do trabalho do conceituado jurista
Edson Aguiar de Vasconcelos, o qual teve a primazia de conceituar o direito
fundamental de cidadania pelo viés do direito à proteção jurídica. Já no título da
obra, o autor rotula seu conceito pela expressão “direito a ter direitos”, originada
de uma reflexão de Hannah Arendt. Segundo o prefaciador, o leitor logo notará
a minuciosa pesquisa científica levada a cabo pelo autor, tudo de forma leve e
bem escrita, dando impressão, às vezes, de se estar a entreter com um romance.

DIREITO PENAL CONTEMPORÂNEO E
SUAS CRISES

USO PÚBLICO EM PARQUES NACIONAIS
Série: unidades de conservação

ISBN: 978-85-8042-477-5

ISBN: 978-85-8042-450-8

Autor:
Antonio Baptista Gonçalves

Autores:
Márcia Dieguez Leuzinger
Ricardo Klaym

Páginas: 146

Páginas: 206

Assunto: Direito penal - Aspectos ambientais,
Biopirataria, Biotecnologia - Legislação

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Não é fácil elencar temas tão distintos entre si e fazer uma sintonia tão
harmônica entre eles. E foi o que o autor conseguiu fazer ao escolher temas
atuais com problemas visíveis na sociedade contemporânea e apontar caminhos
que nem sempre são vistos pela maioria. O autor empresta todo o arcabouço
teórico conquistado através de sua vasta formação para primeiro identificar quais
as crises prementes do Direito Penal atual. Para, então, apresentar soluções
inovadoras. Esta obra é fundamental para os alunos de Direito Penal e para os
advogados que atuam na área. O Direito é assim: mutante e reflexivo e obras
como a do Dr. Antonio Baptista Gonçalves nos fazem refletir e evoluir.
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Os parques permitem a preservação dos recursos naturais, da biodiversidade,
das paisagens, bem como possibilitam a nossa conscientização em relação
a práticas sustentáveis, despertando nossos sentidos e nos reaproximando
da natureza, da qual fazemos parte. Dos “parques de papel” aos parques
efetivamente implementados, esse livro preenche uma lacuna no conhecimento
científico explorando a realidade dos parques brasileiros sem descuidar de
realizar uma discussão teórica sobre os seus fundamentos jurídicos.
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A CONSTRUÇÃO EXISTENCIAL DOS
DIREITOS HUMANOS

CURSO DE DIREITO ARBITRAL: aspectos
práticos do procedimento (2ª edição)

ISBN: 978-85-8042-535-2

ISBN: 978-85-8042-954-1

Autor:
Caio Jesus Granduque José

Autor:
Joaquim de Paiva Muniz

Páginas: 232

Páginas: 226

Assunto: Direitos humanos

Assunto: Processo civil, Arbitragem e sentença,
Arbitragem e sentença - Brasil

O trabalho propõe uma concepção dos direitos humanos em perspectiva
existencial. A partir da projeção das categorias e conceitos das filosofias da
existência de Jean-Paul Sartre e Albert Camus no plano jusfilosófico, o estudo
promove uma nova compreensão da dignidade humana, assim como do sentido,
da finalidade, da legitimidade e da gênese histórica dos direitos do homem, como
também da teoria do direito subjetivo e até da teoria da justiça, com repercussões
na própria ontologia jurídica, porquanto o direito passa a ser visto como uma
praxis da liberdade e uma praxis para a liberdade.

Este livro procura suprir um nicho específico da bibliografia de arbitragem. Tratase de um manual prático, usando terminologia simples, que pode ser utilizado por
todos, acostumados ou não ao mundo arbitral. Mas, ao mesmo tempo, contém o
resultado de grande pesquisa, para que os leitores possam encontrar respostas
diretas e didáticas para as maiores questões enfrentadas em processos arbitrais.
Não se tem a pretensão aqui se esgotar os assuntos tratados, mas sim de prover
uma visão geral e servir como ponto de partida para pesquisas.

COOPERAÇÃO TRANSNACIONAL: a troca de
informações entre administrações fiscais

TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: reflexos na
construção civil

ISBN: 978-85-8042-558-1

ISBN: 978-85-8042-562-8

Autora:
Raquel Gonçalves Mota

Coordenadora:
Denise Lucena Cavalcante

Páginas: 130

Páginas: 418

Assunto: Direito tributário, Administração
tributária, Cooperação internacional

Assunto: Direito tributário, Direito ambiental,
Construção civil - Aspectos ambientais

A globalização impõe novos desafios ao Estado Fiscal. A fraude e a evasão
fiscais minam as estruturas dos sistemas tributários tradicionais e comprometem
a sustentabilidade financeira e fiscal dos Estados. O correto estabelecimento
de uma relação tributária em todos os seus elementos passa, com cada vez
mais frequência, pelo acesso a dados localizados em outras jurisdições. A
cooperação transnacional materializada em uma troca eficaz de informações
entre Administrações fiscais é um elemento fundamental neste contexto.

Esta coletânea resulta das investigações efetuadas pelo Grupo de Pesquisa
intitulado “Tributação ambiental e os reflexos na utilização ambientalmente
adequada da propriedade: incentivo às construções verdes no Brasil”. Os
tópicos abordados foram selecionados pelos pesquisadores com o objetivo de
auxiliar na resolução de problemas concretos decorrentes das políticas públicas
fisco-ambientais (e, por vezes, da ausência dessas) voltadas para o fomento
da construção civil sustentável. Espera-se com esta obra contribuir para o
desenvolvimento econômico sustentável, com foco nas chamadas “construções
verdes” (green building), que busca atrelar competitividade e sustentabilidade
aos empreendimentos da construção civil, devendo esses ser exemplos de como
essa indústria pode e deve se mobilizar e concorrer para a preservação do meio

SUJEITO NO DIREITO: história e perspectivas
para o século XXI

DIREITO PROCESSUAL EM MOVIMENTO,
VOL. III

ISBN: 978-85-8042-595-6

ISBN: 978-85-8042-617-5

Organizadora:
Valéria Cristina Pereira Furlan

Organizadores:
Antônio Pereira Gaio Júnior
Edmundo Gouvêa Freitas

Páginas: 304

Páginas: 218

Assunto: Direito tributário

Assunto: Processo civil - Brasil, Direito
processual civil - Brasil

No prefácio desta obra, salienta o Professor José Maurício Conti da Faculdade
de Direito da USP e Livre Docente:
Os textos “analisam o sujeito no Direito em seus vários aspectos, e nos
diversos ramos do Direito: filosofia, direitos humanos, história do direito, direito
de família, direito da criança e adolescente, direito tributário, direito penal, direito
processual, direito do trabalho e tantos outros, permitindo constatar que o tema
central foi esmiuçado de forma abrangente, o que se torna ainda mais relevante
se considerar serem poucas as obras neste assunto.”
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O contributo aos meios científico e pragmático da Ciência do Direito é a marca
maior desta coleção, já em seu 3º Volume, levando por isso a cabo reflexões
críticas nas mais diversas dinâmicas e temáticas que envolvem os velhos e
novos rumos da processualística hodierna nos seus mais variados pontos e tons.
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UNASUL E NOVO CONSTITUCIONALISMO
LATINO-AMERICANO

AS ÁGUAS DA UNASUL NA RIO+20
direito fundamental à água e ao saneamento básico,
sustentabilidade, integração da América do Sul, novo
constitucionalismo latino-americano e sistema brasileiro

ISBN: 978-85-8042-604-5
Organizadoras:
Raquel Coelho de Freitas, Ana Cecília Bezerra
de Aguiar, Tainah Simões Sales

ISBN: 978-85-8042-650-2
Organizadores:
Germana de Oliveira Moraes,William Paiva
Marques Júnior,Álisson José Maia Melo

Páginas: 284
Assunto: União de Nações Sul-Americanas,
Integração econômica internacional,Integração
latino-americana, Direito - Integração
internacional

Esta obra contribui, através de pesquisas, diálogos e reflexões, para a
organização do conhecimento e construção de uma abordagem científica e
acadêmica sobre o processo de integração dos Estados da América do Sul,
e para a elaboração de propostas de políticas, estratégias e planos de ação
conducentes à implementação da UNASUL.

Páginas: 268
Assunto: Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente e Desenvolvimento Rio+20,
Política ambiental
A obra As águas da Unasul na Rio+20 contém pesquisas jurídicas sobre
Águas na Unasul, apresentadas na Conferência Rio+20 e aqui expostas pelas
diferenciadas visões do direito fundamental à água; da sustentabilidade; da
integração latino-americana através das águas; do novo constitucionalismo latino
americano e do Direito Brasileiro.

O AGRÁRIO E O AMBIENTAL NO SÉCULO
XXI: estudos e reflexões sobre a reforma agrária

DESCOBRINDO A FAIXA DE FRONTEIRA:
A trajetória das elites organizacionais do executivo
federal as estratégias, as negociações e o embate na
constituinte

ISBN: 978-85-8042-635-9
Organizadores:
Fabiana Cristina Severi
José Roberto Porto de Andrade Júnior
Ana Paula Soares da Silva

ISBN: 978-85-8042-632-8
Autora:
Renata Furtado

Páginas: 156

Páginas: 392

Assunto: Reforma agrária - Brasil

Apresentamos aos interlocutores a coletânea “O agrário e o ambiental no século
XXI: reflexões sobre a reforma agrária”, esperando que ela possa somar-se aos
estudos e às ações que buscam a ressignificação e reapropriação da discussão
agrária no país. O pressuposto em comum entre os múltiplos trabalhos ora
reunidos é que a reforma agrária ainda persiste como uma resposta necessária
no sentido da reestruturação do campo brasileiro e como uma das dimensões
fundamentais da luta contra várias formas de desigualdade.

Assunto: Fronteiras - Brasil, Poder executivo,
Poder regulamentar - Brasil, Delegação de
poderes, Elites (Ciências sociais)

Esta obra é um reconhecimento do espaço diverso e complexo da região
fronteiriça e uma proposta ao aperfeiçoamento da máquina administrativa. Aqui
o leitor encontrará narrativas históricas, políticas e jurídicas que confirmam o
entendimento de que a faixa de fronteira é uma das regiões mais estratégicas
do Brasil.

REFLEXÕES SOBRE O PROJETO DO NOVO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

ENSAIO E PARECERES DE DIREITO
PRIVADO

ISBN: 978-85-8042-631-1

ISBN: 978-85-8042-613-7

Organizadores:
Nelson Finotti Silva
Luís Henrique Barbante Franzé
Bruna Pinotti Garcia

Autor:
Silvano José Gomes Flumignan

Páginas: 266

Assunto: Direito, Direito Privado, Direito civil

Páginas: 82

Assunto: Processo civil - Brasil

A obra objetiva proporcionar uma visão atualizada do processo civil brasileiro
sob o viés da instrumentalidade processual e estudar de maneira crítica a iniciativa
legislativa em trâmite no Congresso Nacional, abordando individualmente os
institutos relevantes e permitindo a formação de posicionamentos sobre todo o
conteúdo do Projeto.
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A obra reúne pareceres e ensaios sobre direito privado. Dois versam sobre
os planos dos negócios jurídicos com ótica diversa da convencional. Analisa-se
também a responsabilização de ex-sócio de sociedade empresária e a noção
jurídica de dano.
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PARQUES NACIONAIS:
participação privada na viabilização do uso
público

O DIREITO COMO GARANTIA DE
PACIFICAÇÃO E CONCILIAÇÃO DOS
CONFLITOS ENTRE RIVAIS NA ITÁLIA
RENASCENTISTA: uma análise da prática
jurídica na tragédia Romeo and Juliet de William
Shakespeare

ISBN: 978-85- 8042-682-3
Autor:
Alice Serpa Braga

ISBN: 978-85-8042-674-8

Páginas: 142

Autor:
Cristian Kiefer da Silva

Assunto: Áreas de conservação de recursos
naturais - Legislação - Brasil, Direito ambiental Brasil

A obra aborda a temática dos parques nacionais, com enfoque nas suas
finalidades de uso público. Propõe, como forma de viabilizar a visitação, a
participação privada na disponibilização de serviços e estrutura. Apresenta os
instrumentos jurídicos que podem lastrear o ajuste e as normas e princípios que
incidem na relação entre Administração e particular.

Páginas: 148
Assunto: Shakespeare, William, 1564-1616 Crítica e interpretação, Direito e literatura

A obra analisa o direito como garantia de pacificação e conciliação dos conflitos
entre rivais na Itália Renascentista com enfoque na obra Romeo and Juliet
de William Shakespeare. Aborda os antecedentes históricos da obra; o conto
italiano e sua popularização na Europa; a narrativa dos personagens em um
cenário criativo e universalizante; o teatro elisabetano e sua incrível mistura de
tradições líricas, poéticas e retóricas; dentre outros aspectos.

COLETÂNEA DE ARTIGOS JURÍDICOS NAP
2011

ASPECTOS MODERNOS DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: repercussão geral e outros
apontamentos

ISBN: 978-85-8042-574-1

ISBN: 978-85-8042-669-4

Organizador:
Igor Alves Noberto Soares

Autor:
Wilian Zendrini Buzingnani

Páginas: 312

Páginas: 168

Assunto: Mercado de trabalho - Brasil, Brasil
- Condições rurais, Agricultura - Aspectos
econômicos - Brasil, Desenvolvimento rural,
Trabalhadores rurais

Obra científica composta por 16 artigos jurídicos, elaborados pelos pesquisadores
do Núcleo Acadêmico de Pesquisa – NAP, durante o ciclo de pesquisas de 2011.
Apresenta reflexões críticas sobre temas jurídicos em variadas áreas do Direito,
alinhavadas pelas linhas de pesquisa da Escola Mineira de Direito da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais. Organização: Colegiado NAP.

Assunto: Processo civil, Recurso extraordinário
- Brasil

Este trabalho tem como objeto a análise da Teoria Geral dos Recursos, onde
existe um foco específico no Recurso Extraordinário. Busca aprofundamento do
estudo focado da repercussão geral enquanto requisito de admissibilidade do
Recurso Extraordinário e outros apontamentos modernos acerca do tema.

A TUTELA INIBITÓRIA DO DIREITO DE
IMAGEM DE PESSOA PÚBLICA

DIREITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS
TRANSFRONTEIRIÇAS: a fronteira BrasilParaguai e Brasil-Bolívia

ISBN: 978-85-8042-696-0

ISBN: 978-85-8042-677-9

Autor:
Ricardo Guilherme S. Correa Silva

Autora:
Luiza Vieira Sá de Figueiredo

Páginas: 186
Assunto: Direitos fundamentais, Dignidade,
Direitos humanos, Direito à própria imagem,
Internet - Legislação - Brasil, Fotografias

Páginas: 154
Assunto: Políticas Públicas, Brasil - Fronteiras,
Brasil - Relações exteriores - Paraguai, Brasil Relações exteriores - Bolívia

A fronteira se caracteriza por ser uma região de complementaridade e
interculturalidade onde a realidade política e jurídica tenta acompanhar a
realidade fática. No contexto atual de flexibilização das fronteiras políticas dos
países, faz-se necessário repensar o conceito de cidadania, dilatando-o na sua
dimensão nacional, transnacional e global.
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Importante contribuição para aprofundar as reflexões sobre o tema. Após tratar
da imagem das pessoas públicas e desenvolver o acesso à informação como
direito fundamental à informação verdadeira, o autor analisa uma pluralidade de
fatos da vida cotidiana, mostrando como é possível construir e/ou desconstruir a
imagem das pessoas.
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COMBATENTE INIMIGO, HOMO SACER OU
INIMIGO ABSOLUTO? : o estado de exceção e
o novo nomos na Terra: o impacto do terrorismo
sobre o sistema jurídico-político do século XXI

O ENSINO SUPERIOR VISTO PELO
TRIBUNAL: argumentário e fundamentação
das decisões jurisdicionais do Tribunal Regional
Federal da Primeira Região no período de 1988 a
2008 : volume I

ISBN: 978-85-8042-823-0

ISBN: 978-85-8042-713-4

Autora:
Andrea de Quadros Dantas Echeverria

Autora:
Cláudia Tavares do Amaral

Páginas: 200

Páginas: 250

Assunto: Terrorismo, Segurança internacional,
Ciência política

Assunto: Ensino superior - Brasil, Poder judiciário
e questões políticas

Este livro tem o objetivo de analisar como os Magistrados interpretam cognitiva
e normativamente o ensino superior, nas fundamentações dadas às decisões
proferidas por eles no período de 1988 a 2008 em relação aos Acórdãos
produzidos pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1), sediado
em Brasília – Capital Federal.

O presente livro revisa as teorias de Carl Schmitt (estado de exceção, inimigo
absoluto e nomos) e Giorgio Agamben (estado de exceção e homo sacer), bem
como as decisões da Suprema Corte norte-americana sobre os combatente
inimigos, com o intuito de analisar como ‘guerra ao terror’ resultou na instauração
de um verdadeiro estado de exceção, que funciona de forma paralela ao sistema
democrático, marcando o surgimento de um novo sistema jurídico-político do
século XXI.

NOVÍSSIMOS ESTUDOS DE DIREITO
PÚBLICO - VOLUME 2

DISCURSOS DO SISTEMA PENAL
A seletividade no julgamento dos crimes de furto,
roubo e peculato nos tribunais regionais federias
do Brasil

ISBN: 978-85-8042-799-8
Organizador:
Fernando Horta Tavares

ISBN: 978-85-8042-835-3

Páginas: 572

Páginas: 240

Assunto: Direito público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Autora: Carolina Costa Ferreira

O Volume II dos “Novíssimos Estudos em Direito Público” oferta preciosas
pesquisas e pioneiras argumentações jurídicas sob a contemporânea perspectiva
democrática dos direitos fundamentais como referencial hermenêutico do
direito constitucional multicultural, universalista e voltado para a Cidadania e
seus olhares perscrutadores do estudo do Poder Constituinte, das Súmulas
Vinculantes e dos Precedentes Judiciais, da Educação, do Processo Legislativo,
do Direito dos Excluídos e do papel dos Partidos Políticos dentre outros assuntos.

A análise de mais de quinhentas decisões judiciais proferidas pelos cinco
Tribunais Regionais Federais do Brasil a respeito dos crimes de furto, roubo
e peculato julgadas entre os anos de 2006 e 2007 investiga a existência da
reprodução, nos textos das decisões, de termos que reforçam a seletividade
do sistema penal na tutela de bens públicos e privados. O trabalho discute
a construção das narrativas, a evolução para eventuais condenações e
absolvições, ações e omissões, palavras e silêncios.

A COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL: no
processo civil, penal e penal militar

DIREITO AMBIENTAL: desenvolvimento e
sustentabilidade: legislação, políticas públicas mercado e novas perspectivas

ISBN: 978-85-8042-898-8

ISBN: 978-85-8042-858-2

Autor:
Luiz Rosado Costa

Organizadores:
Thales José Pitombeira Eduardo
Mary Lúcia Andrade Correia

Páginas: 64
Assunto: Coisa julgada - Brasil, Direito
constitucional - Brasil, Processo civil - Brasil,
Controle de constitucionalidade - Brasil

Este trabalho busca analisar a problemática da coisa julgada inconstitucional
à luz dos princípios e garantias constitucionais, verificando se sua relativização
seria compatível com o ordenamento jurídico-constitucional brasileiro e com o
Estado Democrático de Direito.
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Páginas: 232
Assunto: Direito ambiental, Proteção ambiental,
Desenvolvimento sustentável

Esta obra toca pontos determinados da temática ambiental, perpassando pela
legislação ambiental em geral e sua implementação através de políticas públicas.
Analisa o comportamento do mercado frente à proteção do meio natural, no
contexto de sua necessária adaptação às novas diretrizes. E, por fim, arremata
com importantes temas que tangenciam questões nacionais e internacionais.
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AMICUS CURIAE: é fonte de legitimidade
democrática das decisões do Supremo Tribunal
Federal?

DIREITO E PSICANÁLISE:
controvérsias contemporâneas
ISBN: 978-85-8042-918-3

ISBN: 978-85-8042-893-3
Autora:
Berky Pimentel da Silva

Autoras:
Andréa Máris Campos Guerra
Ana Terra Rosa Ferrari
Marina Soares Otoni

Páginas: 116

Páginas: 210

Assunto: Brasil. Supremo Tribunal Federal,
Amicus curiae - Brasil, Parte nas ações (Direito) Brasil, Tribunais constitucionais - Brasil

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

“O presente livro pretende investigar se o amicus curiae como instrumento
de pluralização do processo objetivo de controle de constitucionalidade é meio
de conferir legitimidade democrática às decisões proferidas, mitigando o déficit
existente. A investigação partiu da análise de decisões proferidas sede de
ações diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo Pleno do STF no período
compreendido entre 2005 a 2011, o que permitiu a elaboração de uma conclusão
com base na análise do discurso político da Corte Constitucional e nas categorias
de Pierre Bourdieu”.

A mudança de paradigma da sociedade industrial da produção para a
sociedade pós-industrial do consumo produziu um novo modo de convivência
sustentado pela ética do direito ao gozo no lugar da ética do ascetismo e da
acumulação. Face a essa exigência, os corpos se submetem, os sujeitos se
alienam e novas formas de sofrimento irrompem de modo a afetar, não apenas
os sujeitos, mas também a ordem social. Ondas de violência lado a lado a ondas
de resistência invadem as ruas e exigem do Direito e da Psicanálise a tarefa ética
de intervenção.

DIREITO AMBIENTAL – poluição sonora por
aeronaves versus poder econômico: a situação no
mundo com análise de caso no Brasil

A EVOLUÇÃO DOS MODELOS
ORGANIZACIONAIS E A REGULAÇÃO DAS
RELAÇÕES DE TRABALHO NO BRASIL

ISBN: 978-85-8042-922-0

ISBN: 978-85-444-0080-7

Autores:
Conceição Aparecida Dornelas
Mary Lucia Andrade Correia
Francisco Hélio Rôla

Autores:
Wallace Tesch Sabaini
Wellinton Tesch Sabaini
Páginas: 98

Páginas: 134

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Assunto: Direito ambiental - Brasil

O livro revela o impacto negativo do ruído de aviões na vida das cidades à luz
do Direito Ambiental gerando poluição sonora, doenças e conflitos, destacando
o papel da cidadania na provocação da justiça. É um mergulho na realidade das
ações nem sempre eficientes e cristalinas do Poder Público diante de abusos
socioambientais.

Esse livro tem por objetivo traçar um paralelo, desde o século passado, entre
a evolução das formas de organização do trabalho nas empresas, conforme os
principais modelos organizacionais surgidos, e a edição de leis trabalhistas no
Brasil no mesmo lapso de tempo, visando a analisar se referidas leis – muitas
delas ainda vigentes – estão aderentes a tal evolução ou são frutos de um
contexto em que o modelo organizacional, o sistema de trabalho e a forma
de se enxergar o trabalhador já se encontram ultrapassados, prejudicando a
produtividade e sustentabilidade das organizações e a consequente geração de
emprego e renda.

O DIREITO À VIDA E O ARREPENDIMENTO
NA REPRODUÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA

DIREITOS HUMANOS E VULNERABILIDADE
NA AMAZÔNIA

ISBN: 978-85-444-0121-7

ISBN: 978-85-444-0159-0

Autora:
Carla Matuck Borba Seraphim

Autora:
Luanna Tomaz de Souza

Páginas: 190

Páginas: 286

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

A vida humana é o centro de análise e razão de todas as ciências. Tudo que se
faz e se pensa gira em seu derredor, podendo ser focada sob os mais variados
matizes (religioso, filosófico, médico, jurídico, etc).
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O livro apresenta uma série de estudos acerca de situações de violência
que atingem grupos em situação de vulnerabilidade na Amazônia. Os artigos
apresentam reflexões críticas e análises empíricas que lançam luz sobre a
proteção a estes grupos e a necessária construção de políticas públicas.
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A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA AO
TRANSEXUAL EQUIVALENTE AO SEXO
ADEQUADO

SEGURANÇA PÚBLICA, DIREITOS
HUMANOS E SOCIEDADE:
reflexões sobre os policiamentos tradicional e
comunitário

ISBN: 978-85-444-0175-0

ISBN: 978-85-444-0086-9

Autor:
Rodrigo Chandohá da Cruz

Autores:
Allan Jones Andreza Silva,
Franklin Max Trindade Silva

Páginas: 82
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Páginas: 158
Assunto: Segurança pública - Brasil, Segurança
nacional.

Não existe no ordenamento jurídico legislação que trate dos direitos
previdenciários dos transexuais, tornando-se este um tema árido. Por esta razão,
busca esta obra analisar e opinar sobre esta temática, oferecendo assistência
aos operadores do direito, buscando maior segurança e justiça a estes cidadãos.

O presente trabalho materializa um sonho: o anseio de que cada palavra
aqui inserida sirva para alicerçar, fortalecer, esculpir a mudança estrutural e
metodológica dos órgãos de segurança pública, direcionando-os às verdadeiras
proposituras ideológicas sobre as quais foram criados, que nada mais são do
que a garantia e a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos. Noutro viés,
persiste o desejo de que estes escritos fundamentem o pensamento crítico sobre
a segurança pública de modo que identifique a integração entre sociedade e
instituições públicas e privadas como medida plausível para o desenvolvimento
de ações capazes de aplacar a violência e edificar uma cultura de paz.

DEMOCRACIA, AGIR COMUNICATIVO
E TECNOLOGIA: a contribuição da tecnologia
para a democracia sob a ótica de Jürgen
Habermas

O FENÔMENO JURÍDICO COMO
COMPROMISSO SOCIAL

ISBN: 978-85-444-0137-8
Autora:
Miriam Azevedo Hernandez Perez

Autoras:
Angelita Woltmann
Ieda Márcia Donati Linck
Vanessa Steigleder Neubauer

Páginas: 166

Páginas: 294

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

A obra tem como pano de fundo o pensamento crítico à tecnologia da Escola de
Frankfurt e de um dos seus filósofos, Jurgen Habermas que, em 1968, publicou
Técnica e Ciência como Ideologia, revelando sua compreensão refratária ao
projeto de modernidade da ciência.

ISBN: 978-85-444-0119-4

A obra o fenômeno jurídico como compromisso social tem o próposito de
assumir a responsabilidade no cerne da justiça, essa obra foi idealizada pelo
Grupo de Pesquisa Jurídica em Cidadania, Democracia e Direitos Humanos
(GPJUR), grupo de pesquisa do Curso de Direito da Universidade de Cruz Alta
(UNICRUZ).

DIREITO, POLÍTICA E CONSTITUIÇÃO:
reflexões acerca da tensão entre
constitucionalismo e democracia à luz do
paradigma do estado democrático de direito

JUDICIALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
Autor(es): Renata Luciane Polsaque Young
Blood

Autor(es): ALEXANDRE DE CASTRO COURA
- ELDA COELHO DE AZEVEDO BUSSINGUER
(Orgs)

ISBN: 978-85-444-0168-2
Páginas: 162

ISBN: 978-85-444-0214-6

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Páginas: 144
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Esta obra trata-se do resultado de estudos realizados no Mestrado de
Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa-PR
(UEPG), sob a orientação da Profa. Dra. Silvana Souza Netto Mandalozzo
e da co-orientação da Profa. Dra. Márcia Helena Baldani Pinto. O enfoque
perseguido neste trabalho foi apresentar o debate a respeito da judicialização
do direito à saúde a partir de um recorte de casos vivenciados, na Comarca de
Ponta Grossa-PR, no ano de 2011, com relação ao acesso a medicamentos
via intervenção judicial. Como se verá, as reflexões acerca do embate entre a
necessidade do medicamento pelo paciente e a possibilidade da Administração
Pública em fornecê-lo foram delineadas sob uma perspectiva interdisciplinar.
Esta forma de abordar e entender a realidade foi apresentada como uma
possibilidade concreta de efetivação do direito social ao medicamento.

www.editoracrv.com.br 		

A presente obra reúne textos produzidos a partir de seminários apresentados
pelos doutorandos do Programa de Pós-graduação em Direitos e Garantias
Fundamentais da FDV, como atividade da disciplina Teoria dos Direitos
Fundamentais, sob a supervisão e orientação do Prof. Dr. Alexandre de Castro
Coura.
A tensão entre constitucionalismo e democracia é o eixo dos textos, que
demonstram como a constituição é perpassada pela tensão facticidade e validade
e salientam a relevância dos processos democráticos de formação da opinião e
da vontade.
A tensão constitutiva entre constitucionalismo e democracia é também enfocada
no contexto de aplicação do direito, principalmente em relação às demandas
envolvendo direitos e garantias fundamentais.
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DIREITO, POLÍTICA E JURISDIÇÃO:
desafios para interpretação e aplicação dos
direitos fundamentais no estado democrático de
direito

O DIREITO EM BUSCA DE SUA HUMANIDADE:
diálogos errantes
Autor(es): SÉRGIO RICARDO FERNANDES DE
AQUINO

Autor(es): ALEXANDRE DE CASTRO COURA
- ELDA COELHO DE AZEVEDO BUSSINGUER
(Orgs)

ISBN: 978-85-444-0261-0
Páginas: 146

ISBN: 978-85-444-0201-6

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Páginas: 108
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público
A presente obra reúne textos produzidos a partir de seminários apresentados
pelos doutorandos do Programa de Pós-graduação em Direitos e Garantias
Fundamentais da FDV, como atividade da disciplina Teoria dos Direitos
Fundamentais, sob a supervisão e orientação do Prof. Dr. Alexandre de Castro
Coura.
A tensão entre constitucionalismo e democracia é o eixo dos textos, que
demonstram como a constituição é perpassada pela tensão facticidade e
validade e salientam a relevância dos processos democráticos de formação da
opinião e da vontade.

“Um livro não pode ser apenas um compilado de signos linguístico.
Essencialmente carece portar a identidade do seu autor, seus pensamentos,
suas ideologias, suas amarguras, suas paixões e tudo mais que nutre aquele
que se aventura pelas escrituras. Neste contexto, se insere virtuosamente
Sérgio Ricardo Fernandes Aquino, querido Sérgio Aquino. Não seria diferente,
seja por suas competências naturais, pela formação acadêmica recebida,
mas, sobremodo, pela iniciação nas articulações da Política Jurídica, através
do magistério dos nossos estimados professores: Osvaldo Ferreira de Melo,
Moacir Motta da Silva e Maria da Graça dos Santos Dias. D

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO (5 de outubro de 1989) ANOTADA

EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA NACIONAL Y
DEL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
trayectorias comparadas desde el
establecimiento a la redemocratización

ISBN: 978-85-444-0279-5
Autor(es):
Adriana de Lacerda Rocha (Org.)
Roberto Paraiso Rocha

Autor(es): Andrés del Río
ISBN: 978-85-444-0177-4

Páginas: 428

Páginas: 264

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Este livro contêm a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, promulgada
em 5 de outubro de 1989, atualizada até setembro de 2014 e com notas do
Autor. Trata-se de trabalho de excelente qualidade, de erudição jurídica e com
detalhada pesquisa do autor, que inseriu seu olhar técnico e de muita experiência
na advocacia pública. É obra indispensável para todos que desejam adquirir
visão legislativa e jurisprudencial tanto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro
quanto nacional. Obra relevante para estudantes e profissionais da área jurídica.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

“Este excelente livro nos oferece uma comparação da trajetória das cortes
supremas no Brasil e na Argentina em um longo período histórico: do início do
século XIX até a redemocratização no final do século XX. Andrés del Río analisa
as mudanças ocorridas na corte suprema dos dois países e que resultaram em
um aumento de sua autonomia e capacidade institucional ao longo do tempo.
Mas não se limita a isso. Mostra também como o contexto e as lutas políticas
contribuíram para facilitar ou dificultar o desenvolvimento da Corte Suprema
de Justicia Nacional argentina e do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Ainda
que as relações entre o órgão judiciário máximo e os demais atores políticos,
especialmente o poder executivo, guardassem certas especificidades, um fator
aproxima os dois países: as consequências nefastas de períodos e legislações
de exceção no papel que os dois órgãos representavam no sistema político.”

JUSTIÇA E GESTÃO NA ÁREA
DE PETRÓLEO E GÁS

INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS
ISBN: 978-85-444-0291-7

ISBN: 978-85-444-0260-3

Autor(es):
Marcos Benacchio

Autor(es):
Izabela Maria Rezende Taveira
Fabianne Manhães Maciel
Roberto Pires Soares Junior
Heron Abdon Souza

Páginas: 114
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Páginas: 344
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Quais são os desafios na área de direito , administração e contabilidade no
segmento de Petróleo e Gás, especialmente na Bacia de Campos? O que tem
sido estudado e pesquisado pelos professores, pesquisadores e profissionais das
universidades de Macaé? Este livro tem objetivo apresentar estudos e pesquisas
que abordam direta e indiretamente questões relevantes que atravessam o
cotidiano empresarial, econômico, urbano e social desta região.
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Na interpretação dos contratos investigamos o sentido do acordo de vontades
que se expressa por meio da linguagem. Ocorre que a linguagem admite vários
sentidos e significados, pode se mostrar vaga e ambígua, razão pela qual
nem sempre é utilizada pelas contratantes de forma neutra e imparcial. Os
contraentes cientes dos limites da linguagem redigem as cláusulas contratuais
no sentido de defender seus interesses na relação jurídica que se estabelecerá,
fato que precisará ser solucionado pelo interprete.
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LICITAÇÃO E PUBLICIDADE: um olhar sobre o
regime diferenciado de contratações

ISBN: 978-85-444-0290-0

ISBN: 978-85-444-0162-0

Autor(es):
Antônio Pereira Gaio Júnior

Autor(es):
Marco Antonio de Santana
Editora: EDITORA CRV

Páginas: 90
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

(...) Direito serve à vida, não somente como regramento (o que já seria muito!),
mas pela condição de sua verdadeira essência: propulsora de melhoria de
qualidade de vida e, portanto, avanço social!

Páginas: 166
Assunto: Ciências Sociais - Serviço Social

A presente obra traz aos operadores do direito diversas considerações acerca de
Licitações Públicas e do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC,
instituído através da Lei nº 12.462/2011, direcionada inicialmente para regular as
Licitações Públicas para obras infraestruturais necessárias à realização da Copa
do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos 2016, ambos no Brasil. Analisa-se as
questões polêmicas contidas no ordenamento instituidor, que prevê a figura da
contratação integrada e a possibilidade de realização de licitação sem projeto de
execução, utilizando-se apenas um anteprojeto, bem como a regra contida no art.
6º da Lei do RDC que estabeleceu uma espécie de “sigilo temporário” quanto ao
orçamento previamente estimado.

LINGUAGEM JURÍDICA:
um estudo do discurso forense

PENSAMENTOS CONTEMPORÂNEOS DE
DIREITOS HUMANOS

ISBN: 978-85-444-0237-5

ISBN: 978-85-444-0153-8

Autor(es):
Valdeciliana da Silva Ramos Andrade

Autor(es):
João Adolfo Ribeiro Bandeira
Miguel Ângelo Silva de Melo

Páginas: 284

Páginas: 124

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

O estudo do discurso jurídico apresentado nesta obra – LINGUAGEM JURÍDICA:
UM ESTUDO DO DISCURSO FORENSE – oferece ao leitor um passeio pelos
meandros da linguagem jurídica em suas mais diversas perspectivas, pois
permite que o leitor caminhe por trilhas linguísticas e discursivas do universo
jurídico.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Os Direitos Humanos surgem no contexto moderno, mediante reivindicações
populares em busca da quebra de paradigmas políticos (monarquia para
república), econômico (sistema feudal para capitalismo de manufatura) e jurídico
(direito natural para positivação destes direitos.). Se por um lado havia uma
população descontente com a ausência do Estado em assegurar direitos civis,
políticos e sociais, executando tão somente a cobrança de impostos, por outro
lado, existia uma classe economicamente forte, mas sem representação política
– a burguesia.

O CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS
NORMATIVOS DA ANVISA À LUZ DO
PRINCÍPIO DA DEFERÊNCIA: um estudo de
casos

DIREITOS FUNDAMENTAIS
COLETIVOS, DIFUSOS, SOCIAIS E HUMANOS
ISBN: 978-85-444-0244-3

ISBN: 978-85-444-0056-2

Autor(es):
Mary Lúcia Andrade Correia
Jovina d’Avila Bordoni
Jahyra Helena P. dos Santos

Autor(es):Beatriz Monzillo De Almeida
Páginas: 96

Páginas: 276

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

O livro é fruto da pesquisa dos alunos do Programa de Pós-Graduação em
Direito Constitucional/Mestrado e Doutorado da Universidade de Fortaleza
(PPGD/UNIFOR). A coletânea contribui para o debate com textos que tratam
sobre os direitos fundamentais em seus vários aspectos: coletivos, difusos, sociais
e humanos, englobando direito ao meio ambiente como direito fundamental
humano: considerações sobre universalismo e relativismo; o direito à vida dos
fetos anencéfalos, segundo a convenção sobre os direitos das pessoas com
deficiência: um estudo da ADPF nº 54
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A profusão de ações judiciais tendentes a invalidar as normas emanadas das
agências reguladoras causa inquietações relacionadas aos limites do controle
judicial e às possíveis consequências advindas do comportamento ativista que
tem caracterizado o Poder Judiciário na última década. A preocupação é ainda
mais justificável em matéria de vigilância sanitária, já que a proteção da saúde da
população não se concretiza por meio de ações isoladas, mas sim por políticas
uniformes.
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A ORDEM POLÍTICA MUNDIAL: um diálogo
entre Kant e Habermas

ANÁLISE TEXTUAL DOS DISCURSOS:
responsabilidade enunciativa no texto jurídico

ISBN: 978-85-444-0356-3

ISBN: 978-85-444-0342-6

Autor(es): João Tescaro Júnior

Autor(es): Maria das Vitórias Nunes Silva
Lourenço

Páginas: 212

Páginas: 164

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Em A paz perpétua, Kant constrói um modelo normativo inovador de convivência
pacífica entre os diversos Estados nacionais. A sua proposta é levada a efeito
com a criação da Sociedade das Nações (1919) e da ONU (1945). Após 200
anos, Habermas afirma que o projeto kantiano – e também as instituições nele
inspiradas – deve ser reformulado a fim de ter restaurada a sua força normativa.
Este estudo pretende reconstruir criticamente as trajetórias de Kant e Habermas
com o objetivo de evidenciar suas opções teóricas, modificações conceituais e,
principalmente, os potenciais normativos e emancipadores que Habermas extrai
da filosofia da paz de Kant.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Esta obra analisa a Responsabilidade Enunciativa em Petições Iniciais, gênero
discursivo circunscrito ao domínio jurídico. Ancora a discussão no campo
Análise Textual dos Discursos. Baseia-se nos estudos acerca do ponto de vista
realizados por Alain Rabatel, assim como discute os postulados de Guentchéva,
que desenvolve a noção de categoria gramatical do mediativo.

GÊNESIS E INTEGRAÇÃO SISTEMÁTICA DA
IMPUTAÇÃO COMO MOTIVAÇÃO NORMATIVA
INTER-ESTRUTURAL NA CRIAÇÃO DE TIPOS:
estudo inter-comparativo de textos legais
caboverdianos

A IDENTIFICAÇÃO E A INVESTIGAÇÃO
CRIMINAL GENÉTICA À LUZ DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS E DA LEI 12.654/12

Autor(es): Rolando António Rios Ferrer

ISBN: 978-85-444-0351-8

Autor(es): Rafael Sauthier

ISBN: 978-85-444-0414-0

Páginas: 236

Páginas: 144

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

A imputação, tratada por textos positivados em sistemáticas separadas e com
especificidades normativas, resulta um tema de atualidade científica para o
Direito.
O carácter remissório, fundado por dinâmicas substantivas de cada
ordenamento legal, e uma incidência necessariamente cotejada por aspectos
doutrinais contemporâneos, mostra variações conceituais inferidas através dos
tipos concebidos como idôneos.

Imagine-se o alto nível de eficiência que decorre do uso de duas grandes
descobertas da ciência a serviço da persecução penal: A informática associada à
genética. Sim, através da tipagem genética, uma única célula dentro do local de
crime pode revelar um perfil genético completo, colocando um indivíduo dentro
deste cenário. E se o Estado mantiver um banco de perfis genéticos operativo,
mesmo crimes insolúveis ou os “cold cases” poderão ser resolvidos com um
“match”, com a simples inserção do perfil na base de dados.

FEMINISMOS, DISCURSO CRIMINOLÓGICO
E DEMANDA PUNITIVA : Uma análise do
discurso de integrantes de organizações não
governamentais feministas sobre a Lei 11.340/06

PRIMEIRAS LINHAS SOBRE A INTERDIÇÃO
APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

ISBN: 978-85-444-0448-5

ISBN: 978-85-444-0436-2

Autor(es): Elisa Girotti Celmer

Páginas: 206

Páginas: 168

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Autor(es): Célia Barbosa Abreu

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Esta obra analisa, de forma crítica, a atuação de duas ONGs no processo
de elaboração da Lei Maria da Penha, evidenciando que, embora haja o
reconhecimento dos limites do Direito Penal, a adesão ao discurso punitivo inibiu
a construção de novos mecanismos de resolução de conflitos de gênero.
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A pronúncia da interdição, segundo o Código Civil (2002), artigos 3º, 4º, 1767
e 1772, se pauta no critério da falta de discernimento. Em outras palavras, seria
suficiente considerar a situação do interdito de acordo com a sua integridade
psíquica, ou seja, um único aspecto de sua personalidade, para fins de avaliação
de sua eventual incapacidade.
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ÉTICA E DECISÃO JUDICIAL
O papel da prudência na concretização do direito

MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO E OS
IMPACTOS NA ATIVIDADE EMPRESARIAL

ISBN: 978-85-444-0362-4

ISBN: 978-85-444-0479-9

Autor(es): Maria das Vitórias Nunes Silva
Lourenço

Autor(es): João Carlos Leal Júnior
Páginas: 170

Páginas: 190

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
público

O incessante debate acerca das relações entre ética e Direto recebe no livro um
enfoque diferenciado, porque fundado em uma base filosófica singular aplicada
ao momento da decisão judicial. A proposta nele defendida procura superar o
tecnicismo formal que idealiza o mundo da vida, mas, ao mesmo tempo, sem
recair em qualquer relativismo decisional.

Com a promulgação da EC nº 45/04, o direito à razoável duração do processo
foi incluído no rol de direitos fundamentais da Constituição, no intuito de
alcançar celeridade no trâmite do processo, o qual constitui instrumento para
concretização de direitos.
Todavia, no cenário brasileiro contemporâneo, o que se tem, em verdade, é
indiscutível lentidão no trâmite processual, o que causa desprestígio ao Judiciário
e macula o fundamento existencial da tutela pretendida, porquanto sua duração
desarrazoada tem o condão de permitir o fenecimento do bem da vida pleiteado.
As repercussões da demora processual avultam no campo da atividade
empresarial, sendo analisadas na presente obra, resultado da dissertação de
mestrado do autor em Direito Negocial, na Universidade Estadual de Londrina.

DIREITO E REGULAÇÃO

ÉTICA E DIREITO: limites e atuação do
advogado no estado democrático de direito
brasileiro

ISBN: 978-85-444-0507-9
Autor(es): Alceu Mauricio Junior - Ricarlos
Almagro Vitoriano Cunha (Orgs).

ISBN: 978-85-444-0534-5
Autor(es): Iara Alves Etti Fróes

Páginas: 268

Páginas: 128

Assunto: Ciências Sociais - Serviço Social

A presente obra está envolvida com o palpitante e atual tema das conexões
entre empresas, mercados e regulação. É o resultado de trabalhos investigativos
conduzidos por professores integrantes do Grupo de Pesquisa que leva o mesmo
nome constante no presente título, vinculado à Universidade Vila Velha (UVVES), assim como de pesquisadores convidados de outras instituições de ensino
superior

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Este livro apresentará discussões acerca da forma de atuação do advogado,
refletindo sobre a ética no Estado Democrático de Direito brasileiro. Basear-se-á
em dois marcos teóricos: a teoria moral de Kant e a teoria do agir comunicativo de
Habermas, objetivando contribuir para que a atividade do advogado proporcione
uma resolução mais eficaz e célere do conflito. Os limites da atuação do
advogado são os que delineiam e permitem que o profissional atue efetivamente
de forma que se torne realmente indispensável para a administração da justiça,
de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa, assegurando às pessoas
uma proteção que lhes possibilite o acesso à justiça e a solução dos conflitos de
forma célere e eficaz.

ÉTICA E DIREITO: limites e atuação do
advogado no estado democrático de direito
brasileiro

A ECONOMIA DOS CONTRATOS:
UMA ANÁLISE MICROECONÔMICA

ISBN: 978-85-444-0534-5

AUTOR(ES): VINÍCIUS KLEIN

Autor(es): Iara Alves Etti Fróes

ISBN: 978-85-444-0468-3
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Este livro apresentará discussões acerca da forma de atuação do advogado,
refletindo sobre a ética no Estado Democrático de Direito brasileiro. Basear-se-á
em dois marcos teóricos: a teoria moral de Kant e a teoria do agir comunicativo de
Habermas, objetivando contribuir para que a atividade do advogado proporcione
uma resolução mais eficaz e célere do conflito. Os limites da atuação do
advogado são os que delineiam e permitem que o profissional atue efetivamente
de forma que se torne realmente indispensável para a administração da justiça,
de modo a garantir o contraditório e a ampla defesa, assegurando às pessoas
uma proteção que lhes possibilite o acesso à justiça e a solução dos conflitos de
forma célere e eficaz.
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A obra trata das teorias econômicas do contrato, em especial em função da
sua adequação ao uso normativo, o que exige um grau adequado de realismo.
Assim, adota-se a perspectiva do realismo crítico de Tony Lawson e através do
uso do conceito lakatosiano de Programa de Pesquisa Científica (PPC) produzse uma ampla visão das principais propostas existentes na economia dos
contratos. O primeiro PPC analisado é o do Institucionalismo Original, através
da Escola Institucionalista de Wisconsin. Já no contexto do mainstream da teoria
microeconômica, discute-se os PPCs do equilíbrio geral, com foco nos contratos
estado-contingentes de Arrow-Debreu e o PPC do equilíbrio parcial, integrando
pela teoria dos incentivos e pela teoria dos contratos incompletos.
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CONTINUIDADE E ORIGINALIDADE NO
PENSAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO:
ANÁLISES RETÓRICAS

O DIREITO NA ATUALIDADE E O PAPEL DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS

ISBN: 978-85-444-0522-2

AUTOR(ES): MARLI M. M. DA COSTA RODRIGO CRISTIANO DIEHL (ORGS.)

Autor(es): JOÃO MAURÍCIO ADEODATO
(ORG.)

ISBN: 978-85-444-0576-5
PÁGINAS: 226

PÁGINAS: 388

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Miguel Reale (1910-2006) falou da “filosofia como autoconsciência de um
povo” e assim se constituiu numa das fontes de inspiração deste livro e do grupo
de pesquisa do qual resulta. Esse cuidado com a filosofia brasileira incentivou
também toda uma geração de pensadores e historiadores, tais como Gláucio
Veiga, Nelson Saldanha, Antonio Paim e Luiz Washington Vita. Isso não significa
necessariamente aderir a uma “filosofia da libertação”, cultivada por diversos
colegas brasileiros e das Américas do Sul e Central, sobretudo porque o Brasil
faz parte da periferia da cultura europeia (Grécia, Roma e Europa propriamente
dita), fala uma língua europeia e todos os autores aqui estudados se inserem no
contexto dessa chamada “cultura ocidental”

Cabe registrar, por fim, que os estudos aqui agregados por estes valorosos
pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Direito, Cidadania e Políticas Públicas
compõem um quadro de altíssimo rendimento na Universidade de Santa Cruz do
Sul, bem como tais fatos guardam a precisão da liderança que os conduz, por isso
imprescindível mencionar o sempre árduo trabalho de direcionar acadêmicos,
neste caso realizado pela professora Dra. Marli. Tal como uma embarcação é
sempre conduzida pela perícia de seu capitão, este grupo navega seguro ao
encontro das ondas do Direito.

ESTRATÉGIAS DE ENSINO NOS CURSOS
DE DIREITO:
(DES)ENCONTROS ENTRE TEORIA E
PRÁTICA

OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA
PERSPECTIVA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
REDEFININDO GARANTIAS PARA A
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS

AUTOR(ES): GILSILENE PASSON P.
FRANCISCHETTO (ORG.)

AUTOR(ES): JANAÍNA MACHADO STURZA
(ORG.)

ISBN: 978-85-444-0435-5
PÁGINAS: 178

ISBN: 978-85-444-0583-3
PÁGINAS: 178

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O livro baseia-se no resultado de uma atividade desenvolvida na referida
disciplina e que consistiu no acompanhamento, por duplas de mestrandos,
de uma atividade prática na graduação da Faculdade de Direito de Vitória em
que pudessem refletir acerca de seu potencial de proporcionar uma formação
diferenciada no curso de Direito.
Além da observação da estratégia desenvolvida, os mestrandos também
buscaram trazer o embasamento teórico-pedagógico e analisar a adequação
da atividade ao Projeto Pedagógico da instituição e também às diretrizes que
informam os cursos de Direito no Brasil. Os artigos elaborados mostraramse extremamente ricos em fontes de pesquisa e análise crítica dos autores
consultados.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A promoção e efetivação dos direitos fundamentais na perspectiva das
políticas públicas é um tema sempre atual e presente em inúmeras interlocuções
nos âmbitos econômico, social, cultural, político e jurídico. Não basta que os
direitos fundamentais tenham sido reconhecidos e declarados, é necessário,
essencialmente, que sejam garantidos, no intuito de reduzir os excessos de
desigualdade e promover o bem-estar de todos e para todos. Corroborando com
este debate, a presente obra coletiva visa fomentar, através de seus diferentes
textos, a análise e reflexão acerca desta temática tão urgente à todos os cidadãos.

VOZES DO CÁRCERE:
PAZ E NÃO VIOLÊNCIA EM BUSCA DE UM
NOVO MODELO DE GESTÃO

A PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO
INTERNACIONAL DO INDIVÍDUO

AUTOR(ES): CINEIVA CAMPOLI PAULINO
TONO - SONIA MARIA CHAVES HARACEMIV
- MARIA TEREZA UILLE GOMES (ORGS.)

ISBN: 978-85-444-0063-0

AUTOR(ES): LUIS FELIPE BICALHO

PÁGINAS: 162

ISBN: 978-85-444-0566-6

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

PÁGINAS: 328
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Esta produção se deve aos profissionais de diferentes áreas de conhecimentos
que se dedicaram ao longo de suas vivências ao Sistema Penitenciário, nas
quais puderam ampliar suas concepções sobre a realidade prisional e passaram
a “ver” e “ouvir” as “Vozes do Cárcere” numa perspectiva mais humanizada e
inclusiva, em consonância com os princípios da dignidade humana. A relevância
desse trabalho foi reconhecida internacionalmente com o Prêmio “América 2013”,
concedido pelo Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes
(CIFAL) em Atlanta e pelo Instituto das Nações Unidas para o treinamento e
Pesquisa (UNITAR), em reconhecimento aos Governos do Hemisfério Ocidental
pelo sucesso na implantação de programas e práticas para o alcance dos 8
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio em seus países de origem.
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A presente obra analisa a dicotomia sujeito-objeto existente no estudo da
personalidade jurídica no Direito Internacional e sua influência na definição
da condição jurídica do indivíduo no plano internacional. Essa disjunção
argumentativa é um dos pontos mais intrincados da disciplina, cuja justificativa
de estudo se renova em razão da centralidade que o indivíduo passa a ocupar
na cena jurídica internacional nas últimas décadas, notadamente nas áreas do
Direito Internacional Humanitário, Direito Internacional dos Direitos Humanos e
Direito Penal Internacional.
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DIREITO, SOCIOAMBIENTALISMO E
EDUCAÇÃO

O NOVO CONSTITUCIONALISMO LATINOAMERICANO E A TUTELA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS

AUTOR(ES): FRANCISCO CARLOS DUARTE
- LÉA BORTOLON
ISBN: 978-85-444-0460-7

AUTOR(ES): FRANCELE MOREIRA
MARISCO - JAIME LEÔNIDAS MIRANDA
ALVES

PÁGINAS: 184

ISBN: 978-85-444-0591-8

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

PÁGINAS: 170

Perante a situação atual de degradação ambiental, destruição de recursos
naturais e perda da biodiversidade, deu-se o despertar da consciência ecológica
como reconhecimento da eminência da preservação ambiental como garantia
da saúde do planeta, da qualidade de vida e da própria existência das gerações
futuras. Este é o panorama no qual surge o Direito Ambiental, como um ramo
autônomo do direito que traz consigo um conjunto de normas e princípios que
têm por objetivo a manutenção do perfeito equilíbrio nas relações do homem
com o meio ambiente.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A evolução do Direito acompanha – com razoável atraso – a evolução da
complexidade das relações sociais, em sua tentativa de atuar ativamente como
mecanismo de controle social. Diante disso, observa-se a superação do direito
natural, ‘substituído’ pelo direito positivo, e posteriormente a virada linguística que
levou à supressão da teoria positivista pela do direito neoconstitucional.
Conquanto as teorias em torno da melhor interpretação/aplicação do Direito
continuem se desenvolvendo, o problema da tutela jurídica da irradiação dos
direitos fundamentais, ainda subsiste, o que exige, de certa forma, uma quebra
com sistemas clássicos no sentido de impor à ciência jurídica um novo paradigma.

