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Passados oito anos do começo de tão bem-
sucedida empreitada, continuamos avançando. 
Assim, às quatro linhas inicialmente lançadas – 
Direito Comparado; Doutrina; Direito, Diversidade 
e Cidadania; Pesquisa Acadêmica –, agregamos 
mais duas: uma sobre Administração e Políticas 
Públicas, outra sobre Direito, Tecnologia e 
Inovação no intuito de aproximar conteúdos de 
áreas afins do Direito e da Administração.

Sem descurar de publicações que incorporem o 
influxo permanente das mais avançadas linhas de 
pesquisa contemporâneas, a Série IDP/Saraiva tem 
se permitido, ultimamente, algumas “ousadias”, 
a exemplo de The Nine, a formidável obra Jeffrey 
Toobin sobre a Suprema Corte dos Estados Unidos, 
um trabalho de fundo histórico-jornalístico que 
ultrapassa a fronteira típica da seara jurídica. 

Todo esse esforço de criteriosa seleção das obras 
publicadas tem sido bem recompensado com o 
caloroso acolhimento tanto do público quanto 
da crítica especializada. Para além desse mais 
que bem-vindo reconhecimento, a certeza do 
trabalho bem feito, da missão cumprida  – e bem 
cumprida – é o que, de longe, mais nos gratifica.

GILMAR FERREIRA MENDES
Ministro do Supremo Tribunal Federal
Idealizador da Série IDP/Saraiva
Professor da EDB/IDP 

APRESENTAÇÃO

Aesta altura, não há como contornar o 
indisfarçável orgulho em apresentar, 
ao nosso fidelíssimo leitor, o Catálogo 
das obras que compõem a Série IDP/

Saraiva, projeto desde o inicio impulsionado 
pelo genuíno desejo de, entrelaçando 
indissociavelmente academia e doutrina, 
colocar à disposição da comunidade lusófona 
publicações da mais alta qualidade editorial.

A um só tempo investindo tanto em títulos 
emblemáticos do Direito Internacional – da lavra 
de autores do porte de Peter Häberle, Reinhold 
Zippelius ou Bernhard Schlink, entre outros – quanto 
na produção de promissores talentos jurídicos 
locais, vimos colecionando best sellers que, já 
alçados à condição de clássicos, honram-nos tanto 
quanto os prêmios recebidos, a exemplo dos dois 
Jabutis auferidos pelas obras Curso de Direito 
Constitucional, já na 11ª edição, com mais de cem mil 
exemplares vendidos, e Comentários  à Constituição 
do Brasil, para cuja elaboração contribuíram 130 
especialistas renomados, daqui e d’alhures.

De fato, receber a mais tradicional láurea 
editorial do País é satisfação que só se iguala 
ao contentamento de se saber contribuindo 
efetivamente para a ampliação dos horizontes 
da dogmática, à mercê da produção e, claro, da 
máxima difusão do conhecimento qualificado.  

APRESENTAÇÃO
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Em 2007, por iniciativa do Professor Gilmar 
Mendes, a Editora Saraiva e o Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP) formaram 
uma frutuosa parceria para a edição de livros 

jurídicos sob um novo selo: a Série IDP/Saraiva.

O projeto respondia à vocação do IDP de consolidar 
a Capital Federal como polo irradiador de cultura 
jurídica no âmbito nacional. Logo a obra pioneira, 
Curso de Direito Constitucional, conquistou uma 
larga e generosa acolhida pelo público a que se 
destinava, bem como fortuna crítica. Novos títulos se 
seguiram, da autoria de professores e acadêmicos 
ligados ao Instituto, consolidando, em breve 
tempo, um consistente acervo de alta doutrina.

Um dos pontos fundamentais da proposta acadêmica 
do IDP reside na reflexão atual do pensamento 
clássico, no pressuposto de que o domínio do 
saber cristalizado no tempo subjaz a toda atividade 
consequente e íntegra de propostas para o presente 
e para o porvir. Por isso também, a Série IDP/
Saraiva pôs à disposição dos nossos estudiosos, em 
vernáculo, preciosas obras que se converteram em 
matrizes de linhas de concepções jurídicas relevantes. 

APRESENTAÇÃO

O instante globalizado motivou, igualmente, 
que o IDP se empenhasse na consecução de 
diversos acordos, diálogos e parcerias com 
variadas e célebres instituições de ensino de 
países  da Europa e das Américas. O selo editorial 
refletiu essa abertura internacional na linha de 
livros dedicada ao Direito Comparado, com 
vistas a franquear aos estudiosos brasileiros uma  
compreensão mais abrangente dos princípios 
informadores do Estado Democrático de Direito.

A Série IDP/Saraiva é um marco na trajetória 
do Instituto, que o encarece como substancial 
instrumento para a consecução dos seus fins. 
O amigo que tem este volume nas mãos é 
convidado, agora, a percorrer a lista dessas obras 
que cuidadosamente selecionamos, por meio 
de um conselho editorial atento aos requisitos 
de excelência e de atualidade que tomamos 
por premissa das nossas publicações. 

Que ela lhe seja estimulante!

PAULO G. GONET BRANCO
Subprocurador-Geral da República
Co-fundador do IDP
Coordenador do Curso de Mestrado da EDB/IDP
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54
LINHA ADMINISTRAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS
É integrada por obras que buscam contribuir com acervo 
acadêmico de porte, capaz de sustentar os mais abrangentes 
fóruns de discussão contemporâneos na área de Administração e 
Políticas Públicas.

LINHA DIREITO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Direito, Tecnologia e Inovação constituem uma tríade 
indissociável e que reclama cada vez maior a atenção da 
comunidade acadêmica e profissional, inclusive e, para o 
propósito da presente série temática, da seara do Direito e sua 
ligação com as inovações tecnológicas e seus reflexos no mundo 
moderno.

LINHA DIREITO, DIVERSIDADE E CIDADANIA
Trata de assuntos relacionados aos Direitos Fundamentais, 
de forma a elucidar questões de garantias constitucionais 
envolvendo minorias étnicas e sociais.

LINHA PESQUISA ACADÊMICA
É formada por obras oriundas de dissertações do Mestrado em 
Direito Constitucional do IDP, que se destacaram pela riqueza de 
conteúdo e pela relevância dos temas analisados.

58 20

16

LINHA DIREITO COMPARADO
Abriga as obras de renomados juristas internacionais, cujas 

ideias têm se destacado além das fronteiras. Dessa forma, 
tem como finalidade primordial divulgar obras estrangeiras, 

traduzidas para o português, que o Conselho Editorial da 
Série considere de significativo interesse para a comunidade 

jurídica brasileira.

OBRAS PREMIADAS

OBRAS INDICADAS AO PRÊMIO JABUTI

LINHA DOUTRINA
É formada por obras oriundas de dissertações do Mestrado 

e teses de Doutorado em Direito, que se destacaram pela 
riqueza de conteúdo e pela relevância dos temas analisados.

