Catálogo Direito

APRESENTAÇÃO
Desde sua origem, em 1987, a Editora Unesp, braço editorial da Universidade Estadual
Paulista, tem como objetivo desempenhar papel dinamizador da cultura, presumindo-se
ser missão de uma editora acadêmica a divulgação do conhecimento de modo
abrangente e plural, a um público amplo, não restrito apenas à comunidade
universitária. Nossos novos catálogos temáticos reúnem títulos cuidadosamente
selecionados, que refletem nosso permanente compromisso de oferecer conhecimento
aliado a um alto padrão de qualidade editorial.

A Constituição brasileira de 10 de novembro de
1937
Paulo Sérgio da Silva

Dentro de uma perspectiva de considerar a diversidade de temas e de formas de reabilitação e de
revalidação da atual História Política, este livro concentra seu foco no âmbito jurídico-político. Parte de
interdisciplinaridade entre História, Direito Constitucional, Filosofia do Direito, Teoria Geral do Estado,
Filosofia e Ciência Política para analisar a Constituição de 10 de novembro de 1937.
ANO: 2008
PÁGINAS: 200
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571398214
FORMATO: 14X21

A presença de Bobbio
Alberto Filippi
Celso Lafer

Obra fundamental para o pensamento democrático moderno, este livro é composto por ensaios do
pensador italiano Alberto Filippi e do professor brasileiro Celso Lafer, que examinam e revelam a
influência do pensamento de Norberto Bobbio fora da Itália. Filippi aborda os eixos fundamentais da
obra de Bobbio e suas influências na produção intelectual na Europa e na América, enquanto Lafer se
debruça na contribuição do pensamento de Bobbio no Brasil e em Portugal. Uma homenagem póstuma
a Bobbio, um dos maiores teóricos do século XX, professor italiano que conseguiu aliar a moderna
Filosofia do Direito, a Teoria Geral da Política e a apaixonada defesa dos direitos fundamentais, única
garantia que tem a sociedade civil no plano nacional e internacional para levar adiante a socialização
positiva das idéias de justiça e de liberdade.
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EDIÇÃO: 1
ISBN: 8571395713
FORMATO: 14X21

Crimes em comum
Ricardo Alexandre Ferreira

Nesta pesquisa realizada por Ricardo Alexandre Ferreira são investigadas as histórias do crime e do
direito, focando, mais especificamente, no período da escravidão no Brasil. Aqui, através de uma vasta
pesquisa documental, o autor analisa como o escravismo aparece referenciado no código penal do
Império e as diferenças de punição entre homens livres e cativos.
A grande importância deste estudo se encontra na revelação deste aspecto da vida jurídica do Brasil
imperial. Por meio de processos e penas redigidas na época, e de relatórios feitos pelas autoridades
reportando sua preocupação com a segurança pública, Ricardo Alexandre Ferreira leva o leitor a
descobrir as implicâncias sociais e judiciais da separação entre escravos e homens livres.
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PÁGINAS: 264
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Direito e poder
Norberto Bobbio
Nilson Moulin

Nesta obra, Bobbio visita a obra seminal de Kelsen, influência constante de todo o seu pensamento
político e jurídico. Nessa trajetória, temas centrais como o estabelecimento de um sistema legal
internacional são devidamente abordados com as costumeiras originalidade e profundidade que sempre
caracterizaram o mestre italiano.
ANO: 2008
PÁGINAS: 304
EDIÇÃO: 1
ISBN: 9788571398511
FORMATO: 14X21

Direito, ética e biossegurança
Juliana Araújo Lemos da Silva Machado

O objetivo deste livro é analisar a obrigação do Estado em face do direito ao genoma humano,
consdierando as novas e distintas formas de manipulação genética humana, com destaque para as
técnicas de alteração do código genético humano e de clonagem humana (reprodutiva e terapêutica).
Pretendemos: buscar na Constituição Federal as normas que fundamentam e delineiam a mencionada
obrigação do Estado de proteger o genoma humano; distinguir e compreender as técnicas
especificadas, analisando riscos e benefícios de cada uma, e ponderando as implicações éticas delas
advindas; contextualizar as técnicas da clonagem humana e da alteração do código genético humano
no ordenamento jurídico vigente, analisando as normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis
à matéria; destacar a im...
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Entre o direito e a história
Ricardo Monteagudo

Este trabalho pretende analisar os diversos significados que a noção de legislador admite no Contrato
Social de Jean-Jacques Rousseau, acompanhando alguns argumentos e parte da obra de Rousseau
desde o Primeiro Discurso até o Contrato Social, e depois as Considerações sobre o Governo da
Polônia. A primeira parte, que compreende os dois primeiros capítulos, discute alguns pressupostos
contidos no Contrato Social. A partir daí, a segunda parte apresenta, no capítulo três, uma hipótese de
leitura do conceito de legislador e, no capítulo quatro, a verificação da conveniência dessa hipótese.
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Jusnaturalismo e positivismo jurídico
Norberto Bobbio
Jaime Clasen

O autor esmiúça e esclarece os aspectos do direito natural e do direito positivo, eliminando falsas
oposições e se contrapondo a toda forma de dogmatismo. Bobbio apresenta sua concepção de filosofia
do direito, propondo que se deixe de considerá-la como uma disciplina unitária e que ela seja dividida
em várias disciplinas particulares, de acordo com os problemas de que tratam. O livro, reconhecido
como um clássico da filosofia do direito, trata da controvérsia entre jusnaturalismo e positivismo jurídico,
definindo-os claramente e distinguindo seus diferentes sentidos.
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PÁGINAS: 303
EDIÇÃO: 1
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Justiça penal no Brasil contemporâneo
Debora Regina Pastana