A EFICIÊNCIA NAS LEIS NACIONAIS
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS:
UMA ABORDAGEM JUSECONÔMICA

CONHECENDO O DIREITO:
ASPECTOS DOUTRINÁRIOS,
JURISPRUDENCIAIS E LEGAIS
VOLUME I

AUTOR(ES): LUCIVAL LAGE LOBATO NETO BENJAMIN MIRANDA TABAK

AUTOR(ES): LEONARDO GOMES DE
AQUINO (ORG.)

ISBN: 978-85-444-0636-6

ISBN: 978-85-444-0625-0

PÁGINAS: 304

PÁGINAS: 266

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A doutrina brasileira é farta em manuais que tratam de licitações e contratos
administrativos. A grande maioria deles utiliza uma abordagem exclusivamente
jurídica, ao analisar os dispositivos normativos relacionados e ao comentar
as posições de outros doutrinadores e de tribunais (judiciais e de contas). Este
livro utiliza uma ótica diferenciada, oriunda da Análise Econômica do Direito
(AED), que significa dizer que são também utilizadas ferramentas das Ciências
Econômicas para analisar, de forma ampla e detalhada, a eficiência dos processos
de contratação pública dispostos nas supramencionadas leis, exigida pelo princípio
constitucional homônimo.

O livro é uma coletânea de novos autores que corresponde ao esforço de
descortinar problemas jurídicos inseridos no seio da nossa sociedade. As questões
analisadas nesse Livro envolvem os seguintes temas:
Primeira parte – aspectos doutrinários
contrato de corretagem imobiliária e código de defesa do consumidor. Cíntia
Betânia Medeiros Aires Villaça
A repercussão geral no recurso especial: a efetividade do instituto nos processos
submetidos aos tribunais superiores. Diego Martins de Godoi
Análise do artigo 1228, §§4º e 5º do código civil. Juliana Evellyn Fonseca do
Nascimento Lira

SABER/PODER E CORPO:
A CONSTRUÇÃO MICROPOLÍTICA DA
EDUCAÇÃO/PROFISSIONALIZAÇÃO
POLICIAL MILITAR, LATINO-AMERICANA,
PÓS-REDEMOCRATIZAÇÃO POLÍTICA
BRASIL E PARAGUAI

O JUDICIÁRIO NOS ESTADOS UNIDOS E
NO BRASIL:
ANÁLISES CRÍTICAS E PESQUISAS
COMPARADAS

AUTOR(ES): EDUARDO NUNES JACONDINO

AUTOR(ES): FERNANDA DUARTE - RAFAEL
MARIO IORIO FILHO - ROBERTO KANT DE
LIMA (ORGS.)

ISBN: 978-85-444-0681-6

ISBN: 978-85-444-0693-9

PÁGINAS: 214

PÁGINAS: 310

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A presente obra corresponde ao primeiro livro de uma trilogia que aborda a
questão da Segurança Pública e, mais especificamente, da educação/formação
de policiais militares (soldados), no Brasil e no Paraguai. Países da América
Latina que vivenciam processos de redemocratização política e social desde
as décadas de 80/90 do século XX, mas que enfrentam dificuldades para
estabeleceram uma cultura social e institucional mais adequada aos ditames
democráticos. Obra consolidada a partir das vivências acumuladas pelo autor
enquanto ex-policial; enquanto profissional que têm mantido uma proximidade
para com a polícia (notadamente a polícia militar), por meio de trabalhos voltados
ao uso da força policial; enquanto professor universitário que tem desenvolvido
pesquisas acadêmicas sobre o campo da Segurança Pública e da educação/
formação policial.
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O Judiciário norte-americano tem sido, historicamente, posto como modelo para
seus congêneres, inclusive o brasileiro. Presente nas formas constitucionais, leis
e normas, no pensamento jurídico, nos debates intelectuais e conflitos políticos,
o Judiciário norte-americano assume entre nós o caráter de ideal normativo, que
ofereceria um conjunto de fórmulas para superar os problemas práticos da justiça
na sociedade brasileira. Há o senso comum de que o Judiciário brasileiro teria sido
‘copiado’ do seu modelo, e, consequentemente, teria fortes semelhanças com ele.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO E OS DESAFIOS
DO SÉCULO XXI:
UMA ABORDAGEM JUSECONÔMICA

RECONHECIMENTO DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO PARA O TRABALHO DA
PROSTITUTA

AUTOR(ES): BENJAMIN MIRANDA TABAK JULIO CESAR DE AGUIAR (ORGS.)

AUTOR(ES): ROSANGELA RODRIGUES
DIAS DE LACERDA

ISBN: 978-85-444-0709-7

ISBN: 978-85-444-0691-5

PÁGINAS: 468

PÁGINAS: 284

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Este livro apresenta uma série de discussões de assuntos relevantes de
interesse do Ministério Público sob o enfoque renovador da Análise Econômica do
Direito. Busca-se analisar temas caros ao Direito, sob novo prisma, permitindo uma
discussão sobre a relação entre eficiência e justiça em áreas como direito penal,
civil, processual civil, trabalhista, eleitoral, dentre outras.
Os artigos discutem questões que vão desde a delação premiada, improbidade
administrativa e políticas públicas até a litigância estratégica, termos de ajustamento
de conduta, redes de proteção à mulher, políticas de regularização fundiária,
passando ainda por obrigatoriedade da ação penal pública, responsabilização por
dano moral coletivo eleitoral, a vulnerabilidade da mão de obra feminina, sistemas
eleitorais, trabalho escravo e imigração.

O presente estudo tem por objeto a possibilidade de reconhecimento do
vínculo laboral para o trabalho da prostituta, sendo sufragada a tese de que o
objeto contratual, na prestação de serviços sexuais, é lícito e, por conseguinte,
há a possibilidade, se presentes a onerosidade, permanência, pessoalidade e
subordinação, de reconhecimento do vínculo empregatício para o trabalho da
prostituta. A tese, portanto, é de que a prostituta faz jus ao pagamento de todas
as verbas trabalhistas previstas na legislação laboral, tais como décimo terceiro
salário, férias acrescidas de um terço, horas extraordinárias, FGTS, dentre tantos
outros direitos, como qualquer outro trabalhador subordinado.

MEIO AMBIENTE:
QUESTÕES SOCIAIS E JURÍDICAS

A HUMANIDADE, O DIREITO E SEUS
(NOVOS) CAMINHOS

AUTOR(ES): REIS FRIEDE (ORG.)
ISBN: 978-85-444-0652-6

AUTOR(ES): ALINE DAMIAN MARQUES DENISE TATIANE GIRARDON DOS SANTOS
- ROBERTA HERTER DA SILVA (ORGS.)

PÁGINAS: 242

ISBN: 978-85-444-0602-1
PÁGINAS: 654

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Resultante de séculos de exploração indiscriminada de recursos naturais, a
crise ambiental vem mostrando sinais visíveis de que o equilíbrio nos sistemas do
planeta está comprometido. O livro Meio Ambiente: Questões Sociais e Jurídicas
busca mostrar a importância de se humanizar o território, de se estabelecer
vínculos entre a localidade, a produção, o trabalho e a saúde das pessoas. O
livro procura evidenciar que é preciso não simplesmente repensar o homem, mas,
em termos mais realistas, reformular o papel do gênero humano na sociedade
organizada, criando novos pilares a partir dos quais deve ser construída uma nova
concepção político-jurídica de cidadania.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

As atuais percepções sobre direitos humanos destacam a dignidade como
fundamento, inclusive, dos próprios sistemas jurídicos, pois ela transpassa a
garantia negativa de que a pessoa não sofrerá prejuízo em seus direitos, e afirma,
positivamente, o pleno desenvolvimento.
Pelo fato de os direitos humanos comunicarem, indistintamente, os seres
humanos, o reconhecimento da diferença se destaca, porque visa a assegurar
que todos possam sobreviver e acessar o futuro, o que deve ser garantido pelos
Estados, que, em observância a esses direitos, democratizam suas normas para
abarcar a totalidade de sua população.

NOVOS COMENTÁRIOS À LDB:
15 ANOS DEPOIS - 2ª EDIÇÃO

O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE AÇÕES:
DA FUNÇÃO SOCIAL À FUNÇÃO
ECONÔMICA DO DIREITO

AUTOR(ES): RUBENS DA SILVA CASTRO

AUTOR(ES): LUCAS CARLOS VIEIRA

ISBN: 978-85-444-0647-2

ISBN: 978-85-444-0661-8

PÁGINAS: 120

PÁGINAS: 208

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (Constituição Federal, art. 205).
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade
e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento
do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (LDB, Art 2º).
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O presente estudo se destina a perquirir os fundamentos jurídicos de operação
realizada no âmbito do mercado de capitais que visa à transferência da
propriedade acionária a terceiro, por um prazo determinado e em contraprestação
a uma quantia paga mensalmente, a fim de que o ativo mobiliário passe a integrar
a carteira de investimentos daquele para que cumpra com suas obrigações
assumidas no mercado. Além do estudo quanto aos fundamentos jurídicos, o tema
estudado busca trazer as premissas da função social daquela operação mercantil,
de sorte a estabelecer um elo entre aquilo a que se destina o instituto econômico
e a sua funcionalidade jurídica para estruturação e segurança jurídica de uma
operação econômica.
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ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO:
JUSTIÇA E DESENVOLVIMENTO

TEMAS EMERGENTES E RELEVANTES DE
DIREITO CONSTITUCIONAL

AUTOR(ES): MARCIA CARLA PEREIRA
RIBEIRO - VICTOR HUGO DOMINGUES VINICIUS KLEIN (COORDENADORES)

AUTOR(ES): NATHALIE KUCZURA NEDEL
(ORG.)
ISBN: 978-85-444-0761-5

ISBN: 978-85-444-0725-7

PÁGINAS: 214

PÁGINAS: 184

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A Associação Paranaense de Direito e Economia, o Núcleo de Direito
Empresarial Comparado do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFPR,
junto com o Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCPR, com o apoio do
CNPQ (Pesquisa associada ao projeto Eficiência do acesso à justiça como fator
de desenvolvimento: a instabilidade das decisões judiciais, chamada MCTI/CNPQ/
MEC/CAPES no. 43/13) tem o prazer de apresentar o livro Análise Econômica do
Direito – Justiça e Eficiência.
O livro aborda temas como Políticas Públicas, Eficiência, Justiça e Economia
pela ótica da Análise Econômica do Direito.

A Constituição é o elemento de validade de todo o Ordenamento Jurídico
infraconstitucional. Assim, as normas infraconstitucionais, bem como as posturas
estatais devem ser condizentes com os ditames constitucionais, sob pena de
sua patente inconstitucionalidade. Em razão disso, o presente livro busca trazer
à discussão diversos temas relevantes e emergentes do Direito Constitucional.
Dessa forma, tendo como fio condutor a Constituição, abordar-se-ão as seguintes
temáticas: mandado de injunção e separação de poderes, a laicidade do Estado
brasileiro e os crucifixos nas salas de audiências, a reserva do possível e os
direitos sociais à educação e à saúde, a liberdade de consciência, crença e culto
versus o direito à vida no caso dos testemunhas de Jeová, eutanásia, crimes
inafiançáveis, cerceamento de liberdade previsto no regulamento disciplinar da
polícia militar do Estado do Rio Grande do Sul, a polícia militar e o seu papel em
DIREITOS FUNDAMENTAIS E
PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE
(UNTERMASSVERBOT)

ESCRITOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS
AUTOR(ES): KASSIA SIQUEIRA - LINDOMAR
DARÓS - MARINA BUENO - RUTH BATISTA
(ORGS.)

AUTOR(ES): ALEXANDRE MOREIRA VAN
DER BROOCKE

ISBN: 978-85-444-0763-9

ISBN: 978-85-444-0754-7

PÁGINAS: 232

PÁGINAS: 162

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Neste livro, diversos profissionais com mestrado e doutorado nas áreas de
Políticas Públicas e Formação Humana, Psicologia, Saúde e Serviço Social,
buscam pensar as políticas públicas a partir de suas experiências profissionais
cotidianas, e também a partir da análise de autores como Foucault, Deleuze,
Nietzsche, Scheinvar, entre outros.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O princípio da proibição da proteção deficiente, inicialmente objeto dos
estudos de Claus Wilhelm Canaris, foi trazido para a jurisprudência do Tribunal
Constitucional Federal alemão, quando da decisão acerca da constitucionalidade
da descriminalização do aborto nas primeiras 12 semanas de gestação, julgamento
este ocorrido no ano de 1993. No Brasil, questões de elevada relevância já foram
submetidas à checagem constitucional sob o prisma da proibição da proteção
deficiente, tais como a pesquisa com células-tronco embrionárias, a introdução
de tipos penais de perigo abstrato no ordenamento jurídico e a fixação de idade
limite para a aquisição de armas de fogo. O objetivo a que se propõe o presente
estudo é servir como meio de apresentação da proibição da proteção deficiente
em três etapas.

A APLICABILIDADE DAS PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS NA ÁREA DA SAÚDE
NO BRASIL

A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA:
UMA ANÁLISE SOB A ÓTICA DA EXCLUSÃO

AUTOR(ES): GUARACY MARTINS BASTOS

AUTOR(ES): MARINA PERINI ANTUNES
RIBEIRO

ISBN: 978-85-444-0631-1

ISBN: 978-85-444-0740-0

PÁGINAS: 132

PÁGINAS: 168

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Em dezembro de 2004, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº. 11.079/04,
alterada pela Lei nº. 12.766/12, que constitui o regramento jurídico das parcerias
público-privadas e tem contribuído para aperfeiçoar os negócios administrativos.
Não se trata de uma panaceia que chegou para resolver todos os problemas de
investimento público, mas que tem provado, em diversos países, que pode ser
uma solução inteligente no atendimento às demandas por projetos estruturantes e
por serviços de qualidade em um tempo de aperto fiscal.
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A presente obra tem como objetivo analisar o princípio constitucional da
individualização da pena como expressão da pena sendo manipulada como
mecanismo de controle social, e um verdadeiro mito moderno da punição
humanizada. Pretende-se verificar que apesar de se apresentar como direito
fundamental, a individualização da pena configura uma tentativa de conferir
legitimidade ao irracional ato de castigar. A pena individualizada, supostamente
individualizada manifesta o caráter estigmatizante, seletivo e excludente do
exercício do poder punitivo, enquanto despreza a humanidade do condenado,
que é reduzido a mero dano qualificado e isto é feito propositalmente, ele não é
ressocializado para que se mantenha a ordem de exclusão.
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A ATUAÇÃO DO ESTADO COMO
CORRETOR E CONDUTOR NA PROTEÇÃO
DO MEIO AMBIENTE

MULHERES, MIGRAÇÃO E TRÁFICO:
ANÁLISE DO DISCURSO JURÍDICO-PENAL
BRASILEIRO

AUTOR(ES): MAYARA FERRARI LONGUINI

AUTOR(ES): RAQUEL NEGREIROS SILVA
LIMA

ISBN: 978-85-444-0884-1

ISBN: 978-85-444-0883-4

NÚMERO DE PÁGINAS: 138
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Tendo em vista que a defesa do Meio Ambiente é um dos princípios da Ordem
Econômica e um direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, o
principal objetivo desta obra é identificar os mecanismos que o Estado pode
adotar para estimular os agentes econômicos a internalizarem os custos
ambientais por eles gerados em seus processos produtivos.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O texto revela os resultados de pesquisa realizada a partir de decisões judiciais
brasileiras que enfrentam a questão do tráfico internacional de mulheres para
exploração sexual. Investiga em que medida as vozes das vítimas do crime são
consideradas e ouvidas pelo Judiciário, examinando como os elementos da moral
social dominante estão arraigados às narrativas dos magistrados brasileiros, em
busca de novos caminhos para lidar com o problema.

TERCEIRIZAÇÃO NO SETOR PÚBLICO
FEDERAL:
ENTRE O PRIVADO E O INTERESSE
PÚBLICO

ESTADO, POLÍTICA E DIREITO:
POLÍTICAS PÚBLICAS, GESTÃO PÚBLICA E
DIREITOS FUNDAMENTAIS
VOLUME 5

AUTOR(ES): VANIA MENDES RAMOS DA
SILVA
ISBN: 978-85-444-0980-0

AUTOR(ES): REGINALDO DE SOUZA VIEIRA
- DANIEL RIBEIRO PRÉVE - JOSÉ ISAAC
PILATI (ORGS.)

NÚMERO DE PÁGINAS: 226

ISBN: 978-85-444-0755-4

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

NÚMERO DE PÁGINAS: 216

O livro oferece uma visão crítica sobre o tema da terceirização e apresenta uma
interface entre dois campos do conhecimento: Gestão Pública e Direito. Mais que
apenas uma abordagem teórica, o livro apresenta uma abordagem empírica sobre
a terceirização, o que não é encontrado em outras obras. Através do levantamento
de dados e da análise de documentos, a obra consegue mostrar ao leitor a
dinâmica da terceirização no setor público federal, permitindo uma visualização
muito clara sobre o tratamento que tem sido dado ao tema na esfera pública pelos
gestores, pelas diversas instituições políticas e jurídicas do Estado, bem como
pelos órgãos de controle externo.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Ressalta-se que esta obra, reflete a necessária preocupação sobre o processo
de construção, execução e avaliação/controle das políticas públicas, considerando
neste processo a participação da Sociedade no controle destas e da gestão
pública.

JUIZES NA ENCRUZILHADA

O ISS NO CONTRATO DE FRANQUIA

AUTOR(ES): RAÚL ENRIQUE ROJO ÁLVARO FILIPE OXLEY DA ROCHA - PAULO
JOSÉ LIBARDONI (ORGS.)

AUTOR(ES): MILENA ZAMPIERI SELLMANN

ISBN: 978-85-444-0941-1

NÚMERO DE PÁGINAS: 192

NÚMERO DE PÁGINAS: 212

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

ISBN: 978-85-444-0864-3

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Nestes últimos anos a Justiça brasileira tem mudado provavelmente mais
que em toda sua história. Daí provém a percepção de uma crise que colocaria
os magistrados em face duma encruzilhada a respeito de cuja existência os
autores dos diversos trabalhos reunidos neste livro se mostram, porém, prudentes
preferindo prestar atenção às evoluções da profissão de juiz e examinar as suas
incumbências.
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O ISS incide sobre a prestação dos serviços preceituados no rol contido na
lista anexa à Lei Complementar n. 116/03. O subitem 17.08 da lista estabelece a
incidência do imposto no Contrato de Franquia. O trabalho objetiva demonstrar ser
inconstitucional referida cobrança por não amoldar o objeto principal do contrato
de franchising ao conceito constitucionalmente pressuposto de serviço, bem como
face à violação da função social da avença.
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TEMAS INTERDISCIPLINARES EM
SEGURANÇA PÚBLICA

A PROPRIEDADE PRIVADA IMÓVEL NO
SÉCULO XXI
PRIVATE PROPERTY IMMOBILE IN THE
TWENTY-FIRST CENTURY

AUTOR(ES): DANILO ROBERTO PEREIRA
SANTIAGO - ERIKA DA SILVA FERRÃO
(ORGS.)

AUTOR(ES): MANOEL VALENTE
FIGUEIREDO NETO

ISBN: 978-85-444-0991-6

ISBN: 978-85-444-0979-4

NÚMERO DE PÁGINAS: 172

NÚMERO DE PÁGINAS: 327

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O livro “Temas interdisciplinares em Segurança Pública” faz parte de um dos projetos do
Mestrado em Segurança Pública da UVV - Universidade Vila Velha. A obra interdisciplinar
sobre a Segurança Pública contribui para ações eficazes no campo da prevenção e
intervenção da violência.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A propriedade privada imóvel correlaciona-se à necessidade de sua
constitucionalização, pois manifesta, modifica e materializa relações constitucionais
com impactos na vida das pessoas e na atividade econômica. Defende que
a propriedade privada, sob o prisma de manifestação jurídica, apresenta-se
como instrumento que se capilariza pela economia e que tem conotações
sociais, culturais e políticas. Formula-se a tese com perspectiva multicultural da
propriedade privada imóvel que contempla o crescimento econômico e aponta
para sua ligação transitória com sujeitos passivos indeterminados. Sinaliza para a
existência de centros econômicos de interesses, em que a propriedade privada é
relação jurídica complexa e dinâmica no âmbito da atividade econômica, em razão
de a propriedade ser liberdade apta para promover igualdade.

DIREITO, ECONOMIA E COMPORTAMENTO
HUMANO

A QUESTÃO PENAL E O DIREITO DE
RESISTÊNCIA:
CONTROLE, DIREITOS HUMANOS E
CAPITALISMO

AUTOR(ES): JULIO CESAR DE AGUIAR BENJAMIN MIRANDA TABAK (ORGS.)
ISBN: 978-85-444-0910-7

AUTOR(ES): ANDRÉ LUIZ AUGUSTO DA
SILVA - SAMUEL CORREA DUARTE

NÚMERO DE PÁGINAS: 446

ISBN: 978-85-444-1004-2

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Este livro apresenta artigos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa em Análise
Econômico-Comportamental do Direito coordenado pelos professores Benjamin
Miranda Tabak e Júlio César de Aguiar, do programa de pós-graduação strictu
sensu em Direito da Universidade Católica de Brasília. Os autores agradecem o
apoio financeiro do CNPq.

NÚMERO DE PÁGINAS: 148
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A presente obra é fruto de reflexões do Grupo de Estudos e Pesquisas em Ética
e Área Sócio Jurídica - (GEPE-ASJ-UFT) que toma a questão penal e o sistema
carcerário como uma chave para denunciar a barbárie do sistema capitalista que
privatiza a vida e torna corrente a penalização da pobreza.

DIREITOS, DEVERES E
RESPONSABILIDADE CIVIL DO CORRETOR
DE IMÓVEIS
AUTOR(ES): JOSÉ VIEIRA DA SILVEIRA

ASPECTOS PRÁTICOS DA ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS – LEI 9.514/97
AUTOR(ES): WELLINGTON FERREIRA DE
AMORIM

ISBN: 978-85-444-1050-9

ISBN: 978-85-444-1019-6

NÚMERO DE PÁGINAS: 140

NÚMERO DE PÁGINAS: 120

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Este livro é direcionado aos corretores de imóveis e todos aqueles envolvidos
na operação de venda, tratando de assuntos de extrema importância para o dia
a dia da comercialização de imóveis. Embasado em leis, resoluções bem como
no Novo Código Civil, destacando artigos específicos da área imobiliária e outros
possíveis de serem aplicados, trazendo assim a informação para que todos os
corretores de imóveis possam conhecer e melhor exercer com segurança jurídica
sua profissão.
Autor atuante no mercado, em sua formação acadêmica de direito verificou
a carência de publicações abordando a profissão de corretor de imóveis. A
importância do assunto para a sociedade, e a falta de conhecimento por parte
dos profissionais sobre seus direitos deveres e responsabilidades. Apresentando
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O presente livro pretende colaborar com a comunidade acadêmica e com os
operadores do Direito em relação à Lei 9.514/97 e sua aplicação prática.
A pretensão é a de que a presente obra auxilie o leitor a encontrar um norte sobre
assuntos práticos e objetivos sobre a alienação fiduciária de imóveis, sem qualquer
pretensão de ditar qualquer regra, mas de demonstrar caminhos, principalmente
para aqueles que ainda estão se familiarizando com o tema.
Além da abordagem teórica, o presente livro traz algumas informações práticas,
sedimentadas em experiências processuais e profissionais do autor, que atua
como advogado no Estado de São Paulo, no ramo do Direito Civil.
O assunto é atual e a leitura necessária aos que se interessarem sobre o assunto
da alienação fiduciária de imóveis.
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Lei 13.022/2014 COMENTADA:
estatuto geral das guardas municipais

THE ‘MARCO CIVIL DA INTERNET’ AND ITS
UNRESOLVED ISSUES:
free speech and due process of law

Autor(es): Roberto José Rodrigues Kuss

Autor(es): Mariana Cunha e Melo

ISBN: 978-85-444-1140-7

ISBN: 978-85-444-0950-3

Número de páginas: 94

Número de páginas: 94

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A Constituição Federal de 1988 reinseriu as Guardas Municipais como órgão
de Segurança Pública e disciplinou ainda que minimamente as suas atribuições.
A lacuna do § 8º do Art. 144, foi preenchida após 26 anos, dando vida a Lei
13.022/2014 que apresentamos nesta obra. Os Guardas Municipais de todo Brasil
careciam de uma norma regulamentadora a nível nacional que lhes oferecessem
segurança jurídica em virtude das suas atuações diárias. Contudo, muitos
intérpretes deixam de observar o contexto geral da sociedade, focando-se apenas
no texto constitucional. E é pensando nisso que o autor, um guarda municipal
de carreira, preocupado com a ausência de fundamentações que embasem os
argumentos dos mais de 160.000 mil guardas municipais de todo o Brasil se
propôs a dar sua contribuição acadêmica aos que lutam e atuam pró-ativamente

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Este livro é resultado de pesquisa conduzida na Universidade de Nova York no
ano acadêmico de 2014/2015. O estudo se volta a questões não resolvidas pelo
Marco Civil da Internet, sob uma análise comparativa do direito brasileiro e norteamericano. Todos os três temas se relacionam à defesa da liberdade de expressão
e do devido processo legal nas relações jurídicas online.

ESTUDO DO MARCO REGULATÓRIO DAS
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

DÚVIDAS DE PORTUGUÊS APLICADAS AO
TEXTO JURÍDICO

Autor(es): Bruno Fialho Ribeiro

Autores: Tadeu Luciano Siqueira Andrade

ISBN: 978-85-444-1113-1

ISBN:978-85-444-1117-9

Número de páginas: 194

Número de páginas: 276

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Este estudo é dirigido tanto para a classe jurídica quanto para os gestores
públicos e seus assessores no exercício das atividades administrativas na União,
Estados, Distrito Federal e, principalmente, nos Municípios.
Para facilitar o trabalho dos servidores públicos e dirigentes das OSCs
(Organizações da Sociedade Civil), acompanha a Lei nº 13.019/14 atualizada e
Modelo de Edital de Chamamento Público, incluindo notas explicativas a fim de
auxiliá-los na elaboração de seus projetos.
Na introdução deste livro o leitor será apresentado à importância e à legitimidade
das Organizações da Sociedade Civil nas políticas públicas. Grande parte dos
projetos de interesse público e boas práticas de gestão surgem no cenário de
atuação do Terceiro Setor.

O Profissional do Direito trabalha com a linguagem, seja falada ou escrita. Por
isso, necessita do conhecimento da estrutura da língua, do sentido e da adequação
de determinadas palavras ou expressões aos diversos contextos e ramos da
Ciência Jurídica. O advogado, o representante do Ministério Público, o Magistrado
e outros profissionais do Direito devem ter a habilidade e competência de falar e
escrever bem. Por essa razão, não podem ficar adstritos à letra da Lei ou à cópia
e repetições de frases feitas. A língua é a ferramenta imprescindível à construção
do raciocínio e argumentação de qualquer profissional, sobretudo, do jurista.
Nesse contexto, retomamos e respondemos à pergunta de Emilio Gonçalves,
na obra Direito, Processo e Língua Portuguesa: “O Direito é, por excelência, a
ciência da palavra, como devem tratá-la aqueles que fazem dela seu instrumento

A JURIDICIZAÇÃO DA PROTEÇÃO DA
INFÂNCIA E DA JUVENTUDE NO BRASIL:
uma análise da (in)eficácia da aplicação das
medidas socioeducativas no estado do Rio
Grande do Sul

DIREITO, SOCIOAMBIENTALISMO E
EDUCAÇÃO - 2º EDIÇÃO
Autores: Léa Bortolon - Francisco Carlos Duarte
ISBN:978-85-444-1254-1

Autores: Roberta Brenner Ochulacki

Número de páginas: 188

ISBN:978-85-444-1183-4

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Número de páginas: 128
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A obra surge com o propósito de analisar a legislação direcionada à proteção
às crianças e adolescentes buscando compreender as formas que o Estado tem
enfrentado a temática do jovem em conflito com a lei. Partindo para uma avaliação
da aplicação e eficácia das medidas socioeducativas por meio do relatório do
Conselho Nacional de Justiça com foco no Rio Grande do Sul, elaborado por meio
do programa Justiça aos Jovens. Através desta perspectiva foi possível constatar
as características gerais sobre construção da legislação protetiva voltadas às
crianças e aos adolescentes no ordenamento jurídico brasileiro, incluindo o ECA e
suas diretrizes quanto os seus direitos fundamentais, bem como, as características
gerais do Direito Penal Juvenil, trazendo possíveis soluções através de políticas
públicas e jurídicas voltadas para solucionar o problema do menor infrator.
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Perante a situação atual de degradação ambiental, destruição de recursos
naturais e perda da biodiversidade, deu-se o despertar da consciência ecológica
como reconhecimento da eminência da preservação ambiental como garantia
da saúde do planeta, da qualidade de vida e da própria existência das gerações
futuras. Este é o panorama no qual surge o Direito Ambiental, como um ramo
autônomo do direito que traz consigo um conjunto de normas e princípios que têm
por objetivo a manutenção do perfeito equilíbrio nas relações do homem com o
meio ambiente.
A legislação brasileira no sentido é uma excelente ferramenta, consagrando
a proteção ambiental em nível até mesmo constitucional. Todavia, para que o
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DIÁLOGOS DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO
II

COISA JULGADA –
TEORIA GERAL E TEMAS ESPECÍFICOS

AUTORES: CRISTIANE MIZIARA MUSSI
(ORG.)

AUTORES: GELSON AMARO DE SOUZA
ISBN:978-85-444-0955-8

ISBN:978-85-444-1207-7

NÚMERO DE PÁGINAS: 646

NÚMERO DE PÁGINAS: 284

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O Livro “Diálogos de Direito Previdenciário II” aborda questões polêmicas e
atuais referentes ao Direito Previdenciário, especialmente diante das substanciais
alterações recentemente sofridas na seara previdenciária. Por isso, o livro dialoga
acerca da Previdência Social de hoje e a Previdência do futuro das novas gerações.

O estudo sobre a coisa julgada e sua eficácia sempre apresentou dificuldades
para aqueles que atuam na seara do direito. São tantas as dificuldades em se
saber o que é coisa julgada, seu alcance e seus efeitos, que desde há muito se
estabeleceram divergências nos meios jurídicos, situação que persiste até os
nossos dias.
Não se pode negar as grandes dificuldades que se apresentam todas as
vezes em que se tem pela frente o desafio com a pretensão de se descobrir a
noção exata de coisa julgada e sua eficácia, visando delimitar o seu alcance,
no sentido de se estabelecer quais são os seus efeitos em relação à demanda
que foi solucionada, bem como, de outras demandas futuras. Reinam até hoje
dificuldades em estabelecer quais os limites da coisa julgada e quais ações futuras
ficam impedidas em razão do julgamento anterior. É muito comum a afirmação de
que somente em casos de repetição de ação (mesmas partes, mesmo pedido e
POLÍTICA EM MOVIMENTO:
A INSERÇÃO DOS TRATADOS EM MATÉRIA
A CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA NA AMÉRICA
TRIBUTÁRIA NO SISTEMA JURÍDICO
LATINA E CARIBE
BRASILEIRO
COLEÇÃO AMÉRICAS COMPARTILHADAS
AUTORES: HADASSAH SANTANA
AUTORES: REBECCA LEMOS IGREJA JACQUES DE NOVION (ORGS.)
ISBN:978-85-444-1180-3
NÚMERO DE PÁGINAS: 198

ISBN:978-85-444-1248-0

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

NÚMERO DE PÁGINAS: 198

O livro aborda sobre a incorporação de normas tributárias que foram acordadas
em ambiente internacional no ordenamento jurídico vigente, consonante com a
Constituição de 1988. Faz uma releitura acerca da constitucionalidade do artigo
98 do Código Tributário Nacional. O objetivo do trabalho é verificar se as normas
tributárias ao adentrarem o ordenamento interno obedecem a um conceito
específico como já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça ou mesmo pelo
Supremo Tribunal Federal. O trabalho faz uma abordagem histórica resgatando a
direção de cada Constituição Brasileira sobre o tema e conferindo as coordenadas
acerca do tratamento dado às normas advindas de acordos internacionais. Além
disso, o trabalho analisa a relação entre o sistema jurídico nacional e o internacional
abordando a dicotomia monismo versus dualismo e suas várias teorias derivativas.
Pontua-se afinal pela não adequação da tese monista à Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988. O trabalho perpassa por alguns elementos

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O livro aborda sobre a incorporação de normas tributárias que foram acordadas
em ambiente internacional no ordenamento jurídico vigente, consonante com
a Constituição de 1988. Faz uma releitura acerca da constitucionalidade do
artigo 98 do Código Tributário Nacional. O objetivo do trabalho é verificar se
as normas tributárias ao adentrarem o ordenamento interno obedecem a um
conceito específico como já delineado pelo Superior Tribunal de Justiça ou
mesmo pelo Supremo Tribunal Federal. O trabalho faz uma abordagem histórica
resgatando a direção de cada Constituição Brasileira sobre o tema e conferindo
as coordenadas acerca do tratamento dado às normas advindas de acordos
internacionais. Além disso, o trabalho analisa a relação entre o sistema jurídico
nacional e o internacional abordando a dicotomia monismo versus dualismo e
suas várias teorias derivativas. Pontua-se afinal pela não adequação da tese
monista à Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. O trabalho

DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS
PÚBLICAS:
DESAFIOS DO SÉCULO XXI

FLEXIBILIZAÇÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO E CRISE ECONÔMICA:
ANÁLISE DO PAPEL DA INTERNET NAS
RELAÇÕES JUSLABORAIS

AUTORES: JANAINA MACHADO STURZA QUELEN BRONDANI DE AQUINO (ORGS.)

AUTORES: GUILHERME DOMINGOS DE
LUCA

ISBN:978-85-444-1251-0

ISBN:978-85-444-1264-0

NÚMERO DE PÁGINAS: 190

NÚMERO DE PÁGINAS: 204

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Nos atuais tempos, vivencia-se um esvaziamento no cenário político e econômico
do País, dos direitos sociais de cidadania. Esta edição representa uma significativa
e relevante abordagem da intrínseca relação entre as Políticas Públicas e os
Direitos Humanos ao tratar acerca das questões de embates teóricos e conceituais
multifenomenais em torno da necessária humanização do cidadão e do seu
espaço local.
A humanização da pessoa e da política é um sonho. O momento é de travessia.
Que essa travessia inicie aqui e agora!
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Esta pesquisa analisa o impacto tecnológico no contrato de trabalho ante a
flexibilização a partir do seguinte problema: a tecnologia, em especial a internet,
precariza o contrato de trabalho, tendo em vista a sua influência na flexibilização
das normas? O objetivo geral baseia-se justamente na questão analítica
acerca do impacto tecnológico no contrato de trabalho diante do fenômeno da
flexibilização. Especificamente, foram enfocadas: a) a análise do contrato de
trabalho perante a dignidade da pessoa humana, a integração econômica e a
flexibilização e b) a compreensão do impacto tecnológico na flexibilização do
Direito do Trabalho. Trata-se de uma pesquisa hipotético-dedutiva, cuja hipótese
está relacionada ao fato de a internet ter se apresentado como importante
instrumento de promoção ao emprego, uma vez que ela traduz o impacto da
tecnologia nas relações de trabalho, tal como ocorreu com a inserção no
ordenamento jurídico acerca do teletrabalho. Em relação aos procedimentos
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AUTORES: CIRO DI BENATTI GALVÃO E
LUCIANA GASPAR MELQUÍADES DUARTE

AUTORES: CIRO DI BENATTI GALVÃO E
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NÚMERO DE PÁGINAS: 146

NÚMERO DE PÁGINAS: 146

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Esta obra dedica-se ao exame da Lei nº 9.784/99, distinguindo-se, porém,
de muitas encontradas no mercado com este mesmo propósito em virtude de
seu rigoroso embasamento no referencial teórico do Pós-Positivismo Jurídico.
Sob este lume, os dispositivos legais são apreciados com o propósito de se
averiguar em que medida satisfazem razoavelmente estes preceitos teóricos ou
se discrepam deles. Desta forma, a despeito de se apresentar sob a forma de
comentários à legislação, este livro incorpora importantes reflexões analíticofilosóficas sobre a eficácia do processo administrativo federal, da forma como
se encontra atualmente disciplinado, para a promoção dos valores inerentes ao
Estado Democrático de Direito. Além disso, a obra veicula as mais importantes
referências doutrinárias sobre o instituto em questão e a análise de recentes
decisões dos tribunais superiores brasileiros sobre a temática, representando
uma indeclinável opção para estudantes e operadores de Direito que militam

Esta obra dedica-se ao exame da Lei nº 9.784/99, distinguindo-se, porém,
de muitas encontradas no mercado com este mesmo propósito em virtude de
seu rigoroso embasamento no referencial teórico do Pós-Positivismo Jurídico.
Sob este lume, os dispositivos legais são apreciados com o propósito de se
averiguar em que medida satisfazem razoavelmente estes preceitos teóricos ou
se discrepam deles. Desta forma, a despeito de se apresentar sob a forma de
comentários à legislação, este livro incorpora importantes reflexões analíticofilosóficas sobre a eficácia do processo administrativo federal, da forma como
se encontra atualmente disciplinado, para a promoção dos valores inerentes ao
Estado Democrático de Direito. Além disso, a obra veicula as mais importantes
referências doutrinárias sobre o instituto em questão e a análise de recentes
decisões dos tribunais superiores brasileiros sobre a temática, representando
uma indeclinável opção para estudantes e operadores de Direito que militam

A ARGUMENTAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL

DIREITO E POLÍTICA:
TEMAS POLÊMICOS À LUZ DA
CONJUNTURA POLÍTICO-INSTITUCIONAL
BRASILEIRA DE 2016
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
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Esta obra analisa efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos linguísticos
da argumentação em um corpus constituído por peças jurídicas (Petições Iniciais).
Ancora uma relação entre o Direito e a Linguística, mediada pelo enfoque da
Semântica Argumentativa, focalizando, de modo especial, o uso de operadores
argumentativos, os quais insertos na própria língua, na sua gramática, assumem
a orientação do discurso e o uso de modalizadores, mecanismos importantes na
construção do sentido do texto e na sinalização do modo como aquilo que se diz
é dito. A relevância do estudo reside na construção da crítica ao texto jurídico,
pois as categorias analisadas, quando usadas, adequadamente, são elementos
que engendram manobras argumentativas de eficácia no texto jurídico, sendo
peças fundamentais, atribuidoras de força argumentativa ao texto, fazendo o
discurso avançar, não só o jurídico, mas, aquele produzido em qualquer domínio
do conhecimento. A obra é indicada para graduandos, professores, juristas e

O livro é fruto dos diálogos e pesquisas acadêmicos desenvolvidos durante
a disciplina de Direito Político na Ordem Constitucional do Programa de PósGraduação em Direito da Universidade Federal do Ceará e tem como propósito
fomentar a reflexão acerca dos mais amplos aspectos e facetas da relação
estrutural e simbiótica entre direito e política tendo como pano de fundo a
conjuntura político-institucional brasileira do primeiro semestre de 2016.

A UTILIZAÇÃO DAS REDES SOCIAIS
VIRTUAIS COMO MEIO DE PROVA NO
PROCESSO DO TRABALHO

A REGULAÇÃO JURÍDICA DAS EMPRESAS
TRANSNACIONAIS NA ERA DA
GLOBALIZAÇÃO

AUTORES: ANDRESSA DIBI CARLESSO
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Esta obra trata de tema atual e relevante para a prática forense trabalhista,
tendo em vista a frequência com que informações retiradas das redes sociais
virtuais tem sido utilizadas como prova nos processos trabalhistas.
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Nas últimas décadas, a globalização econômica diminuiu as fronteiras e
expandiu o comércio. Da mesma forma, as evoluções tecnológicas aproximaram
as diferentes partes do globo de forma nunca antes vista. Contudo, muito embora
tenham proporcionado vários benefícios, tais fenômenos também causaram
problemas, uma vez que as diversas ordens jurídicas passaram, cada vez mais,
a entrar em conflito.
Sem sombra de dúvidas, o principal setor diretamente relacionado e afetado
com o fenômeno em questão foi o empresarial. A produção massificou-se. As
empresas saíram de seus países de origem em busca de outros nos quais
pudessem encontrar sistemas de proteção dos Direitos Humanos mais frágeis,
como forma de baratear seus custos. Neste momento de globalização e expansão
tecnológica, nasce a empresa transnacional, ou seja, aquela que transita por
todas as partes do globo, mas não se vincula com nenhuma delas.
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DIREITO DO TRABALHO E EFETIVIDADE:
temas clássicos, problemas contemporâneos

AUTORES: NATHALIE KUCZURA NEDEL
(ORG.)

978-85-8042-623-6

Autores: Paulo Ricardo Opuszka (Org.)

NÚMERO DE PÁGINAS: 380

ISBN:978-85-444-1436-1

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

NÚMERO DE PÁGINAS: 198
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A presente coletânea insere-se na área de concentração Direitos Emergentes na
Sociedade Global e objetiva trazer ao leitor reflexões críticas e transdisciplinares
acerca da sociobiodiversidade, da sustentabilidade e da sociedade em rede,
demonstrando a relação que existe entre referidas temáticas e a sua importância
na atualidade.

O trabalho não perdeu a centralidade na Ordem Econômica Capistalista,
embora no século XXI se observe uma análise da sociedade a partir das teorias
do risco e das redes, cristalização de um discurso acerca da horizontalidade das
relações interpessoais e interorganizacionais, (des)hierarquização das relações
de poder e aprofundamento da crise da sociedade civil de forma que o discurso
ideológico insista na necessidade de readequação (leia-se precarização) da
proteção jurídica dos direitos fundamentais sociais.

TRABALHO, FAMÍLIA E DIREITO

DIREITO DOS NEGÓCIOS, TRIBUTAÇÃO E
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

AUTORES: EDILTON MEIRELES (ORG.)

AUTORES: LUCAS CARLOS VIEIRA - JOÃO
FELIPE DE PAULA CONSENTINO (ORGS.)
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O estudo do direito atrelado a outros ramos científicos emerge com a finalidade
de se entender os resultados desses fatos de acordo com a óptica jurídica. Por
isso que, muitas vezes, céticos nesse modelo de estudo ou mesmo aqueles que
creem que a ciência jurídica possui certa autonomia e pureza científicas aptas a
lhe alçar ao status de disciplina autônoma (o que, de certo modo, rechaçamos
com o presente estudo) aduzem que o direito é um fenômeno que deve ser per
si estudado, não dependendo de outros, fatores, vieses ou matizes analíticas.
Pensemos diferente, a fim de que seja possível um olhar para o direito de acordo
para aquilo que ele se presta, qual seja, para dar sustentáculo a operações e
fatos jurídicos, estes, por suas vezes, fatos que não nasceram no mundo do
“dever ser”.

A Universidade Católica do Salvador (UCSal) há cerca de doze anos (desde
2004) mantém seu programa de pós-graduação, com enfoque interdisciplinar,
em Família na Sociedade Contemporânea. Esse programa tem como proposta
“tomar a família como objeto de estudo nas suas várias dimensões, tendo como
especificidade investigar, numa perspectiva interdisciplinar, as mudanças pelas
quais passam as famílias contemporâneas”.
Nele desenvolve-se pesquisa sobre as relações entre a sociedade e as famílias,
em diversos contextos econômicos e culturais.
Em uma de suas linhas, pesquisa-se sobre os Aspectos Jurídicos da Família.
No contexto desta linha de pesquisa, entre outros, agasalham-se dois projetos de
pesquisa: um em Trabalho e Família e outro em Direitos Fundamentais e Família.
Ao longo desses anos muito se tem pesquisado sobre esses temas, abordandoos de forma interdisciplinar. E muito já se produziu sobre esses temas. No

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
em defesa do patrimônio cultural Praça
Sant’Anna

ANORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO:
estudos em homenagem aos 50 anos do código
tributário nacional

Autores: José Mauro Pires Silveira

Autores: Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho
(Organizador)
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Como preservar o patrimônio cultural de um determinado lugar ameaçado pelo
poder público? Como manter viva a memória e a identidade de um povo?
Buscando responder a essas questões, este livro apresenta a Ação Civil
Pública como hábil instrumento de defesa dos interesses difusos, sendo,
indiscutivelmente, a principal responsável pela obtenção da proteção da Praça
Sant’Anna, marco central da origem do município de Pirapetinga, no Sul da Zona
da Mata de Minas Gerais.
Busca-se também identificar os bens culturais de uma coletividade e
compreender como a preservação do patrimônio cultural é fundamental para o
resgate da memória coletiva de um povo.
O autor procura estimular, provocar e convidar o leitor a conhecer os registros
dos fatos relativos ao processo de ajuizamento da Ação Civil Pública pelo
Ministério Público, com a intervenção do Poder Judiciário na defesa do patrimônio
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Público

A presente obra oferece ao leitor o exame dos principais aspectos do Código
Tributário Nacional. No entanto, a análise tem como paradigma interpretativo
a própria Carta Magna [...]. Especial destaque merece a forma como são
tratados temas reincidentes nas pautas dos Tribunais Superiores. Os principais
institutos de Direito Tributário, tais como decadência, prescrição, lançamento,
compensação e parcelamento, são objeto de notável trabalho de pesquisa e
interpretação. A análise da responsabilização do sócio-gerente foi pautada no
entendimento da doutrina abalizada e da jurisprudência.
Em conclusão, a obra surge como relevante fonte doutrinária no mundo jurídico
[...]. Revela-se árdua a tarefa de apresentá-la em breves palavras. Remanesce
aos leitores, profissionais do Direito, notadamente do Direito Tributário,
cultores das Ciências Contábeis e integrantes das carreiras fiscais em geral,
aprofundarem-se em seu exame, como amparo confiável na faina diária, em
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A cobrança de impostos para promover o bem comum deve ser simples,
justa e neutra. Nosso modelo tributário é excessivamente complexo, injusto e
interfere negativamente em diversas atividades econômicas. É preciso fazer uma
mudança profunda no modelo atual, com técnica e coragem, mas com urgência.
O Brasil não pode e não aguenta esperar mais

Os fluxos de Crescimento que catapultam um país ou região para a
proeminência econômica são fascinantes, mas pouco compreendidos. Cooter
e Schäfer demonstram que tais fluxos tendem a atrair mudanças legais que
facilitam a proteção da propriedade, a execução de contratos e, principalmente,
o lançamento de iniciativas de negócios inovadores. Consistente, criativo e
revelador, além de um bom entretenimento, O Nó de Salomão faz uma grande
contribuição para a literatura crescente sobre a evolução das diferenças
internacionais de riqueza (Timus Kuran, Duke University).
Cooter e Schäfer nos fornecem uma verdadeira introdução à economia do
desenvolvimento através da visão do Direito e Economia. Eles fazem um
trabalho magistral de costurar anedotas históricas de todo o mundo, discussões
detalhadas de transformações históricas, obras de literatura teórica, estudos
empíricos e diversas hipóteses inteligentes. Acadêmicos assim como leitores

TÍTULOS DE CRÉDITO, DE ACORDO COM O
NOVO CPC

O DIREITO ENTRE O DESENVOLVIMENTO E A
SUSTENTABILIDADE

Autores: Allaymer Ronaldo Bonesso

Autores: Janaina Maria Bettes - Luiza de Araújo
Furiatti - Maria Augusta Oliveira de Souza

ISBN:978-85-444-1500-9

ISBN:978-85-444-1456-9
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Este livro compreende o estudo dos mais utilizados títulos de crédito ainda
em circulação. O seu desenvolvimento principal encarta-se uma teorias dos
títulos de crédito, a noção geral do crédito e seus elementos, características
importantes dos títulos, princípios e requisitos; aborda, assim, os principais
conceitos e conteúdos da disciplina de ensino superior.
O presente trabalho compreende de forma clara e objetiva a legislação
cambiária e as normas em vigor, comparando com as históricas normas que
ainda vigoram em harmonia com o atual momento do crédito e da economia do
país.
O estudo abrange também noções históricas da letra de câmbio, aceite,
endosso e aval; as mesmas questões postas em evidências trataram-se do
vencimento e do pagamento da letra/título de crédito; também procurou dar
atenção ao protesto da letra de câmbio na atualidade.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Trata-se de livro que busca investigar os papéis assumidos pelo Direito entre
polos em constante conflito: o Desenvolvimento e a Sustentabilidade. Em
um primeiro momento, o ritmo acelerado do desenvolvimento parece ser um
obstáculo à sustentabilidade, assim como esta parece criar barreiras ao pleno
desenvolvimento. Essa conclusão prévia se confirma? Um polo é mais importante
do que o outro? É possível encontrar um meio termo? Consegue o Direito
promover ações de harmonização entre ambos? Ou o conflito é inevitável? Estas
e tantas outras questões procuram ser apresentadas e, quiçá, solucionadas
no presente livro, o qual contou com a importante participação de mestrandos,
mestres, doutorandos, doutores em Direito de renomadas instituições de
ensino brasileiras, bem como a contribuição engrandecedora de professores do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do
Paraná.

DIREITO E DESENVOLVIMENTO II:
obstáculos e perspectivas ao acesso à justiça

OS(AS) JOVENS OPERÁRIOS(AS) DA
ADVOCACIA.