10

30
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CURSO DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL
Gilmar Ferreira Mendes e Paulo G. Gonet Branco

2015 | 10ª edição
1470 pg.
ISBN 9788502622748

Disciplina
Constitucional

Indicação
Graduação /Pós-Graduação, 
Profissional

Este Curso dirige-se tanto a quem 
começa os estudos de Direito 
Constitucional como a quem precisa 
de referências mais circunstanciadas 
sobre os fundamentos e problemas que 
compõem a pauta de cogitações do 
constitucionalista.

Inúmeras questões, com abordagem 
acadêmica e acompanhadas das 
soluções jurisprudenciais, são aqui 
versadas.

As dúvidas mais comuns são objeto 
deste livro, como também investigações 
que exigem mais requinte analítico e 
densidade na abordagem.

O leitor é guiado, nos vários capítulos 
em que o livro se desdobra, das noções 
básicas para perquirições estimulantes 
e inquietantes. Nesse percurso, tanto 
quem trava os primeiros contatos com o 
Direito Constitucional como os iniciados 
se encontram.

Essa tem sido a fórmula do êxito dos 
cursos que os autores dividem, há 
mais de uma década, em Brasília, no 
IDP — Instituto Brasiliense de Direito 
Público, para auditórios em que o 
ainda estudante divide espaço com o 
profissional consumado.

O leitor perceberá também que a 
história profissional de cada autor, 
paralela ao magistério, influi no trato 
objetivo das questões suscitadas. 
Gilmar Mendes é Ministro do Supremo 
Tribunal Federal e Paulo Branco é 
Subprocurador-Geral da República.

Terceiro lugar na categoria “Melhor Livro 
de Direito” da 50ª edição do Prêmio 
Jabuti, o Curso é resultado de parceria 
do Instituto com a Editora Saraiva.

8a edição

OBRAS PREMIADAS OBRAS PREMIADAS

JABUTI
PREMIADO

3º LUGAR
CAT. DIREITO
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COMENTÁRIOS À 
CONSTITUIÇÃO 
DO BRASIL
J.J. Gomes Canotilho, 
Gilmar Ferreira Mendes, 
Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck

2014 | 1ª edição
2384 pg.
ISBN 9788502212626

Disciplina
Constitucional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

JABUTI
PREMIADO

2º LUGAR
CAT. DIREITO

OBRAS PREMIADAS OBRAS PREMIADAS

A obra é fruto de iniciativa arrojada e 
sem precedentes na literatura jurídica 
nacional. Há cinco anos, depois de 
diversas conversas ocorridas em 
diferentes lugares e oportunidades, 
os professores J.J. Gomes Canotilho, 
Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolgang 
Sarlet e Lenio Luiz Streck decidiram dar 
início a um antigo sonho. Nascia, assim, 
o projeto que viria a redundar nestes 
Comentários à Constituição do Brasil.

Na visão dos professores Canotilho, 
Mendes, Sarlet e Streck, idealizadores 
e responsáveis pela coordenação 
científica do projeto, dois critérios 
fundamentais deveriam nortear os 
trabalhos.

Em primeiro lugar, os colaboradores 
convidados a participar da obra 
deveriam ser escolhidos e designados 
a comentar dispositivos constitucionais 
de acordo com suas principais 
afinidades temáticas, critério 
que conduziu, conforme o leitor 
poderá constatar, a um conjunto de 
comentários que se destaca por sua 
elevada qualidade teórica e dogmática.

Um segundo critério condutor dos 
trabalhos foi que cada comentário 
deveria seguir, tanto quanto possível, a 
mesma grade analítica, conferindo, com 
isso, certa uniformidade às abordagens.

Disso resultou, sem dúvida, uma 
obra monumental, cujo processo de 
elaboração esteve constantemente 
sujeito às contingências comuns a 
empreitadas dessa envergadura. O 
trabalho durou um lustro e envolveu 
mais de uma centena de autores.

Por suas qualidades, acredita-se 
que estes Comentários poderão 
estabelecer um novo marco editorial e, 
eventualmente, inspirar outros esforços 
semelhantes. Trata-se, portanto, de 
outro produto inovador que a Série 
IDP/Saraiva, do Instituto Brasiliense de 
Direito Público, oferece à comunidade 
jurídica.

05/11/15   22:34
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2014 | 1ª edição
246 pg.
ISBN 9788502218963

Disciplina
Constitucional, Direito Civil e 
Direito do Consumidor

Indicação
Profissional, Graduação/ 
Pós-Graduação, Profissional

PRIVACIDADE, 
PROTEÇÃO DE 
DADOS E DEFESA 
DO CONSUMIDOR
LINHAS GERAIS DE UM NOVO 
DIREITO FUNDAMENTAL
Laura Schertel Mendes

ADA PELLEGRINI
GRINOVER

PRÊMIO

2014

Este livro é voltado tanto para os 
profissionais do direito quanto para 
aqueles que buscam realizar pesquisas 
acadêmicas relacionadas ao Direito na 
Sociedade da Informação. Alunos de 
graduação e pós-graduação também 
poderão se interessar pela abordagem 
de privacidade e proteção de dados 
aqui traçada. A utilização crescente de 
dados pessoais, alterando as relações 
de poder entre cidadão, Estado 
e mercado, exige a adaptação de 
diversas estruturas, entre elas a jurídica, 
para que a privacidade e a liberdade 
individual sejam garantidas diante do 

uso abusivo de dados pessoais. Para 
isto, é imprescindível fundamentar as 
novas formulações institucionais  em 
uma forte base jurídica e cultural, cujas 
linhas gerais são propostas neste livro. 
A partir da análise da evolução do 
conceito de privacidade na experiência 
jurídica internacional e nacional, a obra 
pretende identificar os contornos de 
um novo direito fundamental à proteção 
de dados pessoais no Brasil, bem como 
examinar os efeitos da aplicação do 
Código de Defesa do Consumidor à 
proteção de dados pessoais.
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DIREITO À SAÚDE
PARADIGMAS PROCEDIMENTAIS E 
SUBSTANCIAIS DA CONSTITUIÇÃO
Alvaro Ciarlini