O livro aborda a atuação da Justiça penal no Brasil atual, identificando a permanência do autoritarismo
no trato dos conflitos criminais. Mesmo atravessando uma grave crise de legitimidade, o campo jurídico
que atua na área penal pouco tem contribuído para a consolidação democrática nacional. Ao contrário,
grande parte desse campo atua no sentido de manter intacta a política criminal hegemônica, voltada à
ampliação da repressão e ao uso contínuo do encarceramento. Tal política, implementada no Brasil
logo após a abertura de 1985, ajusta-se ao projeto liberal também em curso no país. O estudo defende,
portanto, a existência de uma resistência do campo jurídico, principalmente em matéria penal, em se
coadunar com o seu discurso democratizador.
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Medidas de segurança no Direito Penal
Michele Cia

Nesta obra, Michele Cia concentra sua análise na desinternação progressiva como medida alternativa a
ser aplicada aos inimputáveis que realizam ilícito penal. Para desenvolver essa ideia central, a autora
realizou um trabalho minucioso de pesquisa multidisciplinar, por meio do estudo da criminologia, da
política criminal, da dogmática jurídico-penal, além da pesquisa de campo realizada no Hospital de
Custódia e Tratamento Psiquiátrico II de Franco da Rocha, instituição que mantém um programa de
desinternação progressiva. A autora mantém uma postura crítica durante a análise dos pontos
polêmicos do tema e oferece exemplos reais, extraídos especialmente da pesquisa de campo e da
análise da jurisprudência. Um livro que interessará os estudiosos do Direito Penal, do Direito
Processual Penal, dos Direitos Humanos...
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Novas tendências da criminalidade transnacional
mafiosa
Alessandra Dino
Wálter Fanganiello Maierovitch
Letizia Zini
Doris Cavallari

De que maneira os grupos criminosos se articulam com as transformações de um mundo globalizado?
Novas tendências da criminalidade transnacional mafiosa é um esforço de reflexão multidisciplinar sobre
as peculiaridades das organizações criminosas e suas ramificações com os poderes políticos e
econômicos. Organizados por dois especialistas no tema – Alessandra Dino e Wálter Fanganiello
Maierovitch –, os textos reunidos neste volume procuram aliar diversas competências e culturas a fim de
compreender esse novo mapa da criminalidade que cada vez mais confunde-se com o sistema legal.
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O crime organizado
Paulo César Corrêa Borges

Este livro apresenta contribuição para o debate doutrinário sobre o fenômeno do crime organizado,
debate urgente para que se possa levar a cabo uma eficiente soma de elementos jurídicos, executivos e
legislativos que auxiliem a comunidade no combate ao crime. Nesse sentido, é um livro para juristas,
legisladores e todos aqueles interessados em entender e enfrentar esse problema cada vez mais
presente no dia a dia das sociedades contemporâneas.
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O Ocidente dividido
Bianca Tavolari
Jürgen Habermas

“Não foi o perigo do terrorismo internacional que dividiu o Ocidente, mas uma política do atual governo
norte-americano que ignora o direito internacional, marginaliza as Nações Unidas e mantém o
rompimento com a Europa.
O que está em jogo é o projeto kantiano de eliminação do estado de natureza entre os Estados. Os
espíritos não se dividem em relação aos objetivos políticos que estão em primeiro plano, mas em
relação a um dos maiores esforços para a civilização do gênero humano.”
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O princípio da igualdade na perspectiva penal
Paulo César Corrêa Borges

O estágio atual das relações entre o Estado Democrático de Direito – que invarialvelmente os Estados
contemporâneos proclamam constituir nas respectivas constituições – e o Direito Penal tem
apresentado uma tensão muito grande, decorrente do embate de correntes doutrinárias, que se
posicionam em extremos opostos, sem nenhuma preocupação com o regime jurídico inerente à
democracia.
No presente trabalho, o princípio da igualdade ganhou destaque na medida em que se analisaram suas
diferentes manifestações no direito penal brasileiro, desde o simbolismo penal, os aspectos éticos da
proporcionalidade, a discricionariedade legislativa, a função da pena e a desproporção das penas,
consideradas em abstrato, diante da objetividade jurídica das normas incriminadoras, especialmente na
fase de sua elaboração, até a busca da igualdade na aplicação das leis penais brasileiras e o papel da
mídia diante do tratamento desigual dos pobres, dos crmiminosos do "colarinho-branco" e corruptos.
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O Supremo Tribunal Federal
Emília Viotti da Costa

O sistema político adotado pela Constituição brasileira assenta-se em três poderes: o Executivo, o
Legislativo e o Judiciário. Em termos ideais, a autonomia e o equilíbrio dos três poderes é o requisito
essencial para a construção de uma sociedade democrática. A autora reavalia o papel histórico que
desempenhou o Supremo Tribunal Federal, refletindo sobre o seu funcionamento e seus limites, desde
o momento em que foi criado até a edição de nossa última Carta Constitucional, em 1988.
ANO: 2006
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Repertório de legislação brasileira e paulista
referente à imigração
Marina Gouvêa
Maria Silvia C. Beozzo Bassanezi
Carlos de Almeida Prado Bacellar
Oswaldo Mário Serra Truzzi
Ana Silvia Volpi Scott

Este repertório surgiu da constatação de que a legislação referente à imigração não se encontrava
sistematizada e facilmente disponível aos pesquisadores interessados no estudo da imigração
internacional no Estado de São Paulo no período de 1850 a 1950.
ANO: 2008
PÁGINAS: 136
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