Autores: Antonio Pereira Gaio Junior.
(coordenador)

Autores: Vander Luiz Pereira Costa Junior
ISBN:978-85-444-1553-5
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Acesso à Justiça significa, fundamentalmente, otimizar as múltiplas variáveis
condicionadoras do desenvolvimento, garantindo não somente os bens mínimos
da vida (saúde, alimentação, educação, vestuário, moradia, transporte, lazer,
segurança etc.), como também serviços que passaram a ter sua essencialidade
diagnosticada pela própria vida social complexa, potencializada por conflitos
voluntariamente irremediáveis.
Nestes termos, objetiva-se aqui uma reflexão crítica contributiva para aclarar
universos pouco afeitos daqueles que observam o acesso à Justiça como tão
somente acesso ao Poder Judiciário e, ainda, como uma simples opção para a
solução de todos os males restauradores de um já endêmico volume de conflitos
de toda ordem nas últimas quadras da vida no Brasil.
Antônio Pereira Gaio Júnior
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A obra do professor Vander Costa convida o leitor a refletir sobre um fenômeno
tão velado na carreira do direito: a precarização do trabalho desempenhado pelo
advogado em escritórios de contencioso de massa. Em que pese o professor
também exerça a carreira de advogado, percebe-se que não se deixou contagiar
por doses de eufemismo para retratar a questão tão camuflada entre saltos altos
e paletós nos corredores da justiça e nas luxuosas estruturas de escritórios de
massa. O autor denuncia a lógica do capitalismo influenciada pelos modelos de
produção, fordismo e acumulação flexível, presentes de forma tão perversa no
cenário atual da advocacia. Revela a realidade de uma mão-de-obra subutilizada
do operário do direito através de relações que se caracterizam por elevadas
jornadas, baixa remuneração, ausência de autonomia e sonegação do vínculo
de emprego, mascarado quase sempre por um regime de associação. O livro Os
jovens operários da advocacia consegue desvendar as causas desse fenômeno
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OS DIREITOS POLÍTICOS À LUZ DO DIREITO
INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS

A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS
COOPERATIVAS DE TRABALHO:
aplicação do procedimento previsto na Lei nº
11.101/2005 às cooperativas à luz da política de
redução de danos

Autores: Antonio Isidoro Piacentin
ISBN:978-85-444-1518-4

Autores: Wilson Sampaio Sahade Filho
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A obra objetiva analisar os direitos políticos sob uma perspectiva universalista
considerando o desenvolvimento histórico dos direitos humanos. Trata-se de uma
pesquisa teórica que tem como eixo a discussão sobre a coerência do conceito
dos direitos políticos e da democracia à luz dos direitos humanos internacionais.
Para os fins desta pesquisa, tornou-se necessário associar os direitos políticos
e a democracia, uma vez que esses temas se encontram imbricados. Na vasta
gramática dos direitos humanos, optamos pelos direitos políticos, por considerálos estratégicos sob a perspectiva da efetivação daqueles. Na medida em que
os direitos políticos caminham como meio para a consolidação da democracia,
abre-se a possibilidade de efetivação dos direitos humanos nos Estados
Democráticos. Percebemos que regimes políticos hegemônicos fechados não
propiciam um ambiente favorável à concretização e à efetivação dos direitos
humanos. Pelo contrário: estes são sistematicamente violados, como ocorreu em

A obra trata da cooperativa sob o prisma do Direito Empresarial. Além de
revelar a função social e os principais aspectos que deram início a cooperativa
de trabalho, aborda a sua liquidação, notadamente, o dispositivo normativo que
cuida da denominada moratória judicial, questionando o procedimento mais
adequado para o processamento dessa moratória, ante a necessidade de se
observar a importância da cooperativa na sociedade à luz da política de redução
de danos. Será demonstrado um caso paradigma e a necessidade do instituto da
recuperação judicial como um instituto jurídico que permita o seu soerguimento
ou continuidade de suas atividades econômicas desenvolvidas.

PRIMEIRO COMO LEI, DEPOIS COMO FARSA:
do estado de direito aos direitos humanos a partir
de Slavoj Zizek

DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL

Autores: Bruno Gadelha Xavier

ISBN:978-85-444-1392-0

Autores: Antônio Carlos Palhares Moreira Reis
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Em certa passagem do longa metragem The Pervert’s Guide to Ideology, Slavoj
Zizek menciona que não deveríamos estranhar o conteúdo de uma lata de lixo,
pois estamos nos alimentando dela a todo o tempo. O conteúdo desta lata
pode ser conhecido como ideologia. Assim, de maneira distinta do que a teoria
social possa sugerir, a crítica da ideologia vigente seria dolorosa, difícil, sendo
necessário forçar-se para fora dela, pois esta não corresponderia mais a algo
que simplesmente distorce nossa visão: ela é o aspecto espontâneo em relação
ao mundo social, ao ponto de se tornar prazeroso vivê-la. Dentre as verdades
jurídicas, a sintomática ideologia insiste em criar um aspecto de satisfação
inserido na esfera normativa: a justificativa pode ser elencada, em conjunto com
outros fatores, na procura pela graduação em Direito, ou simplesmente pelo
direcionamento midiático contemporâneo em torno das profissões jurídicas.
Se o fim dos tempos nos aproxima, não podemos esquecer que este será

O livro Direito Processual Constitucional, de autoria do prof. Palhares Moreira
Reis, emérito da Universidade Federal de Pernambuco, tem a sua análise
dedicada, em primeiro lugar, à exposição teórica do problema e aos temas
específicos deste ramo do Direito Processual. Vem precedida pelo marco teórico,
por uma exposição sobre o Direito Comparado e a análise histórica do assunto
no Direito brasileiro. Depois da exposição sobre o recurso extraordinário, trata
do controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do Direito brasileiro
atual, abordando a ação direta de inconstitucionalidade e seus incidentes
fundamentais, da interpretação conforme a Constituição, da declaração
parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, da ação declaratória de
constitucionalidade, da arguição de descumprimento de preceito fundamental,
da inconstitucionalidade por omissão, da inconstitucionalidade de emendas
constitucionais, da inconstitucionalidade de Constituições dos Estados Membros

DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL,
VOLUME II

REFLEXÕES DO DIREITO BRASILEIRO NA
CONTEMPORANEIDADE

Autores: Antônio Carlos Palhares Moreira Reis

Autores: Evandro Marcelo dos Santos - Antônio
Pereira Gaio Junior

ISBN:978-85-444-1393-7

ISBN:978-85-444-1652-5

NÚMERO DE PÁGINAS: 252

NÚMERO DE PÁGINAS: 210

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O livro Direito Processual Constitucional, de autoria do prof. Palhares Moreira
Reis, emérito da Universidade Federal de Pernambuco, tem a sua análise
dedicada, em primeiro lugar, à exposição teórica do problema e aos temas
específicos deste ramo do Direito Processual. Vem precedida pelo marco teórico,
por uma exposição sobre o Direito Comparado e a análise histórica do assunto
no Direito brasileiro. Depois da exposição sobre o recurso extraordinário, trata
do controle da constitucionalidade das leis e atos normativos do Direito brasileiro
atual, abordando a ação direta de inconstitucionalidade e seus incidentes
fundamentais, da interpretação conforme a Constituição, da declaração
parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, da ação declaratória de
constitucionalidade, da arguição de descumprimento de preceito fundamental,
da inconstitucionalidade por omissão, da inconstitucionalidade de emendas
constitucionais, da inconstitucionalidade de Constituições dos Estados Membros
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A presente obra traz reflexões de grande relevância para o Direito, baseadas em
pesquisas temáticas compromissadas com o rigor científico, perpassando pelo
Direito Constitucional, Penal, Processual, Ambiental, Eleitoral e Previdenciário,
sem descurar de abordar e discutir questões em destaque no universo jurídico
contemporâneo, trazendo ao leitor e ao pesquisador das Ciências Jurídicas uma
visão ampla sobre os institutos trabalhados, sem descurar da necessária imersão
na profundidade dos temas.
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POLÍTICAS PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO
DE EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA,
DESENVOLVIMENTO, TRANSPARÊNCIA E
SOLIDARIEDADE

DIREITO E PROCESSO EM EVOLUÇÃO:
estudos em homenagem ao professor Antônio
Pereira Gaio Junior
Autores: Evandro Marcelo dos Santos, Thais
Miranda de Oliveira

Autores: Gianpaolo Poggio Smanio - Michelle
Asato Junqueira (Orgs.)

ISBN:978-85-444-1639-6

ISBN:978-85-444-1587-0

NÚMERO DE PÁGINAS: 410

NÚMERO DE PÁGINAS: 414

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Desenvolvida no âmbito do Grupo de Pesquisa, registrado no CNPq, “Políticas
Públicas como Instrumento de Efetivação de Cidadania”, da Universidade
Presbiteriana Mackenzie. Os pesquisadores colaboradores desenvolvem
discussões acerca da dinâmica imperfeita da regulação jurídica das políticas
públicas e a sua eficácia social, visando a produzir contribuição reflexiva para a
seara multidisciplinar da atuação estatal.

A presente obra aborda temas atuais e voltados à construção do Direito
Processual em suas diversas faces: Administrativo, Civil, Constitucional, Eleitoral
e Comparado, levando o leitor a uma verdadeira viagem pelo universo científico/
jurídico, objetivando um diálogo para a construção de um Direito e um Processo
sempre em evolução.

CONSTITUIÇÃO E POLÍTICA NO CENÁRIO DE
2016:
democracia, impeachment, STF e outras
polêmicas

EMPRESA, RESPONSABILIDADE E FUNÇÃO
SOCIAL

Autores: Tainah Simões Sales, Lucas Matos
da Silva, Luana Adélia Araújo Martins
(organizadores)

ISBN:978-85-444-1513-9

ISBN:978-85-444-1626-6

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Autores: Thiago Pinho de Andrade

NÚMERO DE PÁGINAS: 160

NÚMERO DE PÁGINAS: 284
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
No Brasil, a descrença nas instituições e nos partidos políticos, a corrupção
sistêmica, a governança em prol de interesses exclusivamente privados em
detrimento da coletividade, o descontentamento em relação aos representantes
e tantos outros fatores corroboram a constatação da crise no sistema político.
O distanciamento do cidadão em relação a seus representantes gera, além
do enfraquecimento do exercício democrático, o aumento da crença no Poder
Judiciário como aquele que poderá solucionar os problemas do país. Percebe–
se, portanto, que, mais que a busca por formas eficazes de interação entre
Administração e administrados, o problema essencial da política, atualmente, tem
sido a busca por uma representação e uma legitimidade democrática autênticas.
Nesse contexto, estado de descrença e crise do sistema representativo tem levado
filósofos, juristas, cientistas políticos e estudantes a repensarem o exercício da
democracia. Neste sentido, criou-se o grupo de Pesquisa “Direito e Política: a

Esta obra justifica-se pela importância e necessidade de conhecer melhor a
função essencial da empresa enquanto ator social, haja vista a contribuição
que o simples desenrolar de sua atividade empresarial pode trazer para o meio
no qual se encontra introduzida. A essencialidade do desenrolar da atividade
empresarial mostra-se como contributo à sociedade, ocasião em que se configura
instrumento de propulsão do desenvolvimento social e econômico.
Nesse sentido, averígua-se os variados reflexos da função essencial da
empresa, sobretudo a sua função social que, cuidadosamente, será diferenciada
da responsabilidade social da empresa, por constituírem institutos parecidos,
porém assaz distintos. Àquela, ainda hoje, é bastante questionada e tida como
uma incongruência que permeia a conjuntura econômica brasileira, haja vista a
opção feita pelo legislador constituinte ao regime capitalista.
Os impactos da atividade empresarial capitaneada pelo seu titular, sejam

FLUXO DE DIREITO E PROCESSO DO
TRABALHO

OS INDÍGENAS E SEUS DIREITOS
TRABALHISTAS:
uma análise de demandas judiciais de
comunidades em Chapecó

Autores: Saulo Cerqueira de Aguiar Soares Vitor Salino de Moura Eça (Coordenadores)

Autores: Helenice da Aparecida Dambrós Braun

ISBN:978-85-444-1666-2
DOI: 10.24824/978854441666.2

ISBN:978-85-444-1725-6
DOI: 10.24824/978854441725.6

NÚMERO DE PÁGINAS: 368

NÚMERO DE PÁGINAS: 222

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Fruto de pesquisas de Professores e Alunos do Programa de Pós-graduação
em Direito da PUC-Minas – Mestrado e Doutorado, conceito 6 na CAPES, na
área de Direito do Trabalho, além do aporte de importantes Professores Doutores
vinculados a outros núcleos de excelência, a Editora CRV traz à luz um material
cientificamente relevante e de alto proveito prático.
A obra Fluxo de Direito e Processo do Trabalho engloba temas muito atuais,
tanto de direito material quanto de direito processual, oportunamente reunidos,
como muito critério, numa época de transformação do Direito do Trabalho em que
o estudo permanente se torna essencial.
Este livro servirá como ferramenta de trabalho para ensino, pesquisa e
prática forense em âmbito laboral, auxiliando na preparação de aulas e peças
processuais, servindo a um só tempo a profissionais, concurseiros, estudantes
de pós-graduação, assim como a todos aqueles de escolhem o Direito do
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Entre suas atividades acadêmicas, a autora vem participando de congressos,
seminários e outros eventos no país, dedicando-se à pesquisas sobre temas
das Ciências Humanas, com ênfase nas áreas de Direito Internacional, Relações
Internacionais, Direito Constitucional e Direitos Humanos.
Nesse sentido, tem publicado livros e artigos, individualmente e em parceria.
Salientando-se a publicação da obra - O Brasil e os Direitos Humanos: a
incorporação dos tratados em questão.
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QUEM SÃO OS TERRORISTAS NO BRASIL?
A lei antiterror e a produção política de um “inimigo
público”

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE NO
ESPAÇO SOCIOJURÍDICO:
dilemas e perspectivas para o tempo presente

Autores: Veronica Tavares de Freitas

Autores: Neide Aparecida de Souza Lehfeld
(Organizadora)

ISBN:978-85-444-1748-5
DOI: 10.24824/978854441748.5

ISBN:978-85-444-1758-4
DOI: 10.24824/978854441758.4

NÚMERO DE PÁGINAS: 184

NÚMERO DE PÁGINAS: 152

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

O livro “Quem são os terroristas no Brasil? A Lei Antiterror e a produção política
de um “inimigo público”” aborda o ciclo atual do antiterrorismo internacional e
sua incorporação pelo Brasil a partir da Lei 13.260/2016. A ação estatal sobre
movimentos sociais e seus mecanismos de repressão e controle são os
elementos que constituem a base da análise sociológica em questão.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE NO ESPAÇO SOCIOJURÍDICO:
dilemas e perspectivas para o tempo presente surge da motivação de um grupo
de estudiosos com o objetivo de socialização de uma análise reflexiva crítica
sobre temas que compõem faces interdependentes das políticas sociais da
infância, adolescência e juventude.
Os estudos teórico-científicos abrangem o papel e ações do Estado quanto ao
atendimento e proteção aos referidos segmentos populacionais, fundamentados
por uma abordagem sócio histórica crítica.
Trata-se de uma obra que apresenta elementos para compreensão e
aprofundamento das problemáticas sociais da realidade social contemporânea
brasileira, contextualizada concretamente pela atual conjuntura socioeconômica
de um País capitalista que passa por uma ampla e complexa crise política.
Os percursos atuais e limites colocados nos processos de formulação e gestão

ENSAIOS MONOGRÁFICOS EM PROCESSO
PENAL:
delação premiada, linchamentos, audiência de
custodia e mitigação da presunção de inocência

DILEMAS ENTRE A ONU E O PODER DE VETO DO
CONSELHO DE SEGURANÇA

Autores: Tiago Allisson Cardoso de Jesus (Org.)

ISBN:978-85-444-1803-1
DOI: 10.24824/978854441803.1

Autores: Lademir José Cremonini

ISBN:978-85-444-1661-7
DOI: 10.24824/978854441661.7

NÚMERO DE PÁGINAS: 140
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

NÚMERO DE PÁGINAS: 244
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

Pensar o ensino jurídico é conceber sua articulação com a pesquisa aplicada
à problemas e questões que emergem da conflituosidade intrínseca da tessitura
social. Nesse sentido, com uso da sociologia reflexiva, apresentam-se pesquisas
exploratórias com o uso de técnicas de pesquisa bibliográfica, documental, análise
de discurso e de conteúdo para, relacionalmente, discutir institutos e colocar em
suspense práticas na contemporaneidade de paradoxos que demarca o Estado
Democrático de Direito no Brasil. Nessa senda, questiona-se a legitimidade do
Estado afigurando-se em crise ante o descrédito e a desconfiança que assola o
país; analisam-se os institutos da delação premiada no Direito Comparado, com
ênfase à historicidade, fundamentos epistemológicos e críticas ainda não feitas;
reflete-se sobre a audiência de custódia, sua relevância e dilemas no processo
de implementação para efetivação dos direitos de liberdade; perscruta-se as
racionalidades e as temeridades acerca da atuação recente do Supremo Tribunal

É com inusitada e imensurável alegria que apresenta-se esta importante
obra para os estudiosos de Direito, Relações Internacionais, política, história e
singularmente aos especialistas das Nações Unidas - ONU e seu Conselho de
Segurança. Ela nasceu de um estudo aprofundado sobre o fim da Sociedade das
Nações Unidas – SDN e surgimento da ONU com o poder sobre do Conselho de
Segurança. O diferencial deste estudo está na pesquisa realizada na Biblioteca
da ONU em Genebra, onde o autor encontrou obras inéditas no Brasil que
narram as tratativas iniciais entre EUA, Grã-Bretanha, Rússia e China, realizadas
em Dumbarton Oaks, onde EUA e Rússia definiram o modelo de votação do
Conselho de Segurança e a atualização do poder sobre naquele órgão. Trata-se
de um livro atemporal em seus aspectos mais importantes de origem do poder
de veto e atuação histórica do Conselho de Segurança desde o surgimento da
ONU até o momento, oferecendo aos leitores a oportunidades de continuação e

SANÇÕES POLÍTICAS EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA

JURISDIÇÃO E PACIFICAÇÃO:
limites e possibilidades do uso dos meios
consensuais de resolução de conflitos na tutela dos
direitos transindividuais e pluri-individuais

Autores: Nilson José Franco Júnior
ISBN:978-85-444-1663-1
DOI: 10.24824/978854441663.1

Autores: Humberto Dalla Bernardina de Pinho

NÚMERO DE PÁGINAS: 236

ISBN:978-85-444-1687-7
DOI: 10.24824/978854441687.7

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

NÚMERO DE PÁGINAS: 396
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

O presente trabalho discorre sobre o tema sanções políticas em matéria
tributária. Realiza uma abordagem geral sobre sanções tributárias, suas
características, funções e espécies. Analisa os conceitos e definições daquelas
medidas restritivas que são reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal como
ilegítimas, destacando a forma como se consolidou nos tribunais pátrios por meio
dos enunciados sumulares 70, 323 e 547. Também faz uma análise das sanções
restritivas de direito que, em razão de sua finalidade, o Supremo Tribunal Federal
reconhece como legítimas. Em seguida, são analisados todos os precedentes que
deram origem às súmulas orientadoras do reconhecimento de sanções políticas
tributárias, trazendo à discussão os casos práticos e suas particularidades, que
fizeram com que se firmasse aquele entendimento. Depois de analisados os
precedentes e seus motivos, analisam-se os direitos e garantias fundamentais
que são considerados como fundamento constitucional para o reconhecimento
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A obra enfoca a problemática da insuficiência do acesso à justiça no plano
nacional e apresenta um novo enfoque da questão, a partir da desjudicialização
e da incorporação dos meios consensuais ao conceito de jurisdição. Com isso,
mantém-se a jurisdição como pólo metodológico do processo, mas, aogra,
compreendida numa vertente mais ampla mais ampla. A seguir, é examinada
a real vocação da jurisdição para a pacificação dos conflitos, com ênfase no
redimensionamento do Poder Judiciário e na redemocratização do processo civil
brasileiro. Na sequência, é visto o fenômeno da coletivização, estudado desde os
primórdios da ação civil pública, passando pela tutela dos direitos pluri-individuais
e chegando aos mecanismos de julgamento repetitivos consolidados no
CPC/2015 e o papel nomofilácico dos Tribunais. Após, abordamos a inter-relação
da pacificação com a coletivização e a uniformização. Aqui, são examinados
os limites do consenso na tutela coletiva e o uso dos meios consensuais nas
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ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO

COR LUZ, COR PIGMENTO – A FÍSICA E AS
ARTES

Autores: Joyce Chagas de Oliveira - Fernanda
Dourado Aragão Sá Araújo - José Alexandre Goiana
de Andrade (Orgs.).

Autores: Ítalo Francisco Curcio
ISBN:978-85-444-1746-1
DOI: 10.24824/978854441746.1

ISBN:978-85-444-1828-4
DOI: 10.24824/978854441828.4

NÚMERO DE PÁGINAS: 234

NÚMERO DE PÁGINAS: 240

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

Em momentos de reforma de nossas bases constitucionais, em especial a tão
esperada Reforma Tributária, o livro traz a compilação de artigos de autores
reconhecidos no cenário jurídico nacional e regional, destacando temas atuais
e vibrantes. A sólida composição teórica e prática dos estudos nos conduz ao
entendimento do quanto é necessária uma reforma tributária simplificadora do
labirinto pelo qual são conduzidos os operadores do direito tributário nacional,
adequando-o ao ambiente ágil e moderno de nossa sociedade. Esta posta mais
uma contribuição da seccional Alencarina da Ordem dos Advogados do Brasil à
sociedade, através de iniciativa de sua Comissão de Estudos Tributários.
José Alexandre Goiana de Andrade
Presidente da Comissão de Estudos Tributários
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Ceará

A humanidade, como integrante destacado no Universo por ela conhecido,
protagonizou ao longo da história diversos de seus momentos, nas mais
diferentes áreas do conhecimento.
Destes tais momentos, pode-se mencionar a consolidação da família, o
surgimento da sociedade e a adaptação do ser humano às diferentes regiões
do planeta Terra.
A adaptação, por sua vez, requereu conhecimento desta Natureza, obtido
a partir de certa investigação, independentemente do processo ou método
utilizado. Investigação esta que, embora não premeditada, sempre teve caráter
interdisciplinar.
Desde o homem primitivo até a contemporaneidade, a busca pelo conforto
é notória nas diversas civilizações que se sucederam, estando em diversos
contextos ligada à própria cultura. Por isso, nesta obra, foi dado especial

TÍTULOS DE CRÉDITO ESCRITURAIS E CAMBIAIS
ELETRÔNICAS:
uma análise sob o prisma econômico e social

NOVAS TECNOLOGIAS, PROCESSO E
RELAÇÕES DE TRABALHO II
Autores: Denise Pires Fincato, Leiliane Piovesani
Vidaletti (Orgs.)

Autores: Aluer Baptista Freire Junior - Rodrigo
Almeida Magalhaes
ISBN:978-85-444-1953-3
DOI: 10.24824/978854441953.3

ISBN:978-85-444-1912-0
DOI: 10.24824/978854441912.0

NÚMERO DE PÁGINAS: 252

NÚMERO DE PÁGINAS: 488

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

A obra busca fazer uma análise de Títulos de Crédito Escriturais especialmente
registrados na CETIP – Central de Custódia e de Liquidação Financeira de
Títulos – e de Letras de Câmbio e Notas Promissórias que tenham sua emissão
feita de forma não cartular. Após analisar as especificidades de cada um desses
títulos de crédito, será demonstrado qual desses documentos cumprem de forma
satisfatória uma função social e econômica

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

Esta coletânea dá continuidade à rotina de pesquisas colaborativas sobre
“Novas Tecnologias, Processo e Relações de Trabalho”, reunindo materiais
de pesquisadores de diversas instituições de ensino superior, brasileiras e
estrangeiras, que atenderam a (Edital) lançado ainda no ano de 2016. Nesta
segunda Coletânea, especialmente os pesquisadores do Projeto-Rede “Impactos
da Crise e das Novas Tecnologias no Direito do Trabalho” ganham espaço para
suas publicações concretizando seus relacionamentos em produção científica
de elevadíssima qualidade. Trata-se de obra extensa, que alberga artigos
redigidos sob diversos olhares e diferentes processos investigativos, todos, no
entanto, conduzidos com extremo rigor científico e compromisso de solidarização
de saberes. Os textos que compõem a obra foram produzidos em período de
acomodação da aplicação do Novo Código de Processo Civil ao Processo
do Trabalho e, já em seu período final, da promulgação da debatida Reforma
POLÍTICAS PÚBLICAS, TRIBUTAÇÃO E ENERGIA
SOLAR

DIREITO, DESENVOLVIMENTO E MEIO
AMBIENTE:
teoria e prática

Autores: Denise Lucena Cavalcante - Paulo Caliendo
(Coords.)

Autores: Washington Carlos de Almeida (Org.) João
Bosco Coelho Pasin - Camila Soares Cardoso de
Matos (Coords.).

ISBN:978-85-444-1931-1
DOI: 10.24824/978854441931.1

ISBN:978-85-444-1930-4
DOI: 10.24824/978854441930.4

NÚMERO DE PÁGINAS: 528
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

NÚMERO DE PÁGINAS: 222
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito Público

“Todos os trabalhos de uma plêiade de estudiosos, diante de novo ramo
autônomo do direito, vinculados à Universidade Mackenzie trazem, por variada
perspectiva, uma útil reflexão sobre a possibilidade de preservar-se num mundo
em constante desagregação ambiental, este ‘habitat’ essencial para o ser
humano, sem desprezar o necessário desenvolvimento econômico essencial
para dar sustentabilidade a uma população superior a sete bilhões de pessoas,
lembrando que somente no século passado a população mundial foi duplicada.
[...] O livro está muito bom e merece ser estudado pela série de caminhos que
sinaliza, pela pena de autores que se debruçaram com bastante profundidade
sobre o tema. [...] Preservação do meio ambiente com instrumentos jurídicos e
fiscalização eficaz, ao lado de política bem formulada de desenvolvimento de
tais áreas, são, hoje, permanente preocupação de autoridades e especialistas
da área. Por esta razão, o livro ora lançado é de particular utilidade para reflexão
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A presente obra representa o aprofundamento nas questões mais importantes
relativas à tributação ambiental, notadamente sob o viés das energias de
fontes renováveis, com destaque para a energia solar. Dessa forma, as
temáticas aqui abordadas possuem o privilégio de margear as ideias de setores
tradicionalmente antagônicos, mas que decidem aprofundar o olhar em torno da
relevante temática ambiental. Nessa medida, criou-se um ambiente de intensa
sinergia, com participação de representantes dos setores produtivos, do Estado
e da academia. Desta forma, estudiosos, técnicos, representantes do setor da
indústria solar, da Federação das Indústrias, da Câmara Setorial de Energias
Renováveis e do Grupo de Pesquisa em Tributação Ambiental/UFC, liderado
pela Prof.ª Dr.ª Denise Lucena Cavalcante, com projeto aprovado pelo CNPq
para o triênio 2017/2019, debateram com profundidade as temáticas envolvendo
tributação e energia solar. Além disso, dada a transversalidade da disciplina,
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JUÍZES COSMOPOLITAS:
por uma concepção mundial de direitos humanos

MÉTODOS DE PESQUISA APLICADOS AO
DIREITO:
um pressuposto epistemológico necessário

Autores: Daniele Maranhão Costa

Autores: José Querino Tavares Neto - Cinthia
Obladen de Almendra Freitas - Andréa Abrahão
Costa

ISBN:978-85-444-2035-5
DOI: 10.24824/978854442035.5
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Muitos são os questionamentos dos alunos, desde a Graduação até o Mestrado
e o Doutorado, ao iniciar a proposição de um projeto de pesquisa. A experiência
nos tem mostrado que o caminho da pesquisa é, por vezes, solitário e revolto
de incertezas, mas bastante recompensador. Pesquisar é perseguir uma ideia,
é observar a realidade, entender fenômenos, compartilhar dados e construir
conhecimentos, enfim, é uma vida. Portanto, como integrar o estudo do Direito
às demais áreas de produção científica no Brasil? Qual o método deve orientar a
pesquisa? Este livro mostra que, para pesquisar, não basta apenas ter uma ideia
clara do problema a ser resolvido. Há que se ter um pressuposto epistemológico.
O desfazimento da mistura pura e simples entre a prática profissional jurídica e
a pesquisa científica na área do Direito é, a um só tempo, permanente desafio e
medida urgente, que pode propiciar a renovação do estudo dogmático do Direito.
A capacidade em explicitar uma prática, enunciar os princípios que estão na sua

Este trabalho, em razão do enfoque escolhido, tem cunho multidisciplinar.
Foi-me impossível pensar a função jurisdicional sem estudar o cosmopolitismo,
os direitos humanos, as relações sociais, as civilizações. Por isso, três temas
centrais são abordados nesse trabalho: o cosmopolitismo, os direitos humanos
e os juízes.
Inicialmente, no Capítulo I, procuro traçar o panorama do cosmopolitismo, em
especial, abordando a dificuldade conceitual do termo, bem como os conceitos
vizinhos, como globalização, mundialização e universalização. Em seguida,
a história do cosmopolitismo é apresentada para situar o conceito no tempo e
abordar aspectos econômicos e políticos que se associam a ele.
No Capítulo II, trato dos direitos humanos como campo de resistência. Isso
porque eles passam a ser bandeira de luta, seja no Ocidente, seja no resto do
mundo.
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A ordem jurídica trabalhista, gostemos ou não, mudou a partir da Lei
13.467/2017. Apesar disso, tem-se dado pouca importância às alterações que
provocou no Direito Processual do Trabalho. A título de exemplificação tem-se
um procedimento novo para a exceção de incompetência territorial; a contagem
dos prazos em dias úteis; a aceitação da contestação e dos documentos
apresentados pelo advogado na audiência de julgamento; os honorários de
advogados da sucumbência; a iniciativa da execução pelo juiz do trabalho fica
restrita a quando não houver representação por advogado; em certos casos,
não se exige mais a garantia da execução para embargar; estabelecem-se
requisitos diferentes para a concessão da justiça gratuita e para o recebimento
de honorários de advogado e periciais devidos pelo beneficiário da gratuidade;
positivou-se, na CLT, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica,
a arbitragem individual, a homologação de acordo extrajudicial e a prescrição
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“Queridos amigos da AMARIV e da ASCAMARE, quando eu entrei no
mestrado, escolhi a profissão do catador, dentre as várias listadas, para estudar a
invisibilidade social, porque foi a que mais me chamou a atenção. Mas eu sempre
me questionava sobre como eu poderia escrever sobre o catador sem conhecer
de perto o trabalho que ele desenvolve. Foi neste momento que eu decidi sair dos
bancos da biblioteca e entrar no mundo de vocês: catadores.
Os dias que antecederam o início dos trabalhos foram marcados por grande
ansiedade: eu me questionava sobre como seriam nossos encontros semanais,
se eu conseguiria me aproximar de vocês e, ao mesmo tempo, respeitar a
individualidade de cada um.
Procurei, em todos os momentos, quebrar qualquer distância que pudesse existir
entre nós e, hoje, eu posso afirmar com toda certeza que isso só foi possível,
porque vocês me acolheram desde o primeiro momento. Sem julgamentos e sem
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A incidência do ISS na atividade cartorária é controvertida. Diversos
são os debates que envolvem a matéria, inclusive uma Ação Direta de
Inconstitucionalidade, que, entretanto, não pacificou o tema. Discussões quanto
à base de cálculo do imposto, qual o regime de tributação aplicável aos tabeliães
e sobre a possibilidade de repasse do pagamento aos usuários dos serviços
cartorários são temas bastante atuais. Acrescenta-se, às discussões apontadas,
incompatibilidades internas na Lei Complementar nº 116/03, dispositivos legais
conflitantes e normas tributárias contraditórias. Alguns pontos enfrentados
em nosso estudo já estão pacificados, no entanto foram abordados devido a
relevância para a matéria. Em nossa análise nos permitimos fazer algumas
ponderações e apontar eventuais incompatibilidades, com o fito de trazer
diferentes pontos de vista sobre a incidência do imposto sobre serviços de
qualquer natureza sobre os serviços cartorários e notariais. Para tanto, o trabalho
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A obra tem como protagonista o princípio constitucional da solidariedade, sendo
que todos os artigos foram desenvolvidos no sentido de enaltecer os ideais de
colaboração e cooperação. Neste passo, os assuntos versam primordialmente
sobre as interligações existentes entre o âmbito público e o âmbito privado,
buscando maneiras de se construir uma sociedade mais solidária.
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A ampliação dos julgados e do papel dos julgadores no Brasil se eleva e
ganha destaque não somente Intrapoder (judiciário), mas Entre e Interpoderes
(executivo, legislativo e judiciário), por muitos fatores. Mas trazemos à baila
a condição de aproximar a lei ao fato, aproximar ou impor técnica à política,
resultando, assim, em um conjunto modernizante de enunciados normativos e
conceituais norteadores da ordem jurídica trabalhista e previdenciária.
Nesta linha de destaque e importância tanto nacional como regional, os
enunciados passam a merecer estudo, compilação e, por fim, aproximação
temática, pois, atribuídos com certo papel normativo, passam, por consequência,
a gerar segurança jurídica.
Como exemplo, a Prescrição Intercorrente no enunciado 327 do STF é aplicada
ao Direito Trabalhista. Por outra via, pelo enunciado 114 do TST, é inaplicável.
No entanto, a partir da vigência da Lei 13.467/2017, conforme seu artigo 11-A,

Esse livro é o resultado dos Estudos e Reflexões Jurídicas na Perspectiva
da Monitoria Acadêmica da Faculdade Mineira de Direito no campus Coração
Eucarístico. A obra, de caráter multidisciplinar, obedeceu a um rigoroso processo
de construção conjunta entre monitores e Docentes-tutores ao longo do ano de
2017.
Cada texto que se converteu em um artigo para composição dessa obra
foi submetido a mais de uma avaliação de qualidade, além do peer review.
As temáticas inserem-se nas disciplinas de Introdução ao Estudo do Direito,
Hermenêutica e Filosofia do Direito, Teoria Geral do Processo e Direito Processual
Civil, Teoria da Constituição e Direito Constitucional, Direito Processual Penal e
Direito Penal, Direito do Trabalho, Teoria Geral do Direito e Direito Civil, e visam
provocar uma atualização da representação dos sentidos dos enunciados de
importantes institutos jurídicos. Entende-se que os valores fundamentais de uma
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O livro Temas de Direito Constitucional é resultado de pesquisas acadêmicas
realizadas primordialmente no âmbito da Pós-Graduação Stricto Sensu. Advém,
desse modo, do esforço coletivo, uma coletânea que aborda temas variados
e dotados de um aprofundamento teórico, revestidos de rigor metodológico,
retratando temas relevantes da atualidade. Através da presente obra, o autor
propõe apresentar uma visão avançada sobre os assuntos estudados, vistos com
uma ótica mais exclusiva de quem efetivamente aplica na prática o conhecimento
adquirido na academia, abarcando de um modo didático estudos sobre o
constitucionalismo, neoconstitucionalismo, poder constituinte, partidos políticos,
direitos fundamentais e humanos ligados a assuntos basilares, acesso ao cargo
público, poder judiciário, crime de responsabilidade do chefe do poder executivo,
limite e abuso do poder econômico nos assuntos atuais do cotidiano, finalizando
com uma visão constitucional do Banco Central do Brasil. A obra conta ainda
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O livro é uma coletânea de novos autores que corresponde ao esforço de
descortinar problemas jurídicos inseridos no seio da nossa sociedade. As
questões analisadas nesse livro envolvem os seguintes temas:Primeira ParteAspectos Doutrinários composta dos seguintes artigos: Pensamentos filosóficos
no curso de direito: um diálogo entre teoria e prática de autoria de Alane de
Lucena Leal’
A aplicação do direito penal na zona económica exclusiva brasileira: aspectos
legais, políticos, geográficos e económicos de autoria de Danilo Gustavo Vieira
Martins;
A influência do direito na formação da cidade: região administrativa do sudoeste/
octogonal – RA.
XXII de autoria de Dayse Carolina dos Santos Martins e Lizandra Carolina
Garcia de Oliveira;
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A moldura reflexiva ateve-se à ampliação das Prerrogativas de Cidadania, com
atenção especial às sociais, eladas ao papel da ordem jurídica (racional formal) e
aos efeitos da ordem econômica naquela. A pesquisa exploratória, as entrevistas,
a análise documental (Contratos Coletivos de Trabalho, Termos de Rescisão dos
Contratos de Trabalho e Processos Judiciais) fundamentam a compreensão de
que no Brasil ocorreram Políticas de Cidadania, como uma dinâmica de gestão,
ora fechada, ora aberta, de acesso às prerrogativas civis, políticas e sociais, e o
fechamento do acesso aos provimentos (meios de produção e oportunidades),
em vista da perene e histórica desigualdade social brasileira. Os Direitos
Trabalhistas enquanto prerrogativas sociais estão eladas ao modelo industrial
de produção, assim, a partir da década de 30, intensifica-se aos trabalhadores
urbanos o acesso, e, a partir da década de 60, os trabalhadores rurais passam
a dispor de um rol crescente de prerrogativas sociais, ambas desencadeadas
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No final da década de 1980, o Brasil iniciou a transição de um Estado de
Exceção para um Estado Democrático de Direito. A partir da Constituição de
1988 começamos a construir uma democracia, mas não cumprimos as etapas
consideradas necessárias. Esta carência é uma das causas de determinados
entraves, conflitos e retrocessos que ainda experimentamos atualmente.
Os pilares da chamada Justiça de Transição são quatro: reforma das instituições;
memória e verdade; justiça; reparação. Esta obra reúne uma coletânea de textos
que pretende debater, de maneira didática, temas relacionados aos quatro
fundamentos. Para tanto, encontra-se dividida em quatro partes, precedidas por
um primeiro capítulo de cunho introdutório e geral.
Essas quatro partes correspondem às aludidas quatro dimensões, contendo
textos que refletem sobre o Poder Judiciário, a OAB, questões de gênero, meios
de comunicação social, militares, greves, a possibilidade de processamento
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O presente trabalho objetiva uma análise crítica acerca da possibilidade de se
repensar o papel do acesso às informações jurídicas, de modo a permitir uma
verdadeira ampliação do acesso à justiça, especialmente ao refletir sobre o papel
das escolas, pontualmente no ensino fundamental, na formação cidadã das
crianças e dos adolescentes. Com a utilização de metodologias diferenciadas,
realizou-se um projeto de extensão universitária na Faculdade de Direito da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, na cidade de Campinas/SP, durante os
anos de 2014 e 2015. Valendo-se de didáticas de fácil acesso, especialmente
no que tange ao emprego de uma linguagem de compreensão mais simples,
foi exposto às crianças e aos jovens participantes das atividades, de algumas
escolas públicas da cidade de Campinas/SP, o papel do direito na vida das
pessoas. Fundamentando-se nas disposições constitucionais, especialmente o
artigo 5°, inciso XXXV, buscou-se, por meio do acesso às informações, concretizar
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Religião e tributos sempre caminharam juntos ao longo da história da
humanidade. A religiosidade é traço marcante de grande parte da população
mundial. Diante disso, a imunidade dos templos de qualquer culto é um
tema que desperta o interesse dos operadores do Direito, pois são diversas
as controvérsias e considerações fomentadas, em especial, pelo atual
entendimento – ampliativo – adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quanto
ao conceito da expressão “templos de qualquer culto”, prevista na Constituição
Feder al Brasileira de 1988, em seu artigo 150, inciso VI, alínea “b”. Os conceitos
de “culto” e “templo” não estão positivados na legislação pátria, cabendo à
doutrina e à jurisprudência defini-los. Tais conceitos devem ser interpretados
de forma ampliativa ou restritiva? Percebe-se uma mudança de entendimento
após a Constituição Federal de 1988. A laicização do Estado e a imunidade
tributária sobre os templos de qualquer culto trazem questionamentos sobre a
ESTADO BRASILEIRO E DEMOCRACIA:
discussões acerca da representação
proporcional e do fnanciamento público de
campanha
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aspectos e reﬂexões
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A presente obra apresenta aspectos e as reflexões decorrentes das relações
jurídicas contemporâneas, analisadas sob o viés da Análise Econômica do
Direito. Para compreender a complexidde da nossa sociedade, o livro divide-se
em quatro eixos temáticos: I) Análise Econômica do Direito e o Desenvolvimento
sustentável; II) Análise Econômica do Direito e o Direito do Trabalho; III) Análise
Econômica do Direito e as decisões arbitrais e judiciais; e, IV) Desenvolvimento
e Dignidade.

Este livro é de fundamental importância para aqueles que desejam
compreender e refletir sobre o cenário político brasileiro, se inteirando das formas
de escolhas de seus representantes, a legitimidade da representação no sistema
proporcional, e ainda como se financiam uma campanha eleitoral? Porque se
vem tantas empresas envolvidas em grandes escândalos de corrupção eleitoral?
Acreditamos que esta obra possa levantar discussões sobre o sistema eleitoral
nacional e ajudar o leitor a entender e simpatizar com tema politica brasileira.
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O contributo aos meios científico e pragmático da Ciência do Direito é a marca
maior desta coleção, já em seu 7º Volume, levando por isso a cabo reflexões
críticas nas mais diversas dinâmicas e temáticas que envolvem os velhos e
novos rumos da processualística hodierna nos seus mais variados pontos e tons
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Principais alterações impostas na Lei Complementar 116/2003, para garantir
uma gestão efetiva da fiscalização e arrecadação do ISS. Elenca os Aspectos
Fundamentais no Processo de Lançamento Tributário e procedimentos a serem
seguidos para a cobrança do ISSQN sobre LEASING, Cartões Crédito/Débito e
Planos de Saúde.
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A Responsabilidade Civil é um dos ramos jurídicos mais férteis para o
aprimoramento e adaptação ao longo do processo histórico-social. Nesse sentido,
novos institutos e teorias surgem, desafiando o operador do Direito a exercer uma
atividade interpretativa e transformadora na análise dos diferentes casos concretos.
Como reflexo disso e em diálogo com o sistema jurídico internacional, parcela da
jurisprudência pátria verbera a aplicação da chamada indenização punitiva ou
também conhecida como teoria do punitive damages, sobretudo para o saneamento
do dano moral.
Nesse sentido, a presente obra perscruta as nuances de tal medida indenizatória no
cenário internacional e pátrio como figura jurídica de realce que revela a necessidade
de importantes reflexões. Para tanto, promove-se uma abordagem pormenorizada
sob a ótica do Direito Civil Contemporâneo, focalizada na preservação da natureza
própria do Direito Privado.
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Esta obra é uma coletânea de estudos acadêmicos, que foram concretizados em
artigos produzidos por mestrandos em Direito da PUC/PR. Os textos possuem como
temática maior desenvolvimento, justiça e direitos humanos.
Os assuntos abordados são da mais alta relevância no contexto jurídico e social e
em muito poderão contribuir com o leitor que se interesse por estudos dos problemas
que envolvam a questão da saúde, educação, indígena, trabalho, corrupção e
teorias de justiça.
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A presente obra é fruto da reflexão a respeito relação entre Direito, Estado e
Economia. O direito fora edificado para satisfazer os interesses dos homens, assim
o foi quando o primeiro agrupamento humano resolveu, mesmo que de forma
rudimentar, viver em sociedade, dividindo as tarefas de caça, coleta, proteção e
dividindo os frutos desse enlace. Regras formam estabelecidas para regulamentar
o grupo social.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
A obra em questão contém a materialização de justa homenagem ao incansável
trabalhador da fraternidade e da justiça, em todas as instâncias da dignidade
humana. Tenho a alegria de desfrutar de sua amizade e, ao mesmo tempo, da sua
intensa participação na construção de toda a estrutura que lastreia o Mestrado em
Direito do Centro Universitário Eurípides de Marília/ Univem.
Há de todos aqueles que labutam na manutenção do ensino superior de qualidade
a constante preocupação de não se perder a essência, ou seja, a Missão que nos
conduz nesse processo de formação de profissionais que sejam dotados de uma
visão humanista e fraterna, para com eles próprios e, por consequência, para com
a sociedade.
Nesse contexto o professor Lafayette Pozzoli é o grande responsável por manter
este fio condutor da Fraternidade no Direito, transmitindo aos mestrandos a visão e
a missão da nossa instituição e repercutindo em todas as instâncias e oportunidades,

MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

O DIREITO CONTEMPORÂNEO EM DEBATE:
análises com ênfase nos direitos fundamentais
Coleção Direitos fundamentais
Volume I

Autores: Humberto Dalla Bernardina de Pinho Roberto de Aragão Ribeiro Rodrigues (Orgs.)

Autores: Vilma Maria Inocêncio Carli (Org.)

ISBN:978-85-444-2181-9
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Páginas: 226

Páginas: 430

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A obra reúne artigos de experientes professores e operadores do Direito em torno
de um objetivo: analisar, de forma crítica, as possibilidades, virtudes e limitações da
mediação e da arbitragem envolvendo a Administração Pública em razão do advento
de cenário jurídico absolutamente novo, composto pelo Código de Processo Civil
2015, Lei n.º 13.140/15 (Lei da Mediação) e Lei n.º 13.129/15 (Reforma da Lei de
Arbitragem).

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O estudo tem por objetivo demonstrar que a Ciência do Direito é fundamental na
proteção, aplicação e eficácia dos direitos fundamentais da pessoa humana, e o
atendimento das inovações legais e constitucionais, é fator de um desenvolvimento
social e jurídico no Brasil.

O Direito Processual Civil contemporâneo tem como uma de suas principais
características o incentivo expresso aos meios consensuais de resolução de
conflitos, fator que, por si só, justifica o estudo da mediação sob todos os seus
aspectos.
Já a arbitragem, enquanto forma de jurisdição privada mais arraigada em nossa
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MANUAL DE DIREITO DO TRABALHO:
atualizado com base na Lei n. 13.467, de 13 de
julho de 2017 e Medida Provisória n. 808, de 14
de novembro de 2017

O PRINCÍPIO DE PROTEÇÃO E A
FLEXIBILIZAÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO
DO TRABALHO (De acordo com a “Reforma
Trabalhista” Lei 13467, de 13/07/17 e MP 808, de
14/11/17)

Autores: Augusto Cezar Ferreira de Baraúna

Autores: Joaquim Donizeti Crepaldi
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O Livro “Manual de Direito do Trabalho: Atualizado com base na Lei n. 13.467,
de 13 de julho de 2017 e Medida Provisória n. 808, de 14 de novembro de 2017”.
Uma obra que de fácil acesso e atualizada com base na legislação que efetuou a
chamada “Reforma Trabalhista”.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
A presente obra tem por objetivo analisar o Princípio de Proteção na perspectiva
da Flexibilização das Normas do Direito do Trabalho, sobretudo, diante das recentes
alterações promovidas no Direito do Trabalho Brasileiro por meio da Lei nº 13.467,
de 13 de julho de 2017, a chamada “Reforma Trabalhista”.

Contudo, esta obra de Direito Individual do Trabalho aborda ainda temas, como: a)
sujeitos do contrato de trabalho (temporário, doméstico, telemático) e empregador
(solidariedade e subsidiariedade); b) contrato de trabalho (contrato intermitente e
autônomo; suspensão e interrupção); c) jornada de trabalho (nova redação dos arts.
58 a 62 da CLT; d) férias e alteração; e) Espécies de salário (gorjeta) f) justa causa
do empregador e alteração.
Uma obra feita com a experiência de um professor de sala de aula, advogado
A ASCENSÃO NEOLIBERAL E A
DESCONSTRUÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS TRABALHISTAS

DIREITOS HUMANOS E TERRORISMO NO
BRASIL

Autores: Marcelo Tolomei Teixeira

Autores: Benedito Fonseca e Souza Adeodato
(Org.)

ISBN:978-85-444-2254-0
DOI: 10.24824/978854442254.0
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NÚMERO DE PÁGINAS: 274

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Pela análise histórica das décadas recentes se constata um movimento com
pendor negativo às relações do trabalho, não só no Brasil mas em grande parte
do Mundo, submetendo os trabalhadores a uma vida mais hostil e arriscada. O
mundo do trabalho tem suas lutas, tensões, conflitos, avanços e recuos dos direitos
humanos, sendo que, no momento, o capital prevalece de forma intensa.
Diante de uma classe trabalhadora nacional que tem uma das piores remunerações
do mundo capitalista ocidental, de um mercado de trabalho que já passou por
diversas flexibilizações ao longo do tempo e das lições histórias no sentido de que se
trata de uma ficção considerar que mudanças precarizadoras vão trazer empregos,
há de se perquirir: afinal, as mudanças precarizadoras são para resolver o que?.
Não há caminho fácil. O que se requer é um processo coletivo, capaz de preservar
e ampliar os direitos socais, processo este do qual participe uma ativa maioria da
população. O que não podemos é desistir do Direito do Trabalho!
CONSTITUCIONALISMO EMERGENTE:
estudos sobre as constituições latino-americanas

Este livro contém análise sobre Lei nº 13.260/16 e as questões de terrorismo
no Brasil e sua repercussão sobre os direitos humanos. Além disso trata de
diversas manifestações culturais, para explorar a diversidade de comportamento
e as múltiplas características dos métodos que os grupos terroristas apresentam
sempre enfocando o caso brasileiro.

O DIREITO À BUSCA PELA FELICIDADE POR
INTERMÉDIO DA MEDIAÇÃO NA DISSOLUÇÃO
DO CASAMENTO E DA UNIÃO ESTÁVEL

Autores: Pedro Henrique Nascimento Zanon

Autores: Vivian Gerstler Zalcman

ISBN:978-85-444-2274-8
DOI: 10.24824/978854442274.8

ISBN:978-85-444-2311-0
DOI: 10.24824/978854442311.0

Páginas: 202

Número de páginas: 174

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A conjuntura política internacional do século XX e XXI apresenta novas relações
interestatais influenciadas pelo multiculturalismo. Na América Latina identifica-se a
incidência do Estado Plurinacional em que o povo é composto por uma multiplicidade
de concepções identitárias e culturais. O processo de revolução tecnológica acelerou
o intercâmbio da ideia e a globalização econômica, por sua vez, também promoveu
a interpelação entre pessoas de diversas partes do mundo, que passaram a se
relacionar jurídica e economicamente de forma mais célere e descomplicada do
que nos tempos até o século XX. Quando se trata de discurso constitucional, é
preciso deixar clara a percepção a partir do contexto europeu. O constitucionalismo
moderno, seja em sua matriz liberal, social ou democrática, trata de um determinado
tipo de Estado em uma determinada percepção do que venha a ser Constituição,
uma concepção eurocêntrica de constituição. Além das três grandes matrizes
constitucionais (França, Estados Unidos e Alemanha) há uma novidade no século
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

“O presente livro apresenta seguramente um texto bem construído, sólido e
verdadeiramente científico, articulando o conhecimento não somente da área
jurídica, mas também de outros saberes e ciências, sempre de forma muito
impecável, respeitosa e cuidadosa, o que faz, portanto, merecer a atenção e
pesquisa pelos estudiosos do Direito.
O livro tem a árdua missão de buscar unir temas cujo domínio e abordagem
nem sempre se mostra como uma tarefa simples de ser realizada, já que objetiva
agregar e conjugar o direito à busca pela felicidade, a mediação e a dissolução
de vínculos matrimoniais e conjugais num único texto” (Prof. Dr. Carlos Eduardo
Silva e Souza - Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso).
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CONTROLE JURISDICIONAL DA
CONVENCIONALIDADE PROBATÓRIA PENAL

SISTEMA PENAL E CRIMINALIZAÇÃO DO MST
Autores: Narcilene Moreira Machado Lemes

Autores: Rafael Estrela Nóbrega

ISBN:978-85-444-2264-9
DOI: 10.24824/978854442264.9

ISBN:978-85-444-2325-7
DOI: 10.24824/978854442325.7

Número de páginas: 270

Número de páginas: 170

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O presente trabalho pretende ressaltar as reformas na legislação que apontam
para um crescimento do consensualismo no âmbito do direito penal, com uma
consequente relativização do publicismo. A entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil expressamente permitiu as convenções probatórias, tema inédito
em nosso ordenamento jurídico. Para isso, abordará o histórico dos sistemas
processuais, considerando suas peculiaridades acerca do consensualismo, bem
como as raízes históricas do publicismo e privatismo e qual papel que exercem
atualmente. Nesse viés, o trabalho se propõe a analisar a possibilidade de
transposição da convenção probatória para o processo penal e, para a parte
da doutrina que entende ser a mesma possível, discutir a sua influência nos
poderes instrutórios do juiz. Esse tema deve ser abordado com a ciência de que o
pressuposto da decisão justa é um processo cercado de garantias fundamentais

Discorrer sobre o sistema penal e a criminalização do MST, requer,
inicialmente, uma abordagem que perpassa por diversas esferas, que vão desde
o Direito Agrário e Criminológico, a temas específicos nestes Direitos, como as
significações de controle social; processo de criminalização e Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra. E é justamente discorrendo sobre esses temas
que a Obra Sistema Penal e Criminalização do MST se destaca.
A análise se pauta na perspectiva da Criminologia, termo de conotação
essencialmente genérica, encarregado do estudo de temas como a investigação
do delito; seu autor, a postura das vítimas e especialmente os mecanismos
de natureza formal, ou informal, de que a sociedade se vale para lidar com os
problemas atinentes aos acontecimentos que deseja controlar ou reprimir na
esfera penal.
O ENQUADRAMENTO PREVIDENCIÁRIO DO(A)
INDÍGENA BRASILEIRO(A)

CONTROLE JURISDICIONAL DA
CONVENCIONALIDADE PROBATÓRIA PENAL

Autores: Antonio Pedro Ferreira da Silva

Autores: Rafael Estrela Nóbrega

ISBN:978-85-444-2223-6
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Número de páginas: 158
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O presente trabalho pretende ressaltar as reformas na legislação que apontam
para um crescimento do consensualismo no âmbito do direito penal, com uma
consequente relativização do publicismo. A entrada em vigor do Novo Código de
Processo Civil expressamente permitiu as convenções probatórias, tema inédito
em nosso ordenamento jurídico. Para isso, abordará o histórico dos sistemas
processuais, considerando suas peculiaridades acerca do consensualismo, bem
como as raízes históricas do publicismo e privatismo e qual papel que exercem
atualmente. Nesse viés, o trabalho se propõe a analisar a possibilidade de
transposição da convenção probatória para o processo penal e, para a parte
da doutrina que entende ser a mesma possível, discutir a sua influência nos
poderes instrutórios do juiz. Esse tema deve ser abordado com a ciência de que o
pressuposto da decisão justa é um processo cercado de garantias fundamentais

A tutela previdenciária dos povos indígenas é uma questão pouco debatida. O
texto propõe uma visão reflexiva e interdisciplinar em torno do tema, mesclando
as perspectivas jurídico-constitucionais com a ciência política, tendo como pano
de fundo a Teoria Crítica.