No Brasil, o cenário da má gestão de 
recursos públicos, na área da saúde é 
constrangedor diante da constatação 
de descontrole, desperdício e 
corrupção.Na prática, os magistrados 
enfrentam os problemas inerentes 
ao “sistema universal de atenção 
integral à saúde”, como o aumento 
das ações judiciárias que postulam 
a obrigatoriedade de tratamentos 
e de fornecimento de remédios e a 
disponibilização de leitos hospitalares, 
entre outros pedidos de igual 
relevância.
Na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de 
Justiça, o direito à saúde figura 
como algo dotado de um grau de 
fundamentalidade que o colocaria 
acima de qualquer outra regra ou 
princípio constitucional. Esse direito é 
percebido como absoluto, podendo ser 
afirmado em detrimento de quaisquer 
outros interesses do Estado.
Por outro lado, subsiste uma persistente 
tese jurisprudêncial que aceita a 

relativização do direito à saúde em 
razão da escassez dos recursos 
públicos necessários para a execução 
das políticas públicas aptas a realizá-los.
Esta obra propõe-se a examinar, à 
luz das diretrizes de precedência 
para o atendimento dos usuários do 
SUS, a atuação judicial na resolução 
de demanda pela cura individual, no 
âmbito das ações cominatórias.
O autor defende uma alternativa jurídica 
que enfatize a tutela de interesses 
metaindividuais, a fim de garantir 
à população o acesso universal e 
igualitário às ações e aos serviços 
para a promoção, a proteção e a 
recuperação da saúde.
Pondo em relevo os argumentos 
relativos à estrutura e aos fundamentos 
do direito sanitário, o livro suscita a 
reflexão acerca das consequências da 
atuação jurisdicional de cominação de 
obrigações ao Estado, na esfera do 
direito à saúde, em um ambiente social 
que pretende ser democrático e plural.

2013 | 1ª edição
300 pg.
ISBN 9788502197718
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Profissional, Pós-Graduação
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DIREITO 
AMBIENTAL
INTRODUÇÃO, FUNDAMENTOS 
E TEORIA GERAL
Ingo Wolfgang Sarlet e Thiago Fensterseifer
O Direito Ambiental nasceu, na 
condição de ramo do Direito, na década 
de 1970, especialmente como reação às 
práticas de degradação ambiental, que 
vinham marcando a trajetória evolutiva 
da civilização humana. A degradação 
do ambiente passou a ser encarada 
como afronta aos valores elementares 
da nossa sociedade, bem como, 
consequentemente, do nosso sistema 
jurídico, ainda mais quando este tem 
por escopo a garantia, proteção e 
promoção da dignidade humana e 
dos direitos humanos e fundamentais, 

sem prejuízo da dignidade da vida 
não humana e da autonomia do bem 
jurídico ecológico. É precisamente a 
inconformidade com tal “estado de 
coisas”, ou seja, com o desrespeito à 
vida e à Natureza, que faz do Direito 
Ambiental, retomando as suas raízes 
sociológicas e filosófico-éticas, um 
instrumento de luta e afirmação da 
vida na sua dimensão o mais ampla 
possível. É essa a razão fundamental 
que esperamos seja o Leitmotiv para o 
estudo do Direito Ambiental.
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POSITIVISMO JURÍDICO E 
JUSTIÇA CONSTITUCIONAL 
NO SÉCULO XXI
Otto Pfersmann 

A história de Otto Pfersmann na Universidade de Viena 
não começa consigo próprio, mas sim com o seu bisavô, 
o Doutor Edmund Bernatzik, Reitor dessa instituição em 
1911 e seu Professor Titular de Direito do Estado. Foi nessa 
universidade que o bisavô de Itto Pfersmann descobriu um 
aluno chamado Hans Kelsen, publicando-o pela primeira 
vez. Investindo em Kelsen, o Professor Bernatzik obteve 
junto a Georg Jellinek uma bolsa de estudos para que 
Kelsen avançasse estudos complementares na Universidade 
de Heidelberg. Foi quando Kelsen escreveu sua tese 
de habilitação, sob a orientação de Bernatzik, tendo-a 
defendido em 1910 e publicado em 1911. Depois do 
falecimento de Edmund Bernatzik (1919), Kelsen sucedeu 
o bisavô de Otto Pfersmann como Professor Ordinário da 
Universidade de Viena, e lá lecionou até 1929.

Otto Pfersmann se radicou em Paris há muitos anos, onde 
é Professor Catedrático da quase milenar Sorbonne, e de 
lá esse notável jurista e filósofo tem aproximado as ricas 
Escalas da França e da Áustria para renovar a Ciência do 
Direito com opiniões muito suas, não sendo por outra 
razão que Jorge Miranda (Prefácio) considera que “Otto 
Pfersmann não é o sucessor nem de Kelsen nem de 
ninguém, mas é, sim e com muito merecimento, um dos 
mais coerentesjuristas que se utilizam da lógica da teoria 
dos sistemas jurídicos positivos na actualidade e em todo 
o mundo, de modo qie Pfersmann não é a reencarnação 
intelectual kelseniana: Otto Pfersmann é Otto Pfersmann!”

Disciplina
Constitucional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2014 | 1ª edição
224 pg.

ISBN 9788502225656

A PROJEÇÃO DA 
CONSTITUIÇÃO SOBRE O 
ORDENAMENTO JURÍDICO
Francisco Balaguer Callejón

Quando pensamos nos conceitos através dos quais se 
construiu a Teoria das Fontes do Direito encontramo-nos 
com um alto grau de formalização e de desenvolvimento 
técnico que parece alijá-los de seus fundamentos sociais e 
políticos. Termos como hierarquia, competência, validade, 
eficácia e outros muitos que integram o sistema de fontes 
parecem adquirir vida própria e desenvolver-se somente no 
âmbito das relações inter-normativas, sem relação alguma 
com a sociedade e a história. Não é assim, entretanto, já 
que o sistema de fontes expressa, na realidade, a forma 
por meio da qual se distribui o poder político e social. Por 
esse motivo, está fortemente impregnado de história e 
estreitamente vinculado aos problemas que se estabelecem 
em relação à distribuição e controle do poder, que são 
temáticas especificamente constitucionais.

Neste livro temos em conta essa conexão de sentido com a 
realidade social e política sem por isso renunciar a explicar, 
em termos compreensíveis, a formulação técnico-jurídica 
dos grandes conceitos que nos permitem entender a 
estrutura do sistema jurídico. Não se trata de duas visões 
contraditórias senão complementares. Para compreender 
o conceito de hierarquia, de competência ou o de força 
de lei temos que explicar necessariamente a evolução 
histórica que conduz o Estado legal ao Estado constitucional 
de Direito, do mesmo modo que, para compreender o 
sistema de fontes de muitos países temos que nos referir a 
fenômenos recentes como o da integração supranacional.

Disciplina
Constitucional, Filosofia

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2014 | 1ª edição
120 pg.

ISBN 9788502209268
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DIREITO ADMINISTRATIVO 
ECONÔMICO GERAL
Rolf Stober

Esta importante obra é de autoria do prestigiado professor 
da Universidade de Hamburgo, Rolf Stober, doutor honoris 
causa em diversas instituições de ensino superior.

A atualidade das matérias certamente justifica a publicação 
desta edição no Brasil, ainda que sob a perspectiva de um 
jurisconsulto europeu, sendo possível vislumbrá-la como 
fonte de consulta obrigatória entre pós-graduandos e 
profissionais interessados em aprofundar seus estudos. 
Cumpre acresncetar que várias faculdades de Direito em 
nosso país já incorporaram a desciplina em sua grade 
curricular.

Como se revela na parte introdutória, o direito administrativo 
econômico é um domínio especialmente dinâmico, por 
compreender os novos desafios político-econômicos e as 
necessidades práticas da enconomia atual.

Quanto à sistematização dos temas, estes foram tratados em 
duas partes: direito administrativo econômico geral e direito 
administrativo econômico especial. Na primeira temos os 
fundamentos jurídicos e constitucionais relevantes do direito 
administrativo econômico, como âmbito de aplicação da 
disciplina, a proteção jurídica da atividade econômica, a 
organização e o financiamento da administração econômica, 
entre outros temas; na segunda, os diferentes ramos de 
indústria, o direito econômico dos resíduos sólidos urbanos, 
as subvenções etc.

Trata-se esta da edição mais divulgada na Alemanha sobre 
o direito administrativo econômico. A tradução ateve-se à 
ideia de fidelidade em relação ao conteúdo da mensagem, 
considerando as expectativas do leitor brasileiro, em 
especial dos estudiosos do Direito, Espera-se destes 
a percepção de que a obra foi, em sua origem, escrita 
conforme uma base jurídico-cultural diversa do contexto 
nacional. Apesar desse aspecto, que , aliás, é elementar 
a toda e qualquer tradução, pretende-se que Direito 
administrativo econômico geral possa despertar interesse no 
público especializado.

Disciplina
Administrativo, Econômico

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2012 | 1ª edição
584 pg.

ISBN 9788502143241

NOVE ENSAIOS 
CONSTITUCIONAIS E 
UMA AULA DE JUBILEU
Peter Häberle

A profundidade dos conhecimentos de Häberle, sua 
originalidade metodológica e sua teoria constitucional, 
voltada à defesa da tolerância e à proteção dos direitos 
fundamentais diante da complexa realidade do mundo 
atual, recebem destaque e vão ao encontro de várias 
manifestações que já fiz sobre a importância desse professor 
alemão para o fortalecimento do Estado Constitucional.

Especificamente em relação ao Brasil, a contribuição de 
Häberle tem sido inestimável para o desenvolvimento do 
direito nacional. Sua reconhecida ideia de sociedade aberta 
de intérpretes da Constituição, que prega a participação 
de todos os que vivenciam a realidade constitucional nos 
processos de controle de constitucionalidade, acabou, 
entre nós, por influenciar a aceitação dos denominados 
amici curiae e da realização de audiências públicas pelo 
Supremo Tribunal Federal. A Corte também já utilizou, em 
seus julgados, outros ideais defendidos por Häberle, como o 
do pensamento do possível e o de mutação constitucional, 
além da necessidade de abrir-se ao direito estrangeiro.

Trata-se de compilação de produções do professor 
germânico divulgadas em revistas jurídicas da Espanha e 
da América Latina, agora vertias para a língua portuguesa. 
Nesses textos, Häberle aborda atualidades de temas 
recorrentes em sua doutrina, como direitos fundamentais, 
processo de constitucionalização da União Europeia, 
interpretação constitucional e a relevância da cultura nos 
textos constitucionais.

Estou certo da importância e da atualidade dos assuntos 
aqui tratados e seguro de que esta será, além de uma 
interessante leitura, uma ótima base para os que quiserem 
aprofundar seus conhecimentos e desenvolver perspectivas 
críticas para debates jurídicos.

Disciplina
Constitucional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2012 | 1ª edição
288 pg.

ISBN 9788502179639
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indústria, o direito econômico dos resíduos sólidos urbanos, 
as subvenções etc.

Trata-se esta da edição mais divulgada na Alemanha sobre 
o direito administrativo econômico. A tradução ateve-se à 
ideia de fidelidade em relação ao conteúdo da mensagem, 
considerando as expectativas do leitor brasileiro, em 
especial dos estudiosos do Direito, Espera-se destes 
a percepção de que a obra foi, em sua origem, escrita 
conforme uma base jurídico-cultural diversa do contexto 
nacional. Apesar desse aspecto, que , aliás, é elementar 
a toda e qualquer tradução, pretende-se que Direito 
administrativo econômico geral possa despertar interesse no 
público especializado.

Disciplina
Administrativo, Econômico

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2012 | 1ª edição
584 pg.

ISBN 9788502143241

NOVE ENSAIOS 
CONSTITUCIONAIS E 
UMA AULA DE JUBILEU
Peter Häberle

A profundidade dos conhecimentos de Häberle, sua 
originalidade metodológica e sua teoria constitucional, 
voltada à defesa da tolerância e à proteção dos direitos 
fundamentais diante da complexa realidade do mundo 
atual, recebem destaque e vão ao encontro de várias 
manifestações que já fiz sobre a importância desse professor 
alemão para o fortalecimento do Estado Constitucional.

Especificamente em relação ao Brasil, a contribuição de 
Häberle tem sido inestimável para o desenvolvimento do 
direito nacional. Sua reconhecida ideia de sociedade aberta 
de intérpretes da Constituição, que prega a participação 
de todos os que vivenciam a realidade constitucional nos 
processos de controle de constitucionalidade, acabou, 
entre nós, por influenciar a aceitação dos denominados 
amici curiae e da realização de audiências públicas pelo 
Supremo Tribunal Federal. A Corte também já utilizou, em 
seus julgados, outros ideais defendidos por Häberle, como o 
do pensamento do possível e o de mutação constitucional, 
além da necessidade de abrir-se ao direito estrangeiro.

Trata-se de compilação de produções do professor 
germânico divulgadas em revistas jurídicas da Espanha e 
da América Latina, agora vertias para a língua portuguesa. 
Nesses textos, Häberle aborda atualidades de temas 
recorrentes em sua doutrina, como direitos fundamentais, 
processo de constitucionalização da União Europeia, 
interpretação constitucional e a relevância da cultura nos 
textos constitucionais.

Estou certo da importância e da atualidade dos assuntos 
aqui tratados e seguro de que esta será, além de uma 
interessante leitura, uma ótima base para os que quiserem 
aprofundar seus conhecimentos e desenvolver perspectivas 
críticas para debates jurídicos.
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REUNIÕES E 
MANIFESTAÇÕES NO 
ESTADO DE DIREITO
António Francisco de Sousa

A liberdade de reunião e de manifestação é uma das mais 
importantes garantias fundamentais do Estado de Direito 
Democrático, podendo-se avaliá-la segundo o nível de 
democracia alcançado em determinada sociedade.

A evolução do direito de reunião e de manifestação na 
Europa acompanhou a evolução socioeconômica de cada 
país. Hoje, as reuniões e manifestações fazem parte do 
cotidiano político das sociedades democráticas ocidentais, 
a ponto de serem apelidadas, segundo o Autor, de 
“democracias das manifestações”.