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA:
técnica legislativa, aplicação do direito e
precedentes judiciais

ESTADO, POLÍTICA E DIREITO:
políticas públicas, democracia e direitos sociais
Volume 6

Autores: Bruno Carneiro da Cunha Almeida

Autores: Fernanda da Silva Lima - Josiane Rose
Petry Veronese - Reginaldo de Souza Vieira
(Orgs.)

ISBN:978-85-444-2261-8
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Número de páginas: 170
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Número de páginas: 216

A obra analisa os pressupostos da tutela provisória de urgência na perspectiva
da técnica legislativa neles adotada, sobretudo no CPC/2015. Para tanto, o
estudo aborda os textos normativos abertos (conceitos jurídicos indeterminados
e cláusulas gerais) presentes na disciplina legal da tutela provisória de urgência,
com o exame do seu processo decisório e da função do precedente judicial nessa
aplicação.

www.editoracrv.com.br 		

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
Ressalta-se que esta obra, reflete a preocupação acerca dos processos de
construção e concretização das políticas públicas, em especial das políticas
sociais e a sua relação com o princípio democrático erigido no texto da
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
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THERAPEUTIC JURISPRUDENCE:
lições e práticas que podem humanizar o direito

COMENTÁRIOS À LEI Nº 13.460, DE 26 DE
JUNHO DE 2017 NOVO CÓDIGO DE DEFESA
DOS USUÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Autores: Daniel Pulcherio Fensterseifer (Org.)

Autores: Sidney Bittencourt

ISBN:978-85-444-2393-6
DOI: 10.24824/978854442393.6
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Therapeutic Jurisprudence é o estudo das consequências terapêuticas e
antiterapêuticas que o Direito pode provocar nas pessoas que sofrem sua
incidência e a partir disso busca a humanização da prestação jurisdicional. Ainda
é um termo pouco conhecido no Brasil. Aliás, a ideia de publicar a presente obra
surgiu justamente da necessidade de disseminar o conhecimento acerca do tema
e de incentivar estudantes e pesquisadores a trabalharem sob a sua perspectiva.
Tendo em vista que essa temática é muito mais explorada fora do Brasil,
entendeu-se que uma obra a qual busca ser um marco inicial do estudo da
Therapeutic Jurisprudence no Brasil deveria contar com a colaboração de
autores de diversos países, juntamente com os autores brasileiros, que compõe
o “Grupo de Pesquisa em Therapeutic Jurisprudence”, da Universidade Regional
Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, câmpus de Frederico Westphalen.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A inovadora Lei nº 13.460/2017 dispõe sobre a participação, a proteção e a
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública,
configurando, por conseguinte, um verdadeiro Código de Proteção ao Usuário
de Serviços Públicos.
No presente livro, o professor Sidney Bittencourt avalia pioneiramente os
dispositivos do novo Código, de modo a auxiliar os agentes públicos que
possuem a incumbência de prestar os serviços públicos e, é claro, os titulares
dos direitos, ou seja, toda a coletividade.

CIÊNCIA TRABALHISTA EM TRANSFORMAÇÃO

O COMPLEXO AGROINDUSTRIAL
SUCROALCOOLEIRO GOIANO E SUAS
ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA

Autores: Vitor Salino de Moura Eça Saulo
Cerqueira de Aguiar Soares Ivna Maria Mello
Soares (Coords.)

Autores: Antonio Marcos de Queiroz - Cleidinaldo
de Jesus Barbosa

ISBN:978-85-444-2416-2
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O ensejo atual são as profundas alterações promovidas nas Ciências Laborais,
confrontando o discurso do Governo de geração de empregos, com os princípios
regentes do Direito do Trabalho e do Direito Processual do Trabalho, a fim
de graduar a ressignificação para atender melhor a sociedade, em linha com
o objetivo programado na Constituição da República e nos compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, a fim de promover o Valor Social do
Trabalho e a dignidade dos agentes envolvidos na produção.

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
Desde o início do novo milênio tem havido incentivos do governo federal
na retomada da expansão do complexo agroindustrial sucroalcooleiro no
Brasil, em estados tradicionais, como São Paulo e, também em Goiás, Minas
Gerais e Mato Grosso. O resultado foi o ressurgimento de vários debates e
análises na construção de novas políticas de estruturas de governança entre
os agentes neste complexo. O objetivo deste livro foi identificar e caracterizar
as principais estruturas de governança no complexo agroindustrial goiano. Os
resultados apontaram que em Goiás existem territórios canavieiros analisados
sob a metodologia de clusters espaciais. Constatou-se que tal aglomeração
de municípios está organizada basicamente sob as estruturas de governança
de integração vertical para trás (área própria e/ou arrendamento de terras) e
integração horizontal (usinas e fornecedores de cana-de-açúcar). Na maioria dos

CÓDIGO CIVIL DO FUTURO:
comentários aos projetos de reforma do Código
Civil

O FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO
NOS PROCESSOS SOB O DOMÍNIO DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MOVIDOS
CONTRA PARLAMENTARES FEDERAIS E A
CRISE JUDICIÁRIA

Autores: Mário Luiz Delgado (Coord.) - André de
Carvalho Barbosa Álvares - Bruno Casagrande e
Silva - Guilherme Vieira Negrão

Autores: Alexandre Izubara Mainente Barbosa
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Número de páginas: 518
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Nesta obra, Mário Luiz Delgado reúne seus alunos-mestrandos para refletir
sobre os projetos de lei em trâmite no ano de 2017 que podem vir a modificar o
texto atual do Código Civil.
A obra confronta o presente e o futuro do Direito Civil, retratando anseios
e expectativas de todos os brasileiros e brasileiras que, através de seus
legisladores, almejam construir uma sociedade condizente com a dignidade da
pessoa humana.
Neste estudo, o leitor poderá aprofundar seus conhecimentos, com os
comentários sobre diversos projetos de reforma do Código Civil, em tramitação
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal até 31 de dezembro de 2017,
permitindo a possibilidade de antever consequências para, com isso, impedir
mudanças equivocadas e também apoiar projetos inovadores e necessários para
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O livro “O foro por prerrogativa de função nos processos sob o domínio do
Supremo Tribunal Federal movidos contra parlamentares federais e a crise
judiciária” é resultado de pesquisas acadêmicas realizadas primordialmente
no âmbito da Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade Presbiteriana
Mackenzie e é resultado da dissertação defendida pelo autor em 30 de Janeiro
de 2018 como requisito para a obtenção do título de mestre em direito político
e econômico, cuja aprovação com distinção se deu pela banca formada
pelos professores e doutores Marco Aurélio Pinto Florêncio Filho, orientador,
Alexis Augusto Couto de Brito, examinador interno e Thiago Lopes Matushita,
examinador externo representando a saudosa Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo. Esta obra foi concebida para tratar dessa prerrogativa jurisdição,
assunto da ordem do dia, pois há muito tempo vem se discutindo, no meio
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FERRAMENTAS PARA O CONTROLE DAS
RAZÕES DE DECIDIR:
os mecanismos de padronização decisória e a
vinculação ao dever de fundamentação

FAMÍLIA, INTERFACES E CONEXÕES
Volume 1
Coleção Direito, Contemporaneidade e Interfaces
Autores: Teresa Cristina Ferreira de Oliveira Ariadne de Araújo Cruz - Fernando Sérvulo Mota
de Barros - Clara Janaina dos Santos - Érica
Santana Barros de Oliveira Nery Rodrigues Dejair dos Anjos Santana Junior (Orgs.)

Autores: Daniel Vianna Vargas
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
O controle das razões de decidir é tema delicado que experimenta distintas
abordagens ao longo da evolução da teoria da decisão judicial. O dogma da
completude do ordenamento, vigente no positivismo, foi superado tanto pelas
escolas libertárias quanto pelo pós-positivismo. Contudo, nenhuma das teorias
conseguiu resultado satisfatório no combate à discricionariedade judicial, sendo
esse uma imposição do Estado Democrático de Direito. Tendo por base pesquisa
desenvolvida no âmbito do Programa de Mestrado da UERJ, o livro demonstra
esse panorama, identificando a presença do caráter subjetivo no ato de julgar e
os riscos decorrentes, concluindo-se pela necessidade de sua contenção como
forma de legitimar democraticamente a atividade judicial. São analisadas as
origens e as justificativas da padronização decisória enquanto mecanismo de
controle da discricionariedade nas diversas fases da teoria da decisão judicial

Número de páginas: 394
A presente coletânea reúne Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC),
elaborados por bacharelandos do curso de Direito sob a orientação da Prof.ª
Me. Teresa Cristina Oliveira, e artigos de advogados, mestres e doutorandos na
área de Família.
Os textos possuem temáticas interdisciplinares que abordam: Direito,
Educação, Mediação, Justiça Restaurativa e Família na Contemporaneidade.
Ao publicar, procuramos difundir e incentivar o fomento da pesquisa científica
em alunos da graduação.

EXECUÇÃO JUDICIAL DE ATOS
ADMINISTRATIVOS:
atos administrativos que reconheçam dívidas do
Estado como títulos executivos extrajudiciais

O MOTIVO E A CONDUTA COMO ELEMENTOS
PSICOLÓGICOS DO DELITO E SUA
IMPLICAÇÃO NA DOUTRINA E NO DIREITO
PENAL BRASILEIRO

Autores: Anderson Rocha Luna da Costa

Autores: Joaquim José de Freitas

ISBN:978-85-444-2429-2
DOI: 10.24824/978854442429.2

ISBN:978-85-444-2462-9
DOI: 10.24824/978854442462.9

Número de páginas: 128

Número de páginas: 82

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O Código de Processo Civil de 2015 positivou no nosso ordenamento jurídico
o princípio de que a efetiva prestação da tutela jurisdicional implica o exercício,
em tempo razoável, tanto do julgamento da causa quanto da concreta atividade
satisfativa. A garantia da solução integral do mérito não pode significar apenas
o conhecimento dos conflitos jurídicos, mas deve visar também à satisfação do
direito requerido.
Entretanto, o tempo exigido pelos órgãos do Poder Judiciário para processar
e julgar as causas que importem o reconhecimento de direitos aos sujeitos
particulares contra o Estado tem significado, muitas vezes, a negativa dos
direitos dos cidadãos sem o real julgamento das lides. A forma do exercício da
tutela jurisdicional para pacificar os conflitos em que o polo passivo da demanda
seja formado por algum ente público tem expressado uma verdadeira negativa de

Ao fazer o Mestrado em Segurança Pública na Universidade Vila Velha - UVV,
percebi que havia uma série de incoerências cometidas por autores na Doutrina
do Direito Penal comentado, com relação ao uso indiscriminado e leigo dos
elementos psicológicos avaliados na pessoa que comete um delito.
Erro grave, pois compromete todo o processo judicial, cometem-se injustiças,
tanto pode agravar a pena e condenar a um inocente, como pode dar liberdade
a um criminoso, pois sobre o motivo e a conduta incide a apreciação normativa.
Este livro é uma pesquisa bibliográfica realizada na psicologia e no direito penal.
Tendo como objetivo geral identificar as principais incoerências na utilização dos
elementos psicológicos, esclarecer, comentar e orientar a utilização coerente
destes elementos e sua implicação na Doutrina e no Código Penal. E também,
o motivo e a conduta e sua relação como elemento do dolo, da culpa, da

TRANSDISCIPLINARIDADE DO DIREITO
ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL

VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO –
MULHER, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Autores: Claudia Fidelis (Org.)

Autores: Vanderlei Sérgio Lemos de Moraes

ISBN:978-85-444-2434-6
DOI: 10.24824/978854442434.6

ISBN:978-85-444-2653-1
DOI: 10.24824/978854442653.1

Número de páginas: 210

Número de páginas: 98

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A obra versa sobre temas atuais em torno dos Direitos Humanos, Direito
Econômico e sustentabilidade. Reforça a importância e empenho da academia
científica em contribuir e fomentar a discussão sobre os temas.
Motivados pela discussão e por esse fomento é que 19 autores de forma
individualizada ou conjuntamente abordaram em 12 capítulos, temáticas que
evidenciam os avanços conquistados e os que ainda não foram alcançados
quanto aos direitos humanos, a proteção do meio ambiente e o equilíbrio do
Direito Econômico.

Pretende-se com a presente obra apresentar questões importantes referentes à
violência e discriminação de gênero, com o escopo de demonstrar o desequilíbrio
nas relações entre homem e mulher.
Buscamos demonstrar a falta de compreensão social em relação aos direitos
garantidos em nossa Constituição Federal.

A obra revela-se de grande importância pela sua contribuição para o cenário
jurídico nacional que servirá de fonte para estudiosos do Direito pela experiência
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JURISDIÇÃO E PROCESSO NA
CONTEMPORANEIDADE

O ATIVISMO JUDICIAL E A JUDICIALIZAÇÃO
DA VIDA. NOVOS CAMINHOS E PARADIGMAS
PARA A HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL

Autores: Larissa Ribeiro Tomazoni - Samuel
Ebel Braga Ramos - Paulo Silas Taporosky Filho
(Orgs.)
Estefânia Maria de Queiroz Barboza (Coord.)

Autores: Hugo Vinicius Castro Jiménez
ISBN:978-85-444-2349-3
DOI: 10.24824/978854442349.3

ISBN:978-85-444-2615-9
DOI: 10.24824/978854442615.9

Número de páginas: 172

Número de páginas: 312

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
A publicação preza por uma heterogeneidade temática, resultando assim num
diálogo acadêmico que supera as expectativas e rompe com qualquer barreira
institucional. É um livro para toda a comunidade jurídica, podendo e merecendo
ser lido por todos e todas.

O problema da complexidade das relações jurídicas é algo latente na
contemporaneidade e o Brasil não está alheio a tal. Assim o autor Hugo
Vinicius Castro Jiménez, Magistrado e professor universitário há mais de treze
anos perpassa sua experiência na presente obra trabalhando esferas da pós
modernidade do direito, principalmente no particular dos fenômenos em voga do
ativismo judicial e da judicialização da vida.
Recordando na presente que apesar de similares são distintos e mais que para
sua realização e enfrentamento dos chamados casos difíceis ou “hard cases”,
são necessários novos instrumentos, quais sejam a hermenêutica, e em especial
a nova hermenêutica constitucional pautada na referência da virada linguística
e finalmente na fenomenologia, ingrediente diferencial desta obra pois inova na
introdução do tema que residia outrora como apenas comum da Corte Suprema

DIREITO À MORADIA E DIREITO AO MEIO
AMBIENTE:
interfaces sob o princípio da boa-fé no direito
público

UMA ANÁLISE POLÍTICA E JURÍDICA
DO PRONASCI À LUZ DA CIDADANIA
MULTIDIMENSIONAL NO ESTADO BRASILEIRO
PÓS-1988

Autores: João Emilio de Assis Reis

Autores: Thiago Allisson Cardoso de Jesus

ISBN:978-85-444-2506-0
DOI: 10.24824/978854442506.0

ISBN:978-85-444-2320-2
DOI: 10.24824/978854442320.2

Número de páginas: 218

Número de páginas: 156
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

O presente trabalho tem por objetivo analisar, do ponto de vista do Princípio
da boa-fé nas relações Estado e Cidadão, o processo de ocupação irregular
de áreas sujeitas a regime especial de proteção ambiental. Considerando a
colisão de Direitos Fundamentais, quais sejam o direito social à Moradia e o
direito fundamental ao Meio Ambiente, faz um resgate histórico do processo
de formação da propriedade privada no país e o regime de ocupação do solo,
alcançando o processo de explosão demográfica das cidades no final do século
XX e a promulgação da Constituição Cidadã, protetora do Meio Ambiente, de
Direitos Sociais e também dedicada à questão urbana.
Partindo do pressuposto do Estado Democrático de Direito como um
instrumento de realização dos indivíduos, apresenta a confiança e a segurança
jurídica como um elemento básico na relação do Poder Público com os cidadãos,

Trata-se de publicização dos resultados na dissertação de mestrado do autor,
fruto de pesquisa realizada no período de 2010 a 2012 no Programa de PósGraduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão. Na
oportunidade, analisou-se o fenômeno da violência à luz de diversas construções
teóricas assim como suas causas, impactos e a importância dos mecanismos de
controle, bem como historiografou-se o trajeto das políticas de segurança pública
até a hodierna configuração de uma política pública de segurança, por meio
de uma análise política e jurídica do Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania (PRONASCI) que, em seu bojo, aliava estratégias preventivas e
repressivas para enfrentar problemática tão complexa.

RISCO DO DESENVOLVIMENTO,
RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR
DE PRODUTOS E SEGURANÇA DA
SOCIEDADE DE CONSUMO

COMPLIANCE, INTEGRIDADE CORPORATIVA
E PRÁTICAS ANTICORRUPÇÃO: reﬂexões
sociojurídicas e contábeis
Autores: Adriano F. Puerari - Eduardo Pazinato Ricardo Coelho - Sandro Bittencourt (Orgs.)

Autores: Luis Miguel Barudi de Matos

ISBN:978-85-444-2759-0
DOI: 10.24824/978854442759.0

ISBN:978-85-444-2754-5
DOI: 10.24824/978854442754.5

Número de páginas: 270

Número de páginas: 124
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A corrupção sistêmica é um mal que deve ser combatido e solucionado, pois
é a causadora da supressão da capacidade estatal de devolver à sociedade
condições mínimas para uma cidadania digna.
Diante deste cenário, a obra pretende abordar de forma compartimentada, mas
absolutamente interligada, aspectos que circundam a temática do combate à
corrupção, estendendo o espectro de análise para além do Direito ao abarcar a
dimensão Contábil, ainda pouco tematizada pela literatura especializada.
A primeira parte é composta de artigos que contemplam uma análise da
corrupção como fenômeno sociopolítico e cultural; a segunda, por sua vez,
busca demonstrar a importância da contabilidade nos Programas de Integridade
Corporativa e; por fim, coteja-se um conjunto de artigos voltados a integrar a
análise da legislação anticorrupção empresarial.
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A presente obra discute a relação existente entre o risco do desenvolvimento
de produtos e serviços e a responsabilidade civil dos fornecedores no âmbito
da sociedade de consumo e a aplicação dos princípios da prevenção e da
precaução como forma de mitigar a exposição dos consumidores a tais eventos.
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VOZES DE CIDADANIA NA PROFECIA

GESTÃO E MARKETING PARA A PRÁTICA
PROFISSIONAL GESTIÓN Y MARKETING
PARA LA PRÁCTICA PROFESIONAL & OS
PRINCÍPIOS JURÍDICOS E O POSITIVISMO:
limites e possibilidades LOS PRINCIPIOS
JURÍDICOS Y EL POSITIVISMO: límites y
posibilidades 2015-2016

Autores: Noli Bernardo Hahn
ISBN:978-85-444-2828-3
DOI: 10.24824/978854442828.3
Número de páginas: 102

Autores: Cristiane Penning Pauli de Menezes Fábio Rijo Duarte - Juan Manuel Lezcano (Orgs.)

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

ISBN:978-85-444-2786-6
DOI: 10.24824/978854442786.6
Número de páginas: 178

Em Vozes de Cidadania na Profecia argumenta-se que a profecia se interliga
transversalmente com direito, justiça, cidadania, democracia, direitos individuais,
direitos coletivos, resistência, alteridade, sensibilidade social, cuidado,
compromisso ético e com os direitos humanos.

Reflexões de dois cursos internacionais em torno da “Gestão Empreendedora
e Marketing de Relacionamento para a Prática Profissional” e “Os princípios
jurídicos e o positivismo: limites e possibilidades da linguagem e da interpretação
no direito” compõem a coletânea, organizada pela Faculdade de Direito de Santa
Maria, do Brasil, e Universidad Gastón Dachary, da Argentina.

CONCURSO DE PESSOAS E DIREITO PENAL
ECONÔMICO
Autores: Luciana Silva Ramalho - Daniel Queiroz
Pereira - Larissa Camargo Costa

INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA
LATINA:
o papel do Estado nas políticas públicas para o
desenvolvimento, os direitos humanos e sociais e
uma estratégia Sul-Sul - Volume 2

ISBN:978-85-444-2853-5
DOI: 10.24824/978854442853.5

Autores: Antonio Walber Matias Muniza - Sérgio
Luiz Pinheiro Sant’anna (Orgs.)

Número de páginas: 146

ISBN:978-85-444-2901-3
DOI: 10.24824/978854442901.3

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Número de páginas: 286
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito

A presente obra versa sobre algumas das recentes modificações no âmbito
do Direito Penal, concentrando-se, mais especificamente, na delinquência
econômica ou organizada. Dentro deste tema, os autores conferiram especial
enfoque às repercussões que as referidas mudanças acarretaram no âmbito das
formas de intervenção no delito, uma vez que passam a prevalecer formas de
não distinção entre autoria e participação, fazendo-se necessária uma análise
dos principais dispositivos legais concernentes ao concurso de pessoas em
matéria consumerista e em relação aos crimes praticados contra o Sistema
Financeiro Nacional.

Trata-se de uma obra que teve como objetivo o de continuar avançando
nos estudos dos processos de integração regional em construção na América
Latina, a partir de uma análise crítica inter e multidisciplinar no campo da contrahegemonia e objetivando alternativas para o polo oposto ao do neoliberalismo,
com interfaces no campo do Direito, Ciência Política, Relações Internacionais,
Estudos Estratégicos, História e Ciências Sociais.

DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E
AFIRMAÇÃO JURÍDICA

NOVÍSSIMOS ESTUDOS DE DIREITO PÚBLICO
Volume 6

Autores: Saulo Cerqueira de Aguiar Soares - Vitor
Salino de Moura Eça - Ivna Maria Mello Soares
(Coords.)

Autores: Fernando Horta Tavares
ISBN:978-85-444-2976-1
DOI: 10.24824/978854442976.1

ISBN:978-85-444-2917-4
DOI: 10.24824/978854442917.4

Número de páginas: 436

Número de páginas: 436

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
O complexo e multifacetado tema do tratamento jurídico-normativo dos fatos
que envolvem as pessoas com deficiência continua a desafiar toda a sociedade
e, obviamente, em especial aos juristas, apesar de seguir em aberto. E, por
esta razão, dando seguimento aos nossos estudos continuados em torno dele,
decidimos reunir um grupo de importantes pensadores, vinculados a diversos
Programas de Pós-graduação em Direito, docentes e discentes.
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Coletânea de artigos na ótica da perspectiva democrática dos Direitos
Fundamentais como referencial hermenêutico do Direito multicultural,
universalista e voltado para a Cidadania sob o viés Garantístico e a Histórica
política do país. O Direito Internacional do Ambiente, Humanitário e o Direito do
Mar são objetos de particular atenção.
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30 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
BRASILEIRA:
avanços e retrocessos

ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS SOBRE A
TEORIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Autores: Ricardo Marcondes Martins (Coord.)
- Amanda Pauli De Rolt - Antonio Carlos Alves
Pinto Serrano Carolina Reis Jatobá Coêlho Ernesto Medeiros Teixeira de Araújo Fernando
Marques Altero - Fernando Ramalho Paranhos
João Victor Tavares Galil - Larissa Braga Macias
Casares Pedro Luiz Ferreira de Almeida - Rafael
Valle Vernaschi Renan Marcondes Facchinatto
- Roberto Tadao Magami Junior Victor Carvalho
Pessoa de Barros e Silva Victor Cunha Freire
Candanedo - Viviane Formigosa Vitor
O conjunto de estudos aqui reunidos traz um pouco do dia a dia do Poder
Público e do instrumento pelo qual ele exerce sua função administrativa: o Ato
Administrativo. Para tanto, a reunião dos textos pretende explorar a teoria do ato
administrativo em seus mais diversos aspectos. Da prática à ciência, o grupo de
pós-graduandos que assumiu o desafio de se enveredar pela matéria que detém
diversos nuances teóricos debruçou-se sobre a temática do veículo introdutor de
norma administrativa com seriedade e em busca do aprimoramento acadêmico.
Construído de forma heterogênea, cada artigo foi pautado pela autonomia
intelectual, a partir das reflexões resultantes das aulas ministradas pelo
Prof. Doutor Ricardo Marcondes Martins no curso de mestrado da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo. Como é salutar em um ambiente
acadêmico, nem todos adotaram as mesmas premissas ou chegaram às mesmas

Autores: Crismara Lucena Santos - Glauce Suely
Jácome da Silva - Ítalo Barbosa Leôncio Pinheiro
- Ranulfo Barbosa dos Santos Filho (Orgs.)
ISBN:978-85-444-2876-4
DOI: 10.24824/978854442876.4
Número de páginas: 178
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
Este livro é uma obra de escrita coletiva dos professores do curso de Direito da
UNINASSAU Campina Grande/PB e se propõe a reflexões críticas de temáticas
abordadas em sala de aula e as garantias previstas pela Constituição Federal
de 1988, avaliando avanços e retrocessos a partir de sua promulgação. A obra
é, portanto, resultado de diálogos já propostos, mas também se apresenta como
matéria-prima para novas discussões entre professores/as e alunos/as, cidadãos
e cidadãs, pessoas que compreendem e respeitam a diversidade de ideias, gente
que valoriza e fortalece a troca de conhecimento e a interdisciplinaridade. É um
grão pretendendo germinar em várias outras experiências.

A LEI DOS PARTIDOS POLÍTICOS E SUAS
ALTERAÇÕES

TEMAS RELEVANTES DE DIREITO
PROCESSUAL CIVIL:
abordagens e reciprocidades luso-brasileiras

Autores: Palhares Moreira Reis

Autores: Gláucio Maciel Gonçalves (Org.)

ISBN:978-85-444-2669-2
DOI: 10.24824/978854442669.2

ISBN:978-85-444-2928-0
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A coletânea reúne as pesquisas acadêmicas em Direito Processual Civil
desenvolvidas pelos mestrandos brasileiros do curso de mestrado em Direito
da Universidade Autónoma de Lisboa, Portugal. As reformas processuais
portuguesa e brasileira reclamaram o estudo comparativo em função das
diretrizes inovadoras e distintas de ambos os sistemas nacionais. Trata-se, então,
de ensaios a reflexões críticas sobre teorias do desenvolvimento processual
luso-brasileiro focados na explosão de demandas judiciais e na garantiria da
prestação jurisdicional útil, nas questões pragmáticas de solução de conflitos de
massa e de gestão processual.

O livro - A Lei dos Partidos Políticos e suas alterações, - de autoria de Palhares
Moreira Reis, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco e
advogado nos foros de Recife e Brasília, é um estudo sobre a dinâmica das
agremiações partidárias existentes no Brasil neste Século XXI.

DA INCIDÊNCIA DO ITBI NAS CESSÕES DE
DIREITOS IMOBILIÁRIOS

INTRODUÇÃO AO DIREITO PROCESSUAL
CONSTITUCIONAL

Autores: Waldemar de Albuquerque Aranha Neto

Autores: Erivaldo Moreira Barbosa

ISBN:978-85-444-2981-5
DOI: 10.24824/978854442981.5

ISBN:978-85-444-3126-9
DOI: 10.24824/978854443126.9

Número de páginas: 104
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Descreve a controvérsia acerca da exigência do ITBI nas cessões de direitos
imobiliários, pondo em contraste a cobrança por diversas capitais e a atual
jurisprudência pacificada. Expõe os fundamentos jurídicos da incidência, além
de discutir insuficiências e confusões conceituais da tese contrária.
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O livro denominado Introdução ao Direito Processual Constitucional, ora
apresentado, tem por desiderato apresentar de forma compilada informações
jurídicas acerca de obras constitucionais, processuais-constitucionais e similares,
as quais agregam elementos consistentes à agenda da jurisdição constitucional e
ao direito de um modo geral.
O Direito Processual Constitucional – DPC – no cenário contemporâneo,
vem emergindo com muito vigor na seara jurídica e social. Assuntos de suma
relevância ao direito, tais como controle de constitucionalidade, hermenêutica/
interpretação constitucionais, princípios processuais constitucionais e remédios/
garantias constitucionais são assentes em currículos disciplinares do DPC.
Impende dizer que esses institutos jurídicos do DPC buscam responder às
demandas plurais e complexas do direito contemporâneo, sobejamente carecedor
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INOVAÇÕES NO DIREITO PÚBLICO

CONSTITUIÇÃO, DISCURSO DEMOCRÁTICO
E ANTINOMIA: a convivência entre os contrários
no texto constitucional, formas de superação e
o reconhecimento do intransponível – o caso
concreto das imunidades parlamentares na
Constituição de 1988

Autores: Carina de Castro Quirino - José Vicente
Santos de Mendonça - Patricia Ferreira Baptista
(Orgs.)
ISBN:978-85-444-3034-7
DOI: 10.24824/978854443034.7

Autores: Marco Antonio Hatem Beneton

Número de páginas: 104

ISBN:978-85-444-3138-2
DOI: 10.24824/978854443138.2

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Número de páginas: 80
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Este livro trata-se de um estudo final referente ao crédito “Hermenêutica e Teoria
dos Significados” na Pós-Graduação Strictu Sensu-Doutorado da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, ministrada pelos Professores Doutores
Tércio Sampaio Ferraz Jr., Celso Lafer e Elza Antonia Pereira Cunha Boiteux,
no primeiro semestre de 2004. Foi um dos créditos do meu doutoramento em
Direito Financeiro naquela Universidade. Confesso que, quando entreguei o
trabalho de finalização do crédito, um sentimento de atrevimento apoderou-se
de mim: submeter-me perante tão grandes e renomados professores da Filosofia
do Direito, nacional e internacionalmente! Alegria maior foi receber a notícia da
aceitação do trabalho e da nota máxima a ele conferida. A despeito do tempo,
o tema – uma visão evolutiva dos métodos hermenêuticos e sua correlação
com a imunidade parlamentar – permanece intocável, clássico e sempre atual.

O livro é resultado dos trabalhos desenvolvidos no evento Fórum sobre
Inovação no Direito Público: Diagnósticos e Propostas, em que se debateu
diversos temas de direito público.

DIREITO PROCESSUAL EM MOVIMENTO
VOL. VIII

REFLEXÕES DO DIREITO BRASILEIRO NA
CONTEMPORANEIDADE
VOLUME II

Autores: Antônio Pereira Gaio Júnior (Org.)

Autores: Antônio Pereira Gaio Júnior - Evandro
Marcelo dos Santos (Orgs.)

ISBN:978-85-444-3274-7
DOI: 10.24824/978854443274.7
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Número de páginas: 256
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
O Direito contemporâneo passa por profundas alterações e mudanças de
paradigmas, carecendo de reflexões pontuais sobre as transformações que
afetam a vida de pessoas e instituições. Exatamente por isso, a presente
obra vem tratar de temas vitais, com pesquisas relevantes nas áreas do
Direito Constitucional, Processual, Administrativo, Civil, Trabalhista, Tributário,
Ambiental e Eleitoral, possibilitando ao leitor a compreensão dos caminhos que o
Direito segue na contemporaneidade.

Com verdadeira alegria e satisfação, apresentamos aos leitores o Vol. VIII de
nossa festejada Coleção “Direito Processual em Movimento”.
No presente Volume, talentosos estudiosos dedicam suas importantes letras de
modo a promover não somente a ideia sistêmica da compreensão do Processo
como instrumento da jurisdição e das garantias fundamentais do cidadão, mas
também vai muito além. Permitindo uma variedade de construções voltadas
a potencializar o próprio Processo como instrumento democrático e libertário,
responsável por ofertar, além do direito material inadimplido – desatando
as amarras de seu descumprimento –, a edificação de raízes a partir de seu
exercício, fortalecendo-o como mecanismo para obtenção de melhoria da
qualidade de vida.

PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO
Comentários ao Decreto nº 70.235/1972

O EMENDAMENTO DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS NO BRASIL
2ª edição revista e ampliada

Autores: Nilson José Franco Júnior

Autores: Lucas Cunha

ISBN:978-85-444-3098-9
DOI: 10.24824/978854443098.9
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Público

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

A presente obra tem por objetivo o estudo e análise prática e teórica dos
procedimentos voluntários e contenciosos existentes no âmbito da Receita
Federal do Brasil e Conselho Administrativo de Recursos Fiscais na administração
e fiscalização de seus tributos.
Processo Tributário Administrativo – também denominado de Procedimento
Administrativo Fiscal (PAF) – é o conjunto de atos administrativos preordenados,
para fins de regular o procedimento voluntário e contencioso na interpretação e
aplicação da legislação tributária, envolvendo a relação Fisco/Contribuinte.
O Processo Tributário Administrativo atualmente é regido pelo Decreto nº
70.235/72 com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.941/2009, aplicando-se
subsidiariamente as disposições contidas no Código de Processo Civil, o qual
trata principalmente sobre a exigência de créditos da União, delineando as fases
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A discussão do livro para a segunda edição se insere no debate sobre o
sistema político brasileiro. O livro trata das tentativas de interferência do
Congresso nas MPs. Considerando os poderes legislativos que a Constituição
de 1988 destinou à Presidência da República no Brasil o poder de editar
Medidas Provisórias dotou o Executivo de um grande poder de agenda, mas
não retirou do Congresso Nacional a prerrogativa de monitoramento da ação
do Executivo. O livro discute as teses sobre o sistema político brasileiro que
trataram desse jogo entre a Presidência e o Congresso quanto às Medidas
Provisórias. As emendas propostas às Medidas Provisórias através dos Projetos
de Lei de Conversão (PLVs) são o referencial empírico do livro. O recorte
utilizado na análise contempla o período posterior à EC 32/2001. Essa Emenda
Constitucional modificou o rito de tramitação das MPs e alterou os parâmetros

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

420

DIREITO

Direito Público
REFLEXÕES SOBRE O PRAGMATISMO
FILOSÓFICO E JURÍDICO:
Escritos do Professor George Browne

STALKING:
abordagem fenomenológica e jurídica Brasil e
Portugal

Autores: Clarice von Oertzen de Araújo - Pedro
Spíndola Bezerra Alves (Orgs.)

Autores: Viviane Nery Viegas - Fernanda Mansur
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DOI: 10.24824/978854443340.9

ISBN:978-85-444-3030-9
DOI: 10.24824/978854443030.9

Número de páginas: 104

Número de páginas: 406

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
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Público
Do ponto de vista metodológico (e vale ressaltar como alertam vários dos seus
representantes) o Pragmatismo, tanto filosófico como o jurídico se desenvolveu
tendo como premissas indispensáveis à sua implementação, dois princípios:
a continuidade e a interação. Eles são como Dewey os intitulou as dimensões
laterais e transversais da abordagem da experiência humana. Do primeiro
decorre a inferência de que a experiência é um continuum, um permanente fluir.
Para utilizar a linguagem de Heráclito, segundo a qual nada remanesce mas
tudo se transforma sob a forma de uma intrínseca transação entre antecedentes
e consequentes. Os elos que encadeiam esse contínuo devir se ramificam e
interconectam as diferentes áreas do conhecimento científico, filosófico, jurídico,
sócio-cultural, psicológico e artístico literário. Esse conluio entre diferentes
formas de compreensão da realidade, facultam a relação interativa entre os seus

Esta obra jurídica surge de duas pesquisas científicas realizadas pelas
Autoras, uma no campo do Direito Processual Penal e a outra no campo da
Responsabilidade Civil. Percebendo, em ambas as áreas, que a questão central
das pesquisas encontrava-se no aprofundamento do estudo do fenômeno do
Stalking - frente à escassez do debate e enfretamento jurídico quanto a estas
condutas - busca-se apresentar uma obra inovadora que suscita a discussão
na esfera penal e cível, produzindo conhecimento em uma perspectiva
interdisciplinar com a Sociologia e a Psicologia Jurídica.
A obra é dividida em duas partes e coteja o ordenamento jurídico do Brasil e de
Portugal. Na primeira parte da obra, cuida-se do debate sobre a criminalização
das condutas que configuram o Stalking, através de uma análise do Direito
Processual Penal, no que tange ao enfrentamento do Poder Judiciário às

TÓPICOS ESPECIAIS DE DIREITO
EMPRESARIAL

ESTUDOS EM DIREITO PÚBLICO E PRIVADO:
uma homenagem aos 25 anos da Fadileste
Coleção Fadileste Volume 1

Autores: Valmir Antônio Vargas (Orgs.)

Autores: Aluer Baptista Freire Júnior - Rodrigo
Almeida Magalhães (Orgs.)

ISBN:978-85-444-3308-9
DOI: 10.24824/978854443308.9
Número de páginas: 180

ISBN:978-85-444-3496-3
DOI: 10.24824/978854443496.3

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público

Número de páginas: 180

Esta obra buscou reunir artigos de autores/professores da área de Direito
Empresarial, resultado de seu empenho em estudos e análise sobre os temas
abordados, sempre buscando a partir da constituição e registro das sociedades
examinar alguns temas recorrentes e outros que representam a evolução do
Direito Empresarial brasileiro.
A intenção foi buscar dados atualizados dos temas estudados, procurando
abranger um número substancial de assuntos dentro do ramo de especialização
que é o Direito Empresarial.
Entende-se de alcance relevante para os alunos das disciplinas que envolvam
os assuntos empresariais, bem como aos profissionais do Direito e professores

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
A FADILESTE coleciona anos de dedicação ao ensino superior jurídico,
formando grande número de profissionais que atuam junto à rede educacional da
região, em escritórios empresariais, escritórios jurídicos, fóruns e em cargos de
destaque acessíveis por concurso público. Tem como fulcro e resultado do caráter
indissociável das atividades de ensino, pesquisa e extensão, a formatação de um
processo educacional superior que se coaduna com a realidade do ensino da
Ciência Jurídica, no sentido de pensá-la frente à sociedade contemporânea nas
suas mais diversas variantes.
Logo, nada mais justo que tal homenagem, a essa importante Instituição de
Ensino Superior, a qual se consolida em uma obra produzida por seu corpo
docente e professores convidados, todos do mais alto gabarito, expondo
assuntos de magnitude, seja na área de direito público e direito privado.

O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS
PÚBLICAS COMO INSTRUMENTO
GARANTIDOR DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

MANUAL OBJETIVO DE DIREITO
ADMINISTRATIVO
Atualizado até 01.10.2019

Autores: Carlos Alberto Ferri

Autores: Rafael Freire Ferreira
ISBN:978-85-444-3934-0
DOI: 10.24824/978854443934.0

ISBN:978-85-444-3371-3
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Público
Nesta obra, pode-se verificar a existência de um embate entre os Poderes,
sob a alegação de interferência, mas que, na prática, representa invasão da
competência de um Poder na competência do outro. A argumentação perpassa a
discussão da separação de poderes, bem como a reserva do possível, mantendose distante de simples elaborações conceituais, ao buscar apresentar uma visão
diferente para a proposta do controle de políticas públicas. O tema das políticas
públicas é abordado a partir da análise de conceito, de finalidade, de limites, de
vinculação e de princípios, bem como da construção de uma decisão judicial
e de suas implicações, frisando a responsabilidade que o magistrado tem ao
decidir, pois cada decisão terá um impacto social e econômico. De igual modo, as
formas de controle são apresentadas por intermédio da apreciação de questões
envolvendo o ativismo judicial. Também será trabalhada a judicialização, os
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O Manual Objetivo de Direito Administrativo é uma obra de conteúdo
leve e descomplicado, com objetividade na explanação dos assuntos, que
indubitavelmente auxiliará no estudo do Direito Administrativo para concursos
públicos e exame da Ordem dos Advogados do Brasil.
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INGERÊNCIA SOBRE O DIREITO DE VOTO
NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E O DIREITO
COMPARADO

SOCIEDADE DE CONSUMO E
SUPERENDIVIDAMENTO:
prevenção e tratamento jurídico do consumidor
brasileiro superendividado na perspectiva da
dignidade humana

Autores: Paulo Roberto Godoy Perilli

Autores: Renata Angelis Jamardo Fiorentin

ISBN:978-85-444-3873-2
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Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
No livro Ingerência sobre o direito de voto na recuperação judicial e o direito
comparado, estudamos os sujeitos do processo da recuperação judicial de
empresas e as competências materiais e formais de cada um. Analisamos,
também, o procedimento da reorganization, previsto no United States Bankruptcy
Code, e que serviu de inspiração ao legislador pátrio. A partir de tal contexto e
da doutrina estrangeira, aplicamos à Lei nº 11.101/2005 a chamada Planning
Theory, para uma abordagem crítica da forma como atualmente é exercida a
ingerência sobre o direito de voto dos credores na recuperação judicial. Diversas
são as limitações para uma tentativa de controle do direito de voto pela via judicial
(sendo o controle, por si só, controverso, embora nos pareça eminentemente
necessário em termos de jurisdição recuperacional e soberania da Assembleia
Geral de Credores). Assim, neste ensaio defendemos um novo meio para

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Direito
Público
O presente livro tratou da “sociedade de consumo e superendividamento:
prevenção e tratamento jurídico do consumidor brasileiro superendividado na
perspectiva da dignidade humana”. Como objetivo geral apontaram-se, com
base no Projeto de Lei n. 3.515/2015, medidas preventivas e de tratamento
do superendividamento do consumidor, fundamentadas na dignidade humana,
tendo em vista a garantia do direito humano ao mínimo existencial. Já, como
objetivos específicos, analisaram-se o princípio da dignidade da pessoa
humana vinculado ao mínimo existencial, a teoria de Zygmunt Bauman; além
da definição do superendividamento, classificação, causas e efeitos; e, por fim,
foram estudados o Projeto de Lei n. 3.515/2015, os mecanismos de prevenção e
de tratamento do Superendividamento do consumidor no Brasil, previstos neste
projeto, além de ter explanado sobre a conciliação e a fase judicial, com medidas

TODA VIDA IMPORTA:
Uma análise antropológica, sociológica e jurídica
sobre os trabalhadores transexuais

A CONDIÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
DE RUA
Autores: Bruno Rodrigues Leite

Autores: Daniela Miranda Duarte

ISBN:978-85-444-3962-3
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No país onde mais transexuais e travestis são mortos, “Toda vida importa” é
uma obra necessária. Após apresentar aspectos conceituais, familiarizando o
leitor com o tema, a autora expõe as dificuldades enfrentadas pelos transexuais
para sua inclusão no mercado de trabalho, bem como traz algumas alternativas
já implementadas para minimizá-las. E finaliza ressaltando a relevância do
direito do trabalho para a inserção dessas pessoas na sociedade. A autora
consegue, de forma leve e direta, despertar a atenção do leitor para a realidade
de pessoas cuja invisibilidade é naturalizada.
Se toda vida importa porque um trabalho com direitos quase sempre é negado
às pessoas transexuais? Essa inquietação fez com que a autora mergulhasse
no universo trans com o intuito de descobrir respostas. O resultado obtido está
na obra ora lançada oriunda da dissertação de mestrado defendida junto ao
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Em meio a uma crise jurídica, econômica, política, social e sanitária na qual
o Brasil está inserido, é necessário lembrar que grande parte da população
brasileira está permanentemente em crise, excluída de condições de vida
dignas e da elaboração de decisões políticas que influenciam sua vida
diretamente. Neste sentido, o presente livro problematiza a condição das
pessoas em situação de rua; seus aspectos históricos e etimológicos; o Decreto
n° 7.053/2009; o Censo da População de Rua em Belo Horizonte e utiliza
os conceitos de naturalização da violência, aporia, homo sacer, exaptação
ideológica e testemunho para ofertar ao leitor uma análise sóbria acerca das
pessoas em situação de rua sem resvalar na sua culpabilização.
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A COISA JULGADA E SUA RELATIVIZAÇÃO

JUSTIÇA E LIBERTAÇÃO: a dialética dos
Direitos Fundamentais

ISBN: 978-85-8042-411-9

ISBN: 978-85-62480-38-6

Autor:
Ricardo Henrique de Jesus

Organizador:
Aloísio Krohling

Páginas: 110

Páginas: 197

Assunto: Coisa julgada - Brasil, Direito
constitucional - Brasil

Assuntos: Direito; direitos fundamentais;
transdiciplinaridade e humanismo.

A obra apresenta um trabalho destinado à reflexão e ao diálogo, tarefas
imprescindíveis para a consolidação dos direitos fundamentais. Representa
a elaboração de um pensamento humanista, capaz de romper com a
clausura monológica do discurso jurídico e promover a transdisciplinaridade.
Indubitavelmente, o leitor está diante de uma importante contribuição da
comunidade acadêmica para aqueles que se interessam pelos direitos
fundamentais e que desejam compreender as mudanças e os desafios presentes
na sociedade contemporânea.

A coisa julgada é garantia essencial a eficácia da decisão e meio de estabilidade
do pronunciamento estatal que garantiu o Direito de uma das formas de ação,
mediante o devido processo legal.
O tema proposto procura justificar que a coisa julgada que dá efeito de
imutabilidade e intangibilidade à decisão judicial, apesar de ser uma garantia
a um princípio alçado a nível constitucional, não é absoluta quando a sentença
passada em julgado está fundamentada em injustiças, vícios do direito de
nulidade absoluta e da inconstitucionalidade.

O PROFESSOR REFLEXIVO E O
PROFESSOR DE DIREITO:
UMA PESQUISA DE CARÁTER
ETNOGRÁFICO

O DIREITO PENAL E SUAS
FACES DA MODERNIDADE AO
NEOCONSTITUCIONALISMO
ISBN: 978-85-8042-458-4

AUTOR(ES): ADRIANA DE LACERDA ROCHA

Organizador:
Edson Vieira

ISBN: 978-85-8042-328-0

Páginas: 121
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Assunto: Direito penal

Assunto: Direito penal

No começo de 2011 formou-se um grupo de pesquisas na Faculdade de Direito
do Sul de Minas com o propósito de promover uma discussão crítica que pudesse
nos ajudar a melhor compreender o direito penal brasileiro, seus vícios e suas
possibilidades. Se por um lado é fácil identificar a existência de uma crise na
pratica penal, por outro lado notou-se a falta de uma obra que buscasse analisar
as principais vertentes justificadoras penais, passando do minimalismo penal
pelo maximalismo penal até que por um processo de filtragem pudéssemos
efetivamente denunciar as mazelas e enaltecer os pontos positivos de vários
modelos de políticas criminais, notadamente a partir do Estado moderno e do
iluminismo penal.

O texto aqui apresentado é adaptação à tese de doutorado defendida na
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC em 2011. Trata-se de pesquisa
inédita sobre o papel reflexivo (ou não) do professor de Direito. Os resultados da
pesquisa de campo – nunca antes realizada – na área jurídica busca descortinar
como se desenvolve a ação pedagógica desta equipe docente. Um dos objetivos
dessa pesquisa inédita, de caráter etnográfico, foi confirmar ou refutar principais
traços sobre a docência do professor de Direito assinalados nas últimas décadas
pelos autores mais representativos do ensino jurídico.

DIREITO, EDUCAÇÃO E SOCIEDADE:
DESAFIOS À HUMANIZAÇÃO

ELEMENTOS DE TEORIA GERAL DAS
OBRIGAÇÕES E DOS CONTRATOS:
por uma abordagem civil-constitucional

AUTOR(ES): JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
- MILKA HELENA CARRILHO SLAVEZ LUCÉLIA TAVARES GUIMARÃES (ORGS)

ISBN: 978-85- 8042-417-1

ISBN: 978-85-8042-517-8

Organizador:
César Fiuza

Páginas: 210

Páginas: 313

Assunto: Direito penal

Assunto: Obrigações (Direito), Contratos, Direito
constitucional, Direito civil

Como se sabe, o homem não nasce humano, mas se torna, interagindo,
relacionando-se com outros seres humanos, sendo o papel do outro fundamental
nesse processo e sendo a linguagem, constitutiva, mediadora e produto das
relações interlocutivas [...] Tematizar os “desafios do processo de humanização”
dentro da questão dos direitos, da educação e da sociedade em geral, como se
pode perceber, é, assim, um ato corajoso. Corajoso porque coloca em pauta a
responsabilidade da academia frente à degradação de nossa condição humana,
suas incoerências e limitações [...] As emoções, o senso de beleza, o cultivo do
humor têm sido alimentados tanto quanto o corpo?
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Este livro nasceu de uma ideia concebida durante os Cursos de Mestrado
e Doutorado em Direito Privado na Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais. Percorria com meus alunos, hoje todos professores e doutores, a
Teoria Geral das Obrigações e dos Contratos, descobrindo inúmeros pontos
controversos, os quais geraram profícuos debates durante as aulas. Esses
pontos controversos e outros temas foram, então, vertidos nessas linhas, que
ora são apresentadas aos leitores.
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ORDEM ECONÔMICA NA PERSPECTIVA
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

JURIS POIESIS
ISSN: 1516-6635

ISBN: 978-85-8042-603-8

Organizador:
Rafael Mario Iorio Filho

Coordenadores:
Ana Cecília Bezerra de Aguiar
João Luís Nogueira Matias
Tainah Simões Sales

Páginas: 232
Assunto: Direito – Periódicos

Páginas: 270
Assunto: Direito e economia, Política econômica

Temos a satisfação de apresentar à comunidade mais um número da Revista
Juris Poiesis, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade
Estácio de Sá (conceito 5, CAPES). A Juris Poiesis, situada no estrato qualis
B3, já vem adotando os critérios exigidos para o qualis B1. Daí, por exemplo, a
proporção entre artigos de autores do PPGD/UNESA e de autores externos. O
PPGD/UNESA vem consolidando uma nova vocação: a sua inserção nacional.

Os artigos versam sobre temas variados envolvendo direitos fundamentais
e economia, emanadas dos debates e reflexões realizadas no decurso da
disciplina do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFC que
nomeia a obra. Visa-se contribuir com os estudos sobre a temática a partir de
uma perspectiva crítica e interdisciplinar.

ESTADO, DIREITO E JUSTIÇA NA AURORA
DO HOMEM OCIDENTAL

TEORIA REGISTRAL: sistemas de transmissão
da propriedade imobiliária

AUTOR(ES): FELIPE MAGALHÃES
BAMBIRRA

ISBN: 978-85- 8042-682-3
Autor:
Victor Hugo Tejerina Velázquez

ISBN: 978-85-8042-659-5
Páginas: 180

Páginas: 142

Assunto: Direito – Periódicos

Assunto: Áreas de conservação de recursos
naturais - Legislação - Brasil, Direito ambiental Brasil

O Direito é filho de seu tempo, e partilha com ele suas vicissitudes, dúvidas,
anseios, esperanças e dificuldades. Para compreender o fenômeno jurídico é
incontornável a tarefa de conhecê-lo no presente e na sua história, afinal, ele é
senão a unidade de ambos: o caminho percorrido durante os embates que se dão
na cultura e o ponto de chegada no presente. Na presente obra, Estado, Direito
e Justiça na Aurora do Homem Ocidental, buscou-se retornar aos primórdios do
desenvolvimento da razão e de idéias centrais à Filosofia do Direito, como a justiça,
o Estado e o direito mesmo, iniciada no discurso mitológico, que se viu superado
pelo logos epistêmico grego, cindido, com os sofistas, na razão que conhece a
natureza e, em oposição, na razão que narra, que é capaz de produzir o discurso

O livro aborda temas a publicidade, seus princípios e efeitos, tudo sobre as
regras vigentes no direito registral brasileiro e no direito comparado. Trata
de teoria registral e dos principais sistemas de transmissão da propriedade
imobiliária vigente no mundo.