Seu regime jurídico é bastante diferenciado no direito 
comparado, embora não se observem diferenças 
substanciais no seio dos Estados-membros da União 
Europeia.

Há países que o reconhecem expressamente na 
Constituição, como Portugal, Alemanha, Itália, Espanha e 
Grécia. E há os que o fazem depender de uma medida de 
“boa vontade” da polícia e dos tribunais, a exemplo da 
Inglaterra e, até certo ponto, da França.

No Brasil, embora se observe certo aperfeiçoamento nas 
últimas décadas, o assunto requer detalhada reflexão diante 
de certas especificidades, como a questão do dever de 
aviso-prévio, do dever de cooperação das autoridades, 
da liberdade de escolha quanto ao local, dia e hora, do 
momento de sua suspensão, da aplicação de sanções nas 
hipóteses de danos, dos limites dos direitos e das liberdades 
dos cidadãos e da ação policial etc.

O Autor redige à luz das exigências fundamentais do 
Estado de Direito Democrático, em geral reconhecidas na 
Constituição portuguesa e na Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem. Por sinal, são também recepcionadas 
pela Constituição brasileira (art. 5º, XVI). Certamente, esta 
obra representa valiosa contribuição científica à comunidade 
jurídica.
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Constitucional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2012 | 2ª edição
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ISBN 9788502129627

CONVERSAS ACADÊMICAS 
COM PETER HÄBERLE
Org. Diego Valadés

O livro é uma compilação de entrevistas concedidas pelo 
Professor Peter Häberle a diversos constitucionalistas, de 
nacionalidades diversas, onde o professor passa em revista a 
origem de suas teses e a evolução de seu pensamento.

Peter Häberle é professor titular aposentado de Direito 
Público e Filosofia do Direito da universidade de Bayreuth, na 
República Federal da Alemanha, e, atualmente, desempenha 
as funções de diretor do Instituto de Direito Europeu e 
Cultura Jurídica Européia, do mesmo centro universitário.

Nascido em Göppingen, Alemanha, em 1934, estudou nas 
Universidades de Tübingen, Bonn, Montpellier (França) 
e Freiburg. Em sua tese de doutoramento, tratou, com 
brilhantismo, sobre o conteúdo essencial dos direitos 
fundamentais na Lei Fundamental de Bonn.

Seu Trabalho como pesquisador foi objeto de numerosas 
distinções honrosas. Em 1998, foi contemplado com o 
prêmio de pesquisa por cooperação internacional do Max 
Planck Institut (Max-Planck-Forschungspreis für Internationale 
Kooperation).

Sua obra é extensa, compondo-se de centenas de artigos e 
mais de vinte monografias, com aportes fundamentais para 
a doutrina constitucional européia e mundial, em diversas 
obras.

Peter Häberle destaca-se, para além do inestimável cabedal 
jurídico, pela profundidade de seus conhecimentos 
filosóficos, teológicos e artísticos, os quais têm dado a 
este professor notável o título de um autêntico humanista. 
Sua obra tem chamado a atenção pela originalidade 
metodológica, atualização e profundidade conceitual, que 
permite novas abordagens para as ciências humanas, em 
geral, e jurídica, em particular.

Defensor da tolerância e da aceitação do outro, como 
elementos culturais inafastáveis de uma teoria constitucional, 
protetora da realidade imposta pelo novo milênio, o 
Professor Peter Häberle contribuiu enormemente para o 
fortalecimento do Estado Constitucional, sobretudo em 
países de transição democrática. No Brasil, sua contribuição 
tem sido inestímável para o desenvolvimento do direito 
constitucional.
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nacionalidades diversas, onde o professor passa em revista a 
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distinções honrosas. Em 1998, foi contemplado com o 
prêmio de pesquisa por cooperação internacional do Max 
Planck Institut (Max-Planck-Forschungspreis für Internationale 
Kooperation).
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mais de vinte monografias, com aportes fundamentais para 
a doutrina constitucional européia e mundial, em diversas 
obras.

Peter Häberle destaca-se, para além do inestimável cabedal 
jurídico, pela profundidade de seus conhecimentos 
filosóficos, teológicos e artísticos, os quais têm dado a 
este professor notável o título de um autêntico humanista. 
Sua obra tem chamado a atenção pela originalidade 
metodológica, atualização e profundidade conceitual, que 
permite novas abordagens para as ciências humanas, em 
geral, e jurídica, em particular.

Defensor da tolerância e da aceitação do outro, como 
elementos culturais inafastáveis de uma teoria constitucional, 
protetora da realidade imposta pelo novo milênio, o 
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SOCIOLOGIA DO 
DIREITO E DO ESTADO
NOÇÕES FUNDAMENTAIS
Reinhold Zippelius

Para saber de que modo as normas jurídicas e outras 
participam na conformação das comunidades e de 
que modo o próprio direito é um produto das relações 
sociais são questões nucleares da sociologia jurídica 
abordadas no presente livro. A intenção é tratar aqui 
dos conceitos fundamentais, de modo que os temas e 
os pensadores mais importantes sejam apresentados 
numa sequência ordenada de ideias exequível.

2015 | 1ª edição
175 pg.
ISBN 9788502209626

Disciplina
Filosofia do Direito, 
Constitucional

Indicação
Graduação, Pós-Graduação

INTEGRAÇÃO 
SUPRANACIONAL
DIMENSÕES DA PROTEÇÃO MULTINÍVEL 
DOS DIREITOS E SISTEMA DE 
GOVERNO DA UNIÃO EUROPEIA
José María Porras Ramirez

Avaliando as liberdades de pensamento, consciência 
e religião a partir do sistema constitucional espanhol, 
considerando a sua relação com os sistemas internacional 
e comunitário, o professor José María Porras Ramírez 
demonstra a sua completa familiaridade com a 
engrenagem garantidora dos direitos fundamentais 
vigente na União Europeia, percebendo nos seus vários 
âmbitos mecanismos diferentes e complementares 
de proteção, condição essencial para a coerência 
do sistema em todo o ambiente multinível.

2015 | 1ª edição
152 pg.
ISBN 9788502623422

Disciplina
Internacional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

TEORIA DO DIREITO
UMA INTRODUÇÃO
Thomas Vesting

A versão em português do livro Rechtstheorie: Ein 
Studienbuch, de Thomas Vesting, procura trazer para o 
leitor de língua portuguesa não só um manula de teoria 
bem fundamentado nas discussões de língua alemã - e 
de certa forma da disciplina Teoria do Direito como um 
todo -, mas também fornecer ao leitor novas abordagens 
interdisciplinares atpe então incomuns à Teoria do Direito. 
Abordagens essas que têm trazido muita inovação nos 
debates germânicos em sede de uma disciplina que se 
mantém em constante transformação. Nesse sentido, 
este livro de Thomas Vesting é um livro de seu tempo.

2015 | 1ª edição
360 pg.
ISBN 9788502625068

Disciplina
Constitucional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

FUNDAMENTOS DA 
TRADUÇÃO JURÍDICA 
ALEMÃO-PORTUGUÊS
António Francisco de Sousa

Esta obra destina-se a todos que se preparam ou já se 
dedicam à tradução jurídica. Ela pretende ser um auxiliar 
teórico e prático do trabalho de tradução jurídica. Com 
mais de trinta anos neste tipo de atividade, seu Autor 
fornece informação e orientação preciosas sobre o processo 
de tradução jurídica. O tempo dedicado à leitura deste 
livro será, certamente, bem empregado pela importância 
e vastidão dos conhecimentos nele transmitidos.

2014 | 1ª edição
784 pg.
ISBN 9788502202948

Disciplina
Linguagem Jurídica

Indicação
Profissional, Pós-Graduação
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DIREITOS FUNDAMENTAIS
Bernhard Schlink e Bodo Pieroth

Considerado um dos mais relevantes trabalhos já produzidos 
no moderno direito alemão, o livro complementa os 
estudos existentes sobre os direitos fundamentais, 
apresentando elementos preciosos para os que desejam 
aprofundar seus conhecimentos no âmbito do direito 
acadêmico internacional. Nesta obra, os autores ressaltam 
a importância dos acórdãos do Tribunal Constitucional 
Federal alemão, visto que o objetivo é expor os direitos 
fundamentais contidos na Lei Maior daquele país. Com 
isso, pretende-se informar de maneira crítica e abrangente 
ao leitor interessado, principalmente os pós-graduandos, 
sobre a jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal 
também à luz das principais posições doutrinárias.

2012 | 1ª edição
576 pg.
ISBN 9788502130364

Disciplina
Constitucional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

FILOSOFIA DO DIREITO
Reinhold Zippelius

Reinhold Zippelius, um dos mais eminentes professores de 
Direito alemães, é Catedrático Jubilado da Universidade 
de Erlangen-Nürnberg, sendo autor de vastíssima obra 
jurídica. O presente livro corresponde à tradução da 5.ª 
edição (2007) do original alemão “Rechtsphilosophie” e 
inclui atualizações, até Março de 2010, a que o prestigiado 
professor procedeu tendo em vista a próxima edição.

2012 | 1ª edição
394 pg.
ISBN 9788502181083

Disciplina
Filosofia

Indicação
Graduação, Profissional, 
Pós-Graduação

A CRUCIFICAÇÃO E 
A DEMOCRACIA
Gustavo Zagrebelsky

Este livro reveste-se da maior importância para o 
aprimoramento da nossa cultura política e jurídica, e isso 
menos pela invocação do sacrifício crucial do Nazareno 
- de permanente atualidade e relevante interesse para a 
Cristandade - do que pela reconvocação para o debate, 
sobre essência da democracia, num contexto em que 
pluralismo ético e cultural, como direito a diferentes 
visões de mundo ou distintos modos de vida, tem como 
efeito perverso a contraditória proclamação de que a 
única verdade é que tudo é relativo, tanto no espaço 
público quanto no âmbito das relações privadas, numa 
postura tão nociva à preservação da sociedade que 
todo ato de autoridade é percebido como a imposição 
de valores não compartilhados, e o próprio conceito de 
sociedade parece não se ajustar a essa nova realidade.

2011 | 1ª edição
160 pg.
ISBN 9788502098077

Disciplina
Constitucional

Indicação
Graduação, Pós-Graduação

TEMAS FUNDAMENTAIS DO 
DIREITO CONSTITUCIONAL
Konrad Hesse

Este livro reúne textos essenciais, verdadeiros ‘Temas 
Fundamentais’, relativos à Constituição e sua interpretação. 
Nosso intuito é apresentar ao leitor brasileiro a força e 
a originalidade do pensamento de Konrad Hesse.

Por meio dos textos selecionados, pretende-se 
proporcionar uma representação fiel das ideias de 
um dos grandes teóricos do Direito Constitucional do 
último século, esperando que o estudo e a reflexão 
sobre os textos que a compõem possam contribuir para 
os debates a respeito do significado da Constituição, 
diante dos constantes desafios para sua correta 
interpretação e para preservar sua força normativa.

2009 | 1ª edição
184 pg.
ISBN 9788502081475
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pluralismo ético e cultural, como direito a diferentes 
visões de mundo ou distintos modos de vida, tem como 
efeito perverso a contraditória proclamação de que a 
única verdade é que tudo é relativo, tanto no espaço 
público quanto no âmbito das relações privadas, numa 
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todo ato de autoridade é percebido como a imposição 
de valores não compartilhados, e o próprio conceito de 
sociedade parece não se ajustar a essa nova realidade.
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Este livro reúne textos essenciais, verdadeiros ‘Temas 
Fundamentais’, relativos à Constituição e sua interpretação. 
Nosso intuito é apresentar ao leitor brasileiro a força e 
a originalidade do pensamento de Konrad Hesse.

Por meio dos textos selecionados, pretende-se 
proporcionar uma representação fiel das ideias de 
um dos grandes teóricos do Direito Constitucional do 
último século, esperando que o estudo e a reflexão 
sobre os textos que a compõem possam contribuir para 
os debates a respeito do significado da Constituição, 
diante dos constantes desafios para sua correta 
interpretação e para preservar sua força normativa.
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CURSO DE DIREITO 
CONSTITUCIONAL
Gilmar Ferreira Mendes e Paulo G. Gonet Branco

Este Curso dirige-se tanto a quem começa os estudos de 
Direito Constitucional como a quem precisa de referências 
mais circunstanciadas sobre os fundamentos e problemas 
que compõem a pauta de cogitações do constitucionalista.

Inúmeras questões, com abordagem acadêmica e 
acompanhadas das soluções jurisprudenciais, são aqui 
versadas.

As dúvidas mais comuns são objeto deste livro, como 
também investigações que exigem mais requinte analítico e 
densidade na abordagem.

O leitor é guiado, nos vários capítulos em que o livro 
se desdobra, das noções básicas para perquirições 
estimulantes e inquietantes. Nesse percurso, tanto quem 
trava os primeiros contatos com o Direito Constitucional 
como os iniciados se encontram.

Essa tem sido a fórmula do êxito dos cursos que os autores 
dividem, há mais de uma década, em Brasília, no IDP — 
Instituto Brasiliense de Direito Público, para auditórios em 
que o ainda estudante divide espaço com o profissional 
consumado.

O leitor perceberá também que a história profissional de 
cada autor, paralela ao magistério, influi no trato objetivo das 
questões suscitadas. Gilmar Mendes é Ministro do Supremo 
Tribunal Federal e Paulo Branco é Subprocurador-Geral da 
República.

Terceiro lugar na categoria “Melhor Livro de Direito” da 50ª 
edição do Prêmio Jabuti, o Curso é resultado de parceria do 
Instituto com a Editora Saraiva.
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Graduação /Pós-Graduação, 

Profissional

2015 | 10ª edição
1470 pg.