PARADIGMAS ESTRUTURANTES DA
NORMA JURISDICIONAL COM EFEITOS
GERAIS E ABSTRATOS: aspectos filosóficos e
legitimadores

AÇÕES PARA OBTENÇÃO DE PRESTAÇÕES
SOCIAIS: ultrassubjetividade da tutela
jurisdicional e formação de litisconsórcio passivo
no cumprimento da sentença

ISBN: 978-85-8042-670-0

ISBN: 978-85-8042-719-6

Autor:
Wilian Zendrini Buzingnani

Autora:
Thaís Aranda Barrozo

Páginas: 114

Páginas: 128

Assunto: Direito - Filosofia, Jurisdição, Tribunais
constitucionais, Legitimidade (Direito), Análise do
discurso

Assunto: Direito, Direito constitucional, Direitos
fundamentais, Direito processual, Litisconsórcio

Busca-se neste trabalho uma reflexão sobre os elementos estruturantes para
formação da norma produzida pelo poder judiciário a qual possui efeitos gerais e
abstratos, bem como seus elementos legitimadores.
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Em ações para obtenção de prestações sociais, o regime de cooperação
instituído pelo art. 23 da Constituição Federal enseja a formação de litisconsórcio
passivo facultativo unitário, permitindo a extensão da eficácia da sentença e da
coisa julgada material ao litisconsorte ausente na fase cognitiva.
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DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA
E VIOLÊNCIA NO BRASIL:
estudos interdisciplinares - volume 1

DIREITO E REGULAÇÃO: delegação da
prestação de serviços do transporte aéreo
regular doméstico no Brasil

ISBN: 978-85-8042-717-2

ISBN: 978-85-8042- 739-4

Autores:
Lídia de Oliveira Xavier
Carlos F. Domínguez Avila
Vicente Fonseca - (Orgs)

Autor:
Humberto Alves de Campos
Páginas: 156

Páginas: 519

Assunto: Direito comercial - Brasil, Direito aéreo

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Este livro reúne trabalhos de professores, pesquisadores, mestres e intelectuais
provenientes das melhores universidades, núcleos e centros de ensino e
pesquisa de nível superior no Brasil. A obra apresenta caminhos cruciais para o
aperfeiçoamento do povo brasileiro; sobretudo no que tange a busca de soluções
pragmáticas para o bem-estar presente e futuro. Para tanto, cada capítulo tem o
objetivo de mostrar e procurar sensibilizar através de pesquisas inéditas, quais
são as soluções possíveis para as questões relacionadas com os DIREITOS
HUMANOS, CIDADANIA E VIOLÊNCIA, muito desejadas por todas as camadas
da população.

A obra tem por objeto a regulação econômica da delegação da prestação dos
serviços públicos de transporte aéreo regular doméstico no Brasil. O objetivo
deste livro é descrever, analisar e compreender o regime jurídico da prestação
dos serviços de transporte aéreo regular doméstico no Brasil.

IDENTIDADES E DIREITOS DA PESSOA
COM TRANSTORNO MENTAL

EPISTEMOLOGIA E LIMITES DA
RACIONALIDADE JURÍDICA: um estudo da
teoria da proporcionalidade

ISBN: 978-85-8042-798-1

ISBN: 978-85-8042-756-1

Autor:
Manoel Valente Figueiredo Neto

Autor:
Henrique Smidt Simon

Páginas: 170

Páginas: 156

Assunto: Direito civil, Doenças mentais, Igualdade
perante a lei

Assunto: Direito - Filosofia, Direitos fundamentais

No estudo ora apresentado ao público, procura-se demonstrar que a proposta
do jurista alemão Alexy não supera o positivismo jurídico, caindo, na verdade,
nos limites epistemológicos já outrora anunciados por autores como Kelsen,
Ross e Hart.

Parte-se dos estudos sobre as identidades das pessoas com transtorno mental
para analisar os seus direitos e as políticas públicas que as envolvem. Para tal,
delimita na questão do cometimento de ilícito penal, interdisciplinando temas
propícios, como a Medida de Segurança, o diálogo do Poder Judiciário com
a Psiquiatria Forense, a Desinternação Progressiva e as Políticas em Saúde
Mental.

DIREITO CONTEMPORÂNEO: perspectivas

ENSAIOS DE DIREITO PROCESSUAL

ISBN: 978-85-8042-732-5

ISBN: 978-85-8042-754-7

Autores:
Clodomiro José Bannwart
Frederico Oléa

Organizador:
Kleber Cazzaro
Páginas: 216

Páginas: 146

Assunto: Direito processual, Direito processual Brasil, Processo civil - Brasil

Assunto: Direito Civil

Os textos que formam o presente livro foram produzidos por professores e
alunos dos Cursos de Especialização em Filosofia Política e Jurídica e Mestrado
em Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina. Fomentam o
debate acerca das condições de possibilidade de o direito contemporâneo, em
diversas perspectivas temáticas – litigiosidade, humanidades, discricionariedade,
racionalidade jurídica e esfera pública secularizada – realizar a plena
concretização do Estado Democrático de Direito
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O livro, que nasceu dentro do Departamento de Direito Processual, do Curso de
Direito, da UEPG, congrega doutrinadores e juristas nacionais e internacionais,
revelando o respeito que a idéia deste livro alcançou. É assim que a OAB/
Ponta Grossa sente-se honrada em ver mais uma obra jurídica publicada por
Advogados e professores que em muito tem contribuído para o debate científico
do Direito, no caso Processual, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, no
Paraná e no Brasil.
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CURSO DE DIREITO TRIBUTÁRIO AMBIENTAL

A REFORMA DO CONSELHO DE
SEGURANÇA DAS NAÇÕES UNIDAS:
em questão a defesa dos direitos humanos,
intervenção humanitária e a segurança
internacional

ISBN: 978-85- 8042-810-0
Autor:
Paulo Sérgio Miranda Gabriel Filho

ISBN: 978-85- 8042-810-0

Páginas: 208

Autor:
Ulisses de Souza Cavalcante

Assunto: Direito tributário, Direito ambiental

Páginas: 90
Assunto: Nações Unidas, Direitos humanos,
Direitos sociais, Cidadania

A presente obra aborda a reforma do Conselho de Segurança da ONU, visto
que a sociedade internacional clama por mudanças concretas que de fato dê ao
Conselho condições de agir e utilizar os meios necessários para fazer cumprir os
propósitos previstos nas Cartas das Nações.

Além de angariar recursos para a manutenção do Estado, a atividade tributária
recebeu o dever constitucional de alcançar certas finalidades preestabelecidas,
como o aumento dos níveis de proteção ambiental. A tributação ambiental deve
permear o Sistema Tributário Nacional como um todo de maneira sistêmica,
coerente e concatenada.

O PROJETO DO FUTURO CPC:
tendências e desafios de efetivação

NOVAS FRONTEIRAS DO ESTUDO DO
DIREITO: biodireito, direito ambiental, teoria do
direito, direito de família, direito empresarial e
direito do trabalho

ISBN: 978-85-8042-831-5
Organizadores:
Juvêncio Vasconcelos Viana
Gretha Leite Maia
Ana Cecília Bezerra de Aguiar

ISBN: 978-85-8042-797-4
Organizador:
Fernando Horta Tavares

Páginas: 262

Páginas: 216

Assunto: Processo civil - Brasil

O advento de um novo Código de Processo Civil tem trazido à tona discussões
acerca das questões mais candentes, dos desafios mais urgentes e das
tendências mais acentuadas, com intuito de pensar soluções para dar efetividade
ao processo. Foi no sentido de contribuir para essas discussões que se reuniu
um grupo de estudiosos do processo para vasculhar as múltiplas perspectivas
que se desdobram na construção de um novo Código.

Assunto: Direito

O Volume II dos “Novas Fronteiras do Estudo do Direito”, oferta candentes
pesquisas e pioneiras argumentações no estudo dos novos Espaços do Direito,
como a Bioética e do Biodireito, com destaque para as Diretivas Antecipadas de
Vontade, do Transexual Operado e dos Templos Religiosos; a Teoria do Direito,
entre outros.

O EMENDAMENTO DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS NO BRASIL

O jurista que calculava
ISBN: 978-85-8042-831-5

ISBN: 978-85-8042-884-1

Coordenadores:
Gustavo Ferreira Ribeiro
Ivo T. Gico Jr

Autor:
Lucas Rodrigues Cunha

Páginas: 208

Páginas: 138

Assunto: Direito e Economia

Assunto: Medidas provisórias - Brasil

Este livro trata da interferência do Congresso Nacional nas Medidas
Provisórias no Brasil, investiga o funcionamento do presidencialismo brasileiro,
principalmente a maneira como o Congresso Nacional tenta interferir na agenda
política iniciada no Executivo através dos Projetos de Lei de Conversão (PLVs)
no período de 2001 a 2010.
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Inspirado pelo “Homem que Calculava”, “O Jurista que Calculava” sugere
as possibilidades que a análise interdisciplinar traz ao fenômeno jurídico,
especificamente com uso da Análise Econômica do Direito, ao reunir ensaios
críticos sobre a aplicação da referida metodologia em temas afetos à realidade
juseconômica brasileira.
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MERCOSUL: a Retórica de Política Externa
Brasileira em face do Princípio da Segurança
Jurídica e do Princípio da Democracia (2002
-2012)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL MODERNO:
estudos em homenagem ao prof. Juvêncio
Vasconcelos Viana
ISBN: 978-85-8042-882-7

ISBN: 978-85-8042-867-4

Autor:
Janaína Soares Noleto Castelo Branco
Ana Cecília Bezerra de Aguiar
Jair Pereira Gomes Maia

Autora:
Tamara Gregol de Farias
Páginas: 320

Páginas: 142

Assunto: Brasil - Relações exteriores, Brasil
- Relações econômicas exteriores, Comércio
exterior, América - Integração econômica, Tratados
comerciais, MERCOSUL, Área de Livre Comércio
das Américas (Organização)

Assunto: Direito processual, Direito processual
civil

Após um ano de estudos e debates, o Grupo de Estudos de Direito Processual
Civil da UFC apresenta a coletânea dos trabalhos produzidos pelos seus membros
pesquisadores. Refletindo a pluralidade dos aspectos investigados, têm-se textos
sobre variadas temáticas relevantes e atuais, podendo-se, inclusive, destacar a
análise da disciplina proposta para alguns institutos processuais no futuro Código
de Processo Civil.

Estudo amplo sobre a retórica e as decisões da política externa brasileira no
âmbito do Mercosul e as suas consequências para o ordenamento jurídico do
Mercosul, em especial, no que tange ao Princípio da Segurança Jurídica e o
Princípio da Democracia.

TEMAS ATUAIS SOBRE A TEORIA GERAL
DOS CONTRATOS

SUBTRAÇÃO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS
As exceções à obrigação de retorno previstas na
Convenção da Haia de 1980 sobre os aspectos
civis do sequestro internacional de crianças Interpretação judicial da adaptação da criança

ISBN: 978-85-8042-924-4
Organizadores:
Caio Pacca Ferraz de Camargo
Eliana Catelani Maciulis
Mário Sérgio Menezes

ISBN: 978-85-8042-841-4
Autora: Natalia Camba Martins

Coordenadores:
Marcelo Benacchio
Ronnie Herbert Barros Soares

Páginas: 302
Assunto: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Páginas: 308
Assunto: Contratos - Brasil, Direito empresarial
- Brasil

A ruptura familiar é evento que pode trazer efeitos nefastos para os envolvidos.
Apesar das consequências positivas da “globalização”, aumentando a liberdade
– e oportunidades – de locomoção de capitais, informação e seres humanos, o
fim de relações que envolvem pessoas de nacionalidades diferentes, que podem
viver em países dos quais não são nacionais, mostra-se ainda mais penosa para
as crianças fruto de tais relacionamentos.

O mote da obra é o exame da teoria geral dos contratos em visão ampla, por
meio da reunião dos temas de maior importância na atualidade no enfoque dos
aspectos social, econômico e jurídico dos contratos.

DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA
E VIOLÊNCIA NO BRASIL: estudos
interdisciplinares, volume 2

DIREITO INTERNACIONAL
CONTEMPORÂNEO: temas escolhidos 2ª Edição

ISBN: 978-85-8042-937-4

ISBN: 978-85-8042-955-8

Organizadores:
Lídia de Oliveira Xavier
Carlos F. Domínguez Avila
Vicente Fonseca

Autor:
Luiz Fernando Vescovi
Páginas: 212

Páginas: 312

Assunto: Direito internacional público

Assunto: Educação - Brasil, Educação - Aspectos
sociais, Ensino - Metodologia, Direitos humanos

A obra mostra os melhores caminhos para a obtenção de tudo que mais se
almeja na sociedade brasileira: a busca do direito, da igualdade e da felicidade.
Cada capítulo procura esclarecer e sensibilizar os leitores e estudiosos, como
através de pesquisas inéditas podem-se encontrar soluções para as questões
vinculadas aos Direitos Humanos, Cidadania e Violência; tema central de
preocupação de todos os dirigentes da nação brasileira.
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Obra de referência e consultas para advogados internacionalistas, juízes
federais, analistas internacionais, cientistas políticos, acadêmicos de cursos
de Ciências Jurídicas e Sociais, bem como quaisquer pessoas que atuem em
negócios internacionais ou no comércio internacional.
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CORTE INTERAMERICANA DE DIREITO
HUMANOS: resumo das sentenças

JURIS POIESIS – ANO 16
ISSN: 1516-6635

ISBN: 978-85-8042-571-0

Organizador:
Rafael Mario Iorio Filho

Organizadores:
Giorgi Augustus Nogueira Peixe Sales
vo Correia

Páginas: 454

Páginas: 658

Assunto: Direito – Periódicos

Assunto: Direitos humanos, Corte Interamericana
de Direitos Humanos, Sentenças (Direito
internacional público)

Este livro é o terceiro de uma trilogia jurídica voltada à defesa e difusão dos
direitos humanos. Organizou-se sistematicamente mais de uma década de
sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos em forma de resumos
que apresentam um panorama geral dos casos. São 116 resumos apresentados
com participação de 122 alunos de graduação e pós-graduação.

Temos a satisfação de apresentar à comunidade mais um número da Revista
Juris Poiesis, do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito da Universidade
Estácio de Sá (conceito 5, CAPES). A Juris Poiesis, situada no estrato qualis
B3, já vem adotando os critérios exigidos para o qualis B1. Daí, por exemplo, a
proporção entre artigos de autores do PPGD/UNESA e de autores externos. O
PPGD/UNESA vem consolidando uma nova vocação: a sua inserção nacional.

TRANSJUSFUNDAMENTALIDADE: diálogos
transnacionais sobre direitos fundamentais

UMA QUESTÃO DA CIDADANIA: O papel do
Supremo Tribunal Federal na intervenção federal
(1988-2008)

ISBN: 978-85-444-0005-0

ISBN: 978-85-8042-974-9

Autora:
Christine Oliveira Peter da Silva

Autor:
Rafael Mario Iorio Filho

Páginas: 224

Páginas: 136

Assunto: Direito fundamentais

Assunto: Direito, Cidadania, Brasil. Tribunal
Regional Federal

A obra é uma das primeiras experiências de pesquisa acadêmica, no campo
jurídico brasileiro, que busca revelar a gramática decisória do Supremo Tribunal
Federal e seus ministros.

O fenômeno da transjusfundamentalidade, investigado por meio de pesquisa
quantitativa e qualitativa, indica que há uma crescente tendência do Supremo
Tribunal Federal em utilizar jurisprudência estrangeira e\ou internacional como
fundamento para a construção de suas decisões constitucionais sobre direitos
fundamentais.

RESPONSABILIDADE INTERNACIONAL DO
ESTADO PELOS ATOS DE PARTICULARES

ESTUDOS EM DIREITO NEGOCIAL E
SUSTENTABILIDADE

ISBN: 978-85-8042-989-3

ISBN: 978-85-8042-587-1

Autor:
Fabio Luiz de Oliveira Bezerra

Organizadores:
Marlene Kempfer
Rita de Cássia Resquetti Tarifa Espolador

Páginas: 70

Páginas: 238

Assunto: Direito internacional

A presente obra aborda os dois principais critérios de imputação de atos de
particulares (controle geral e controle específico) para fins de responsabilidade
internacional do Estado, examinando o projeto de artigos da ONU e os
precedentes dos tribunais internacionais, tanto com jurisdição cível quanto
criminal.
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Assunto: Direito ambiental, Desenvolvimento
sustentável

A obra Estudos em Direito Negocial e Sustentabilidade resulta das atividades de
pesquisa do Programa Direito Negocial da Universidade Estadual de Londrina.
O objetivo é contribuir para análises em torno da preocupação global que é
a da sustentabilidade, e que na atualidade se estende para além do aspecto
tradicional ambiental, incluindo o econômico e o social.
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A ATUAÇÃO DO ESTADO NA DEFESA DA
CONCORRÊNCIA ASPECTOS JURÍDICOS
RELEVANTES

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
NAS FACULDADES DE DIREITO:
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO
JURÍDICO À POPULAÇÃO COMO MEIO DE
EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA

ISBN: 978-85-444-0041-8
Autor:
Sidney Morbidelli

AUTOR(ES): LUIS HENRIQUE BORTOLAI
ISBN: 978-85-444-0041-8

Páginas: 158

Páginas: 202

Assunto: Concorrência - Brasil, Direito antitruste
- Brasil

Assunto: Ciências Sociais » Direito » Teoria do
Direito

O objeto da presente trabalho surgiu a partir do desenvolvimento de ações,
serviços e atividades em um projeto de extensão universitária na Faculdade de
Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, especificamente entre
os anos de 2007 e 2009. Diante da necessidade de trazer à tona muitos dos
conceitos, aplicações e principalmente dos resultados obtidos pelos trabalhos
desenvolvidos nas diversas universidades existentes no Brasil, revelou-se
essencial um estudo específico dos projetos de extensão universitária nas
faculdades de direito, graças às experiências e aspirações almejadas pelos
seus participantes, os quais poderiam ser expedidos em desenvolvidos em
outras localidades, faculdades e regiões, de modo a difundir a extensão
universitária, seguindo a sua concepção constitucional.

A Constituição Federal de 1988 alterou o panorama das estatizações do
governo. Inseriu, no título da Ordem Econômica e Financeira, o princípio da livre
iniciativa, incumbindo ao Estado o papel de normatizador, fiscalizador e regulador
da atividade econômica. A partir de 1988, o Estado brasileiro deixou a função de
administrador empresarial e adotou o modelo de Estado denominado neoliberal.

O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO NO
BRASIL E NA AMÉRICA LATINA:
análise da importância da obra de Augusto
Teixeira de Freitas para o desenvolvimento
da disciplina

O BOM E O JUSTO NA CONSTITUIÇÃO DE
1988:
a influência liberal igualitária na prefiguração do
estado brasileiro
ISBN: 978-85-444-0107-1

ISBN: 978-85-444-0082-1
Autor: Joséli Fiorin Gomes

Autor:
Cristhian Denardi de Britto

Páginas: 100

Páginas: 302

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Assunto: Brasil. [Constituição (1988)], Direito
constitucional - Brasil.

No cenário globalizado, o Direito Internacional Privado ganha destaque. Com
isso, deve-se compreender como a disciplina se formou no Brasil e na América
Latina, o que se deu pela contribuição de Teixeira de Freitas. Assim, a obra se
propõe a analisar a relevância dos trabalhos do autor para a consolidação da
disciplina nesses contextos.

Expõe as principais teorias da justiça e a maneira como relacionam o bom e
o justo. Analisa como o constitucionalismo do século XX absorveu tais teorias,
articulando direitos fundamentais (como categoria instituidora do justo) e
democracia (enquanto espaço de definição do bem comum), para identificar a
teoria da justiça que serve de matriz fundamental da Constituição de 1988.

TEMAS DE DIREITO POLÍTICO

A TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO
ÔNUS DA PROVA NO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL

ISBN: 978-85-444-0131-6
Autoras:
Samira Macêdo Pinheiro de Amorim
Larissa Maciel do Amaral

Autor(es): Raffaela Cássia de Sousa

Páginas: 254

Páginas: 64

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Este livro esboça temas do direito e da política, ressaltando em várias passagens
a interdependência que os circunda. Ativismo judicial, manifestações sociais,
novo constitucionalismo, jurisdição constitucional, partidos políticos, crise de
representatividade, boa governança, globalização político-econômica, políticas
públicas e democracia são alguns dos tópicos relevantes abordados na obra. É
um livro dinâmico e provocativo, que nos oferece relevantes reflexões acerca do
papel das instituições estatais, sobretudo do Judiciário como intérprete constante
de Constituição – documento com vertentes político-jurídico-econômico-sociais.
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ISBN: 978-85-444-0640-3

Esta obra objetiva estudar a Teoria da Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova
inserida no novo Código de Processo Civil, através dos parágrafos primeiro e
segundo do art. 373.
Em sede de evolução histórica, o Código de Processo Civil de 1973 consagrou
a teoria estática do ônus da prova, prevendo critérios predefinidos para cada
uma das partes do processo se desincumbir do seu ônus probatório. Essa teoria,
no entanto, mostrou-se insuficiente para resolver os casos concretos, ante a
complexidade das relações sociais.
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HERMENÊUTICA E ARGUMENTAÇÃO NO
DIREITO

ESTADO E INDIVÍDUO:
estudos sobre intervencionismo estatal

Autor(es): Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha

ISBN: 978-85-444-0230-6

ISBN: 978-85-444-0037-1)

Autor(es):
Rafael de Lazari
Luís Henrique Barbante Franzé (Orgs)

Páginas: 220

Páginas: 290

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

A propagação das correntes discursivas, como as de feição habermasiana, foi
sentida no Direito, nele penetrando com grande aceitação e mostrando-se como
promissores instrumentos de legitimação do sistema jurídico em geral e das
decisões judiciais em particular. Por sua vez, algumas críticas lhes são dirigidas,
em razão de desconsiderar o que subjaz por trás de todo discurso argumentativo:
uma estrutura ontológica humana que evidencia um fenômeno compreensivo
originário, o qual projeta a hermenêutica a um plano universal, de caráter
fundamental. Entretanto, seriam essas correntes realmente inconciliáveis?
Hermenêutica e discurso argumentativo são faces opostas, cuja aproximação
configuraria uma incoerente “mixagem metodológica”?

Assunto: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Muitas são as formas de discutir o intervencionismo estatal na atualidade. Do
modo como o Estado realiza um processo metamorfoseador do que um dia foram
políticas assistencialistas, emergem inúmeras formas de fazer-se presente no
cotidiano daqueles por ele tutelados, nem sempre sendo tal processo visto com
“bons olhos”.

DIREITOS HUMANOS, CIDADANIA
E VIOLÊNCIA NO BRASIL: estudos
interdisciplinares - Volume 3

O CONCEITO DE TERRAS INDÍGENAS NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988:
crítica à decisão do Supremo Tribunal Federal no
caso Raposa Serra do Sol

Autor(es):
Lídia de Oliveira Xavier
Carlos F. Domínguez Avila
Vicente Fonseca

ISBN: 978-85-444-0263-4
Autor:
Alexandre Gonçalves Lippel

Páginas: 488
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A obra propõe uma releitura do conceito clássico de território presente na Ciência
Política e no Direito a partir da incorporação do seu significado antropológico de
maneira a compatibilizar o instituto jurídico das terras indígenas estabelecido na
Constituição Federal com instrumentos internacionais subscritos pelo Brasil.

O terceiro volume do livro Direitos Humanos, Cidadania e Violência no Brasil:
Estudos interdisciplinares reúne as reflexões de pesquisadores em busca de
compreensão ampla a respeito da sociedade brasileira no século XXI. No limiar
das grandes transformações que alteram a dinâmica das relações entre política,
economia, cultura e sociedade, os trabalhos apresentados pretendem fazer um
balanço das principais mudanças do país neste início de século.

CONSTITUIÇÃO DO SUJEITO DE DIREITO E
DIREITOS HUMANOS

O CONTRATO E OS TERCEIROS:
uma releitura do princípio da relatividade

ISBN: 978-85-444-0456-0

ISBN: 978-85-444-0398-3

Organizadoras: Guilherme Assis de Almeida Alessandro Martins Prado - Thais Lara Marcozo
Severo (orgs.)

Organizadoras: Patrícia Silva Cardoso

Páginas: 330
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Páginas: 156
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Direito

Satisfação reduz-se a muito pouco para expressar a gratificante sensação de
ver pronto e acabado o produto da ampla, diversificada e profunda pesquisa a que
se propôs o grupo liderado pelo ilustre Professor Guilherme Assis de Almeida, da
nossa velha Academia, e que não mediu esforços para realizar a investigação
no delicado cenário dos Direitos Humanos, envolvendo alunos do Programa
da Pós-Graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e
docentes do Curso Lato Sensu da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul.
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O livro procura dar conta de um ponto nodal do Direito Civil. Existiu mesmo no
mundo dos fatos um individualismo jurídico radical no qual os direitos de crédito
são apontados como relativos, uma vez que são apenas oponíveis às partes
intervenientes em uma determinada relação jurídica? Se existiu isso, argumenta
a autora, seria inadmissível, dentro desta perspectiva, a tutela externa do
crédito, qual seja, a projeção da eficácia das obrigações para a esfera jurídica
de terceiros.
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O CONCEITO DE JUSTIÇA EM PAUL RICOEUR

O JUIZ E O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL

Autor(es): Lino Rampazzo - Mário José Dias
(Orgs.)

Autor(es): Vallisney de Souza Oliveira
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Para celebrar o centenário do nascimento do filósofo francês, da linha
personalista, Paul Ricoeur (1913-2005), o Centro Universitário Salesiano de São
Paulo, na Unidade de Ensino de Lorena, organizou o “Seminário Internacional
Ricoeur” nos dias 05, 06 e 07 de agosto de 2013, iniciativa conjunta entre a
coordenação do Mestrado em Direito e o Curso de Filosofia, sobre o seguinte
tema: “O conceito de Justiça em Paul Ricoeur”. O mesmo tema aparece nesta
publicação, que disponibiliza a síntese das palestras proferidas no evento.

A presente obra procura examinar importantes institutos do Novo Código de
Processo Civil e sua relação com as funções, as vedações, os poderes e os
deveres do juiz. Em dez capítulos o autor analisa alterações e regras dispostas
no Novo CPC, sob o enfoque dos princípios do devido processo legal, da ampla
defesa, da fundamentação das decisões judiciais, da publicidade e da razoável
duração do processo. A imparcialidade, a suspeição e o impedimento do juiz
também fazem parte deste estudo, que examinou o sistema de precedentes em
face da independência judicial e a técnica de resolução dos casos repetitivos,
principalmente o incidente de resolução de demandas repetitivas. Outrossim, a
mediação e a conciliação processual e outras formas compositivas de litígio, que
tiveram um tratamento sistematizado no Novo Código, assim como a atuação
do juiz na produção, na distribuição do ônus e na avaliação provas também
compõem a presente obra.

ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM CIÊNCIAS
JURÍDICAS E SOCIAIS
Volume III

INTRODUÇÃO À TEORIA DO DIREITO

Autor(es): Kelly Gianezini - Paulo José Libardoni
(Orgs.)

ISBN: 978-85-444-1098-1
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Na obra “Estudos Contemporâneos em Ciências Jurídicas e Sociais Volume
III” estão contidas doze pesquisas de vinte e três estudiosos do campo jurídico e
do campo das ciências sociais distribuídos em dois eixos: o primeiro considerou
as temáticas da Democracia, do Direito e da Política enquanto que o segundo
eixo abrangeu as temáticas das Organizações, da Gestão Social e do Trabalho.

A obra – mesmo com a pretensão de ser introdutória – não dispensa um olhar
crítico que justamente nem sempre se faz presente em obras dessa natureza.
Quanto ao conteúdo, o autor teve o esmero de contemplar os principais tópicos
de uma introdução à teoria geral do direito, de modo a atender não apenas as
necessidades dos estudantes que iniciam a sua trajetória nos meandros da
ciência do direito e da dogmática jurídica, como também dos que se preparam
para as diversas carreiras jurídicas.
Além disso, já nas primeiras linhas transparece o compromisso do autor com
a concepção daquilo que se convenciona designar de um Direito Justo, que não
refuta o direito positivo, muito antes pelo contrário, dele arranca embora a ele não
se limite, visto estar associado a valores superiores que, por outro lado, carecem
de mediação dogmática para não ceder às tentações daquilo que Carl Schmitt

FILOSOFIA DO DIREITO E FORMAÇÃO
HUMANÍSTICA PARA CONCURSOS

PROPOSTA DE UMA CONSTITUIÇÃO DO
FUTURO:
novos princípios de igualdade perante as leis e de
democracia

Autores: Mariah Brochado Ferreira
(Organizadora)

Autores: Joilson Dias

ISBN:978-85-444-1366-1
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Obra dividida em duas partes, que se propõe a ir além das exigências da
Resolução nº 75 do CNJ e aborda, na parte I, de autoria de Mariah Brochado,
temas de Filosofia do Direito, Hermenêutica e de Teoria Geral do Direito e da
Política, e, na parte II, os temas da Sociologia do Direito, da Psicologia Judiciária
e da Ética e as Carreiras Jurídicas
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A Proposta de uma Constituição do Futuro está baseada em dois novos
princípios: o de igualdade perante as leis e o de uma nova forma de democracia.
O livro tem como objetivo fundamental fazer com que mais cidadãos entendam o
que é uma constituição, que papel esta exerce na construção de uma sociedade
do futuro. O novo princípio de igualdade perante as leis garante o princípio
constitucional de que a Constituição deve ser feita pelo povo, para o povo e
somente a este cabe a sua intepretação final. A adoção desse princípio, de
fundamental importância para o funcionamento eficiente, célere e sem vieses
e, principalmente, sem controles externos da justiça brasileira. O novo princípio
democrático garante duas condições essenciais de uma verdadeira democracia.
Primeiro, atende plenamente ao princípio do teorema Vox Populi (voz do povo),
ou seja, garante que as leis sejam mais igualitárias na sua formulação, pois não

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

431

DIREITO

Teoria do Direito
PAIS, AVÓS E RELACIONAMENTOS
INTERGERACIONAIS NA FAMÍLIA
CONTEMPORÂNEA
Coleção: Estudos sobre família
Volume 5

MÍDIA, DIREITO PENAL E O ESTEREÓTIPO DO
CRIMINOSO:
uma leitura biopolítica
Autores: Aline Ferreira da Silva Diel, Maiquel
Ângelo Dezordi Wermuth

Autores: Lúcia Vaz de Campos Moreira - Elaine
Pedreira Rabinovich - Maria Natália Ramos
(Orgs.)
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Nesta coletânea, intitulada “Pais, avós e relacionamentos intergeracionais
na família contemporânea”, é abordado o tema dos avós que, por si só, é
intergeracional, pois os avós existem a partir de netos; por outro lado, embora
contenha temáticas diversas, os estudos de avós e do envelhecimento possuem
uma complementaridade ligada à fase da vida. E, entre avós e netos, estão
os pais. De fato, os capítulos que fazem parte desta obra enfocam avós,
envelhecimento e pais, de várias óticas e desde diversos pontos de vista,
inserindo-os na sociedade. Este volume pode ser compreendido não como uma
colcha de retalhos, mas como retalhos que compõem uma colcha destinada a
proteger, acalentar e, principalmente, cuidar: pais, lhos, avós, netos e demais
membros familiares.

As sociedades contemporâneas apresentam-se estritamente condicionadas a
diferentes fatores regulatórios, oriundos de uma forma de controle e gerência
governamental que Michel Foucault (1989) denominou de biopoder. Imarcescível
à sua operacionalidade catalisam-se diversos conjuntos de relações/tecnologias
de poder aptas a regular e “docilizar” as massas e investir na vida, em busca
do desenvolvimento humano e do capital, adstritos ao paradigma do progresso,
protagonizando neste cenário as relações disciplinares e a biopolítica. De modo
paralelo, dado o avanço da globalização econômico-tecnológica, os espaços
comunicacionais, imanentes a essas relações/tecnologias de poder, tendem
a exercer, de modo específico, imponente papel frente a formação ideológica
dos atores sociais, a partir de um foco expositivo direcionado às emergências
dos ambientes urbanos. Notadamente, estes conjuntos regulatórios tendem a

MULHERES INVISÍVEIS:
panorama internacional e a realidade brasileira do
tráfico transnacional de mulheres

O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA,
CAPACIDADE CIVIL E A SUA CORRELAÇÃO
COM O CPC/2015:
interdição, curatela e a tomada de decisão
apoiada

Autores: Gianpaolo P. Smanio - Felipe Chiarello
de S. Pinto - Ana Cláudia Ruy Cardia Atchabahian
- Michelle Asato Junqueira - Ana Cláudia P.
Torezan Andreucci (Orgs.)
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A presente obra é resultado da pesquisa com o mesmo nome, produzida no
âmbito da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com
participação de pesquisadores nacionais e estrangeiros, de graduação e pósgraduação.
A inegável relevância do tema é enfrentada nos contextos legislativo, social
e jurisprudencial, demonstrando a complexidade do tema em textos que serão
referência para o estudo e para a busca de soluções sobre o tráfico transnacional
de mulheres.

Esta publicação aborda aspectos do direito material e processual da Lei nº
13.146, de 6 de julho de 2015 que “Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência”, contendo sólido embasamento científico acerca dos impactos
da lei nos variados institutos processuais afetos à capacidade civil das pessoas
naturais resguardando dignidade de pessoa humana.
Professor Mestre João Victor Mendes de Gomes e Mendonça.

DIÁLOGOS PROCESSUAIS:
democracia e justiça no contexto do CPC/2015

DIREITO ROMANO UMA INTRODUÇÃO AO
DIREITO CIVIL

Autores: Antônio Pereira Gaio Júnior
(Coordenador)

Autores: Severino Augusto dos Santos
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Trata-se de obra produzida pelo Grupo de Pesquisa em Direito Processual Civil
(UFRRJ/CNPQ) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro/Instituto Três
Rios, grupo idealizado e liderado pelo Prof. Doutor Antônio Pereira Gaio Júnior,
fortemente consolidado tanto institucionalmente como no âmbito do Diretório do
CNPQ e tendo como linha de investigação literária e produção científica a esfera
da relação intrínseca e extrínseca do Processo Civil e Desenvolvimento
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Há várias décadas, tenho o imenso prazer de conviver com professores de
Direito por ocasião dos agradáveis Encontros Brasileiros de Faculdades de
Direito, realizados, anualmente, em vários Estados da Federação.
Aconchegava-me, entre eles, ouvindo seus ensinamentos e participando das
conversas, percebendo alguma tristeza ao receberem notícias de que a disciplina
de Direito Romano não fazia parte da grade curricular de sua Faculdade. Essa
notícia causava revolta, tristeza e desencanto. Aiás, essa discussão tem quase
dois séculos e remonta ao próprio surgimento dos cursos jurídicos no Brasil.
Entretanto de quando em vez, seus semblantes mostravam alegria e
encantamento, esta sim, em forma de comunicação oficial, que a disciplina
passava, doravante, a integrar a grade curricular, ainda que presente no currículo
pleno.
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ANÁLISE JURÍDICA DA POLÍTICA ECONÔMICA:
a efetividade dos direitos na economia global

A NOVA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO

Autores: Marcus Faro de Castro - Hugo Luís Pena
Ferreira (Orgs.)

Autores: Andreges Meller Alievi - Gabriel
Eidelwein Silveira - Leonardo Veiga Merljak Paulo José Libardoni
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O direito praticado em países como o Brasil tem se mostrado crescentemente
disfuncional diante de situações que tendem a se tornar cada vez mais complexas.
Uma greve nacional de caminhoneiros e sua relação com a segurança energética,
a segurança alimentar em âmbito nacional e a política de preços da indústria
global de petróleo; desafios em diversas outras áreas de políticas públicas – tais
como a atualização de infraestruturas de telecomunicação, o combate ao déficit
habitacional ou a escolha de regras para a estruturação do mercado de trabalho
– todos esses são exemplos de situações complexas que atingem pressupostos
do desenvolvimento econômico e social, frequentemente resultando em tensões,
controvérsias e conflitos. Confrontados com a demanda por soluções, os juristas
têm contribuído apenas precariamente, preferindo, muitas vezes, medidas de
repressão dirigidas contra indivíduos e grupos que eventualmente tornem-se
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A reforma trabalhista não anuncia o fim dos empregos ou do trabalho - sendo
ilusão crer que videiras improdutivas permanecerão em pé - pelo simples fato
de que a tecnologia, a mecânica ou a química ainda não se tornaram capazes
de nos substituir integralmente. Mas vemos no dia a dia setores da economia
dispensando o insumo humano da forma permanente, sob um aporte variado
de justificativas.
No rural, uma colheitadeira (automotriz) substitui os Empregados Rurais na
colheita do soja ou do milho, tornando-os trabalhadores temporários; o mesmo
efeito é gerado por uma máquina de lavar roupas que possibilita a patroa
substituir a Empregada Doméstica por uma Diarista. Sob outra perspectiva,
o envelhecimento da população rural e urbana irá demandar trabalhadores
permanentes (acompanhantes, cuidadores, enfermeiros entre outros) no trato

SOBRE OS OMBROS DE UM GIGANTE SE VÊ
MAIS LONGE
Estudos em homenagem a Peter Häberle

PROCESSO COLETIVO:
teoria geral, cognição e execução 2ª edição,
atualizada e ampliada de acordo com a Lei nº
13.105/2015 – Novo CPC e Lei nº 13.300/2016 –
Mandado de Injunção

Autores: Rafael Caiado Amaral - Cláudia Perotto
Biagi - André Pires Gontijo (Orgs.)
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A obra “Sobre os ombros de um gigante se vê mais longe. Estudos em
Homenagem a Peter Häberle” constitui a reunião de textos clássicos do próprio
autor combinados com escritos desenvolvidos a partir de elementos de suas
teorias, constituindo um presente a Häberle de seus discípulos e valiosa fonte
de pesquisa.
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A presente obra aborda o sistema processual coletivo brasileiro, com breve
notícia do direito estrangeiro, e objetiva fornecer ao leitor as principais questões
que envolvem essa complexa metodologia de tutela dos direitos, tratando seus
pontos mais sensíveis e as tendências contemporâneas.
Para atingir o objetivo proposto, o trabalho foi desenvolvido em dez capítulos.
Inicia-se com a análise da evolução histórica da tutela jurídica dos interesses
transindividuais, notícias sobre alguns modelos de tutela coletiva no direito
estrangeiro e os princípios que norteiam esse microssistema.
Em seguida, apresenta-se o modelo processual coletivo vigente no Brasil e
seus principais instrumentos processuais, enfocando os bens jurídicos tutelados
e o regime da legitimação e da competência, passando, no quinto capítulo, aos
aspectos do direito probatório.

MASCULINIDADES (RE)CONHECENDO A LEI
MARIA DA PENHA:
um estudo de caso da atuação do MPDFT em
situações de violência doméstica contra mulheres

CIDADANIA, DEMOCRACIA E DIREITOS
HUMANOS
Autores: Denise Tatiane Girardon dos Santos
- Raquel Buzatti Souto - Tiago Anderson Brutti
(Orgs.)
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Relacionados com os filões de pesquisa do GPJur, os capítulos da obra
“Cidadania, Democracia e Direitos Humanos” se vinculam a uma ou a ambas
as linhas do grupo. A linha de pesquisa “República, Estado e Sociedade
Contemporânea” busca analisar temas relativos à organização do Estado
Democrático de Direito; às formas de governo e aos modos de exercício de
poder; aos direitos fundamentais dos cidadãos e aos novos direitos; aos desafios
práticos postos às sociedades contemporâneas; aos movimentos sociais e às
teorias constitucionais. A linha “Constituição, Processo e Democracia”, por sua
vez, consiste no estudo crítico da sociedade complexa frente aos sistemas
jurídicos e na análise hermenêutico-filosófica das demandas jurisdicionais e
políticas do Estado constitucional.
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Este livro é o resultado de pesquisas sobre a atuação inovadora do MPDFT
para efetivação da Lei Maria da Penha, trabalhando a sensibilização dos
homens autores de violência de gênero em contexto doméstico. Para tanto,
analisa-se o projeto-piloto da instituição (“Roda de Cidadania”) em seu objetivo,
desenvolvimento e execução.
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REPRESENTAÇÕES DISCURSIVAS DE
VÍTIMA E AGRESSOR E ORIENTAÇÃO
ARGUMENTATIVA EM TEXTOS DE
INQUÉRITOS POLICIAIS

A TUTELA JURÍDICA DA MORALIDADE
PÚBLICA:
um microssistema à luz da Constituição Federal
de 1988 e do Garantismo
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Esta obra traz uma investigação aprofundada da composição linguístico-textual
das representações discursivas de vítima e de agressor em inquéritos policiais,
com um particular interesse nos efeitos argumentativos dessa composição na
construção de sentidos em textos de inquéritos policiais relacionados com crimes
de violência praticados contra a mulher.

A tutela da moralidade pública, na ordem constitucional pós-1988, exige
o necessário diálogo entre o garantismo e a busca por uma gestão moral do
Estado, de modo que a legítima interferência jurídica na esfera individual, seja
qual for o bem jurídico, exige o respeito ao elemento humano, permitindo, então,
a formação de um microssistema.

Prof. João Gomes da Silva Neto

NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO
HUMANÍSTICA PARA A MAGISTRATURA DO
TRABALHO

PROPRIEDADE INTELECTUAL – REFLEXÕES
CONTEMPORÂNEAS

Autores: Cláudio Freitas

Autores: Paulo Parente Marques Mendes - Valdir
de Oliveira Rocha Filho - Marcelo Mazzola (Orgs.)
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Trata-se de obra delineada através de tópicos ordenados e bem detalhado,
sendo apresentados inúmeros posicionamentos doutrinários nacionais e
estrangeiros, bem como a jurisprudência brasileira, além de pontuações práticas
que podem ser indagadas em eventuais provas.

Este livro é fruto do mandato de 2016-2018 da CPIP - Comissão de Propriedade
Industrial e Pirataria da OAB/RJ e reúne artigos diversos sobre os temas de
Propriedade Intelectual e Pirataria, de autoria de seus participantes e alguns
colaboradores.

DEBATES SOBRE ESTADO EMPRESÁRIO E
REGULAÇÃO

DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS:
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“Obra organizada em razão dos trabalhos desenvolvidos no projeto de
extensão Fórum sobre Estado Empresário e Regulação. O evento é parte
integrante do Grupo de Pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica do
Direito, coordenado pela Prof.ª Marcia Bataglin Dalcastel e pelo Prof. Gabriel
Rached, mas o evento é realizado com a colaboração, na organização acadêmica, dos professores Eduardo Manuel Val, Vinicius Figueiredo Chaves e Carina
de Castro Quirino. Nesta edição, entre os temas abordados estão as implicações
da atuação direta do Estado Empresário, que se divide (i) na atuação empresarial
nos mais variados setores da economia, e (ii) as implicações da atuação indireta
do Estado Empresário e Regulador, com enfoque nas novas tendências deste
atuar estatal, voltado, mais especificamente, para uma análise do comportamento
estatal no plano internacional e com uma abordagem sob os temas da Inovação
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O presente livro contribui com temáticas variadas sobre direitos humanos e
direitos fundamentais, o que revela o seu caráter multidisciplinar e interdisciplinar.
Os textos que integram a presente obra dizem respeito aos direitos humanos e
aos direitos fundamentais numa perspectiva mais ampla, mas também abordam
questões que estão inter-relacionadas com o direito civil, o direito penal, o direito
do trabalho, o direito empresarial, a filosofia, as questões de gênero, o direito
processual civil e os direitos dos povos indígenas.
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NOVAS FRONTEIRAS DO ESTUDO DO
DIREITO PRIVADO - Volume 6

PODER E DISCURSO:
Tópicos de Interpretação Constitucional
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O Direito Democrático é visto aqui à luz de pioneiras argumentações em
novas fronteiras do Direito Privado como a Bioética e as Tecnologias Digitais, o
Direito Empresarial, o Direito Civil e a Teoria do Direito. Destaque para o Direito
do Trabalho e em Previdência Social, sob a perspectiva crítica das recentes
reformas trabalhistas no país.

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito
Trata-se de obra a qual reúne trabalhos que têm, como tema transversal, o
desafio relacionado à tarefa de interpretar não só o sentido, mas os caminhos
por meio dos quais o sentido da Constituição é construído, com enfoque tanto em
questões estritamente teóricas, quanto em problemas relacionados à aplicação
das normas constitucionais a controvérsias concretas.

DIREITOS FUNDAMENTAIS E SEUS
REFLEXOS NO COTIDIANO

FUNDAMENTOS NORMATIVOS PARA A
CONSTRUÇÃO DE UM MÉTODO DECISÓRIO
BASEADO EM PRECEDENTES JUDICIAIS
Autores: Rodrigo Salazar
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A presente obra tem como objetivo estabelecer bases dogmáticas que viabilizem
a aplicação dos precedentes judiciais previstos no Código de Processo Civil
brasileiro (Lei 13.105/2015). Para tanto é investigada a existência de normas,
no Código de Processo Civil Brasileiro, que instituam uma metodologia decisória
que utilize os precedentes judiciais como parâmetros para obtenção da coerência
sistêmica. A hipótese apresentada é da existência de um método de decidir
com base em precedentes judiciais, decorrência da organização sistêmica dos
ordenamentos jurídicos, que se caracteriza por um compromisso com o passado,
obrigando a observância dos precedentes sobre um determinado tema. Para a
investigação da hipótese a obra foi dividida em quatro capítulos, cada um tendo
o precedente como foco, mas em perspectivas distintas. O primeiro capitulo foi
erigido sob uma preocupação conceitual sobre o precedente judicial. No segundo

Fruto do trabalho conjunto de vários pesquisadores, esta obra visa trazer
á discussão os Direitos Fundamentais esculpidos em nossa Constituição,
procurando disseminar seu conteúdo, discutindo sua aplicação no cotidiano,
tecendo comentários de forma didática no intuito de levar o leitor à reflexão.

O CONCEITO DE ESTADO LAICO NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL:
abordagens inclusivas e excludentes

TESTAMENTO VITAL:
limites e possibilidades no ordenamento jurídico
brasileiro
Autores: Alexandre Farias Peixoto

Autores: Stella Regina Coeli de Souza
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Uma das críticas mais comuns da produção acadêmica nacional é de os
mestrandos frequentemente optarem por repisar terrenos já explorados,
compilar opiniões consagradas ou meramente reproduzir pensamentos há muito
aceitos, dotando-lhes apenas de nova roupagem, ao tempo que permanecem
no lugar comum doutrinário. Definitivamente este não é o caso de Alexandre
Farias Peixoto. Sua escolha por um tema situado na intersecção entre Direito
Constitucional, Direito Civil e Direito Processual Civil, sem falar nas diretrizes
envolvendo responsabilidade civil, penal e administrativa, demonstram sua
preferência pelo novo e sua ousadia criativa no pensar. Orientar o autor em sua
pesquisa sobre Testamento Vital foi uma oportunidade de vê-lo desenvolver
suas próprias ideias com a sensibilidade que o caracteriza, acompanhando
seu desenvolvimento como pesquisador e, agora, verdadeiro doutrinador, no
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O livro apresenta um estudo detalhado acerca do alcance prático do princípio
do Estado laico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Os diálogos
entre os conceitos de laicidade extraídos das decisões analisadas e a chamada
“abordagem inclusiva” do mencionado princípio formam o cerne da obra.
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DIREITO HUMANO E FUNDAMENTAL AO
TRABALHO

DIREITOS FUNDAMENTAIS EM DEBATE
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O trabalho foi capturado pelo Direito e previsto, na democracia brasileira, como
humano e fundamental. O art. 6º da Constituição Federal de 1988 reconhece,
expressamente, o direito ao trabalho, contudo, a realidade social indica que esse
direito se encontra sem aplicabilidade prática e sem sentido. O objeto deste
livro é reconstruir, a partir das perspectivas da teoria e do método marxianos,
os sentidos do trabalho, em parte do mundo e no Brasil, para subsidiar com
um arsenal teórico e pragmático possibilidades de sentidos e de concreção do
direito ao trabalho. O primeiro capítulo abordou o método na obra marxiana. O
segundo capítulo tratou da historicidade do trabalho e do respectivo direito em
parte do mundo, enquanto o terceiro capítulo, recuperou esses dados na história
nacional. O quarto capítulo analisou a articulação entre direito e marxismo.
Nas considerações finais, o livro apresentou um rol exemplificativo acerca dos

Esta obra disponibiliza à comunidade acadêmica uma série de reflexões
acerca das problemáticas envolvidas na concretização de direitos fundamentais,
perpassando por discussões que envolvem desde a análise de teorias
estrangeiras acerca da concretização dos direitos sociais, até a observância de
concretos problemas locais. Observa-se, assim, que os textos promovem com
maestria a complexa interface entre a teoria dos Direitos Fundamentais e as
dificuldades práticas envolvidas na sua aplicação, analisando casos concretos e
buscando alternativas em conciliar o texto normativo com a realidade, indo além
do mero diagnóstico de problemas.
Fruto das discussões travadas na disciplina de Teoria Geral do Estado,
no âmbito do curso de Direito do Centro de Estudos Superiores de Bacabal/
Universidade Estadual do Maranhão – CESB/UEMA, o livro em análise projeta-

ENTRE SISTEMA E TRATADO:
o pensamento de Pontes de Miranda e a
modelização da sociedade global

O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR):
do contexto à otimização
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[...] Em André, como se percebe facilmente da obra apresentada, não há dois
Pontes de Miranda, e sim um autor que, tendo apresentado um projeto de uma
grande teoria social (isso em 1922, com o aludido Sistema de Ciência Positiva
do Direito) e escrito obras importantes sobre outros processos de adaptação
social, passa, a partir da década de 1950, a se dedicar, quase exclusivamente,
ao Direito como disciplina dogmática. Não que, antes, não o tivesse feito, haja
vista importantes obras jurídicas que publicou no período de 1916-1947 (como
História e Prática do Habeas Corpus e os Comentários ao Código de Processo
Civil). Ocorre que, por algum motivo que dificilmente será revelado, Pontes de
Miranda passou a ser “o jurista”, e não mais o cientista social como um todo. Não
obstante, tentando deixar de lado todos os tipos de enviesamento, legou-nos a
mais importante e coesa obra jurídica de nossa história. [...]