ISBN 9788502622748

ENSINAR DIREITO 
O DIREITO
Coord. Julia Maurmann Ximenes 
e Larissa Tefen Silva

De acordo com o Censo da Educação Superior de 2013, 
publicado pelo INEP/MEC, o Brasil tem 769.889 alunos 
matriculados no curso de Direito, o equivalente a 10,23% do 
total de alunos matriculados no ensino superior no Brasil.

Esses dados antecipam a relevância da análise sobre o 
que é o curso de Direito hoje - perfil do egresso, conteúdo 
ministrado em sala de aula, papel do operador do Direito e 
o impacto do número de concluintes na relação entre Direito 
e sociedade.

Contudo, os números também demonstram o impacto 
em controvérsias complexas do campo jurídico. Muito se 
discute sobre o ensino do Direito no Brasil. Qual é a melhor 
estratégia para alcançar comprometimento desses 769.889 
estudantes que optam pelo curso? Como encontrar a 
conexão entre o conhecimento reflexivo e as exigências do 
mercado e dos concursos públicos, tão almejados por esses 
mesmos alunos? Como conciliar a teoria e a prática? Qual é 
o perfil do egresso que se espera em uma sociedade cada 
vez mais “judicializada”? Como está a pesquisa acadêmica 
no campo jurídico diante dessas mesmas tensões?

Essas são algumas das principais inquietações do grupo de 
professores desta obra.

Para eles o desafio perpassa novas técnicas de ensino, 
que ultrapassem o ensino “bancário”, com propostas que 
incluem as competências e habilidades, a discussão em 
grupo, a problematização, as técnicas autocompositivas, o 
caráter “formativo” do Direito na promoção da cidadania, a 
integração com a tecnologia, o papel das normas abertas, 
além da discussão sobre a pesquisa em Direito.

Portanto, a proposta da obra pe refletir sobre o ensino 
do Direito sob uma perspectiva crítica, introduzindo 
possibilidades para um ensino mais próximo da realidade 
vivenciada pelo aluno e pelo futuro operador do Direito.
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O NOVO DIREITO DO 
TRABALHO DOMÉSTICO
Antonio Umberto de Souza Júnior

Este livro recupera a história do trabalho doméstico e 
examina, um a um, todos os direitos tradicionais e todos 
os novos benefícios que as leis brasileiras reconheceram 
à categoria dos empregados residenciais, com apoio na 
jurisprudência dos tribunais e na doutrina e sem deixar de 
auxiliar na prática, com sugestão de formulário completo 
de um contrato de trabalho doméstico, e reprodução das 
normas que regem essa espécie importantíssima de relação 
de trabalho.

Disciplina
Trabalho, Constitucional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação
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COMENTÁRIOS À 
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL
J.J. Gomes Canotilho, Gilmar Ferreira Mendes, 
Ingo Wolfgang Sarlet e Lenio Luiz Streck

A obra é fruto de iniciativa arrojada e sem precedentes 
na litereatura jurídica nacional. Há cinco anos, depois 
de diversas conversas ocorridas em diferentes lugares 
e oportunidades, os professores J.J. Gomes Canotilho, 
Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Wolgang Sarlet e Lenio Luiz 
Streck decidiram dar início a um antigo sonho. Nascia, 
assim, o projeto que viria a redundar nestes Comentários à 
Constituição do Brasil.

Na visão dos professores Canotilho, Mendes, Sarlet e Streck, 
idealizadores e responsáveis pela coordenação científica 
do projeto, dois critérios fundamentais deveriam nortear os 
trabalhos.

Em primeiro lugar, os colaboradores convidados a participar 
da obra deveriam ser escolhidos e designados a comentar 
dispositivos constitucionais de acordo com suas principais 
afinidades temáticas, critério que conduziu, conforme o 
leitor poderá constatar, a um conjunto de comentários que 
se destaca por sua elevada qualidade teórica e dogmática.

Um segundo critério condutor dos trabalhos foi que cada 
comentário deveria seguir, tanto quanto possível, a mesma 
grade analítica, conferindo, com isso, certa uniformidade às 
abordagens.

Disso resultou, sem dúvida, uma obra monumental, cujo 
processo de elaboração esteve constantemente sujeito às 
contingências comuns a empreitadas dessa envergadura. O 
trabalho durou um lustro e envolveu mais de uma centena 
de autores.

Por suas qualidades, acredita-se que estes Comentários 
poderão estabelecer um novo marco editorial e, 
eventualmente, inspirar outros esforços semelhantes. Trata-
se, portanto, de outro produto inovador que a Série IDP/
Saraiva, do Instituto Brasiliense de Direito Público, oferece à 
comunidade jurídica.
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CURSO DE DIREITO 
DO IDOSO
Paulo Roberto Barbosa Ramos

Há algumas décadas, a velhice era considerada uma questão 
de ordem privada, ou seja, só dizi respeito às famílias que 
tivessem, entre os seus integrantes, pessoas nessa faixa 
etária. Acontece que a associação de vários fenômenos, 
tais como a intensificação do processo de urbanização, o 
avanço da tecnologia médica, a universalização da noção de 
higiene, sem contar com a expansão do saneamento básico, 
contribuiu decisivamente para a mudança do perfil etário da 
população, porquanto propiciou o acelerado processo de 
envelhecimento.

Com condições sanitárias e tecnologias médicas 
aprimoradas, as pessoas deixaram de morrer precocemente, 
acrescentando  mais anos às suas vidas. Deixando de 
ser uma realidade apenas para um número reduzido 
de indivíduos, os quais gozavam de condições que 
os submetiam a menos fatores de risco de morte, um 
contingente expressivo de seres humanos passou a ter 
oportunidade de envelhecer, possibilitando o surgimento de 
um novo e significativo segmento social titular de direitos. 
Dessa forma, a velhice deixou de ser uma questão de ordem 
meramente privada para se transformar em um questão 
social relevante, passando a exigir a atenção do Estado para 
o desenvolvimento de políticas públicas específicas que 
atendam sujeitos de direitos pertencentes a uma nova fase 
da existência, até então invisível. É o momento em que a 
velhice se transforma em um direito humano fundamental.

O presente Curso de direito do idoso objetiva oferecer 
uma ampla reflexão sobre o fenômeno do envelhecimento, 
abordando desde as questões públicas no Brasil e no 
Ocidente até a rede de proteção e garantia dos direitos das 
pessoas no século XXI, em que os sujeitos que acumulam 
muitos anos irão constituir uma parcela muito expressiva da 
população.
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A JURISPRUDÊNCIA 
DO STF NOS 20 ANOS 
DA CONSTITUIÇÃO
Coord. Paulo G. Gonet Branco, 
Gilmar Ferreira Mendes e Andre Rufino do Vale

Em 2008 o Observatório da Jurisdição Constitucional, do 
Instituto Brasiliense de Direito Público, abrigou o projeto 
A Jurisprudência do STF nos 20 anos da Constituição, 
destinado à produção de comentários de renomados juristas 
e alunos do programa de pós-graduação do IDP sobre as 
principais decisões do STF nesses dois decênios.