O livro propõe um breve resgate contextualizado da ciência processual
para evidenciar que os conceitos clássicos e tradicionais da nossa doutrina
passaram por profundas transformações. O intuito desta apresentação fundase na necessidade inafastável de expor as incongruências de concepções
dogmáticas processuais passadas com a atual exigência social de um Judiciário
consolidado como instituição democrática. Além disso, demonstra-se que o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, mais conhecido como IRDR,
por ser ferramenta processual inédita e inovadora, rompe com os paradigmas
preestabelecidos e serve como um mecanismo a ser utilizado pela Justiça
brasileira para conferir racionalidade ao sistema judiciário, coerência institucional
e segurança jurídica. Ao final, são lançadas bases para uma interpretação
normativa, com foco nos vácuos legislativos deixados pelo legislador, de
SABERES JURÍDICOS DAS FIP
Volume 2

O DIREITO CONTEMPORÂNEO EM DEBATE:
análises com ênfase nos direitos fundamentais
Coleção Direitos fundamentais Volume II
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Ao apresentar o Volume II, da Coleção O DIREITO CONTEMPORÂNEO EM
DEBATE: Análises com Ênfase nos Direitos Fundamentais, quero lembrar de que
o Direito atual passa por um momento único na história da humanidade. Na sua
trajetória de revisão dos princípios, o ser humano passou a ocupar o centro e a
atenção de todos os estudiosos do Direito.
A grande importância do estudo ora apresentado tem em vista a atualidade
jurídica e social e demonstra que o Direito se encontra em uma contínua evolução
cultural, familiar, econômica, científica e tecnológica, que sempre deve ter como
base os Princípios da dignidade da pessoa humana. Esta transcende e transmuda
mais com a garantia da proteção jurisdicional, que pode ser reconhecida como um
novo Direito Civil, Tributário, Trabalhista e Penal totalmente constitucionalizado.
O fenômeno social e jurídico vem demonstrando que essa eminência desse novo
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Saberes Jurídicos das FIP é, notadamente, o símbolo maior do relevante
esforço conjunto de alunos e professores do Curso de Bacharelado em Direito
das Faculdades Integradas de Patos (FIP), refletido nas maduras pesquisas que
permearam os Trabalhos de Conclusão de Curso no período letivo 2017.2.
Em breve resumo, cumprindo a meta de condensar – em uma obra física –
as monografias que obtiveram nota máxima no semestre supracitado, este
material representa o prestígio maior ao debate sério, honesto e preocupado
com um processo de densa qualidade no contexto da “ensinagem” jurídica. É,
entrementes, um espaço de prestígio a todo um universo de personagens e
materiais envoltos no ambiente jurídico da Instituição, que, como relevo maior,
encontram-se condensados nos trabalhos evidenciados nesta obra.
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DAÇÃO EM PAGAMENTO NA PGFN:
com créditos do empréstimo compulsório
sobre consumo de energia elétrica-Eletrobras,
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Nacional
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Um estudo que resultou em projeto de Lei, que permite à empresa privada e
instituição pública a quitação com até 80% de deságio, para dação em pagamento
de tributo da Receita Federal e contribuição previdenciária do INSS, vencida e
inscrita na PGFN, com Certificado da Dívida Pública, CDP-ECEE, securitizados
no Tesouro Nacional, relativo ao Empréstimo Compulsório sobre consumo de
energia Elétrica da Eletrobras-ECEE.
Detalhes do produto

Não é comum no Brasil o estudo do sistema constitucional americano de
maneira profunda. Essa carência produz enormes deficiências no preparo dos
nossos bacharéis, mestres e doutores em Direito, na medida em que o sistema
americano sempre exerceu forte influência sobre ordenamento jurídico brasileiro.
Essa omissão decorre do preconceito e do ambiente alienado que se apossou
das universidades brasileiras desde a década de 60 do século XX. Fiéis adeptos
de uma ideologia rancorosa com a dinâmica capitalista, desenvolvida com
retórica sedutora em território europeu, muitos dos chamados acadêmicos
embriagaram os universitários, jogando-os em uma arena de discussões
inúteis que só contribuem para o atraso da nação brasileira, uma vez que as
universidade perderam a ligação com a realidade e com as necessidades de um
país que já poderia figurar entre as principais potências do mundo.

TEORIA DO CASO E SUA APLICAÇÃO AO
PROCESSO PENAL BRASILEIRO

DIREITO PROCESSUAL DESPORTIVO:
o uso da arbitragem para resolução de conflitos
no futebol
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A obra “TEORIA DO CASO E SUA APLICAÇÃO AO PROCESSO PENAL
BRASILEIRO” demonstra uma pertinente preocupação com a formação
dos juristas e com as bases de sua atuação concreta. Munido de uma vasta
bibliografia, o leitor irá se deparar com um tema inédito no Brasil que em muito
tem a agregar ao desenvolvimento processual pátrio.
Thiago M. Minagé
Pós-Doutorando em Direito na UFRJ/FND.
Doutor e Mestre em Direito pela UNESA-RJ.
Professor da ABDConst-Rio; UNESA-RJ e EMERJ.
Presidente da ABRACRIM-RJ (Associação Brasileira de Advogados
Criminalistas – RJ); Membro do IAB (Instituto dos Advogados do Brasil) e
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O esporte, hoje consagrado como verdadeiro direito fundamental social, além
de representar importante instrumento cultural de integração, de promoção
da saúde, do desenvolvimento e da paz entre as Nações e de construção da
própria identidade nacional, seja praticado de forma lúdica ou profissionalmente,
tornou-se um verdadeiro negócio cuja indústria movimenta centenas de bilhões
de dólares por ano, especialmente no âmbito do futebol, seu verdadeiro carrochefe. O direito desportivo, neste contexto, desponta como ferramenta jurídica
fundamental para regulamentar a atividade esportiva, proporcionar estabilidade
e permanência às competições e garantir segurança jurídica aos negócios e
transações realizadas na esfera esportiva. A partir da necessária aproximação
do direito desportivo às ferramentas da teoria geral do direito e da teoria geral
do processo, a obra apresenta a arbitragem como um mecanismo qualitativo de

EXAME DA OAB:
100 questões comentadas e organizadas por
assunto

O RECONHECIMENTO DA
MULTIPARENTALIDADE PELO STF:
o interesse patrimonial em detrimento do afeto?
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Esta obra visa proporcionar aos estudantes do curso de Direito métodos
didáticos e facilitados de estudo na preparação para o Exame da Ordem.
Sendo assim, foram convidados 10 (dez) professores do curso de Direito, com
experiência profissional e excelente didática para responder questões sobre os
assuntos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, nos anos de:
2016, 2017 e 2018.
A metodologia desta obra permite que o estudante conheça o assunto cobrado
a partir de resolução de questões. Por isso, cada questão é organizada com
os seguintes itens: Prova; Assunto; Pergunta; Resposta; Legislação; Explicação;
Macetes/Dicas; Referências.
Dessa forma, as perguntas são respondidas abordando o assunto pertinente de
forma clara, simples e didática. São transcritos alguns dispositivos legais, a fim
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O Direito das Famílias brasileiro tem, nas últimas décadas, enfrentado
várias modificações conceituais, rompendo com barreiras e trazendo novos
paradigmas, bem como novas relações experimentadas pela sociedade. Esta
obra trará a dissertação de Mestrado elaborada pelo autor, o qual demonstrará
como o novo paradigma da multiparentalidade foi sendo admitido no mundo
jurídico, abordando a constitucionalização do conceito de filiação, em uma visão
histórica, trazendo a decisão não unânime do STF sobre a multiparentalidade
no RE 898.060/SC. Com base nesta decisão, tem-se como foco principal
desta pesquisa a análise da possibilidade do interesse unicamente patrimonial
que a referida decisão pode ensejar, desprezando-se a relação de afeto, bem
como o estado de filiação nas relações parentais, uma vez que a Suprema
Corte levou em consideração apenas o vínculo biológico para se caracterizar
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E-SINDICALISMO:
trabalho e reconhecimento na era do software

FEDERALISMO FISCAL E APLICABILIDADE
DO PRINCÍPIO DA REDUÇÃO DAS
DESIGUALDADES REGIONAIS
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E-sindicalismo: trabalho e reconhecimento na era do software – é uma obra
de Direito do Trabalho que desenvolve uma intensa pesquisa teórica acerca
dos desafios e possibilidades para o reconhecimento dos sindicatos obreiros
e a ampliação dos direitos trabalhistas em contextos de crises, especialmente
quando lançados argumentos de flexibilização e desregulamentação do mundo
laboral.
Para tal formulação, operou-se uma investigação interdisciplinar tendo
como importante marco teórico a teoria do reconhecimento recíproco de
Axel Honneth em diálogo com as abordagens sobre redistribuição de renda
e os novos movimentos sociais. A obra ressalta a importância de que os
sindicatos se articulem em redes e engajem-se politicamente para além das
pautas econômicas, utilizando-se das novas tecnologias da informação e da
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Discorrer sobre o federalismo fiscal e aplicabilidade do princípio da redução
das desigualdades regionais, no Brasil, requer, inicialmente, uma abordagem que
perpassa por diversas esferas, que vão desde os Direitos Tributário, Econômico
e Financeiro, bem como de aspectos atinentes ao Direito Constitucional.
Desta feita imprescindível se fez utilizar como referencial teórico autores que
contemplam os assuntos em seus respectivos campos de atuação.
Em consonância com o explicitado, a obra se divide em três capítulos, sendo
que no capítulo I, os estudos de maior relevo pautam-se em autores tais como:
Anderson (2009), Baleeiro (2010), Bercovici (2008), Conti (2016) Scaff (2016),
Braga (2016), especialmente em assuntos como o Federalismo, Competências
legislativas e administrativas e Federalismo Fiscal na Constituição da República
de 1988; quanto ao capítulo II, têm-se: Conti (2018), Lochagin (2016), Scaff (2016),

DIREITO VIVENTE
Coletânea de Decisões do 1º e 2º Graus de
Jurisdição

O PAPEL DO TERCEIRO E A EXPECTATIVA
SOCIAL
Autores: Fabiana Marion Spengler (Org.)

Autores: Francisco de Assis Filgueira Mendes
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O primeiro destaque digno de ser feito prende-se à disposição do Dr. Mendes
de expor sua posição por mais de um meio de divulgação. É muito comum juízes
tratarem suas sentenças e votos como simples cumprimento de obrigação.
Não foi, nesse sentido, uma única vez que me deparei com magistrados que,
sendo instigados por embargos de declaração, simplesmente diziam que aquilo
era sua opinião e que, se satisfeito não estivesse, buscasse o interessado uma
manifestação superior, denotando nenhum apego em defender sua tese que, se
clara não era, justificaria um empenho maior em fazê-la realmente persuasiva.
Estampa bem essa múltipla visão do autor a abordagem que faz de um simples
caso de responsabilidade objetiva do Estado (art. 37, § 6º, CF) por danos morais
e materiais, onde chega à concorrência de culpa em proporções diferentes do
que o texto que trata da responsabilidade não cuida, mas os acontecimentos da

Esta obra é fruto de um projeto de pesquisa financiado pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul – Fapergs, do qual os autores são
pesquisadores; é composto por textos
nascidos de parte significativa do estudo já desenvolvido. Desse modo, o
primeiro capítulo tem condão histórico conceitual e objetiva analisar a dicotomia
amigo/inimigo em Carl Schmitt abordando também o conceito de Terceiro ausente.
O segundo capítulo aborda o Terceiro Juiz e o desempenho de seu papel a partir
de um estudo atualizado de seu perfil. Adiante, o capítulo de número três aborda
o Terceiro Mediador e o Terceiro Conciliador que desempenham seus papeis
junto aos tribunais estaduais do Nordeste. Por fim, o capítulo quarto analisa o
Terceiro Mediador no cumprimento da Política Pública de resolução adequada
de conflitos. De conteúdo rico, com a presença de pesquisadores de distintos

ENSAIOS ACADÊMICOS DOUTRINÁRIOS.
PROCESSO DE CONHECIMENTO –
RESPOSTAS DO RÉU E SANEAMENTO
Coleção Ensaios acadêmicos doutrinários Volume

JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E A PERSECUÇÃO
PENAL DOS CRIMES CONTRA A HUMANIDADE
Autores: Sergio Vale
IISBN:978-85-444-3482-6
DOI: 10.24824/978854443482.6

Autores: Rômulo Weber Teixeira de Andrade
- Edison Teixeira Silva - Alécio Farias Gomes
Badalamenti - Carla Mariana Café Botelho Isabel da Silva Borges - Lívia Gentil Leite de
Araújo (Orgs.)
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ISBN:978-85-444-3556-4
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A presente obra é parte de um projeto que foi pensado há alguns anos, no
propósito de homenagear os alunos que figuraram como destinatários do meu
magistério e, por igual, àqueles que nos anos vindouros possam continuar
confiando parte do seu estudo acadêmico no curso de Direito à minha singela
contribuição.
O projeto consiste numa coletânea de livros abrangendo o desenvolvimento de
um estudo sobre as fases do processo de conhecimento, através de 4 (quatro)
livros, intitulados: I) Fase Postulatória – Petição Inicial, II) Fase Postulatória
– Respostas do Réu e Fase de Saneamento, III) Fase Probatória e IV) Fase
Decisória.
A ideia era que os acadêmicos autores da obra, ainda enquanto alunos da
disciplina, iniciassem a escrita do livro e, até a finalização do curso de graduação,
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O livro trata da persecução penal como etapa relevante quando da aplicação
dos processos da Justiça de Transição, esta que tem por objetivo reconciliar
um Estado que se comportava como de exceção e sua população vitimada
por ações classificadas como crimes contra a humanidade. O texto se ocupa
em discutir a importância da persecução penal daqueles crimes, de modo a
promover o escorreito processo transicional e a efetiva estabilidade social. Desta
forma, são analisados neste debate os elementos que compõem a Justiça de
Transição sob enfoque dos Princípios de Chicago, as nuances que se amoldam
aos crimes contra a humanidade e a necessidade da inserção da persecução
penal destes crimes como etapa indispensável para que o processo de transição
seja completo.
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ÉTICA E DISCIPLINA NA ADVOCACIA:
Tribunal de Ética e Disciplina OAB/RJ (TEDRJ) – 1998/2006 (com atualização e quadro
comparativo CED/2015) – Votos

DIREITO CIVIL CONSTITUCIONALIZADO

Autores: Roberto Paraiso Rocha

ISBN:978-85-444-2951-8
DOI: 10.24824/978854442951.8

Autores: Carlos Eduardo Silva e Souza (Org.)

ISBN:978-85-444-3570-0
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Número de páginas: 340
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A ética é essencial para a valorização do advogado. A compilação de ementas
nesta obra com os temas submetidos às decisões do Tribunal de Ética e
Disciplina da OAB-RJ, no período de 1998-2006, ilustra de modo inegável o quão
essencial é o Código de Ética profissional e quão relevantes os assuntos ainda
se mostram.

A presente obra reúne importantes estudos jurídicos sobre o Direito Civil
Contemporâneo, os quais buscam enfrentar temas que estão posicionados no
centro das discussões jurídicas e que têm guiado a consolidação de estudos
científicos, além de serem objeto de enfrentamento nas decisões proferidas
pelas mais variadas Cortes brasileiras.
Temas relevantes, tais como a constitucionalização do direito civil, a eficácia dos
direitos fundamentais nas relações entre particulares, o direito civil constitucional,
a personificação e a despatrimonialização da disciplina, entre tantos outros, são
enfrentados sob diferentes perspectivas e ramos jurídicos, com ampla liberdade
intelectual exercida por seus autores.
A obra “Direito Civil Constitucionalizado” tem como objetivo aglutinar os estudos
aqui apresentados, que buscam compreender a relação, os influxos e a interação

A PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER
COMO DIREITO FUNDAMENTAL:
igualdade de gênero, reconhecimento e
emancipação

ADVOCACIA NA ERA DIGITAL:
novos desafios

Autores: Vinícius Gabriel Silvério

ISBN:978-85-444-3834-3
DOI: 10.24824/978854443834.3
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Esta pesquisa busca analisar a evolução histórica e sociológica que envolve
o trabalho da mulher em critérios quantitativos e qualitativos, especialmente
no que tange a discriminação de gênero e seus principais motivos, bem como
se utiliza da pesquisa empírica acerca de dados estatísticos modernos. Assim,
tem-se que o panorama da mulher trabalhadora envolve uma série de medidas
protetivas legais sustentadas pelo desenvolvimento do direito antidiscriminatório.
Um dos preceitos mais importantes no direito foi a elevação da proteção do
trabalho da mulher à condição de norma fundamental. Desta forma, em razão
do comando constitucional o Estado tem o dever de promoção e proteção do
mercado de trabalho em que as mulheres estão inseridas. Sobre tal abordagem,
será demonstrado um rol exemplificativo de leis e Convenções internacionais
que versem sobre direitos das mulheres e suas principais conquistas, ainda

A Advocacia Felippe e Isfer (OAB/PR nº 200) é escritório resultante de décadas
de atuação profissional de seus sócios no mercado paranaense e brasileiro,
atualmente consolidada com corpo jurídico jovem e qualificado para as áreas de
Direito Empresarial, Tributário e Civil.
No ano de 2019, a AFI completou 35 anos de trajetória e, buscando celebrar
as conquistas até hoje alcançadas e a história de sucesso do Escritório – que
tem nas relações interpessoais a sua base fundamental –, decidiu publicar uma
obra coletiva que estivesse fundada no passado, mas com olhar para o futuro.
A temática escolhida foi a Advocacia da Era Digital: Novos Desafios, a partir da
qual o corpo de advogados da AFI se aprofundou nos mais variados aspectos
do âmbito jurídico contemporâneo.
Os artigos têm como enfoque os temas mais atuais relacionados ao Direito

EMPRESA ESTATAL E REGULAÇÃO:
a atuação empresarial do Estado com objetivos
regulatórios

DEBATES SOBRE ESTADO EMPRESÁRIO E
REGULAÇÃO:
perspectivas latino-americanas

Autores: Luiz Augusto da Silva

Autores: Carina de Castro Quirino - Eduardo
Manuel Val - Gabriel Rached - Marcia Bataglin
Dalcastel - Vinicius Figueiredo Chaves (Orgs.)

ISBN:978-85-444-3713-1
DOI: 10.24824/978854443713.1
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O trabalho discute a atuação empresarial do Estado com objetivos regulatórios: a “Obra organizada em razão dos trabalhos desenvolvidos no projeto de
endorregulação. Trata-se de técnica regulatória pela qual, ao invés de editar normas extensão Fórum sobre Estado Empresário e Regulação. O evento é parte
jurídicas, o Estado age no interior do mercado – por meio de empresas sob seu integrante do Grupo de Pesquisa Estado, Instituições e Análise Econômica
controle – para criar incentivos comportamentais aos agentes econômicos.
do Direito, coordenado pela Prof.ª Marcia Bataglin Dalcastel e pelo Prof.
Gabriel Rached, mas o evento é realizado com a colaboração, na organização
acadêmica, dos professores Eduardo Manuel Val, Vinicius Figueiredo Chaves
e Carina de Castro Quirino. Nesta edição, entre os temas abordados, estão as
implicações da atuação direta do Estado Empresário, que se divide (i) na atuação
empresarial nos mais variados setores da economia e (ii) nas implicações da
atuação indireta do Estado Empresário e Regulador, com enfoque nas novas
tendências deste atuar estatal, voltado, mais especificamente, para uma análise
do comportamento estatal no plano internacional e com uma abordagem sob os
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O CHOQUE DE CIVILIZAÇÕES ENTRE O MUNDO
ISLÂMICO E O OCIDENTE:
a questão da liberdade de expressão

UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
TRABALHISTA E O SISTEMA DE
PRECEDENTES VINCULANTES

Autores: Raymundo Witte Lins

Autores: Natália Xavier Cunha
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O autor discute se a teoria do choque de civilizações explicaria a intensificação dos O ordenamento jurídico brasileiro encontra-se alicerçado sob as bases
conflitos entre o ocidente e o mundo islâmico na questão da liberdade de expressão. do Sistema Civil Law, marcado pela positivação do Direito e utilização da lei
Analisa os casos Salman Rushdie, os quadrinhos dinamarqueses e o atentado à como sua fonte primária. Observa-se, contudo, a incontroversa valorização da
Charlie Hebdo. No Brasil, os casos Editora Visão, Larry Rohter e Glenn Greenwald. atividade jurisdicional e interpretativa, bem como a utilização da Jurisprudência
como importante fonte de Direito, o que desafia uma releitura da tradição
jurídica nacional. Certo é que a interpretação jurídica pode acarretar decisões
divergentes, que violam os Princípios da Segurança Jurídica e da Isonomia.
Assim, imperiosa se faz a busca pela estabilidade, coerência e integridade dos
julgados, o que pode ser alcançado através do desenvolvimento de métodos
de Uniformização de Jurisprudência que sejam realmente eficazes. Esta obra
proporciona, pois, uma investigação histórica, comparativa e prospectiva
acerca dos métodos aplicáveis à Uniformização de Jurisprudência Trabalhista,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:
denegação da prestação jurisdicional e
esvaecimento do direito fundamental de acesso à
justiça na seara trabalhista

TEORIA E PRÁTICA DA ORATÓRIA FORENSE:
como convencer e persuadir falando
Autores: Pablo Jiménez Serrano

Autores: Debora Markman
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Na litigância processual, os adversários têm as mesmas condições, possibilidades
e oportunidades de obter uma decisão justa. Essa afirmação, todavia, é inaplicável
à seara processual trabalhista, na qual os litigantes se encontram em uma relação
assimétrica, na qual um é detentor do capital e o outro vende a sua força de trabalho.
Por isso é que possibilita o pedido de gratuidade de justiça e assistência judiciária
gratuita aos que declararem insuficiência de recursos, bem como o jus postulandi.
Até a Lei 13.467 de 2017, denominada reforma trabalhista, não existia a figura
da sucumbência para o trabalhador nas demandas nas quais sua pretensão não
fosse vitoriosa, possibilidade incluída pelo Art. 791-A e Parágrafos da Consolidação
das Leis do Trabalho. Ocorre que a inserção desse dispositivo não afasta as lides
temerárias, todavia, acaba por aprofundar a desigualdade de uma relação já
assimétrica, protegendo a parte mais forte: o empregador. Trata-se, assim, de uma
excrescência legislativa, fulminada por inconstitucionalidades diversas. O objetivo
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“Falar muito não é Falar bem! Fala bem quem cuida da estrutura e das
estratégias do discurso e se preocupa com o domínio da plateia, lançando
argumentos que visam o convencimento e a persuasão do seu interlocutor”
(SERRANO, Pablo Jiménez, 2019)
Neste livro, leitores atentos e interessados no assunto poderão encontrar importantes
referênciasteóricasepráticas,asaber,conceitos,retóricaecasospráticos,juntoàsestratégias
eàstécnicasdodiscursoque,quandoconvertidasemhábitos,permitirãooagircomprudênciae
elegância na arena pública: na política, na academia e no judiciário.
CONTÉM UMA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS USADOS PELOS MINISTROS DO STF,
RELACIONADOS AO CONHECIDO CASO DA PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA

ÉTICA PROFISSIONAL:
conceitos, princípios e regras da ética jurídica
Autores: Pablo Jiménez Serrano
ISBN:978-85-444-3879-4
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OS DIREITOS NAS VIVÊNCIAS DE CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E IDOSOS
Autores: Gilberto Lima dos Santos
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“A Ética e a Racionalidade condicionam o Ser Humano”
(SERRANO, Pablo Jiménez, 2019)

Através de análise da literatura científica e de relato de estudos empíricos, o
autor busca apreender possíveis similaridades e contrastes entre as vivências
de crianças, adolescentes e idosos no campo dos direitos. Desse modo,
A ética não é tudo, mas está em tudo. Assim, certamente se faz presente, com elabora uma visão panorâmica do exercício dos direitos, na perspectiva do
muita intensidade nas diversas profissões jurídicas e não jurídicas. Observando desenvolvimento psicossocial.
essa realidade, na presente obra optamos por desenvolver um estudo acerca da
incidência da ética no trabalho dos juristas teóricos e práticos. A obra foi escrita com
o intuito de auxiliar os graduandos e os profissionais do direito no conhecimento
dos fundamentos da moralidade profissional e, especificamente, da atividade
do advogado. Os temas aqui tratados procuram responder questões de cunho
conceitual e deontológico, que têm como precedente as diversas investigações das
causas dos conflitos de interesse presentes na ordem da teoria e da prática jurídica.
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O DIREITO À ADMISSÃO DA PROVA
DO ACUSADO NO PROCESSO PENAL
BRASILEIRO

O LIMITE DE DEDUÇÃO COM DESPESAS DE
EDUCAÇÃO NO IRPF:
uma análise jurídica e empírica sobre sua
constitucionalidade

Autores: Bernardo Braga e Silva
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Valadão
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A obra trata da constitucionalidade do limite de dedução com despesas de
Com subsídio na rica experiência criminal norte-americana, o presente
educação do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Trata-se de tema que trabalho propõe critérios minimamente rígidos que possam guiar o magistrado
vem ganhando cada vez mais notoriedade, com importantes julgados recentes quando da decisão acerca da admissão da prova requerida pelo acusado,
e a proposição da ADI 4927 perante o Supremo Tribunal Federal. Os assuntos expandindo-se o exercício do direito à prova defensiva.
relacionados são analisados com profundidade, bem como as diversas proposições
legislativas existentes sobre o tema. Inicialmente apresenta-se a legislação do IRPF
e os preceitos constitucionais que se relacionam com as deduções, objetivando
o alcance do delineamento do conceito do mínimo existencial e, mais além, os
contornos de seu núcleo educacional. Nesse momento, há o confrontamento
desses conceitos com o limite de dedução com educação, seja em seus aspectos
qualitativos seja quantitativo, verificando-se também o potencial ofensivo que o
limite pode trazer ao direito à educação. De forma a complementar essa análise,
A CRIOGENIA À LUZ DO ORDENAMENTO
JURÍDICO BRASILEIRO:
a (in)efetividade do direito de ser congelado

O ENCONTRO DE MONSTROS, A
MALDIÇÃO DE JUNO E A REVOADA DOS
CISNES:
a uniformização da jurisprudência gera
segurança jurídica?

Autores: Leyde Aparecida Rodrigues dos Santos

Autores: Emanuel José Lopes Pepino
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A presente obra reporta-se aos tempos atuais em que a pessoa humana está
sempre tentando burlar a morte e se vê obrigada a buscar a perpetuação da vida,
tendo em vista não suportar sua finitude.
Com base no caso concreto ocorrido no Brasil em 2012, no qual houve o embate
judicial entre três irmãs em busca da decisão favorável para a destinação do
corpo de seu progenitor: sepultamento, ou procedimento da criogenia no Cryonics
Institute no Estado de Michigan (EUA), a temática enfrenta vários questionamentos,
de cunho científico, religioso, político e jurídico, a fim de conhecer o avanço da
ciência, garantindo sempre o respeito da última vontade da pessoa humana. O
referido julgado permite o questionamento de até que ponto a última vontade da
pessoa humana deve ser resguardada.
Coube ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a decisão ao Recurso Especial,

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria
do Direito
Em resumo, o texto é ágil, sem abandonar as muitas referências que
lhe dão rigor e consistência. Ainda bem. Alívio para qualquer leitor que se
percebe arejado com imagens divertidas e empolgantes durante a leitura de
um trabalho que não tem como fugir de temas técnicos.
Este livro nos dá uma prova material de que seriedade e sisudez não são a
mesma coisa. É possível citar alienígenas, ser irônico e denunciar a ironia ou
hipocrisia de como as coisas nos são apresentadas e justificadas sem com
isso perder a correção do pensamento.
Mas o que ele quer explicar? Um problema atual: a falta de segurança
jurídica. E chamo à atenção para o verbo explicar. Não se trata apenas de
apontar o fato e as soluções a partir do já dito e redito sobre o problema e as
possíveis soluções. Este livro não é um resumo. É uma proposição.

SEGURANÇA JURÍDICA E PROPRIEDADE
PRIVADA

Quarta revolução industrial:
impactos nos Estados periféricos

Autores: Manoel Valente Figueiredo Neto
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A obra dialoga Segurança Jurídica e Propriedade Privada na perspectiva
constitucional da ligação transitória da propriedade com sujeitos passivos
indeterminados, na medida em que essa situação jurídica será exercida com
aqueles que tiverem contato e que necessitam de segurança para solidificar seus
atos.
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Quarta revolução industrial: impactos nos Estados periféricos pretende
oferecer ao leitor uma visão sobre o fenômeno da globalização e seu recente
acirramento com as inovações tecnologias e consequentes novas formas
de trabalho, compiladas como “quarta revolução industrial”, a partir de uma
perspectiva latino-americana.
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RESUMO DE DIREITO PROCESSUAL DE
CONHECIMENTO TRABALHISTA

TRANSDISCIPLINARIDADE NO DIREITO:
Coleção Família, Interfaces e Conexões - Volume
2
Autores: Teresa Cristina Ferreira de Oliveira Stephanie Rocha Viana Magalhães de Almeida
- Paulo Victor Fisher Couto - Wan Caique Lessa
Pereira (Orgs.)

Autores: Clivia Santana da Silva - Augusto Cezar
Ferreira de Baraúna (Aut.) - Augusto Cezar Ferreira
de Baraúna (Org.)
ISBN:978-65-86087-61-1
ISBN DIGITAL:978-65-86087-66-6
DOI: 10.24824/978658608761.1

ISBN:978-65-5578-066-6
ISBN DIGITAL:978-65-5578-043-7
DOI: 10.24824/978655578066.6

Número de páginas: 202

Número de páginas: 276

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do

A obra Resumo do Processo de Conhecimento Trabalhista constitui uma
A transdisciplinaridade no Direito apresenta temas contemporâneos numa
ferramenta de fácil entendimento, com profundidade teórica e alta qualidade técnica, perspectiva acadêmica e transdisciplinar. A partir de pesquisas teóricas,
lastreada em excelentes obras doutrinárias, legislação e jurisprudência atualizada. os artigos abordam nesta coleção temas referentes às relações familiares
como a conjugalidade, violência contra mulher, revenge porn, entre outros
temas pertinentes a sociedade contemporânea. Alguns dos artigos já foram
apresentados por professores mestres em Direito e seus respectivos alunos
em semanas científicas, o que representa um incentivo para entrada no stricto
sensu da graduação à pesquisa.

DIREITO, NOVAS TECNOLOGIAS E CONTROLE
SOCIAL

TEORIA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO NO
BRASIL:
Instrumentalismo processual

Autores: José Eduardo Lourenço dos Santos - Pedro
Rodrigues de Freitas Lippe - Rafaela Rabelo Daun Oliviê Samuel Paião (Orgs. e Coord.)

Autores: Sílzia Alves Carvalho
ISBN:978-65-5578-767-2
ISBN DIGITAL:978-65-5578-750-4
DOI: 10.24824/978655578767.2

ISBN:978-65-5578-427-5
ISBN DIGITAL:978-65-5578-426-8
DOI: 10.24824/978655578427.5

Número de páginas: 194

Número de páginas: 284

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito
Direito, Novas Tecnologias e Controle Social, é o nome de uma disciplina do Curso
de Mestrado em Direito do Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM,
a qual até 2019 se denominava Novos Direitos, Novos Riscos e Controle Social,
sendo a alteração do nome uma necessidade para adequação ao novo modelo
que recebeu o referido Curso a partir de 2020. Foram colacionados vários artigos
apresentados como conclusão de disciplina, nos anos de 2018 e 2019, e outros
eventualmente relacionados à temática, os quais entendeu-se serem merecedores
de uma maior publicação e apresentação ao mundo científico. Pesquisar as
tendências das políticas de controle social na atualidade em face dos avanços
tecnológicos, tendo como fundamento a abordagem crítica, interdisciplinar e
democrática frente aos direitos já tradicionais e novos riscos diante da evolução
social, cultural e tecnológica, em vista dos Direitos Fundamentais, constitui o

Esta pesquisa é o resultado de estudos realizados durante alguns anos
a respeito da efetividade jurisdicional executiva no Brasil, considerando as
questões que norteiam a segurança jurídica. O Código de Processo Civil de
2015, e, as alterações no modelo jurisdicional com a ampliação dos métodos
de resolução de conflitos, possibilitou a revisão teórico-metodológica da
teoria da execução no Brasil. Assim, apresenta-se uma contribuição para as
discussões a respeito da efetividade jurisdicional, considerando o sistema de
execução no Brasil e a política pública de acesso à justiça.

A VULNERABILIDADE DA CRIANÇA
VENEZUELANA EM BUSCA DE REFÚGIO NO
BRASIL

O JUÍZO DAS GARANTIAS E O
PROCESSAMENTO CRIMINAL NO CONTEXTO
BRASILEIRO PÓS-1988

Autores: Jacqueline Salmen Raffoul

Autores: Sara Ravena Camelo Coelho - Thiago
Allisson Cardoso de Jesus

ISBN:978-65-5578-950-8
ISBN DIGITAL:978-65-5578-945-4
DOI: 10.24824/978655578950.8

ISBN:978-85-444-4079-7
ISBN DIGITAL:978-65-5868-228-8
DOI: 10.24824/978854444079.7

Número de páginas: 162

Número de páginas: 78

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito
Trata-se de um livro sobre a situação da criança refugiada venezuelana no Brasil.
Considerando a existência de vulnerabilidade agravada decorrente do contexto
de refúgio, busca-se apresentar a adoção de padrões jurídicos mínimos como
possibilidade de mitigação de tal vulnerabilidade. Para tanto, serão utilizados
preceitos da Convenção de 1951 e do Estatuto da Criança e do Adolescente,
destacando a proteção integral que a criança faz jus.
A metodologia utilizada consistiu na análise de casos de refúgio no Brasil e no
exterior, bem como de pesquisa in loco, realizada em 2018, na cidade de Boa Vista
– Roraima. O questionário, previamente elaborado, foi aplicado em entrevista com
refugiados a fim de verificar as condições de acolhimento no País.
Desse modo, buscou-se demonstrar que, apesar de amplo arcabouço jurídico
aplicável à criança, a situação daquelas no contexto de refúgio é peculiar e carece
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Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito
Afigura-se a presente obra uma investigação crítica e reflexiva acerca do
instituto denominado como juízo de garantias, expressão da influência do
garantismo no processamento criminal brasileiro no pós-1988, considerando
a proposta normativa e a histórica continuidade do pensamento autoritário e
inquisitório no atuar do poder punitivo em um contexto de necessária afirmação
da Constituição e de seus valores, fecundando o nítido descompasso desse
novo instituto com o atual Código que é oriundo da violenta década de 40 do
século passado.
A presente obra, produto de intensa pesquisa de cunho monográfico e
resultado de iniciação científica realizada no Núcleo de Estudos em Processo
Penal e Contemporaneidade (NEPPC/DGP-Capes) do Curso de Direito da
Universidade Estadual do Maranhão, analisa institutos e contextos atinentes
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INVESTIGAÇÕES MULTIDISCIPLINARES:
a ciência e o desenvolvimento social

INTRODUÇÃO À TEORIA DO DIREITO
2ª Edição

Autores: Regina Maria de Souza - Ana Paula dos
Santos Prado (Orgs.)

Autores: Marcio Renan Hamel

ISBN:978-65-5578-826-6
ISBN DIGITAL:978-65-5578-835-8
DOI: 10.24824/978655578826.6

ISBN:978-65-251-0267-2
ISBN DIGITAL:978-65-251-0268-9
DOI: 10.24824/978652510267.2

Número de páginas: 202

Número de páginas: 148

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

O livro reúne capítulos produzidos a partir de pesquisas realizadas no âmbito de
projetos de iniciação científica, projetos de extensão e reflexões que emergiram
no cotidiano das atividades teóricas e práticas das áreas de Economia,
Psicologia, Educação, Engenharia Agronômica, Engenharia Civil, Biologia, Direito
e Administração.

A obra - mesmo com a pretensão de ser introdutória - não dispensa um olhar
crítico que justamente nem sempre se faz presente em obras dessa natureza.
Quanto ao conteúdo, o autor teve o esmero de contemplar os principais tópicos
de uma introdução à teoria geral do direito, de modo a atender não apenas as
necessidades dos estudantes que iniciam a sua trajetória nos meandros da
ciência do direito e da dogmática jurídica, como também dos que se preparam
para as diversas carreiras jurídicas.
Além disso, já nas primeiras linhas transparece o compromisso do autor com
a concepção daquilo que se convenciona designar de um Direito Justo, que
não refuta o direito positivo, muito antes pelo contrário, dele arranca embora a
ele não se limite, visto estar associado a valores superiores que, por outro lado,
carecem de mediação dogmática para não ceder às tentações daquilo que Carl

TRIBUTAÇÃO E PROTEÇÃO DO MEIO
AMBIENTE:
propostas para uma racionalidade transversal e
somativa
Autores: Guilherme Afonso Laskoski
ISBN:978-65-251-1095-0
ISBN DIGITAL:978-65-251-1096-7
DOI: 10.24824/978652511095.0
Número de páginas: 148
Assuntos: Ciências Sociais - Direito - Teoria do
Direito

DIREITO, NOVAS TECNOLOGIAS E CONTROLE
SOCIAL:
o cenário do direito digital
Coleção Direito, novas tecnologias e controle
social - Volume 2
Autores: Carolina Cristine Cavassini - Thales
Aporta Catelli - Victória Cássia Mozaner - José
Eduardo Lourenço dos Santos (Orgs.)
ISBN:978-65-251-0456-0
ISBN DIGITAL:978-65-251-0453-9
DOI: 10.24824/978652510456.0
Número de páginas: 238

Trata-se da continuação do livro editado no ano de 2019, ocasião em que
Este livro é heterotopia. É ímã que chama para si a coisa que habitava o mundo
dos sonhos e das queretividades. Ele evidencia que podemos – e por que não artigos dos anos de 2018 e 2019 compuseram o livro, observando-se que anos
dizer devemos? – nos lançar, cada vez mais, nós, pessoas pesquisadoras de antes já havia sido elaborado um primeiro livro onde a referida disciplina era
uma pequena instituição do interior da Bahia, ao cenário das investigações chamada de “Novos Direitos, Novos Riscos e Controle Social”.
cosmopolitas. Tomar para nós e ver por meio de nossos olhos temas que
algumas pessoas poderão reputar como a nós sendo alheio. E isso não significa
secundarizar as questões ditas locais, regionais. Em absoluto. Significa, antes,
pô-las no debate mais amplo de produção de conhecimento. Significa, ainda, nos
inserir, a nós mesmos, nesse panorama: a nós, a nosso grupo, a nosso programa
de pós-graduação e a nossa instituição de pesquisa.
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O AGRONEGÓCIO BRASILEIRO E
O COMÉRCIO INTERNACIONAL

SUSTENTABILIDADE E AGRICULTURA FAMILIAR
Autor(es): Olivier FranÃ§ois Vilpoux (org.)

ISBN: 978-85-62480-22-5

ISBN: 978-85-8042-139-2

Organizadores:
Adayr da Silva Ilha
Clailton Ataides de Freitas

Páginas: 290
Assuntos: agronegócio; comércio exterior; logística
e infraestrutura.

Páginas: 307
Assuntos: agronegócio; comércio exterior; logística
e infraestrutura.

Os capítulos do livro abordam o agronegócio brasileiro e a sua busca de
competitividade no mercado internacional. Embora o agronegócio tenha evoluído
nas últimas décadas ainda persistem as dificuldades internas nas áreas de
infraestrutura e logística, além das restrições que vêm do exterior através de
políticas protecionistas adotadas pelos países mais desenvolvidos. O livro oferece
modelos que procuram medir o destino das exportações e a competitividade de
alguns produtos e traçam simulações do impacto de acordos de comércio e de
políticas de proteção adotadas por determinados países.

O livro Sustentabilidade e Agricultura Familiar nasceu de uma reunião realizada
em Brasília, entre os dias 23 e 24 de Setembro de 2009, para o lançamento
da Rede Centro-Oeste de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Familiar
(RECAF). Por sua vez, a RECAF nasceu de um grupo de pesquisadores de
Instituições do Centro-Oeste, com interesses ligados ao desenvolvimento da
Agricultura Familiar.
Desde o início, a preocupação do grupo foi de uma abordagem pluridisciplinar,
que integrasse as diferentes linhas de desenvolvimento nas pesquisas sobre
Agricultura Familiar, tais como tecnologia, organização e meio ambiente. Esses
aspectos, de grande importância para o desenvolvimento do setor, são todos
tratados no livro.
ADMINISTRAÇÃO DO AGRONEGÓCIO NO
BRASIL

CUSTOS AMBIENTAIS INTERNOS E EXTERNOS:
umaanálisedainfluênciadoscustosexternosnodesempenho
econômico da agropecuária no cerrado

ISBN: 978-85-444-0013-5

Autor(es): Cleci Grzebieluckas

Organizadores:
Daniel Ferreira dos Santos
Renato da Costa dos Santos
Anderson Catapan

ISBN: 978-85-8042-449-2
Páginas: 179

Páginas: 116

Assuntos: agronegócio; comércio exterior; logística
e infraestrutura.

Os custos ambientais relacionados com a poluição, degradação, contaminação
e perda de biodiversidade estão ganhando cada vez mais espaço nas estratégias
das organizações em razão de que se não forem controlados poderão gerar
prejuízos econômicos e ambientais irreparáveis. A qualidade e a segurança dos
alimentos, a preservação do ecossistema e o aquecimento global tornaram-se
questões mais proeminentes e percebidas como estreitamente relacionadas
com o ambiente e com as atividades agrícolas, que incluem outputs de efeitos
negativos e positivos sobre o bem-estar das pessoas, das organizações e da
sociedade.

Assunto: Agroindústria - Brasil, Agroindústria Administração, Economia agrícola

O objetivo deste livro é apresentar aos alunos de cursos técnicos, graduação
e tecnólogos uma abordagem acerca do tema Administração do agronegócio
no Brasil, com informações sobre os principais conceitos, panorama, cadeia
produtiva entre outros temas pertinentes a temática proposta.

DESAFIOS DA CONTABILIDADE DE
CUSTOS NO MODERNO AGRONEGÓCIO
CONTRIBUIÇÕES DO MÉTODO ABC

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DO NORTE MATOGROSSENSE:
Aspectos e Situações da Logística
Agroinsdustrial

ISBN: 978-85-8042-970-1
Autores: Adriano Garcia Rosado Júnior
José Fernando de Piva Lobato

ISBN: 978-85-62480-61-4
Organizadores:
Gilberto Sisto Fernandéz
José de Souza Neto
Wylmor Constantino Tives Dalfovo

Páginas: 132
Assunto: Ciências Sociais - Economia

Páginas: 286
Assunto: Desenvolvimento econômico.
A rápida evolução técnica e a crescente diversidade de produção do agronegócio
brasileiro nas últimas décadas, responsáveis pelo sucesso e impacto econômico
da atividade na economia do País, trouxeram também, como um efeito colateral,
uma maior dificuldade para os produtores e técnicos identificarem o custo
de produção de seus produtos, gerados em matrizes produtivas altamente
integradas. Por isto, neste livro, os autores revisam as principais opções
disponíveis aos agentes do setor rural no tocante à contabilidade de custos em
seus negócios, com ênfase nas possibilidades oferecidas pelo método ABC
(Activity Based Costing).
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Grupo de Pesquisa em Logística Agroindustrial do Norte Matogrossense
(PROLOG), cujos pesquisadores: professores e alunos bolsistas de Iniciação
Científica, tem executado projetos de pesquisa nas diversas atividades vinculadas
direitamente a situações da logística agroindustrial das cadeias produtivas do
território, principalmente as de grãos, com destaque nacional em vários de seus
municípios, além da carne bovina de abate na Região de Cáceres/MT.
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DA QUESTÃO AGROECOLÓGICA:
uma perspectiva ecossocialista

DIREITOS FUNDAMENTAIS, DIREITO
AGROAMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE:
diálogos e pesquisas
Autores: Carlos Eduardo Silva e Souza - Marcelo
Antonio Theodoro (Orgs.)

Autores: Benedito Silva Neto
ISBN:978-85-444-1489-7

Páginas: 462

Páginas: 236

ISBN:978-85-444-2715-6
DOI: 10.24824/978854442715.6

Assunto: Ciências Sociais - Economia

Assuntos: agronegócio; comércio exterior; logística
e infraestrutura.

A questão agrária no contexto socioambiental do século XXI é o que
denominamos neste livro como “agroecológica”. Esta denominação foi adotada
para destacar a necessidade de integrar os problemas ecológicos ao debate sobre
o progresso técnico na agricultura e o papel que o campesinato pode desempenhar
no desenvolvimento das sociedades contemporâneas.
Na perspectiva ecossocialista adotada, consideramos que os problemas
ecológicos não são meras limitações às atividades humanas colocadas pelo “meio
ambiente”, mas surgem a partir da agravação das contradições entre, por um
lado, a dinâmica da formação e da circulação do valor econômico nas sociedades
contemporâneas e, por outro lado, a dinâmica dos sistemas naturais das quais elas
dependem para a sua sustentabilidade. Essas contradições possuem uma estreita
relação com as existentes entre a acumulação de capital e as necessidades

Os estudos da presente obra norteiam os assuntos ligados à área ambiental, ao
direito agrário, aos direitos fundamentais e à sustentabilidade, os quais ganham
espaço decisivo no cotidiano da sociedade contemporânea, de tal forma que
compreender as ideias e inquietações que permeiam essa temática se fazem de
máxima relevância na Ciência Jurídica atual.

DA MADEIRA AO AGRONEGÓCIO:
uma análise sobre o mercado especulativo e a
eficiência técnica no estado de Mato Grosso

TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE GRÃOS E
DERIVADOS
AUTORES: CRISTIANO DIETRICH FERREIRA
- MAURÍCIO DE OLIVEIRA - VALMOR ZIEGLER
( ORGS. )

Autores: Wylmor Constantino Tives Dalfovo - Aleido
Díaz Guerra
Páginas: 136

ISBN:978-85-444-4117-6
DOI: 10.24824/978854444117.6

ISBN:978-85-444-3159-7
DOI: 10.24824/978854443159.7

NÚMERO DE PÁGINAS: 326

Assuntos: agronegócio; comércio exterior; logística
e infraestrutura.

Da Madeira ao Agronegócio trata, fundamentalmente, sobre uma análise
do mercado especulativo e a eficiência técnica no Estado de Mato Grosso, e
pretende mostrar ao leitor os resultados alcançados numa série de pesquisas
desenvolvidas sobre o Agronegócio no Estado de Mato Grosso, com o intuito de
ajudar a conhecer mais a realidade das empresas madeireiras e sua participação
no desenvolvimento socioeconômico.
O livro pretende cumprir esse objetivo a partir dos resultados da utilização de
alguns métodos de análise econômica, conhecidos, porém pouco utilizados na
prática empresarial, sobretudo nas empresas madeireiras.
O livro é direcionado fundamentalmente para profissionais ligados às atividades
do agronegócio e da agricultura em geral, facilitando a utilização das ferramentas
tratadas no texto e em condições de avaliar os resultados alcançados.

Assunto: Ciências Sociais - Economia
Os grãos ou seus derivados estão presentes na maioria dos produtos alimentícios.
Nessecontexto,comessaobra,pretendemostrazerummaterialqueenglobaosprocessos
industriaisdamaioriadosgrãos,detalhandoosprocessosutilizadosparaaobtençãodeseus
derivados,relacionandocomosaspectosdalegislaçãoparacomercializaçãodecadaumdos
produtos apresentados.
Osprocessostecnológicosvãosendoconstantementemelhoradosaolongodosanos,com
oobjetivodemelhoraraeficiênciadosprocessos,possibilitandoageraçãodenovosprodutos
eoaproveitamentodoscoprodutosousubprodutosderivadosdessacadeiaprodutiva.Dessa
forma,osautoresapresentamasatualidadesetendênciasdepesquisa,comoobjetivode
situaroleitorsobrepossibilidadesparaodesenvolvimentodenovastecnologiaseprodutos.
Osautoresapresentamumalinguagemtécnica-científicaacessívelparaalunosdecursos
relacionadosemníveldegraduaçãoepós-graduação,etambémparaprofissionaisinseridos
nessacadeiaprodutiva,poisentendemosserdeextremaimportânciaqueessematerialpossa

QUESTÃO AGRÁRIA E PRÁXIS SOCIAL NO
SÉCULO XXI:
impasses, desafios e perspectivas
Autores: Márcia Yukari Mizusaki - Cláudia Marques
Roma - Alexandre Bergamin Vieira (Orgs.)
ISBN:978-65-251-0149-1
ISBN DIGITAL:978-65-251-0150-7
DOI: 10.24824/978652510149.1
Páginas: 494
Assuntos: agronegócio; comércio exterior; logística
e infraestrutura.
O livro apresenta as análises de estudiosos com postura crítica e de
compromisso, frente àqueles que sofrem os processos de espoliação nesse
modelo de produção: povos indígenas, quilombolas, camponeses, trabalhadores
e trabalhadoras. E traz esse debate para o Mato Grosso do Sul, estado que
reúne as mais vergonhosas estatísticas de violência contra os povos originários,
contra a natureza.
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ESTATÍSTICA BÁSICA E INFERENCIAL: um passo a
passo para aplicações práticas

ECONOMIA E IDEOLOGIA:
notas de aula de um curso de introdução à economia
política

ISBN: 978-85-444-0009-8

ISBN: 978-85-8042-455-3

Autores:
Rodrigo Pratte-Santos, Letícia Baraúna, Marcos Antonio
Casagrande, Juliana Salles, Lorena Helen Schayder
Frandoloso, Rosimeria Reis, Jessica de Souza, Sintia Souza
Bismarque Roberto, Kissila Reis, Igor Reichhlen Lopes

Autor:
André Nunes
Páginas: 219

Páginas: 112

Assunto: Economia - Aspectos sociais, Socialismo,
Capitalismo

“Li o livro e recomendo. Leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada no
conhecimento das diversas escolas do pensamento econômico. Livro extremamente
didático que, com um estilo direto e objetivo, explora as principais vertentes do pensamento
econômico. Como professor recomendo fortemente a adoção desse livro nas disciplinas
de Introdução à Economia, Evolução das Ideias Sociais, Desenvolvimento Econômico
e História do Pensamento Econômico. Este livro é uma contribuição significativa para o
aprendizado dos estudantes das áreas de ciências sociais.”
Adolfo Sachsida, Pós-doutor em Economia pela University of Alabama

Assunto: Estatística, Estatística - Problemas, questões,
exercícios, Estatística matemática
A obra tem como finalidade servir de base para estudantes, profissionais mercadológicos
e professores sobre as principais ferramentas estatísticas aplicadas ao desempenho
acadêmico, científico e tecnológico. Seu público-alvo poderá ser das mais diversas áreas do
conhecimento, portanto inespecífico, e qualquer pessoa que possua interesse em constituir
a estrutura teórico/prático-conceitual estatística diretamente aplicada em sua particular área
de interesse poderá conseguir).

ESTADO, ORGANIZAÇÕES E
DESENVOLVIMENTO LOCAL:
um olhar interdisciplinar

DO ELEFANTE BRANCO À PÉROLA CAPIXABA:
um estudo da Companhia Siderúrgica de Tubarão
quanto às relações de trabalho e à migração sob a
ótica do processo de globalização

ISBN: 978-85-8042-023-4

ISBN: 978-85-8042-063-0

Autores:
Lafaiete Santos Neves
Osmar Ponchirolli

Autora:
Danièlle de Oliveira Bresciani

Páginas: 259

Páginas: 162

Assunto: Desenvolvimento, estado.

Assunto: Globalização, relações trabalhistas

Este livro é uma constatação de que as temáticas ligadas ao Estado, ao desenvolvimento, aos territórios e ao meio ambiente crescem em interesse e importância no nosso
país, especialmente quando tratadas de forma articulada e multidisciplinar. Destaca as
potencialidades do local quando as forças endógenas podem e devem ser acionadas
para promover o desenvolvimento, a organização de trabalhadores, e a proteção ao meio
ambiente. Resgata pontos do debate estruturalista sobre o desenvolvimento, propondo
novas abordagens desta questão, superando as visões limitadas centradas no crescimento
econômico, dando conta, portanto do desafio colocado para o país de promover um desenvolvimento econômico e social, respeitando o meio ambiente e promovendo a melhoria das
condições de vida de sua população.

Quando de sua inauguração em Vitória, no estado do Espírito Santo, a Companhia
Siderúrgica de Tubarão (CST) representava ao imaginário da nação “um grande elefante
branco” localizado à beira mar, entrando em operação em meio à crise mundial da
siderurgia e em período de recessão econômica nacional. As análises apresentadas
de forma detalhada neste livro, referem-se não só a esse período inicial de implantação
da empresa, mas às etapas posteriores de seu desenvolvimento, que culminaram no
processo de privatização, com fortes impactos na sua estrutura organizacional e nas
políticas de emprego.

BRASIL XXI POSSE E CONQUISTA-DESAFIOS
PARA A INTEGRAÇÃO

AS RELAÇÕES ECONÔMICAS CHINA-ESTADOS
UNIDOS:
ENTRE A GEOPOLÍTICA E A GLOBALIZAÇÃO

ISBN: 978-85-8042-114-9

AUTOR(ES): BRUNO GUERRA CARNEIRO LEÃO

Autor:
Dorival Ari Bogoni

ISBN: 978-85-8042-425-6

Páginas: 166

Páginas: 182

Assuntos: Geopolítica, Brasil

Assunto: Ciências Sociais » Economia » Economia

O Brasil está chegando à maioridade. O mundo acompanha este despertar com todo
interesse. Novas realidades trazem não só euforia aos brasileiros, mas também incertezas.
“Brasil XXI - Posse e Conquista – Desafios para a Integração” é um instrumento para
facilitar o entendimento de nossas origens, a formação da nacionalidade e do território
brasileiro e a evolução até o presente.
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Ao final de 2010, Estados Unidos e China consolidaram-se como as duas maiores
economias do mundo. Além de individualmente indispensáveis para o dinamismo da
economia global contemporânea, EUA e China apresentam tal nível de interdependência
comercial, financeira e produtiva que há inclusive quem considere apropriado refletir sobre
a economia dos dois países como uma só entidade: Chimerica, no neologismo cunhado por
Niall Ferguson. Com o peso crescente da China em foros internacionais, uma nova sigla – G2
– foi também introduzida no jargão acadêmico e diplomático para expressar o protagonismo
desses países em temas que vão da mudança do clima à governança financeira global.
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AMÉRICA LATINA NO LABIRINTO GLOBAL:
economia, política e segurança - Volume 1

AMÉRICA LATINA NO LABIRINTO GLOBAL:
economia, política e segurança - Volume 2

ISBN: 978-85-8042-124-8

ISBN: 978-85-8042-334-1

Organizadores:
Carlos Federico Domínguez Avila
Renata de Melo Rosa

Organizadores:
Carlos Federico Domínguez Avila
Renata de Melo Rosa

Páginas: 260

Páginas: 260

Assunto: América Latina - Relações exteriores,
America Latina - Integração econômica, America Latina
- Política e governo

Assunto: América Latina - Relações exteriores,
America Latina - Integração econômica, America Latina
- Política e governo

América Latina no labirinto global é uma obra integrada por 12 ensaios que retratam
algumas das mais importantes mudanças e continuidades experimentadas pelas sociedades
do nosso continente, no decorrer dos últimos cinco anos. A pesquisa conjunta e coordenada
é realizada em vários planos, da economia à política, da segurança às questões das
identidades, bem como certos tópicos específicos tais como ciência e tecnologia, relações de
gênero e de etnia, integração regional e inserção internacional, e recomposição democrática.
A leitura dos artigos aqui reunidos procura ir ao encontro de questões transcendentais e
iluminar a dura travessia do nosso continente nos primeiros anos do século XXI.

América Latina no labirinto global é uma coletânea integrada por 15 capítulos dedicados a
explorar tópicos fundamentais da economia, da política, da cultura, da sociedade e da inserção
internacional deste continente. Um grupo de cientistas políticos, antropólogos, economistas,
sociólogos e historiadores – todos eles especialistas em estudos latino-americanos –
participam em um empreendimento ambicioso, consistente e construtivo. Esperamos que
a leitura dos artigos aqui reunidos ajudem a responder questões e eventualmente criem
condições favoráveis para futuras pesquisas de área.

DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA
NO BRASIL: a construção de uma agenda de pesquisa
em políticas públicas - Volume 1

DESENVOLVIMENTO E CRISE NA AMÉRICA LATINA:
ESTADO, EMPRESAS E SOCIEDADE
ISBN: 978-85-8042-307-5

ISBN: 978-85-8042-124-8

Organizadores:
Armando Dalla Costa, Ary Cesar Minella
Denise Barbosa Gros, Jacques Mick, Maria Soledad
Etcheverry, Wagner Iglecias

Organizadores:
Carlos Federico Domínguez Avila
Renata de Melo Rosa

Páginas: 400

Páginas: 302

Assunto: Empresas, Empresários, Desenvolvimento
econômico - História - Séc. XXI, História econômica

Assunto: Democracia - Brasil, Cidadania - Brasil, Brasil
- Política e governo, desenvolvimento econômico Aspectos sociais - Brasil
A obra que o leitor tem em mãos é resultado de pesquisa conjunta e coordenada de
16 acadêmicos – todos eles doutores ou mestres – sobre algumas das mais importantes
mudanças e continuidades operadas no Brasil nos primeiros anos do século XXI. Os capítulos
abordam assuntos que incluem direito e justiça, educação e saúde, ciência e tecnologia,
economia e segurança pública, direitos humanos e democracia. Muitas das questões
levantadas pelos autores são tratadas sob a perspectiva da formulação e implementação
das políticas públicas, assunto particularmente relevante na constante recomposição das
relações entre o Estado e a sociedade brasileira contemporânea.

Tornaram-se frequentes, nos últimos anos, notícias a respeito do papel das principais
agências internacionais rebaixando a nota, tanto de empresas e instituições financeiras,
como de Estados no assim chamado “velho mundo”, também conhecido como região de
“economias maduras”. Por outro lado, as mesmas agências optaram, em função de critérios
técnicos, pela elevação da nota de empresas e “países emergentes”. Este livro trata destas
e outras questões, sobretudo relacionadas com o Brasil e os demais países da América
Latina, levantadas por um grupo de pesquisadores brasileiros e estrangeiros que se reúne
regularmente a cada dois anos a partir de um workshop intitulado “Empresas, Empresários
e Sociedade”.

ESTUDOS EM CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS:
reflexões e experiências sob o enfoque econômico, contábil e
administrativo na região Norte de Mato Grosso

OS FATORES CONDICIONANTES DO
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
ISBN: 978-85-8042-364-8

ISBN: 978-85- 8042-204-7

Autor:
Fernando Alcoforado

Organizadores:
Wylmor Constantino Tives Dalfovo
Arlete Redivo
Geovane Alves de Lima Fedato

Páginas: 322
Assunto: Desenvolvimento econômico,
Desenvolvimento social, Globalização

Páginas: 132
Assuntos: Pecuária, Mato Grosso, Suíno, Aspectos
econômicos, Condições econômicas
Esta Coletânea de Artigos é parte alusiva à comemoração dos 10 anos dos
Bacharelados de Economia, Ciências Contábeis e Administração da Universidade do
Estado de Mato Grosso, Campus Universitário de Sinop, e pode ser resumida como a
união de conceitos e ideias dos Professores e Acadêmicos dos bacharelados mencionados
em prol do amadurecimento e consolidação do conhecimento no intuito de se fazer ciência
em Mato Grosso.
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Este livro foi elaborado com o objetivo de identificar os fatores impulsionadores e
restritivos condicionantes do desenvolvimento econômico e social de um país ou uma
região. Neste sentido, analisou-se a evolução do processo de globalização da economia
mundial ao longo de cinco séculos, a experiência desenvolvimentista no Século XX de
países selecionados, bem como a evolução da economia brasileira do Século XVI ao
Século XX a fim de extrair conclusões sobre os fatores impulsionadores e restritivos
condicionantes do desenvolvimento econômico e social dos países capitalistas centrais,
periféricos e semiperiféricos da economia global.
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ECONOMIA DO TRABALHO:
modelos teóricos e o debate no Brasil

DEMOCRACIA, DESENVOLVIMENTO E
CIDADANIA NO BRASIL: a construção de
uma agenda de pesquisa em políticas públicas
- Volume 2

ISBN: 978-85-8042-355-6
Autor:
Carlos Alberto Ramos

ISBN: 978-85-8042-335-8
Organizadores:
Carlos Federico Domínguez Avila
Renata de Melo Rosa

Páginas: 518
Assunto: Desenvolvimento econômico,
Desenvolvimento social, Globalização

Páginas: 370
Assunto: Democracia - Brasil, Cidadania - Brasil,
Brasil - Política e governo, desenvolvimento
econômico - Aspectos sociais - Brasil

Esta obra vem preencher uma lacuna na oferta bibliográfica no país, uma
vez que, no seu conteúdo, os fundamentos analíticos precedem e se articulam
com temas singulares ao país, como as políticas de emprego financiadas com
recursos do FAT, a importância da CLT nos resultados do mercado de trabalho,
etc.
A perspectiva microeconômica de oferta e demanda de trabalho merece a
atenção nos primeiros cinco capítulos. Um deles é dedicado aos indicadores
utilizados para monitorar o mercado de trabalho, onde são apresentadas as
fontes de dados mais populares.

Este livro reúne trabalhos de professores, intelectuais e pesquisadores de
algumas das melhores universidades e centros de produção de conhecimento
brasileiros. Trata-se de obra conjunta e coordenada de especialistas que
investigam, analisam e refletem sobre a situação do país no início da segunda
década do século XXI. Os textos apresentados são instigantes. Eles abordam
questões cruciais, cobrindo assuntos diferenciados e com olhar interdisciplinar.
Assim, apresentamos pesquisas sobre emprego, cidadania, identidades culturais,
direitos humanos, economia, políticas sociais, demografia, política.

HISTÓRIA ECONÔMICA DO BRASIL
REPÚBLICA

DO ESCAMBO AO FINANCIAMENTO:
UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA MOEDA
E DOS BANCOS

ISBN: 978-85-8042-306-8

AUTOR(ES): NATERMES GUIMARÃES
TEIXEIRA

Organizadores:
Eduardo Gelinski Junior, Armando Dalla Costa,
Marco Antonio Ribas Cavalieri

ISBN: 978-85-8042-441-6

Páginas: 254

Páginas: 266

Assunto: Brasil - Condições econômicas - Século
XX, Brasil - Política econômica - Século XX,
História econômica - Século XX

Assunto: Brasil - Condições econômicas - Século
XX, Brasil - Política econômica - Século XX,
História econômica - Século XX

Esta obra é composta por 10 ensaios que retratam algumas das mais
importantes transformações na História Econômica Republicana, assim como nas
empresas brasileiras do período. Tais textos foram apresentados e discutidos no
IX Congresso Brasileiro de História Econômica e 10ª Conferência Internacional
de História de Empresas, que ocorreram nos dias 7 a 9 de setembro de 2011, nas
dependências da Universidade Federal do Paraná, organizados pela Associação
Brasileira de Pesquisadores em História Econômica ABPHE, em parceria com o
Programa de Pós Graduação em Desenvolvimento Econômico do Departamento
de Economia da UFPR.

Este livro faz uma análise de cunho teórico e operacional dos aspectos
monetários e financeiros de um sistema econômico capitalista. Seu principal
objetivo é o de servir de leitura complementar aos tradicionais manuais de Moeda
e Bancos, os quais são de uso corrente e quase exclusivo nos cursos de economia
monetária, sobretudo ao nível de graduação em ciências econômicas. Sob um
enfoque essencialmente didático-expositivo, o livro aborda os principais conceitos
pertinentes a este intrincado tema, procurando expor suas articulações e seguindo
uma seqüência progressiva, de acordo com a própria interdependência conceitual
a eles inerente.

ESTUDOS EM ECONOMIA: seleção de artigos
científicos: teoria e prática

ENSAIOS SOBRE ECONOMIA PARANAENSE
E BRASILEIRA

ISBN: 978-85-8042-478-2

ISBN: 978-85-8042-452-2

Autor:
Antonio Elias Asbeg Junior

Organizadores:
Armando Dalla Costa
Eduardo Gelinski Júnior
Janete Leige Lopes

Páginas: 214
Assunto: Economia - Estudo e ensino, Economia
- Metodologia, Pesquisa - Metodologia

Com o grau de complexidade e diversidade que os problemas econômicos
estudados atingiram, uma sucinta reflexão levada a efeito sobre o panorama
atual revela um caráter multidisciplinar nas abordagens.
Este livro é reflexo de uma antiga avaliação realizada pelos alunos do curso de
Economia da atual UNAMA, ao destacarem quando de seu último ano em 1990,
o hiato existente entre teoria e prática, ou seja, como aplicar o cabedal teórico
na realidade concreta.
A abrangência das áreas abordadas resulta de um estímulo à pesquisa e
contribuem à solidificação do conhecimento apreendido e à pluralidade da
qualificação do economista.
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Páginas: 317
Assunto: Finanças públicas - Paraná,
Administração financeira - Paraná,
Contabilidade pública - Paraná, Paraná - Política
econômica, Paraná - Condições econômicas,
Desenvolvimento econômico - Paraná
O livro é composto por 14 ensaios, atendendo a quatro temáticas mais
significativas, a saber:
I - A abordagem dos avanços da economia paranaense a partir de análises
setoriais;
II - A economia paranaense vista a partir de estudos regionais;
III - Contribuição de firmas e cooperativas para o desenvolvimento paranaense;
IV - Contribuições para o entendimento da economia brasileira.
Leitura relevante para gestores, estudantes e profissionais das áreas de
Economia, Planejamento Regional e Urbano e Desenvolvimento Econômico,
bem como para técnicos de órgãos públicos, dos níveis federal, estadual e
municipal.
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SER BANCÁRIO: viver o esplendor social ou o
trabalho precário?

COMPARAÇÃO ENTRE AS GRANDES
CRISES SISTÊMICAS DO SISTEMA
CAPITALISTA (1873, 1929 E 2008)

ISBN: 978-85-8042-537-6

ISBN: 978-85-8042-432-4

Organizadores:
Livia de Oliveira Borges
Gabriel Eduardo Vitullo
Júlio Ramon Teles da Ponte

Autor:
Raul Murilo Chaves Curvo
Páginas: 199

Páginas: 310

Assunto: Crise econômica, Crises financeiras,
Capitalismo, História econômica, Relações
econômicas internacionais

Assunto: Bancários - Brasil, Bancários - Emprego
- Brasil

O setor bancário brasileiro vive um ciclo agudo de transformações desde a
última década do século passado, acompanhando tendências do sistema
capitalista e das relações de trabalho. Essas últimas merecem espécie atenção
tendo em vista o bem-estar do trabalhador bancário. Organizamos, então,
o presente livro abrangendo quatro partes que tratam: da inserção do setor
bancário no sistema capitalista; das vivências psíquicas dos bancários em um
setor em transformação; de tais vivências no contexto dos bancos federais e das
experiências de ex-bancários dos antigos bancos estaduais.

Este livro é um estudo comparativo das grandes crises sistêmicas, ou de
transmissão mundial, que abalaram o sistema de produção capitalista em 1873,
1929 e 2008. Procurou-se através de uma breve reconstituição histórica examinar
as particularidades factuais, institucionais e algumas das soluções adotadas
no âmbito das Políticas Públicas. Também se deu ênfase na busca a cenários
monetários e financeiros que estivessem localizados em todos os três eventos.

OS ENLACES DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

REGULAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DA
ELETRICIDADE: compatibilidade com as leis da
natureza e com a ordem econômica constitucional

ISBN: 978-85-8042-578-9
Organizador:
Roberto Sagawa

ISBN: 978-85-8042-607-6

Páginas: 140

Autor:
Lucas Noura de Moraes Rêgo Guimarães

Assunto: Economia social, Educação - Aspectos
sociais, Desenvolvimento social

Páginas: 308

Esta é uma coletânea multidisciplinar sobre a Economia Solidária que é
um campo complexo de saberes e fazeres com vários recortes científicoprofissionais. O que une os diversos artigos de Os Enlaces da Economia
Solidária é uma atitude crítica e engajada contra a transformação da Economia
Solidária em um mero fim por si mesmo como se fosse uma periferia ou resto do
Capitalismo corporativo e globalizado.

Assunto: Energia elétrica - Brasil, Serviços de
eletricidade - Brasil, Direito e economia

O presente livro busca uma aproximação entre a ordem econômica
constitucional brasileira aplicada ao setor elétrico e a lei da entropia, a partir da
crítica à institucionalização do arranjo de mercado e da busca pelo lucro. Apoiase na discussão do papel do Estado como promotor de reformas estruturais
relacionadas à interação do homem com as fontes de energia.

A GÊNESE DO EMPRESÁRIO GAÚCHO:
instituições e o modelo de construção mental

DESAFIOS DO DESENVOLVIMENTO
CAPIXABA NO SÉCULO XXI

ISBN: 978-85-8042-619-9

ISBN: 978-85-8042-740-0

Autora: Ana Monteiro Costa
Páginas: 172

Organizadores:
Jorge Luiz dos Santos Junior
Wander Luiz Pereira dos Santos

Assunto: Ciências Sociais - Economia

Páginas: 136
Assunto: Espírito Santo (Estado) - Condições
econômicas, Desenvolvimento econômico,
Espírito Santo (Estado) - Política econômica

O trabalho propõe a análise da gênese do empresário no Rio Grande do Sul
sob a perspectiva institucional, mais propriamente segundo os modelos de matriz
institucional e de construção mental de Douglass North. Para tanto, recorre-se à
teoria de Schumpeter para caracterizar esse empresário, bem como o seu papel
no sistema capitalista.

www.editoracrv.com.br 		

A obra conta com a participação de profissionais com experiência na
área acadêmica e na gestão pública estadual e municipal. Os desafios do
desenvolvimento capixaba são muitos, e nesse livro apontam-se algumas pistas
do que não pode ser negligenciado nos debates e nas ações.
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INTRODUÇÃO À ECONOMIA
Uma abordagem lógico-histórica

A HEGEMONIA DO CAPITAL FICTÍCIO: a crise global
sob a perspectiva heterodoxa

ISBN: 978-85-8042-759-2

ISBN: 978-85-8042-930-5

Autor: Cláudio Gontijo

Autores:
Joanílio Rodolpho Teixeira
Paula Felix Ferreira

Páginas: 242

Páginas: 248

Assunto: Ciências Sociais - Economia

Assunto: Mercado financeiro - Brasil, Brasil - Política
econômica.

Este livro traz uma contribuição rica e inovadora do ponto de vista histórico e
analítico para o entendimento da formação, desenvolvimento e funcionamento do
sistema econômico capitalista

A literatura econômica dominante é equivocadamente cômoda ao proteger-se
debaixo do paradigma intelectual ortodoxo, preponderando ideias e visões que
buscam manter a “ordem convencional”. Este livro mostra caminhos alternativos
sob a perspectiva heterodoxa, revelando contradições da economia capitalista e
salienta respostas do Brasil a crise iniciada em 2008.

GESTÃO DE CUSTOS EM EMPRESAS DE SERVIÇO:
teoria e prática

REFORMA DO ESTADO E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NO BRASIL E NA ARGENTINA NA DÉCADA
DE 90

ISBN: 978-85-8042-844-5

ISBN: 978-85-8042-996-1

Autora:
Nara Medianeira Stefano

Autor:
Gabriel Augusto Miranda Setti

Páginas: 204

Páginas: 194

Assunto: Contabilidade de custo, Custeio baseado em
atividades, Contabilidade gerencial

Esse livro apresenta um estudo direcionado para a gestão dos custos em
pequenas empresas prestadoras de serviço. Além de um caso prático o também
é apresentado um framework a respeito do uso do custeio ABC em pesquisas
acadêmicas

Assunto: América Latina - Política e governo - Século
XX, América Latina - Política econômica, América
Latina - Condições econômica, Desenvolvimento
econômico - América Latina, Globalização

Este livro trata de um tema de grande relevância: as reformas de Estado e
as reformas administrativas no Brasil e na Argentina na década de 1990. O
aprofundamento das reformas liberalizantes, nestes países, aconteceu durante
o governo de Fernando Henrique Cardoso, do Brasil e Carlos Saúl Menem, da
Argentina.

MERCOSUL: democracia e mercado

MEDIAÇÃO NAS RELAÇÕES EMPRESARIAIS

ISBN: 978-85-8042-977-0

ISBN: 978-85-444-0481-2

Autor:
Antônio Cezar Santos

Autor: Renata Mayumi Sanomya
Páginas: 134

Páginas: 192

Assunto: Ciências Sociais - Economia

Assunto: América do Sul - Integração econômica,
MERCOSUL (Organização), Países do MERCOSUL
- Relações econômicas exteriores, Integração
econômica internacional
Esta obra estabelece uma relação entre a democracia política e a economia de
mercado, em condições determinadas de espaço - o Cone Sul da América Latina,
e tempo: a era da “globalização” e do “regionalismo”. A liberdade política caminha
ao lado da emancipação econômica e vice versa.
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A globalização e os efeitos decorrentes desse fenômeno modificaram a
maneira de vislumbrar o direito, demonstrando a necessidade de mudanças no
ordenamento jurídico para torná-lo capaz de acompanhar a dinamicidade do
mundo global e tutelar as relações transfronteiriças e interdisciplinares. A ideia de
utilização adequada da mediação como meio alternativo de solução de conflitos
se mostra um excelente instrumento na tentativa de melhorar o acesso à ordem
jurídica justa, imperativo de assento constitucional.
O cenário brasileiro atual encontra-se marcado pela crise vivenciada pelo
Poder Judiciário, o que ocasiona desprestígio e insegurança, porquanto a
demora desarrazoada tem o condão de permitir o fenecimento do bem da vida
pretendido. As repercussões em questão afetam a seara empresarial, cujo papel
alcançado no Estado contemporâneo é de indiscutível destaque.
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CONTRATAÇÃO INTERNACIONAL:
ALGUMAS ESPÉCIES DE CONTRATOS
MERCANTIS

EU COMPRO:
DECISÃO CRUCIAL DE UM CONSUMIDOR
AUTOR(ES): ANTONIO PIRES PINHEIRO

AUTOR(ES): DANIEL AMIN FERRAZ (ORG.)

ISBN: 978-85-444-0575-8

ISBN: 978-85-444-0343-3

PÁGINAS: 376

PÁGINAS: 158

Assunto: Ciências Sociais - Economia

Assunto: Ciências Sociais - Economia

Em nossos dias, a abrangência do comércio internacional é de tal monta que
chega a suplantar divergências no plano sociopolítico e ideológico, tendo como
consequência fulcral a criação de novos instrumentos jurídicos e técnicas de
cooperação.
O comércio internacional tem características próprias embasadas, quase que
genericamente, nos usos e costumes comerciais. Seu principal instrumento de
ação efetiva-se nos contratos internacionais que, dia a dia, em função dessa
mesma dinamicidade do mundo negocial contemporâneo, vem sofrendo
considerável incremento textual, criando fórmulas que possibilitam dar
fundamento, garantia, segurança e certeza aos negócios, sempre necessitados
de sustentação jurídica.

Ao se analisar o local onde compradores e vendedores se encontram a fim
satisfazerem suas necessidades é fácil perceber uma clara distinção entre essas
duas forças e uma natural vantagem para os primeiros. De um lado os vendedores
buscam maximizar sua lucratividade enquanto do outro, compradores visam
maximizar a satisfação de suas necessidades. Todavia as ferramentas utilizadas
em cada uma dessas forças são bastante diferenciadas em sua eficácia básica.
Muitas vezes o consumidor toma uma decisão de compra, certo de que ela está
baseada em suas reais necessidades, porém, sob uma análise mais detida
descobrirá que foi simplesmente induzido pelo vendedor a tomar aquela exata
decisão.

AS INTERVENÇÕES DO ESTADO NA
ECONOMIA EM TEMPOS DE CRISE:
O AUMENTO DO IPI À LUZ DO DIREITO DO
COMÉRCIO INTERNACIONAL

PRECIFICAÇÃO E RISCO NOS MERCADOS
DE RENDA-FIXA
AUTOR(ES): JOSÉ CARLOS DE SOUZA
SANTOS - ARMÊNIO DE SOUZA RANGEL

AUTOR(ES): TATIANA DE ALMEIDA FREITAS
RODRIGUES CARDOSO SQUEFF
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As intervenções realizadas pelo Estado na atividade econômica poderão afetar
diretamente a economia de outras nações, inclusive violando as regras de Direito
do Comércio Internacional, mesmo que constitucionalmente autorizadas, tal
como (re)agiu o Brasil em razão da crise mundial de 2008.

Este livro tem por objetivo apresentar os instrumentos básicos para a análise dos
mercados de renda fixa sejam domésticos sejam internacionais. O livro procura
expor de forma concisa os principais conceitos e, para não tornar a exposição
pesada e cansativa, algumas demonstrações são omitidas. Acompanha o livro
um conjunto de exercícios, formulário e leituras sugeridas em cada capítulo.
Este livro é, em grande medida, o resultado da experiência dos autores no
ensino das disciplinas de Matemática Financeira e Renda Fixa na FEAUSP.
Destina-se, primordialmente, a servir de suporte nos cursos de Economia,
Administração, Contabilidade e aos profissionais do mercado financeiro.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE

TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO:
APROXIMAÇÕES TEÓRICAS QUE TENTAM
EXPLICAR AS POSSIBILIDADES E DESAFIOS
QUANTO AO DESENVOLVIMENTO DE
LUGARES, REGIÕES, TERRITÓRIOS OU
PAÍSES
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GONZALEZ
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A evolução da profissão de contabilidade trouxe diversas mudanças. Uma delas
é a responsabilidade civil no exercício da atividade contábil. O profissional, diante
de suas diversas obrigações principais e acessórias de seu cliente, não está
atento a essas mudanças, não criando, assim, ações defensivas.
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O livro “TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO: Aproximações teóricas que
tentam explicar as possibilidades e desafios quanto ao desenvolvimento de
lugares, regiões, territórios ou países”, do professor e pesquisador Valdir Roque
Dallabrida representa uma importante e consistente contribuição à reflexão
teórica e metodológica acerca da temática do desenvolvimento territorial. Através
de uma profunda e atualizada revisão e síntese das principais concepções
teóricas e abordagens metodológicas das teorias clássica, latino-americana e
brasileira sobre o desenvolvimento, sobre o território e sua interrelação, o autor
nos oferece, de modo acessível, uma muito boa sistematização dos conceitos e
referenciais que nos auxiliam a compreender a evolução do pensamento teórico
sobre desenvolvimento territorial, bem como, buscar entender os diferentes e
complexos processos e dinâmicas territoriais de desenvolvimento que ocorrem
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AS RELAÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS
DA NOVA PARCERIA NAS COMMODITIES
AGRÍCOLAS

150 ANOS D’O CAPITAL: A ATUALIDADE DE
MARX
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Este livro tem como objetivo debater as relações de trabalho existentes no
meio rural brasileiro desde o final do século XIX, final do império, até 2013,
especialmente nas atividades agropecuárias ligadas ao agronegócio e que,
em sua grande maioria, vêm usando o trabalho de parceria em substituição às
relações de trabalho assalariadas.
São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santos, Bahia, Pernambuco, Goiás, Pará,
Piauí, além de outros estados vêm utilizando a parceria nas culturas de café,
cana de açúcar, fumo, algodão, seringueira, cacau, pecuária leiteira e de corte;
culturas brancas (milho, arroz, feijão, mandioca, dentre outras).
Na Mesorregião do Sul Baiano a parceria vem substituindo o assalariamento nas
pequenas, médias e grandes propriedades rurais, principalmente nas fazendas
de cacau e seringueira, desde que iniciou a terceira grande crise da cacauicultura

O presente livro apresenta a interpretação dos fenômenos atuais do capitalismo
sob a ótica da crítica da economia política realizada por Marx. O debate acerca da
natureza do dinheiro e do “papel” do ouro na atualidade; o processo de polarização
de classe visto tanto do ponto de vista nacional quanto internacional; o caráter
da dívida pública analisado numa perspectiva tanto lógica quanto histórica;
as novas formas de acumulação de capital na sua atividade internacional; a
economia política das práticas ligadas à internet: eis alguns dos temas tratados
por professores especialistas de suas respectivas áreas de pesquisa e que o
leitor poderá encontrar no presente livro.

CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA DA DÍVIDA
PÚBLICA E DO SISTEMA DE CREDITO
CAPITALISTA:
UMA ABORDAGEM MARXISTA

150 ANOS D’O CAPITAL: A ATUALIDADE DE
MARX:
ENSAIO SOBRE O CRESCIMENTO
ECONÔMICO E OS CONSEQUENTES
IMPACTOS AMBIENTAIS

AUTORES: JOSÉ RAIMUNDO BARRETO
TRINDADE

AUTORES: MARCUS EDUARDO DE OLIVEIRA
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“Parte-se nesta obra do pressuposto de que a teoria do crédito estabelecida por
Marx, mesmo que embrionária, em diversos aspectos, detém os componentes
necessários ao desenvolvimento de uma teoria das finanças do Estado
capitalista moderno, sendo o objetivo primário estabelecer esses componentes,
assegurando a visão de totalidade dinâmica, própria da construção teórica
daquele autor. Assim, propõem-se duas questões condutoras: 1) entender o
movimento específico de circulação dos títulos públicos e como ele influencia
na dinâmica do sistema de crédito; e 2) entender o papel da dívida pública na
dinâmica de acumulação real de capital e que funções ela desempenha no
capitalismo avançado”.

Em dois séculos de existência, o impacto de dois invasivos movimentos – o
industrialismo e o consumismo – imiscuído na esfera da economia de mercado
capitalista, desequilibrou completamente a relação Homem-Natureza, e, desde
então, nos colocou diante da mais séria e preocupante crise ecológica com a qual
passamos a conviver. Dada essa orientação, importa sublinhar que a estratégia
econômica estabelecida diante do principal dogma da economia tradicional –
o crescimento econômico ilimitado –, estruturalmente organizada e praticada
pelas economias que rapidamente se industrializaram ao longo desse tempo,
aproximou-nos de um beco sem saída da insidiosa destruição do meio ambiente.
Destruição que, convém asseverar, tem sido ajudada sobremaneira pela
irresponsável ação antrópica que se firma na estúpida mania de consumir sem
moderação por parte de 20% dos mais ricos da população mundial, consagrando-

ON THE ROLE OF FDI – ECONOMIC CHANGE
THROUGH INTERNATIONAL ECONOMIC
INTEGRATION:
THE CASES OF BRAZIL AND CHINA

CIÊNCIA DA ECONOMIA: DEMARCAÇÕES

AUTORES: HENRIQUE ESTIDES DELGADO
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AUTORES: ELEUTÉRIO FERNANDO DA SILVA
PRADO
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The Foreign Direct Investment (FDI), that was mainly flowing to developing
countries before the Second World War, became increasingly concentrated
among developed economies since the war’s aftermath. A similar increase in the
concentration of other capital flows and trade followed suit during many decades
in which the liberal post-war international order was far from being global. By late
20th century, increased international willingness to expand global markets was
matched by changes in the economic policy of developing countries, originating
a process that started to reshape economic geography and reorient FDI flows
and other economic flows. Eventually, in the wake of the 2008 global financial
crisis, developing countries again received the bulk of global FDI flows. The author
argues that the primary reason for the new distribution of FDI is how institutional
change at the global level interacted with institutional change within countries.
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A ciência da economia é um campo conflagrado em que disputam diversas
correntes de pensamento econômico. Aqui se aposta que a melhor forma de
compreender esse campo em seu conjunto, sabendo distinguir as diversas
linhas teóricas que aí competem, vem a ser por meio do estudo da questão
metodológica. Ora, nessa perspectiva, que não coincide com a dos livros de
história do pensamento econômico, é preciso fazer uma distinção clara entre
economia política clássica, marxismo, keynesianismo e teoria neoclássica. Eis
que são estes os quatro subcampos mais significativos dessa subárea da ciência
social. É evidente que, em cada um deles, subsistem variantes teóricas que
diferem mais ou menos entre si. É evidente, também, que há outras correntes
de pensamento que não se encaixam bem nessa divisão. Apesar disso, aqui se
julga que é por meio dessa ótica mais restrita que se pode ter a melhor visão
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UM MINUTO PARA COMPRAR E UMA VIDA
PARA PAGAR:
significados das compras para compradores
compulsivos e suas famílias

LAZER, TRABALHO E CONSUMO:
a dinâmica mercantil e os impactos socioculturais
AUTORES: CLEITO PEREIRA DOS SANTOS FELIPE MATEUS DE ALMEIDA (ORGS.)

Autores: Cleide Maria Bartholi Guimarães Ida Kublikowski - Hermano Tavares - Tatiana
Zambrano Filomensky

ISBN:978-85-444-2287-8
DOI: 10.24824/978854442287.8

ISBN:978-85-444-2233-5
DOI: 10.24824/978854442233.5

NÚMERO DE PÁGINAS: 204
Assunto: Ciências Sociais - Economia

NÚMERO DE PÁGINAS: 114
Assunto: Ciências Sociais - Economia

O presente livro é resultado do esforço conjunto de organizadores e autores
que têm desenvolvido pesquisas na área do lazer, do trabalho e do consumo
através de uma perspectiva crítica, que busca compreender esses fenômenos
como mecanismos que auxiliam no controle e subordinação dos trabalhadores
ao capital e suas regras.

Os autores oferecem na presente obra resultados inéditos sobre o
comportamento de comprar compulsivamente, obtidos em pesquisa acadêmica
e vistos sob a lente psicológica das interações familiares. Escrito de maneira
simples permite aos leitores obter conhecimento e apoio para lidar com as
dificuldades e vicissitudes que esse problema acarreta. O diálogo entre duas
disciplinas, a psiquiatria e a psicologia, apontam para a riqueza de conteúdos
que se integram e expandem as possibilidades de atendimento e cuidado para
aqueles que vivem e convivem com essa patologia.

INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE
INVESTIMENTO

CIDADE CRIATIVA E DESENVOLVIMENTO
SOCIOECONÔMICO COM
SUSTENTABILIDADE

AUTORES: JOSÉ CARLOS DE SOUZA
SANTOS

AUTORES: ELIALDO RODRIGUES DE
OLIVEIRA
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Nos últimos 30 anos o mercado financeiro brasileiro apresentou uma enorme
evolução, seja no tocante à sua estrutura como em relação aos instrumentos
disponíveis para investimento. Títulos de Renda-Fixa, Taxa DI, Taxa SELIC,
Ações, Fundos de Investimento Multimercados, Clubes de Investimento e Ações
são exemplos de nomes que fazem parte do dia a dia de todos que entendem e
tratam do investimento e do funcionamento do mercado financeiro e de capitais
no Brasil e no mundo.
Este livro tem por objetivo discutir os fundamentos da Análise de Investimento,
abordando temas complexos de forma simples e acessível a todos. O texto
começa com uma discussão da estrutura do sistema financeiro nacional,
descrevendo as principais instituições e suas funções. Em seguida aborda os
principais elementos da adequação dos diferentes tipos de instrumentos aos
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O potencial criativo de uma cidade se expressa nas pessoas e em preceitos
teóricos e práticos como o respeito, a tolerância, o talento, a observação refinada
dos processos de gestão criativa, no diálogo aberto com troca de experiências
e partilhas de conhecimentos tácitos e explícitos que evidenciam a dinâmica
inovadora do espírito do lugar.

COOPERATIVISMO E CONTRADIÇÕES:
O CASO BRASILEIRO

PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E
OS CATADORES DE MATERIAL RECICLÁVEL:
OPORTUNIDADES E DESAFOS

AUTORES: SERGIO FAJARDO - MÁRCIO
MENDES ROCHA

AUTORES: CLEIDINALDO DE JESUS
BARBOSA - FRANCIS LEE RIBEIRO
- ANTONIO MARCOS DE QUEIROZ EMERSON SANTANA DE SOUZA
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“Essa obra traz uma importante reflexão que conecta diversos pontos das
incongruências do modelo brasileiro. Os autores oferecem ao leitor uma análise
crítica fundamentada em fatos e dados relevantes e, ao fazerem uma extensa
revisão da literatura amparada nos referenciais mais relevantes e recentes sobre
o tema, conduzem-no a uma compreensão do tema atualizando o Estado da Arte
do Cooperativismo. O livro sinaliza que o momento histórico atual é singular em
seus problemas e possibilidades.”
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A Lei nº 12.305/2010 criou no Brasil, a partir do Decreto nº 7.404/2010, a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), no ano de 2010, apresentando um
instrumento inovador para o alcance dos objetivos propostos: o pagamento por
serviços ambientais (PSA) para catadores de material reciclável. Ainda que se
reconheça a grande inovação trazida pela Lei, ao propor um instrumento de PSA
para catadores, a PNRS não avança. Assim, este livro tem como principal objetivo
investigar quais as possibilidades para a aplicação do instrumento econômico de
política ambiental intitulado de pagamento por serviços ambientais, apresentado
pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), para catadores de material
reciclável. Para tanto, recorreu-se a levantamentos bibliográficos a partir da
cienciometria com a finalidade de identificar e analisar as principais propostas
teórico-metodológicas e as principais experiências existentes no mundo
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ESSAYS ON POLITICAL ECONOMY AND
SOCIETY

OS JOVENS QUE NEM TRABALHAM E NEM
ESTUDAM NO BRASIL: CARACTERIZAÇÃO E
TRANSFORMAÇÕES ENTRE 2004 E 2015
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The University of Brasilia (UnB) was founded in 1962, following the ideas of
Anisio Teixeira and Darcy Ribeiro. The architect Oscar Niemeyer designed its
main building, the Central Institute of Science (ICC). The undergraduate course
in Economics was started in 1963, the MSc degree in 1973 and the PhD program
in 1997. Over the years, our department of Economics has been committed to
teaching and research at the frontier of the discipline. One main characteristic
has been its pluralistic vision in its approach to economic analysis, and its respect
for different branches that the evolution of socioeconomic ideas has shown. We
are happy to publish this volume in order to celebrate the 21th anniversary of the
PhD Program of the department and the publication of the proceedings of the First
International Colloquium in the same year.
Our department has a solid reputation for excellence on teaching and research.

A juventude é um período de transição entre a infância e a vida adulta. Ao longo
desse processo são possíveis diversas trajetórias que podem definir o futuro do
jovem. Esse trabalho busca compreender os motivos que levaram a cerca de 10
milhões de jovens brasileiros a nem trabalharem e nem estudarem entre 2004 e
2015 a despeito de uma série de políticas públicas voltadas para a sua inserção
no mercado de trabalho e no sistema de ensino e do crescimento econômico
que propiciou uma grande quantidade de novos empregos em parte deste
período. Na análise foi utilizado o conceito internacionalmente aceito de jovens
nem-nem, que abarca os subconjuntos de jovens inativos e de desocupados. Os
resultados mostram que os jovens de cada um desses subconjuntos possuem
características distintas, contudo existe um dinamismo na condição nem-nem.
Ou seja, uma parcela significativa desses jovens migra para outras condições de
CIVILIZAÇÃO EM DESAJUSTE COM
OS LIMITES PLANETÁRIOS: HOMEM,
ECONOMIA, NATUREZA: TENSÕES
ESTRUTURAIS

AS IDEIAS LIBERAIS – NA ECONOMIA (E NA
POLÍTICA):
SÍNTESES DE GRANDES OBRAS
AUTORES: JOSÉ ASSIS SIMÕES UTSCH
(ORG.)

AUTORES: MARCUS EDUARDO DE OLIVEIRA
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“Ludwig von Mises (1881-1973) é o maior expoente da chamada Escola
Austríaca de economia, fundada por Carl Menger. Professor e economista
com larga erudição e inteligência brilhante, sua obra vai muito além da análise
econômica, e absorve um sem número de perspectivas éticas, jurídicas e
filosóficas”.

Ao passo que o crescimento econômico se configurou no critério máximo de
boa governança, e justamente a partir dessa condição tudo foi resumido com
a expectativa maior voltada para melhorar as condições de vida humana, a
economia e os homens mudaram sistematicamente a face e a estrutura da Terra.
Com a política de crescimento orientando nossa caminhada civilizatória, passamos
a alicerçar nossas dependências materiais. Desde então, o ordenamento
quantitativo - essência do crescimento - ganhou primazia. Expandir é a regra. A
receita, única e diretiva, é a de produzir cada vez mais, mesmo que implique em
transgredir os limites planetários. No lugar de se procurar consolidar um pouco
mais os consagrados objetivos universalistas – a democracia, a liberdade, o bemestar social e os direitos humanos, por exemplo – é o crescimento econômico que
avança entre nós. O problema é que esse crescimento não tem sido minimamente

ESTADO, CAPITAL E TERRITÓRIO:
O LUGAR E O PAPEL DO BNDES NO
DESENVOLVIMENTO BRASILEIRO

O BANCO PALMAS COMO INDUTOR DE
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO SOCIAL
NA CIDADE DE FORTALEZA – CEARÁ

AUTORES: CARLA HIRT
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O BNDES é um banco estatal brasileiro que pôde ser considerado
recentemente como uma das maiores agências de fomento do mundo, e que
entre os anos de 2003 e 2014 se consolidou como um instrumento ativo tanto da
política interna quanto da política externa brasileira. Trata-se de uma instituição
emblemática, através da qual é possível entender como e quais projetos
políticos e econômicos foram postos em prática desde a sua criação, bem como
compreender importantes meandros do desenvolvimento brasileiro. Isto posto,
buscou-se aqui contribuir com os esforços para entender o lugar e o papel do
BNDES no desenvolvimento nacional, tendo como principal recorte temporal o
período que se inaugura em 2003. Contudo, na medida em que se compreendeu
as complexas relações e dimensões do BNDES e sua estreita relação com o
reescalonamento da estatalidade nos últimos anos, entendeu-se que, para
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Esta obra trata-se de uma pesquisa ampla, importante para pessoas
interessadas na área, ou mesmo estudiosas. Sobretudo, para a sociedade de
uma maneira geral. Com este intuito, a pesquisa a qual estamos nos referindo
teve como objeto de estudo o Banco Palmas, que se localiza em Fortaleza,
Ceará, no Brasil. Sendo o mesmo criado para responder à necessidade de
fomentar as áreas de criação de rendimento e trabalho que, fazendo uso de um
sistema econômico societário, permitem superar o eixo da pobreza localizado
numa área periférica, denominada por Conjunto Palmeiras, com uma população
de 30 mil habitantes.
O Banco Palmas foi o primeiro banco de economia solidária no Brasil, tendo
sido um forte indutor do desenvolvimento das práticas de Empreendedorismo
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SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO E
PROPRIEDADE PRIVADA
THE CONSTITUTIONAL TAX SYSTEM AND
PRIVATE PROPERTY
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A percepção do Sistema Tributário Constitucional, no âmbito da Propriedade
Privada, esboça a importância dos aspectos econômicos da tributação. Para tal,
discute-se a formulação teórica ocidental em torno do Estado e correlacionase o constitucionalismo com o pensamento constitucional. Analisa a incidência
tributária como ferramenta teórica que procura demonstrar sobre quem recairá
efetivamente o ônus do tributo com as perguntas: quem vai pagar?, por quê
vai pagar?, e para quem vai pagar?. Por fim, propõe que o poder de tributar
e os princípios constitucionais que se relacionam com o Sistema Tributário
Constitucional devem observar os direitos do contribuinte e a ampliação dos
direitos subjetivos.

“Que região é essa, que território é esse, que cidade é essa?”. Essas
indagações nos motivam a realizar uma viagem profícua por Do uno ao múltiplo:
desafios e perspectivas de uma cidade média, de autoria da Prof. Dra. Rita de
Cássia Oliveira Lima Alves, e norteiam este livro. Fruto de uma árdua e impetuosa
pesquisa que revisitou Vitória da Conquista em seus aspectos históricos,
demográficos, políticos e econômicos, desde meados do século XVII até os dias
atuais, para entender como a cidade se transformou no centro urbano e regional
que conhecemos hoje, esta obra é resultado de um esforço multidisciplinar. A
posição que Vitória da Conquista ocupa na sua região de influência, enquanto
única cidade média da região Sudoeste da Bahia, diante de um quadro de
fragilidade social do seu sistema urbano-regional, acena ao estudioso como
enigma. Os desafios para se tornar uma cidade média referência em qualidade

COMO INVENTAR O FUTURO PARA MUDAR O
MUNDO

PESQUISA E DESENVOLVIMENTO:
UMA ANÁLISE DA EFICIÊNCIA E DA
INFLUÊNCIA NA PRODUTIVIDADE DOS
FATORES NO BRASIL

AUTORES: FERNANDO ALCOFORADO
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DOI: 10.24824/978854443164.1

AUTORES: LUIZ MARCEL CHAGAS DA SILVA

NÚMERO DE PÁGINAS: 154

ISBN:978-85-444-3186-3
DOI: 10.24824/978854443186.3

Assunto: Ciências Sociais - Economia

NÚMERO DE PÁGINAS: 104
Assunto: Ciências Sociais - Economia

A invenção do futuro objeto deste livro visa a propor mudanças nos sistemas
econômico, político, social, internacional e ambiental do planeta Terra, para
superar suas crises que ameaçam o futuro da humanidade, evitando seu colapso.
Além do Capítulo 1 (Introdução), este livro é constituído pelo Capítulo 2 (O
previsível fim do capitalismo como sistema econômico dominante no século XXI),
Capítulo 3 (A degradação ambiental do planeta Terra no século XXI), Capítulo
4 (A escalada dos conflitos internacionais no século XXI) e Capítulo 5 (Como
inventar o futuro para mudar o mundo).

Este trabalho compreende dois estudos sobre economia regional. No primeiro,
foi medido a eficiência técnica das catorze Unidades de Pesquisa (UP) do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), através
da análise de envelopamento de dados (DEA) com três variáveis (dois inputs e
um output), utilizando o modelo BCC (Banker, Charnes e Cooper, 1984), para a
medição do desempenho, com retornos variáveis de escala, orientado a input. As
rodagens foram realizadas de forma anual, trienal e trienal móvel e os resultados
mostram que duas unidades atingiram eficiência acima de 80%, cinco unidades
atingiram eficiência entre 50% e 79% e sete unidades ficaram com eficiência
abaixo de 49%. Estes resultados podem ser usados para a implementação e
formulação de novas políticas nacionais de Pesquisa e Desenvolvimento no
Brasil, como a criação de estratégias mais eficientes na aplicação do orçamento

VALORAÇÃO ECONÔMICADO MEIOAMBIENTE
– TEORIA E PRÁTICA
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Valoração ambiental são métodos propostos para que as pessoas possam
perceber através de um valor de mercado que o meio ambiente faz parte do
contexto da vida e que uma vez espoliado, erodido, poluído e desrespeitado em
sua forma traz mais prejuízos que ganho ao homem de hoje e do futuro. Muitas
foram as tentativas de aperfeiçoamento dos métodos e diversas classificações
foram utilizadas, por isso uma métrica para realizar sua equivalência foram
apresentadas.
O rigor teórico no qual é pautado os métodos de valoração ambiental foram
reapresentados com o intuito de relembrar quão importante é a ligação da base
teórica com a parte técnica dos métodos.
Os métodos de função demanda oportunizam aos indivíduos se posicionarem,
exprimirem seus desejos contribuindo com uma classificação de valor do bem
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O comportamento eleitoral manifesta-se a partir de padrões geográficos
do voto, os quais estão intrinsecamente ligados às condicionantes políticas,
sociais e econômicas em diversos matizes geográficos, determinando, assim,
as diferenças identificáveis no comportamento do eleitor. Esse livro apresenta
uma investigação sobre a relação entre o instituto da reeleição e o crescimento
econômico ocorrido na década de 2000 nos municípios mato-grossenses. A
obra foi estruturada em cinco capítulos. Os capítulos 1 e 2 foram reservados
para revisão bibliográfica, a partir de estudos sobre a teoria do voto econômico
(com destaque para decisão racional do voto). No capítulo 3, foi utilizado para a
delimitação do universo da pesquisa, com apresentação das técnicas utilizadas
no estudo. No capítulo 4, foram abordados trabalhos de autores contemporâneos
com temas que versaram sobre a trajetória da expansão agrícola, com ênfase

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

455

ECONOMIA

Economia

ECONOMIA E POLÍTICA ECONÔMICA NO
GOVERNO DILMA (2011-2014):
UMA HISTÓRIA POLÍTICO-ECONÔMICA
DA PRIMEIRA ADMINISTRAÇÃO DE DILMA
ROUSSEFF
2ª EDIÇÃO
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BRASIL
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O século XXI, prestes a completar duas décadas, apresentou diversos pontos
de inflexão de natureza histórica, econômica, política e sociológica, com destaque
para a grave crise financeira de 2008. Nesse contexto, a economia brasileira
enfrentou igualmente uma série de oscilações e transformações, refletidas nas
opções de política econômica e modelo de desenvolvimento de seus governos.
O livro joga luz sobre o quadriênio do primeiro governo Dilma, no qual se localiza
um crucial momento de inflexão em termos de ciclo econômico e resultados
socioeconômicos, refletidos especialmente no crescimento do PIB, na produção
industrial e no nível de desemprego. Trata-se de momento histórico recente e, por
isso, sujeito a debates ainda acalorados.
Schincariol, com sua análise cuidadosa que mescla elementos de teoria
econômica, história e economia política, a partir de uma ótica kaleckiana e

Neste livro, tem-se o objetivo de compreender os movimentos gerais do capital e
do trabalho na dimensão regional, o Extremo Sul da Bahia, presentes na história,
em suas três fases de formação social e econômica, inerentes e típicas dos
processos de devastação e reflorestamento, sendo uma categoria “mercadoria”
no processo dialético de devastar a diversidade e reflorestar em monoculturas,
lógica da reprodução do capital, analisada em perspectiva histórica e concreta.
Entretanto, o que distingue esta região de outras é a presença dos movimentos
sociais rurais pela reforma agrária com a ação do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST), como movimento de contra tendência. Conhecendo a
história da formação social e econômica de outras regiões, estamos convictos
de que os processos são semelhantes aos do Extremo Sul da Bahia, a exemplo
do que vem acontecendo na região Amazônica, onde se reproduzem as formas

DO SOCIALISMO DA URSS AO CAPITALISMO
DA RÚSSIA – OS EFEITOS SOCIAIS DAS
REFORMAS CAPITALISTAS

ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO:
PRINCIPAIS AUTORES E ESTUDOS DE CASOS

AUTORES: SÉRGIO PRIEB

AUTORES: VINICIUS KLEIN - SABRINA MARIA
FADEL BECUE (ORGS.)
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Em muito pouco tempo, a Rússia, que no período anterior à Revolução era
um dos países mais atrasados da Europa, atingiu um desenvolvimento social
e econômico que dificilmente será superado por outro país. Os números das
conquistas econômicas e sociais da União Soviética devem ser resgatados, para
que a história dessa experiência vivida e construída por milhões de homens e
mulheres não seja esquecida. Por mais preconceitos que o capitalismo tenha e
não se canse de propagar a todo instante sobre a história da URSS, a humanidade
tem o direito e o dever de conhecer o outro lado da história e, assim, compreender
a experiência soviética com seus acertos e erros. Por mais que a condição de
vida da população russa tenha melhorado nos últimos anos sob o governo Putin,
ainda está muito aquém das suas conquistas históricas do tempo da URSS. Se
um dia será possível reverter as reformas capitalistas e construir novamente uma

Este livro foi organizado pela Associação Paranaense de Direito e Economia
– ADEPAR com o propósito de apresentar – de forma inovadora na literatura
nacional – o estudo da Análise Econômica do Direito (AED) pelas lentes de
seus principais autores e, num segundo momento, aplicar os instrumentos
desenvolvidos por eles em estudos de casos.
A escolha dos nomes que constariam da obra nos obrigou a fazer escolhas
difíceis, já que a contribuição de cada autor é diversa em termos da sua
natureza e da sua intensidade. Foram contemplados os autores identificados
com o período fundacional da AED nos Estados Unidos, bem como aqueles
responsáveis pela consolidação e expansão da AED. Este primeiro recorte gerou
uma predominância de autores norte-americanos, o que não significa que a AED
esteja adstrita a um país. Nosso objetivo é dar o primeiro passo para revelar

DIREITO E ECONOMIA:
DIÁLOGO ENTRE ECONOMIA POLÍTICA E
SISTEMAS DE DIREITO, PARA UMA CRÍTICA
AO FATALISMO ECONÔMICO EM FACE DA
CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

SISTEMA TRIBUTÁRIO BRASILEIRO EM
REFORMA:
CONTEXTO ATUAL, O PARADIGMA DO
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOAS
NATURAIS E A NECESSIDADE DE JUSTIÇA
FISCAL
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Na presente obra, define-se o diálogo existente entre a Economia e o Direito.
Caracteriza-se a contribuição do pensamento econômico, indicando-se a
repercussão dos princípios da economia nos processos de interpretação e
de aplicação das normas jurídicas. Desenvolve-se uma crítica ao fatalismo
econômico vigorante no atual contexto socioeconômico brasileiro, latinoamericano e mundial, esperando, assim, contribuir para a almejada concretização
dos direitos humanos e fundamentais nas sociedades contemporâneas.
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A obra vislumbra, em um primeiro momento, explanar de maneira sucinta
acerca do Sistema Tributário Nacional (organizado em princípios), bem como, no
que tange às espécies de tributos, à efetivação da teoria pentapartite.
Posteriormente, a obra analisa a situação arrecadatória do Imposto de Renda de
Pessoas Naturais – IRPN, desde o seu referencial histórico e teórico, passando
pela progressividade como meio de realização da capacidade contributiva, até a
necessidade da efetivação das justiças social e fiscal.
Comisso,oAutormostraaorganizaçãojurídicadosistematributáriobrasileiro,bemcomo
a necessidade de uma legislação tributária que assevere uma igualdade contributiva aos
sujeitospassivos,principalmentenocontextoarrecadatóriodoIRPN.Todavia,independente
areformatributáriaimplementadaem2020,oestudomostraanecessidadedepublicaçãode
leisquereduzamadesigualdadesocialnaordemeconômica,equehajaumaprogressividade
democrática de alíquotas perante a capacidade contributiva.
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Assunto: Ciências Sociais - Economia
O livro Desenvolvimento Brasil 2035, o país que queremos é a consolidação do projeto
DesenvolvimentoBrasil2035,elaboradopormeiodoprocessoprospectivo,queteveseuinício
emfevereirode2016,numareuniãodoNúcleodeApoioàPesquisadoPlanejamentodeLongo
Prazo (NAP-PLP), da FEA-USP.
A decisão da elaboração desse projeto considerou que a tipologia a ser utilizada seria de
mobilizaçãoeastécnicaseosmétodosdeveriamproporcionaraparticipaçãocomapropriação
dosdiversostiposderepresentantesdasociedadebrasileira,tornandoesseprojetoabertopara
todas as pessoas que tivessem disponibilidade participar.
O resultado desse exercício prospectivo foi construir uma visão estratégica do futuro do
Brasil. Para isso, houve a necessidade de definir um plano de ações. Ele teve seu início com
a participação na criação e no planejamento da Escola Legislativa de Ribeirão Branco-SP,
comodecorrênciadaprincipalaçãodefinidanoProcessoProspectivo:“Avaliaredesenvolvera
Formação Cidadã para a Apropriação pela sociedade dos rumos do Brasil”.

Assunto: Ciências Sociais - Economia
A obra traz em evidências os conceitos históricos do orçamento público na perspectiva
financeira e sua evolução no processo administrativo brasileiro. Explica os princípios e a
evolução, suas funções, desafios e os tipos de orçamentos existentes. Apresenta os atores
doSistemadePlanejamentoeOrçamentoapartirdaSecretariadeOrçamentoFederal,dos
ÓrgãosSetoriais,daUnidadeOrçamentária,doSistemaIntegradodeAdministraçãoFinanceira
do Governo Federal – SIAFI, Secretaria Federal de Controle Interno eTribunal de Contas da
União–TCU.Descreveoprocessodeelaboraçãodoorçamentoealinhadotempodalegislação
orçamentáriabrasileira.ApresentaoPlanoPlurianual–PPA,aLeideDiretrizesOrçamentárias–
LDO,oprocessodeavaliaçãodoorçamento,modelosparticipativosnoplanejamento,execução
emonitoramento.Descreveoplanejamentofinanceiroeacontabilidadepública,Manual
deContabilidadeAplicadaaoSetorPúblico–MCASP,controlefinanceirodeprogramasdo
governo,indicadorescontábeis,gestãobaseadaemindicadoresdedesempenho,organização
de um sistema de controle interno, conceitos e aplicações.
SUBJETIVIDADES E DEMOCRACIAS:
ESCRITAS TRANSDISCIPLINARES
COLEÇÃO TRANSVERSALIDADE E CRIAÇÃO
ÉTICA, ESTÉTICA E POLÍTICA - VOLUME 9

O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
BRASILEIRO E A FUNÇÃO SOCIAL DA
TRIBUTAÇÃO
AUTORES: LEANDRO BRUM ROSA
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A obra investiga qual é a função social da tributação e objetiva demonstrar que o Estado
DemocráticodeDireitobrasileiro,semqueseafastedoseupapeldegarantidordasliberdades
individuais,deveutilizaraarrecadaçãonãosomentecomfinalidadefiscal,mastambémcomo
instrumentoderedistribuiçãoderenda,reduçãodasdesigualdades,promoçãodadignidadeda
pessoa humana e na efetivação dos direitos sociais.
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Estelivrovisacontribuircomaformaçãodocente,profissionaledepesquisadores(as)que
desejampensarasprópriaspráticasecuidadodesisemprescindirdocuidadocomosoutros.
Espera-se conversar com os (as) pares e outras pessoas, para que não utilizem de modo
arbitrárioestematerial.Sobretudo,temosumapreocupaçãoemoferecerredesparatecermos
análises da emergência dos fundamentalismos em diferentes facetas.

GASTRONOMIA, CERVEJA ARTESANAL E
SLOW FOOD:
IDEIAS DE NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS
COLEÇÃO GASTRONOMIA, GESTÃO E
SUSTENTABILIDADE - VOLUME 1
AUTORES: BRENO DE PAULA ANDRADE
CRUZ - RENATO AUGUSTO DA SILVA
MONTEIRO (ORGS.)
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Gastronomia,CervejaArtesanaleSlowFoodapresentaquatroideiasdenegóciossustentáveis
quepodemserimplementadasporinvestidoresnoramodaGastronomia.Tantoatemáticada
cervejaartesanalquantooSlowFoodsãorecenteserelevantesnaGastronomia.Naperspectiva
doconsumo,tem-se(i)consumidorescadavezmaisexigentescomaqualidadedosprodutos
e serviços; e, ao mesmo tempo, (ii) consumidores mais conscientes sobre o impacto de suas
decisõesdeconsumonasdimensõesambientalesocial.Assim,estelivroagregaGastronomia,
Cerveja Artesanal e Slow Food tendo como pano de fundo a comunidade LGBTQI+.
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SERVIÇO SOCIAL
LOUCOS PELA RUA ESCOLHA OU CONTIGÊNCIA?
UM ESTUDO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E
PSICANÁLISE

TRABALHO, SAÚDE E SERVIÇO SOCIAL: uma
discussão da saúde do trabalhador
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AUTOR(ES): MARIA MERCEDES MERRY BRITO

Organizadores:
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Assunto: Seguridade social, serviço social,
trabalhadores, saúde.

Páginas: 420
Assunto: Seguridade social, serviço social,
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Os últimos anos têm sido marcados por mudanças na lógica da produção societal
e o Brasil, como outros países, tem vivido as contradições inerentes a esse processo.
As mudanças operadas no modo de produção obrigando empresas e até países a
desenvolverem um processo de reestruturação e flexibilização da produção, impuseram
também mudanças na organização do trabalho.

Ao descortinar a história destes personagens anônimos e misteriosos e situá-los
social, política e economicamente, novas imagens e representações se atualizam no
cotidiano de nossas cidades, talvez, com outras denominações e significados. Os conflitos
e tensões urbanos continuam crescendo e evidenciando a desigualdade, a ausência
de oportunidades e de políticas públicas para todos. Diferentes interesses, sobretudo,
especulativos e privados continuam sendo priorizados e os pobres e os “sem razão”,
cada vez mais, são expulsos dos centros urbanos. Estratégias sanitaristas e de limpeza
humana se perpetuam, prevalecendo o domínio “da razão” e consolidando a unificação e
absolutização do poder.

QUALIDADE DA INTERAÇÃO DE SISTEMAS E
NOVAS ABORDAGENS PARA A AVALIAÇÃO

DE VOLTA AOS EMBALOS DE SÁBADO À NOITE A
DANÇA DE SALÃO NA TERCEIRA IDADE

AUTOR(ES): ELIZABETH SUCUPIRA FURTADO
(ORG.)
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Assunto: Dança para idosos, Idosos - Recreação,
Velhice - Aspectos sociais, Idosos

A dimensão sociotécnica, que se refere à relação entre o sistema a ser avaliado e a
sociedade que o utiliza. Avaliar o sistema sob essa dimensão compreende analisar, dentre
outras coisas, como a tecnologia chega à sociedade. A avaliação se baseia na consideração
de conceitos, processos e técnicas nas quatro categorias de qualidade (qualidade em uso,
qualidade do produto, qualidade do processo e capacidade organizacional) para investigar
certas questões e fundamentada no atendimento aos objetos de avaliação, que podem ser
heurísticas, normas ISO, modelos de certificação, etc.

“Velhice”, “gênero” e “consumo” constituem o eixo principal deste livro de Denise Silva
Vasconcelos, resultado de uma pesquisa de doutorado no âmbito do Programa de PósGraduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. Partindo da problematização
sobre as conexões entre três elementos sociais presentes na espinha empírico-analítica
deste trabalho, Denise “caiu na dança” para investigar e compreender, com os rigores teóricometodológicos e o prazer próprios de uma pesquisadora crítica e criativa, a relação entre a
“velhice feliz” e o investimento mercadológico, associado às práticas de consumo, que se
percebem nas últimas décadas, envolvendo mulheres acima de sessenta anos, provenientes
das classes média e alta.
TRABALHADORES EM CONSTRUÇÃO: mercado de
trabalho, redes sociais e qualificações na construção
civil

AS CIÊNCIAS SOCIAIS NO NORDESTE: um desafio: I
Semana de Ciências Sociais da UNIVASF
ISBN: 978-85-8042-437-9

ISBN: 978-85-8042-584-0

Organizador:
Delcides Marques
Páginas: 424

Autor:
Luciano Rodrigues Costa

Assunto: Ciências sociais - Brasil, Nordeste, Brasil
- Nordeste - Condições sociais, Brasil - Nordeste Condições econômicas

Páginas: 224

Organizada pelo Colegiado de Ciências Sociais da UNIVASF, a Semana de Ciências
Sociais reuniu no Campus de Juazeiro (BA) um conjunto de estudiosos de diferentes áreas
de conhecimento sob a chancela: “As Ciências Sociais no Nordeste: um desafio”. O título
do encontro é bastante elucidativo, evocando uma dupla acepção: por um lado, evidencia o
desafio teórico-metodológico de compreensão sociológica, antropológica, histórica e política
da Região Nordeste à luz das premissas epistemológicas das ciências humanas.
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Assunto: Construção civil, Indústria da construção civil,
Mercado de trabalho
Este livro apresenta uma pesquisa sobre o setor da construção civil no Brasil e na França.
A partir da análise do cotidiano das relações sociais de trabalho em canteiros de obras,
discute-se, por exemplo, como são vivenciadas pelos trabalhadores as relações de trabalho
não institucionalizadas, a sociabilidade, as formas dos contratos e as redes sociais informais.
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SERVIÇO SOCIAL
ATLETAS EM CAMPOS: o Movimento Atletas de Cristo
como mediador nas relações entre campo esportivo e
campo religioso

CONTROLE SOCIAL: uma análise de conselhos de
saúde
ISBN: 978-85-8042-703-5

ISBN: 978-85-8042-709-7

Autor:
Solange Conceição Albuquerque de Cristo

Autor:
Elisângela Venâncio Ananias
Edin Sued Abumanssur

Páginas: 166

Páginas: 102

Assunto: Conselho de saúde, Saúde pública, Política
de saúde

Assunto: Esportes - Aspectos sociais, Evangelização,
Obras da Igreja junto aos jovens adultos

Constam neste livro informações sobre atletas evangélicos no Brasil de fins da década de
1970, apresenta o contexto da fundação do Movimento Atletas de Cristo, analisa o processo
de diálogo entre a religiosidade evangélica e o esporte rendimento à luz dos conceitos de
habitus e campo simbólico

Esta obra pretende desenvolver uma reflexão sobre as possibilidades do exercício do
controle social, cooperando para a democratização paralela do Estado e da sociedade.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AGRESSÃO SEXUAL
E DIREITO: da constatação ao enfrentamento pela
perspectiva transdisciplinar

AS MÚLTIPLAS FACES DAS FRONTEIRAS

ISBN: 978-85-8042-758-5

ISBN: 978-85-8042-705-9

Organizador:
Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua

Páginas: 236

AUTOR(ES): ERIC GUSTAVO CARDIN

Assunto: Ciências Sociais » Serviço Social » Serviço
Social

Páginas: 180
Assunto: Violência familiar, Violência contra a mulher,
Violência - Aspectos psicológicos, Crime sexual, Direito
de família
O livro intitulado “Violência Doméstica, Agressão Sexual e Direito: olhares e práticas
transdisciplinares”, busca a compreensão do universo da violência no âmbito privado de
ação, mediante múltiplos e convergentes olhares, a fim de fomentar a profilaxia, notadamente
no campo das políticas públicas e do direito.

Os debates que serão apresentados ao longo do livro que agora se encontra disponível
para o público em geral são oriundos de investigações realizadas por uma rede de
pesquisadores preocupados em entender a complexidade que marca as relações sociais
nas regiões de fronteira. Por meio de diferentes olhares, os circuitos sociais e as disputas
territoriais são esmiuçados. Neste sentido, a obra disponibiliza abordagens de maior
amplitude que visam compreender a participação do Estado Nacional no processo de
construção dos limites internacionais, mas também estudos de médio alcance interessados
nas práticas sociais existentes no cotidiano de grupos que vivem e constroem diuturnamente
os limites físicos e simbólicos das fronteiras. Como é afirmado em sua introdução, a presente
obra é daquelas que a leitura é duplamente gratificante.

CONTROLE E REDUÇÃO DE PERDAS EM
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E A
METODOLOGIA DA IWA:
ESTUDO DE CASO NO RIO DE JANEIRO

NO NOSSO CONSELHO TEM DESENVOLVIMENTO:
participação e ação coletiva no Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável de Petrolina/PE
ISBN: 978-85-444-0003-6

AUTOR(ES): MONICA MARIA PENA

Autor:
Andrews Rafael Bruno de Araújo Cunha

ISBN: 978-85-8042-914-5
Páginas: 116
Assunto: Ciências Sociais » Serviço Social » Serviço
Social
Conforme dados do SNIS, os sistemas de abastecimento de água no país têm
demonstrado índices satisfatórios de atendimento às populações urbanas, todavia, os índices
de perdas em sistemas de abastecimento de água têm apresentado valores muito altos.
Indicam que os investimentos aplicados não conseguiram reduzir, de maneira significativa,
as perdas de água nos sistemas de abastecimento. Os índices de perdas estão diretamente
associados à qualidade da infraestrutura e da gestão dos sistemas.
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Orientadora:
Ghislaine Duque
Páginas: 130
Assunto: Problemas sociais - Brasil, Brasil - Condições
sociais
Este livro, fruto da dissertação de mestrado do autor, debate a importância dos Conselhos
a partir da análise do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável de Petrolina/
PE, o qual se distingue por ser um importante espaço de elaboração de políticas públicas, de
participação popular e de ação coletiva.
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MULHERES EM PERSPECTIVA:
relações de gênero, trabalho e saúde

SUSTENTABILIDADE IN-SUSTENTÁVEL
ISBN: 978-85-8042-923-7

ISBN: 978-85-8042-912-1

Autor: Dell Delambre

Autores:
Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira
Fulvio Torres Flores

Editora: EDITORA CRV
Páginas: 132

Páginas: 186

Assunto: Ciências Sociais - Serviço Social

Assunto: Ciências Sociais - Serviço Social

Este livro apresenta ao leitor 11 textos sobre diversos temas relacionados à forma
como a mulher é vista e tratada em um mundo ainda predominantemente masculino e
patrical, sua inserção no mercado de trabalho rural e doméstico, e sua saúde em situações
sociais diversas como alvo de agressões por companheiros e também como presidiárias
encarceradas. Os textos contribuem para o entendimento e ação para que se conquistem
posições mais simétricas entre homens e mulheres no âmbito familiar, de trabalho e social.

O presente livro analisa o conceito de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável
presente no documento final da Rio+20, The Future weWante dialoga com a proposta de
Ecodesenvolvimento do economista Ignacy Sachs. Critica a ambiguidade e o pragmatismos
dos temas na conferência, o que gerou o relativismo nas propostas de economia verdade
e erradicação da pobreza. Buscou-se adequar a lógica global de desenvolvimento, isto
é, interesses dos países desenvolvidos, à lógica local, onde está biodiversidade e os
problemas oriundos de um desenvolvimento insustentável. Por isso, um caminho seria o
Ecodesenvolvimentoe as ações que priorizem os projetos sustentáveis que preservam a
biodiversidade ao mesmo tenho em que suprem as necessidades locais.

ATUAÇÕES COM IDOSOS:
perspectivas em pesquisas, serviços e ações

PRÁTICAS E PESQUISAS EM SAÚDE E QUALIDADE
DE VIDA NO TRABALHO:
a realidade de Macaé e Rio das Ostras

ISBN: 978-85-444-0219-1

ISBN: 978-85-444-0259-7

Autora:
Claudia Regina Magnabosco Martins

Autor(es):
Izabela Maria Rezende Taveira
Suzana Canez da Cruz Lima
Marcelo Fernandes Costa

Páginas: 182
Assunto: Ciências Sociais - Serviço Social

Páginas: 344
Assunto: Ciências Sociais - Serviço Social
Escrita por profissionais de Psicologia, Fonoaudiologia, Medicina, Educação Física
e Letras, a obra apresenta ações pensadas para idosos em convivência com diferentes
gerações, buscando engendrar aportes teórico-metodológicos de atuação em diferentes
áreas do saber. Não se foca em um setor ou área específica pela possibilidade de avançar
na idéia de que a atuação com este público é interdisciplinar, assim como a formação e
educação permanente dos que com eles atuam. Tal preparo passa pelo conhecimento de
leis, contextos, instituições, vivências singulares e coletivas, métodos e técnicas singulares,
com vistas a construção conjunta de melhores condições para se viver o envelhecimento.

Quais são os desafios no âmbito da Qualidade de Vida, Saúde e Segurança no Trabalho
em Rio das Ostras e Macaé? O que tem sido pesquisado pelos professores e pesquisadores?
Qual o olhar dos profissionais que atuam nesta região? Este livro tem como objetivo
apresentar pesquisas e entrevistas atuais sobre esta temática nesta região.

Autor(es): Liduina Farias Almeida da Costa

DESENVOLVENDO E ARTICULANDO O
CONHECIMENTO PARA O CUIDADO DAS PESSOAS
EM SOFRIMENTO PELO USO DE DROGAS EM
CONTEXTOS DE ULNERABILIDADE

ISBN: 978-85-444-0262-7

ISBN: 978-85-444-0313-6

Páginas: 194

Autor: Flávia Mazitelli - Vagner dos Santos - Maria de
Nazareth Malcher - Josenaide dos Santos - Douglas
Nogueira - Marcos Obara - José Antônio Iturri - Andrea
Gallassi (Orgs.)

RETRATOS DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:
ambivalências, impasses e possibilidades

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Páginas: 162
Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
A consolidação de um novo patamar da proteção social no Brasil contemporâneo,
conforme projetado na Constituição Federal de 1988 – e particularmente na Política
Nacional de Assistência Social – requer esforços de reflexão crítica, organização coletiva e
movimentos da sociedade civil para fazer ressurgir a dinâmica da política como experiências
de múltiplos sujeitos na definição dos destinos da cidade e da conquista da emancipação
política, caminhos estratégicos para pro duzir cotidianamente uma emancipação humana
capaz de articular justiça social, equidade e igualdade de direitos com reconhecimento e
respeito às diferenças.
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Este material sumariza questões intrínsecas e adjacentes ao processo de uso problemático
de álcool e outras drogas, abordando a contextualização dos territórios trabalhados, os
conceitos sobre drogas, as diferentes estratégias e recursos para a abordagem dos que estão
em sofrimento pelo uso de álcool e outras drogas, os aspectos relacionados à legislação
brasileira sobre drogas e as políticas públicas intersetoriais existentes sobre o tema
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SERVIÇO SOCIAL
ANÁLISE DO DISCURSO DE ADOLESCENTES EM
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE: reflexões sobre a luta
pelo reconhecimento

REFLEXÕES SOBRE O MÍNIMO EXISTENCIAL E A
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS SOCIAIS

ISBN: 978-85-444-0382-2

Autor(es): Tainah Simões Sales- Maysa Cortez CortezJéssica Ramos Saboia (orgs.)

Autor: Jacqueline de Oliveira Moreira - Fuad Kyrillos
Neto - Ângela Bucciano do Rosário - Juliana
Marcondes Pedrosa de Souza - Carlos Roberto Drawin

Páginas: 252

ISBN: 978-85-444-0505-5

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Páginas: 130
Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

O livro apresenta a análise de fragmentos discursivos de adolescentes, autores de
ato infracional em cumprimento de medidas socioeducativas. A partir da perspectiva da
psicanálise e da teoria crítica, aspira-se que o livro contribua para o trabalho daqueles
que atuam junto a esses adolescentes, a fim de que tais medidas possibilitem ao sujeito a
construção de outras formas de enlaçamento social.

A teoria do mínimo existencial consiste na aferição de um conjunto de elementos jurídicos
e materiais mínimos que visem proporcionar aos indivíduos de uma sociedade uma vida
saudável e com o mínimo de qualidade, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.
Tal aferição tem por escopo não só dar contornos concretos ao que se entende por
dignidade, criando uma margem pela qual seja possível verificar de forma objetiva sua
violação, como também estabelecer as prioridades dentre os direitos fundamentais e sociais
a serem garantidos por parte do Estado. É determinar expressamente aquilo a que o Estado
não pode se esquivar de prestar absoluta assistência.

UMA VISÃO SOBRE A CRIANÇA E ADOLESCENTE
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL:
um estudo de caso a partir da experiência
socioeducativa na Pastoral do Menor, do município de
Abaetetuba, Pará - PA

METODOLOGIA:
a pluralidade científica
Autor(es): Alexandre Godinho Bertoncello - Edilene
Mayumi Murashita Takenaka (Orgs.)

Autor(es): Regina da Conceição Vilhena Ferreira

ISBN: 978-85-444-0712-7

ISBN: 978-85-444-0715-8

Páginas: 88

Páginas: 140
Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

O processo de produção do conhecimento é uma tentativa de reproduzir e compreender
o real a partir de informações coletadas pela ação do pesquisador. Tal ação identifiada como
pesquisa científia, deve obedecer a padrões previamente estabelecidos e seguir normas de
metodologia de pesquisa consagradas pela ciência. Ao pesquisador cabe a decisão sobre
o conjunto de métodos e instrumentos mais adequados para a realização de uma pesquisa
científia.

‘’Quem acolhe o menor, a mim acolhe’’ (Mt. 9, 37).
Com este chamado, de comprometimento com a causa da criança e do adolescente, que
fizeram ecoar ao longo dos anos, as experiências vivenciadas e compartilhadas nesta obra.
Que a partir da convivência junto aos educadores, famílias, meninos e meninas, alimentados
pela missão de promover e estar a serviço da vida, constituiu-se como uma referência na
Região e no Brasil, na luta pela conquista dos direitos humanos fundamentais.

O GRITO ABENÇOADO DA PERIFERIA:
movimentos populares entre a religião e a política no
noroeste paulista

DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE:
ESTUDOS EM HOMENAGEM AO BICENTENÁRIO DE
DOM BOSCO

Autor(es): Mariana Esteves de Oliveira

AUTOR(ES): GRASIELE AUGUSTA FERREIRA
NASCIMENTO - MARIA APARECIDA ALKIMIN DAISY
RAFAELA DA SILVA (ORGANIZADORAS)

ISBN: 978-85-444-0719-6

ISBN: 978-85-444-0749-3

Páginas: 236

PÁGINAS: 190

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Assunto:Ciências da Saúde - Serviço Social

O objeto deste estudo é o Iajes – Instituto Administrativo Jesus Bom Pastor, entidade
católica inicialmente voltada para a assistência social de um bairro da periferia de AndradinaSP que, no final dos anos1970, ampliou suas atividades para todo o município e região,
numa perspectiva combativa, com a organização de movimentos populares (Movimento
de Mulheres, Negro, por Saúde, Sociedade Amigos de Bairros) e com a consolidação do
papel sociopolítico das Comunidades Eclesiais de Base na periferia, na linha teológica da
Libertação.
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A presente obra – “DIREITOS HUMANOS E JUVENTUDE” -, elaborada em homenagem
ao bicentenário de Dom Bosco, contempla diversos temas afetos à infância, aos adolescentes
e à juventude, sob as perspectivas sociológica, filosófica e jurídica.
Os autores apresentam estudos sobre bullying, ciberbullying; redução da maioridade
penal; guarda compartilhada; questões penais da infância e juventude; trabalho infantil;
vulnerabilidade infantil; direito a liberdade da infância e juventude; trabalho escravo e por fim,
sobre o Estatuto da Juventude.
Dom Bosco, o defensor da dignidade, liberdade e vida de crianças, adolescentes e jovens,
foi o precursor no reconhecimento dos direitos humanos, e, inspirados em seu trabalho, os
pesquisadores se envolveram e se preocuparam com a efetividade de tais direitos.
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SERVIÇO SOCIAL
DIREITOS HUMANOS E REFUGIADOS

CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E
POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL:
estudos e pesquisas pós-graduadas
volume 1

Autor(es): Viviane Mozine Rodrigues (Org.)
ISBN: 978-85-444-0818-6

Autor(es): Lídia de Oliveira Xavier - Carlos
Domínguez Avila (Orgs.)

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

ISBN: 978-85-444-0771-4
Páginas: 554
Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
Este livro representa uma conquista muito importante para o Mestrado em
Ciência Política do UNIEURO, conquista esta; que foi arrebatada com dedicação,
muita luta e entusiasmo por parte dos docentes; pesquisadores, futuros mestres e
cientistas provenientes de outras IES.

O livro Direitos Humanos e Refugiados busca responder questões como quem são
e de onde vêm os refugiados ? E aprofunda o tema sobre a Proteção Internacional
dos refugiados e questões migratórias contemporâneas, tais como o racismo, o
reassentamento solidário, a abordagem da mídia, as políticas públicas para este
grupo e algumas causas dos conflitos no mundo que produzem refugiados.

Autor(es): Claudio Pereira Noronha

TPOLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
ENVELHECIMENTO HUMANO:
dos centros de convivência de idosos aos
serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos para pessoas idosas

ISBN: 978-85-444-1041-7

Autor(es): Lucélia Cardoso de Souza

Páginas: 282

ISBN: 978-85-444-1153-7

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Páginas: 220

TROCAS MATERIAIS E SIMBÓLICAS EM RIO
GRANDE DA SERRA:
redes sociorreligiosas na periferia urbana

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
Esta obra analisa, por uma perspectiva da sociologia e antropologia da religião, o
tipo de capital, material e simbólico, produzido nas redes sociais e religiosas em Rio
Grande da Serra, região do Grande ABC paulista. Município, este, que conquistou
autonomia político-administrativa na década de 1960. O autor faz, primeiramente,
uma reflexão sobre sua condição periférica – em relação às demais cidades
do Grande ABC – o que se trata de um “paradoxo”, considerando sua inserção
em uma das regiões de maior importância, econômico-industrial, do país. Para
tanto, é realizada uma abordagem sobre a “construção social do espaço” e suas
implicações, no contexto de um sistema econômico capitalista (urbano e industrial),
na produção de regiões “centrais” e “periféricas”. A investigação, com base no

O livro discute o envelhecimento humano na política de assistência social sob
a luz de serviços socioassistenciais, como os Centros de Convivência de Idosos
(CCIs) e os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas
Idosas (SCFVI). Evidencia o processo histórico, conceitos e configurações desses
serviços socioassistenciais no Brasil, trazendo a luz do debate contemporâneo
seus impactos sociais.

DISCRIMINAÇÃO E RACISMO NAS AMÉRICAS
Um problema de justiça, equidade e direitos
humanos

DIREITOS HUMANOS: dilemas e perspectivas
Volume 2
Autores: Aline Damian Marques - Denise Tatiane
Girardon dos Santos - Roberta Herter da Silva
(Orgs.)

Autores: Cristina Gomes (Organizadora)
ISBN:978-85-444-1214-5

ISBN:978-85-444-0937-4

Páginas: 352

Páginas: 640

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

O Segundo Volume desta obra apresenta reflexões acerca de relevantes
assuntos, envoltos à questão humanista, e da sua materialização, com destaque
para a afirmação da diversidade cultural, do respeito e da superação das
desigualdades sociais.
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Nos últimos 26 anos, o mais longo período democrático da história do Brasil, os
movimentos negros participaram ativamente na definição dos princípios de justiça
social da Constituição de 1988: “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, do
Sistema Único de Saúde (SUS) e do direito à educação, indispensáveis para o
exercício da cidadania e dignidade da pessoa humana. Em 2001, na Conferência
Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata,
ou Conferência de Durban, os países participantes da ONU reconheceram que a
escravidão e tráfico de seres humanos foram crimes contra a humanidade. No
Brasil, nos últimos treze anos, os governos e parlamentos eleitos tomaram a decisão
política de efetivar demandas históricas dos movimentos negros e do plano de
ação de Durban: o Programa de Combate ao Racismo Institucional – PCRI (2001,
implementado a partir de 2004), a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da
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FORMAÇÃO E EXERCÍCIO PROFISSIONAL EM
SERVIÇO SOCIAL:
desafios presentes na realidade tocantinense

FUNDAMENTALISMO BRASILEIRO MADE IN USA:
o caso batista regular
Autores: Saulo De Tarso Cerqueira Baptista

Autores: Célia Maria Grandini Albiero

ISBN:978-85-444-1427-9
Páginas: 196

ISBN:978-85-444-1729-4
DOI: 10.24824/978854441729.4

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Páginas: 208
Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Esta obra trata a ideologia fundamentalista que se desenvolveu no ambiente
evangélico norte-americano, no limiar do século XX, e que foi transportada para o
Brasil, por missionários, durante as décadas seguintes. O exemplo analisado é a
Igreja Batista Regular do Brasil. A abordagem tem como referenciais teóricos alguns
escritos de Karl Marx e Max Weber e também contribuições críticas de Juan Luís
Segundo e John Plamenatz. Algumas conclusões a que chegamos com a pesquisa
que resultou neste livro são as seguintes: experiências religiosas para renovação e
libertação, como pietismo e puritanismo, converteram-se em ideologias e conjuntos
de preconceitos, e serviram de base para a criação de instituições que exercem
controle social sobre multidões de adeptos; a hermenêutica bíblica foi aprisionada
por uma concepção determinista da história da humanidade, como, por exemplo
o sistema das dispensações, uma espécie de filosofia determinista da história da
humanidade. O fundamentalismo foi exportado pela obra missionária evangelical

Este livro expressa a realidade do processo de formação e exercício profissional
em Serviço Social no estado do Tocantins, trazendo à tona as experiências dos
docentes, ex- alunos/as do curso de Serviço Social da Universidade Federal
do Tocantins, Campus Miracema e Assistentes Sociais do Grupo de Estudo em
Formação e Exercício Profissional em Serviço Social. A presente obra descreve a
realidade tocantinense, através das experiências científicas no decorrer do curso
de Serviço Social, constituindo uma relevante experiência do curso por ser o único
público federal do estado e o terceiro público da região Norte. As linhas deste
estudo envolvem o estágio e a supervisão, bem como o Exercício Profissional
do Assistente Social no cotidiano, através de projetos de intervenção no estágio
curricular obrigatório e ainda projetos de investigação que focam a pesquisa no
Trabalho de Conclusão de Curso. O objetivo desta publicação é aprofundar a
reflexão sobre a articulação teórico-prática do Serviço Social, ampliar e aprofundar
FUNDAMENTOS DO SERVIÇO SOCIAL:
um estudo a partir da produção da área

BUROCRATIZAÇÃO E NEOLIBERALISMO:
ambivalências da experiência brasileira a partir dos
anos 1990

Autores: Thaisa Teixeira Closs

Autores: Cleomar Locatelli
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O trabalho analisa o avanço da política neoliberal, especialmente nos países
periféricos, considerando suas implicações para o processo de burocratização do
Estado. Trata-se de parte da pesquisa de doutorado do autor em que se questiona
sobre a pertinência de um processo de desburocratização do Estado no período
neoliberal. Ou seja, um esforço no sentido de analisar as implicações das grandes
transformações econômicas e políticas dos últimos tempos (que trouxeram o
pensamento neoliberal como via de mão única) para o processo de burocratização
do Estado. O questionamento sobre a desburocratização do Estado na sua fase
neoliberal também leva o autor a uma análise da própria burocracia, suas formas
e funções, sua manifestação no tempo e no espaço e sua interpenetração com os
fatos constitutivos da conjuntura política, econômica e social no modo capitalista
de produção.
No caso específico das políticas públicas, no âmbito das quais se observam

Conhecer os Fundamentos Históricos e Teórico-metodológicos do Serviço Social
no Brasil é apreender o significado dessa profissão inserida na divisão social e
técnica do trabalho a partir de sua estrutura e dinâmica, o que pressupõe explicar
suas mediações com o modo de produção capitalista, com Estado e com as classes
sociais. Mas o que significam os fundamentos? Que elementos os conformam?
Como o Serviço Social vem sistematizando o debate sobre essa temática na sua
produção?
Estas são questões que a Profa. Thaisa Closs problematiza nessa obra, fruto
de ampla e consistente pesquisa bibliográfica sobre essa produção, desenvolvida
pela autora em sua tese de doutorado, com um especial diferencial, pois além de
contemplar a necessária articulação entre história, teoria e método acresce, como
elemento explicativo, a organização da categoria profissional.
Trata-se de uma excelente obra, imprescindível para estudantes, pesquisadores
SE EU QUISER FALAR COM DEUS:
histórias e lugares dos ex-votos
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Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
Esta pesquisa problematiza o programa prisional do Módulo de Respeito, tratase de um modelo espanhol, que foi adaptado para o Brasil, especialmente para
Alagoas, onde está em funcionamento no Núcleo de Ressocialização da Capital
(NRC). Discute-se as praticaspolíticas realizadas pelos sujeitos que habitam os
cotidianos daquela unidade prisional, principalmente sob os aspectos da dignidade
humana e dos processos de (re) inserção social de forma a visibilizar essas
experiências como uma possibilidade de produção de outros modos de pensarfazer
as relações com as pessoas privadas de liberdade. Adotou-se como metodologia
a pesquisa com os cotidianos e a Teoria das Práticas de Michael de Certeau,
buscando conhecer e compreender os saberesfazeres vivenciados naquele
espaçotempo. Conclui-se que, apesar de possuir vários pontos de críticas, o NRC
caminha no sentido de fornecer instrumentos para que o privado de liberdade seja
protagonista do seu processo de (re)inserção social, trabalhando sua autoestima,

www.editoracrv.com.br 		

Ex-votos - abreviação da expressão “ex voto suscepto” (por voto feito) - vem do
latim “votum”, derivado do verbo “vovere” – prometer, formular preces a um Deus.
São objetos ofertados a entes divinos - prática comum em algumas religiões.
Trata-se, portanto, de oblações do crente a uma divindade, desde que ela atenda
seu pedido, ou então, representam agradecimentos por graças recebidas ou
alcançadas.
A tradição votiva tem despertado interesses acadêmicos, a exemplo deste
volume, organizado pelo Núcleo de Pesquisa dos Ex-votos, do Departamento
de Museologia da UFBA, cujos estudos se debruçam sobre tais oblatas, com
diversificados enfoques: (1) evolução histórica, enquanto práxis religiosa; (2)
perspectiva histórico-etimológica da imagem, ressaltando a importância da
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SERVIÇO SOCIAL
PARTICIPAÇÃO NOS MOVIMENTOS DE MORADIA
EM SÃO PAULO:
Agência, Estrutura e Institucionalização
Autores: Ryohei Konta

SERVIÇO SOCIAL:
teorias e práticas na garantia de direitos da criança e
do adolescente
Coleção Proteção social e direitos infantojuvenis
Volume 1

ISBN:978-85-444-2500-8
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Autores: Maria Fernanda Duarte - Maria das Dores
Lima - Luzia Magalhães Cardoso (Orgs.)
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Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
O livro tenta identificar a maneira pela qual a população carente urbana
participa dos movimentos sociais, no caso dos movimentos de moradia (União
dos Movimentos de Moradia: UMM) em São Paulo, o que não foi explicado por
estudos anteriores. O estudo aborda a sua agência, analisando o relacionamento
interativo entre as pessoas carentes urbanas em ações coletivas com a mudança
estrutural, que representa a gestão participativa que tem sido implementada e
institucionalizada no Brasil redemocratizado. O arcabouço teórico básico deste
estudo é sociológico com base na teoria da Estrutura de Oportunidades Políticas,
que estuda a influência das oportunidades políticas para os movimentos sociais.
São analisados três principais estudos de caso que envolvem a população carente
da cidade de São Paulo. No primeiro e no segundo caso, o objeto de estudo é
a população carente urbana em geral, e no terceiro caso são os idosos carentes

O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Queimados, apoiado pela
iniciativa privada, realiza o diagnóstico e o monitoramento da política da infância
do Município através do mapeamento constante da realidade de crianças e de
adolescentes em situação de violação de direitos, possibilitando a elaboração
de políticas públicas eficazes e de investimento nas prioridades identificadas,
consolidando a efetivação do sistema de garantia de direitos no município de
Queimados.
E para reafirmar o compromisso na produção de conhecimento e no diálogo
sobre ações e novas propostas de intervenção social e de políticas sociais, Maria
das Dores Lima, presidente do Conselho Municipal da Criança e do adolescente
de Queimados, e as professoras Maria Fernanda Duarte de Araujo Pedro e Luzia

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A CRIANÇA
E O CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL
Autores: Taciano Luiz Coimbra Domingues
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as jovens nas ocupações de escolas do Distrito
Federal no ano de 2016
Autores: Renata Almeida D’Ávila
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Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
Este livro é fruto de uma dissertação apresentada à Universidade Estadual Paulista,
para a obtenção do título de mestre em Psicologia, cujo nome foi Problematizando
a violência doméstica contra a criança no Centro de Referência da Assistência
Social (CRAS). Acreditamos que o tema da violência doméstica contra a criança
é relevante, uma vez que tem efeitos pessoais e familiares, mas também sociais
e culturais. O Estado procura atender questões relacionadas a essa problemática,
aqui nos atemos as relacionadas à Proteção Social Básica, mais especificamente
ao CRAS. Inteirados disso através da nossa atuação profissional, discutimos as
concepções presentes na violência doméstica contra a criança; posteriormente
desenvolvemos uma pesquisa bibliográfica e documental das contribuições que os
serviços socioassistenciais do CRAS têm a oferecer sobre a questão da violência
doméstica contra a criança; e finalmente refletimos sobre o papel do psicólogo
nesse estabelecimento. Utilizamos como abordagem teórica a Psicologia Sócio-

“Lute como uma menina” é para Renata um imperativo político, um compromisso
ético e um desafio à ação pedagógica. Ela traz esta complexidade contextualizada
na luta das “meninas” que estiveram à frente da ocupação das escolas públicas de
ensino médio do Distrito Federal em 2016. Para a abordagem, abre intersecções
entre as teorias dos movimentos sociais, a teoria crítica, a teoria crítica dos direitos
humanos, a educação em direitos humanos e os estudos feministas. Exercício
corajoso e consistente.
A contribuição de Renata à educação em direitos humanos, sua preocupação
de fundo, é magistral e magisterial porque ensina que fazer educação em direitos
humanos é, acima de tudo, acreditar na educabilidade dos humanos e das humanas

DIAGNÓSTICO DOS CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS E SUAS
ORGANIZAÇÕES NO OESTE DE SANTA
CATARINA

POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIAIS NO
CONTEXTO NEOLIBERAL:
um olhar a partir de diversos saberes
Autores: Andréia Aparecida Reis de Carvalho
Liporoni - Fernanda de Oliveira Sarreta - Zilda
Cristina dos Santos (Orgs.)

Autores: Graciela Alves de Borba Novakowski
(Org.) - Diandra Paula Andreolla - Graciela Alves
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Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

A inclusão socioprodutiva de catadores de materiais recicláveis é um desafio que
a Lei 12.305/10 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), transformou em
preposição e necessidade.
Os processos de adequação à Lei 12.305/10 exigem mudanças culturais da
população e dos gestores públicos e também dos demais atores que atuam no
gerenciamento de resíduos. Na questão da inclusão dos catadores, a situação
é dramática, porque existe muita dificuldade para tratar da questão social como
enfatiza a PNRS. Os catadores enfrentam dificuldades para dar respostas rápidas
na complexidade dos serviços a serem executados. Mas os investimentos em
formação e capacitação também estão muito aquém das necessidades dos
catadores. Os catadores precisam de apoio, ser reconhecidos e valorizados por
meio de contratos que remunerem dignamente.
A gestão compartilhada precisa de mais ação, todos têm responsabilidade
sobre os resíduos que geramos. As famílias precisam discutir em suas casas e
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O livro Políticas Públicas e Sociais no Contexto Neoliberal: um olhar a partir de
diversos saberes representa uma construção coletiva dos discentes e docentes
do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, da Universidade Estadual
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”. Este representa uma interpretação crítica da
realidade atual no que diz respeito às políticas públicas e sociais. Esta análise
parte do objeto de pesquisa e realidade profissional dos autores envolvidos. Dessa
forma, este livro tem a intenção de trazer uma reflexão crítica e propositiva a partir
da visão dos diversos saberes sobre as políticas públicas e sociais, considerando,
nesse contexto, a história de luta e movimentos sociais, a importância do
controle social para manutenção e avaliação das políticas públicas e sociais
em um cenário de desmontes destas conquistas, sobretudo, a partir do ano de
2015. Ressaltam-se os fatores que envolvem este tema, que são: o econômico
e político, principalmente. Sendo que o fator econômico se dá pela lógica do
capitalismo, que tem como ideologia o lucro e acumulação em detrimento dos
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SERVIÇO SOCIAL
ESTRATÉGIAS E TÁTICAS – reflexões no campo do
Serviço Social

SERVIÇO SOCIAL E DEBATES CONTEMPORÂNEOS:
trilhando reflexões para o trabalho e a formação
profissional
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Duarte (Orgs.)
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A coletânea que o leitor tem em mãos, intitulada Serviço Social e debates
contemporâneos: trilhando reflexões para o trabalho e a formação profissional
é fruto do esforço acadêmico e científico de um grupo de assistentes sociais e
pesquisadores/as vinculados/as a instituições acadêmicas e de pesquisa e espaços
sócio-ocupacionais dos Estados do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo e, sobretudo,
de Minas Gerais.
Tomando a formação e o trabalho profissional do Serviço Social brasileiro como
fio condutor, a obra se desenvolve marcando os posicionamentos ético-político e
teórico-metodológico dos/as autores/as frente a temáticas contemporâneas e caras
para o Serviço Social brasileiro.

Este livro apresenta um estudo acerca de temática pouco explorada pelo
Serviço Social: os conceitos de estratégias e táticas. A partir da análise sobre
as questões conceituais que configuram as estratégias e táticas, cuja exposição
ocorre de uma forma certeiramente didática e numa linguagem fluida, a autora
articula tais concepções à discussão das particularidades da formação sóciohistórica do Brasil no seu processo de inserção tardia no sistema capitalista.
Partindo desse ponto, a autora reafirma que a trajetória da profissão é
organicamente conectada a esse cenário, para atendimento de determinadas
demandas sociais, postas em cena pela classe trabalhadora.

ENSINO EM SERVIÇO SOCIAL:
mediações do perfil profissional na formação do
Assistente Social
Autores: Aurea Bastos Davet
ISBN:978-65-251-1120-9
ISBN DIGITAL:978-65-251-1116-2
DOI: 10.24824/978652511120.9
Páginas: 242
Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
O texto que segue apresentado nesta obra é uma síntese resultante de reflexões
emergentes da pesquisa realizada para meu doutoramento em Serviço Social
na PUC/SP. A pesquisa procurou investigar as mediações na construção do
perfil profissional do egresso em Serviço Social tendo como base as definições
e parâmetros apresentados nas orientações e diretrizes curriculares para o curso
de Serviço Social. Um estudo elaborado com a preocupação em levantar questões
sobre o processo de ensino e aprendizado em Serviço Social e suas medicações,
assim como evidenciar elementos para a fundamentação de debates sobre os
processos de formação de novos quadros de Assistentes Sociais. Procuramos
trazer para este contexto, não somente a crítica de uma ou outra natureza de ensino
ou metodologia nos processos formativos do profissional, mas o que e como isso
está acontecendo. Que resultados vêm apresentando na sociedade o trabalho do
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SERVIÇO SOCIAL
ENVELHECIMENTO E POLÍTICAS SOCIAIS EM
CONTEXTO DE CRISES E CONTRARREFORMAS

SERVIÇO SOCIAL, FORMAÇÃO BRASILEIRA E
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Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

A Obra “Envelhecimento e políticas sociais” é um caleidoscópio de análises
científicas da temática, marcado pela perspectiva teórico-metodológica crítica que
analisa o envelhecimento e as políticas sociais numa perspectiva de totalidade
social. Oferece valiosas contribuições às diversas áreas do conhecimento como a
Gerontologia Social, Serviço Social, Psicologia, Sociologia, Antropologia e outros
ramos que estudam o envelhecimento enquanto um fenômeno biopsicossocial,
histórico, articulado e dialético para além da suposta “naturalidade biológica”.

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
O livro aborda o tema da questão social e o Serviço Social a partir da formação
social brasileira visando demonstrar as articulações das relações sociais de
classe, gênero, étnico-racial e geracional na dinâmica de exploração-opressão
na perspectiva da dominação burguesa e seus desdobramentos na profissão.

SERVIÇO SOCIAL E EDUCAÇÃO:
uma análise sob a perspectiva do projeto éticopolítico da profissão

ELAS FALAM D+:
como 181 mulheres da Bíblia revelam nosso
mundo
Coleção Mulheres Vencedoras – Volume 1

Autores: Andréia Lucena de Gois Nascimento

Autores: Moisés Selva Santiago
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Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Páginas: 246
Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Serviço Social e educação: uma análise sob a perspectiva do projeto ético-político
da profissão é resultado de reflexões proporcionadas pelo exercício da pesquisa.
Tal pesquisa foi concluída em 2017 no programa de mestrado em Serviço Social e
direitos sociais da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte.
Apresentar essas reflexões e os resultados da pesquisa por meio desse livro tem
o objetivo de contribuir com o amadurecimento teórico acerca da educação como
rico espaço de atuação profissional para o(a) assistente social.
Para tanto, as problematizações realizadas aqui estão alicerçadas na concepção
ampliada de educação, evidenciando seu potencial crítico e sua capacidade
emancipatória. Do mesmo modo, as análises realizadas ancoram-se na defesa do
projeto ético-político da categoria.

Este indispensável livro conta a história de 181 mulheres da Bíblia, reunidas
em dois volumes, e traz esperança em nosso tempo de tanta violência contra
elas. Fruto do esmero e dedicação do competente escritor, pastor, jornalista
e professor de ensino superior Moisés Selva Santiago, a obra chega no
momento certo para ajudar a minimizar o caos social, por ser de fácil leitura
e compreensão, ensinando sobre a superação nos mais adversos momentos
desafiadores. Nessas páginas, homens e mulheres compreenderão melhor
como funciona a dinâmica feminina, frente aos desafios. Isso porque o autor
traz um conteúdo riquíssimo, bem construído e precioso. Ele nos apresenta a
essas mulheres com maestria, clareza, elegância, sentimento, profundidade e
lógica, fazendo um cronograma da sequência em que elas aparecem no texto

SERVIÇO SOCIAL EM PERNAMBUCO:
primeiras décadas da formação e atuação
profissional

ELAS FALAM D+:
como 181 mulheres da Bíblia revelam nosso
mundo
Coleção Mulheres Vencedoras – Volume 2
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Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social

Assunto: Ciências da Saúde - Serviço Social
Este indispensável livro conta a história de 181 mulheres da Bíblia, reunidas
em dois volumes, e traz esperança em nosso tempo de tanta violência contra
elas. Fruto do esmero e dedicação do competente escritor, pastor, jornalista
e professor de ensino superior Moisés Selva Santiago, a obra chega no
momento certo para ajudar a minimizar o caos social, por ser de fácil leitura
e compreensão, ensinando sobre a superação nos mais adversos momentos
desafiadores. Nessas páginas, homens e mulheres compreenderão melhor
como funciona a dinâmica feminina, frente aos desafios. Isso porque o autor
traz um conteúdo riquíssimo, bem construído e precioso. Ele nos apresenta a
essas mulheres com maestria, clareza, elegância, sentimento, profundidade e
lógica, fazendo um cronograma da sequência em que elas aparecem no texto
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Os artigos deste livro nasceram de debates e dos estudos exploratórios em
torno das particularidades do Serviço Social em Pernambuco. As elaborações
privilegiam as determinações da formação profissional, dos espaços sócioocupacionais e das respostas do Serviço Social no estado entre as décadas
de 1930 e 1960.

comercial@editoracrv.com.br		

(41) 3039-6418

466

TURISMO
TURISMO NO ESPAÇO RURAL:
ensaio de uma tipologia e outros conceitos

REPENSANDO O RURAL SOB O PRISMA DA
URBANIDADES, EM NOVA FRIBURGO, RJ
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Autor:
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Autor:
Victor Pereira de Oliveira
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Assunto: Zona rural, turismo.

Assunto: Nova Friburgo, sociologia rural.

A atividade turística é um fenômeno socioeconômico. Conhecê-lo melhor, e entendê-lo
é uma necessidade. Neste contexto, esta atividade econômica tem marcado presença no
espaço rural, que inclusive tem servido de parâmetro para a consideração de um “novo
rural” .

Repensar o rural requer a busca dos diversos rurais que ocupam as heterogêneas relações humanas existentes nos mais diferenciados lugares. A busca de homogeneidade se
atrela às questões de domínio, de facilidades para o exercício do poder, do favorecimento
das vias de produção e de exploração. O mundo rural é diverso tal qual o urbano.

DECISÕES SISTÊMICAS EM ORGANIZAÇÕES
TURÍSTICAS: UMA COMPREENSÃO
FENOMENOLÓGICA DA INFLUÊNCIA DOS
NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DAS DECISÕES
ORGANIZACIONAIS NA SUSTENTABILIDADE
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Este livro é o resultado de um estudo que reconhece a subjetividade e a complexidade
das abordagens da sustentabilidade e do fenômeno turístico e sugere que as visões
de mundo dos profissionais, influenciam as decisões organizacionais. Seu objetivo é
compreender, sob a ótica fenomenológica, a influência dos níveis de complexidade das
decisões organizacionais na sustentabilidade do turismo.

A aceleração das transformações de caráter territorial decorrentes do turismo em certos pontos do litoral do Nordeste brasileiro tem produzido novas territorialidades em escala
local, mas com repercussões socioeconômicas, políticas e culturais muito mais amplas, já
que afetam a própria continuidade da prática turística. O propósito maior deste livro é, por
um lado, compreender as transformações e permanências ocorridas nos territórios historicamente construídos pelas populações locais em decorrência da inserção do turismo,
tomando como exemplo as localidades de Pipa (RN), Porto de Galinhas (PE) e Praia do
Forte (BA) e, por outro lado, em concordância com os princípios que norteiam os estudos
de caráter comparativo, evidenciar as similaridades e diferenças nos processos anteriormente aventados nas três localidades em exame.
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A atividade turística, apesar de ter investimentos de toda ordem pública, como
recursos federais e estaduais, além dos privados, é essencialmente uma responsabilidade
municipal. Não só em seus aspetos regulatórios, como nas políticas de indução do
crescimento, ocupação do espaço, medidas para o meio ambiente e incentivos tributários.
Esta percepção do engajamento da população na vertente dos benefícios que este setor
traz para as Cidades, é fator primordial para políticas das Prefeituras, que querem ser bemsucedidas em conciliar interesses, gerar empregos e fazer crescer as economias locais.
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