O resultado desse importante projeto representa um 
relevante instrumento de compreensão da Jurisdição 
Constitucional no Brasil e de seu desenvolvimento na nova 
ordem constitucional.

O conjunto de decisões selecionadas e comentadas 
demonstra que esse período de renovação democrática 
no Brasil foi suficiente para que o STF conseguisse 
construir uma jurisprudência sólida e comprometida com 
a concretização dos valores do Estado Democrático de 
Direito. Os comentários esmiúçam os aspectos jurídicos mais 
importantes das decisões, além de seu contexto histórico, 
político e social, fazendo sobrelevar, aos olhos do leitor, 
a peculiar relevância de cada uma delas no contexto do 
desenvolvimento da democracia e da efetivação dos direitos 
fundamentais sob a Constituição de 1988.

Este livro tem importância fundamental, ainda, na divulgação 
transnacional da jurisprudência constitucional brasileira. 
Assim, num momento em que é cada vez maior o interesse 
despertado em outros países pela jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, os comentários aqui publicados 
podem constituir uma especial vitrine internacional da 
Jurisdição Constitucional brasileira desde 1988.
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DIÁLOGOS ENTRE O 
DIREITO DO TRABALHO E O 
DIREITO CONSTITUCIONAL
Coord. Ingo Wolfgang Sarlet, 
Luiz Philippe de Mello e Ana de Oliveira Frazão

O direito ao trabalho não é apenas um entre tantos direitos 
fundamentais, consagrados pela Constituição Federal de 
1988, mas, além disso – em sinergia, e em pé de igualdade 
com a dignidade da pessoa humana –, representa valor 
e princípio fundamental da ordem jurídico-constitucional 
brasileira. Muito embora a proteção do trabalhador em 
vários sentidos já tenha sido objeto de consideração no 
constitucionalismo nacional pretérito, é inegável que, 
sob a égide da Constituição vigente, alcançou patamares 
praticamente sem precedentes e sem paralelos mesmo no 
contexto mais amplo do direito constitucional comparado e 
do sistema internacional de proteção dos direitos humanos.

Os ganhos não foram, importa frisar, apenas quantitativos, 
ou seja, na perspectiva do número de direitos atribuídos aos 
trabalhadores, mas também em termos qualitativos houve 
avanços significativos, a começar pelo fato de que o direito 
ao trabalho e os direitos dos trabalhadores assumiram, 
pela primeira vez na trajetória constitucional brasileira, a 
condição de verdadeiros direitos fundamentais, dotados de 
um regime jurídico reforçado e equiparado ao dos demais 
direitos fundamentais, designadamente os direitos civis e 
políticos.
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O Direito Ambiental nasceu, na condição de ramo do 
Direito, na década de 1970, especialmente como reação às 
práticas de degradação ambiental, que vinham marcando 
a trajetória evolutiva da civilização humana. A degradação 
do ambiente passou a ser encarada como afronta aos 
valores elementares da nossa sociedade, bem como, 
consequentemente, do nosso sistema jurídico, ainda 
mais quando este tem por escopo a garantia, proteção e 
promoção da dignidade humana e dos direitos humanos 
e fundamentais, sem prejuízo da dignidade da vida não 
humana e da autonomia do bem jurídico ecológico. É 
precisamente a inconformidade com tal “estado de coisas”, 
ou seja, com o desrespeito à vida e à Natureza, que faz do 
Direito Ambiental, retomando as suas raízes sociológicas 
e filosófico-éticas, um instrumento de luta e afirmação da 
vida na sua dimensão o mais ampla possível. É essa a razão 
fundamental que esperamos seja o Leitmotiv para o estudo 
do Direito Ambiental.
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JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL
Gilmar Ferreira Mendes

O presente trabalho foi desenvolvido em Münster - RFA entre 
1988 e 1990. Aceito como tese de doutorado pela Faculdade 
de Direito da Westfäliche Wilhelms - Universität Münster - 
RFA, no inverno de 1990, foi publicado na prestigiosa série 
Schriften zum öffentlichen Recht (Escritos de Direito Público) 
da Editora Duncker & Humblot (Volume 607, Berlim, 1991).

Posteriormente, realizaram-se os aperfeiçoamentos e as 
atualizações reclamadas, tendo em vista, sobretudo, a 
ampla e profícua atividade jurisdicional do Supremo Tribunal 
Federal nos últimos anos.

Como se poderá depreender da leitura dos textos 
apresentados, as reflexões aqui desenvolvidas dão 
continuidade ao projeto iniciado pelo autor com o 
Controle de constitucionalidade - aspectos jurídicos e 
políticos, publicado pela editora Saraiva em 1990. Muitas 
das premissas ali assentadas são mantidas íntegras. A 
concepção do processo de controle abstrato de normas e 
a representação interventiva também há de ser considerada 
mérito inegável daquele trabalho.

A preocupação com a forma especial de decisão no âmbito 
da jurisdição constitucional distingue aquela obra de todas 
as demais até então concebidas entre nós. A influência 
que muitas das ideias ali desenvolvidas tiveram na própria 
formulação de algumas das mais relevantes inovações 
introduzidas na prática jurisdicional do Supremo Tribunal 
Federal - v.g., interpretação conforme a Constituição, 
declaração parcial da inconstitucionalidade sem redução de 
texto, apelo ao legislador (lei ainda constitucional) - constitui 
a demonstração mais eloquente do significado da obra para 
toda a dogmática constitucional brasileira.
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DIREITO À SAÚDE
PARADIGMAS PROCEDIMENTAIS E 
SUBSTANCIAIS DA CONSTITUIÇÃO
Alvaro Ciarlini

No Brasil, o cenário da má gestão de recursos públicos, 
na área da saúde é constrangedor diante da constatação 
de descontrole, desperdício e corrupção. Na prática, os 
magistrados enfrentam os problemas inerentes ao “sistema 
universal de atenção integral à saúde”, como o aumento 
das ações judiciárias que postulam a obrigatoriedade 
de tratamentos e de fornecimento de remédios e a 
disponibilização de leitos hospitalares, entre outros pedidos 
de igual relevância.

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, o direito à saúde figura como algo 
dotado de um grau de fundamentalidade que o colocaria 
acima de qualquer outra regra ou princípio constitucional. 
Esse direito é percebido como absoluto, podendo ser 
afirmado em detrimento de quaisquer outros interesses do 
Estado.

Por outro lado, subsiste uma persistente tese jurisprudêncial 
que aceita a relativização do direito à saúde em razão da 
escassez dos recursos públicos necessários para a execução 
das políticas públicas aptas a realizá-los.

Esta obra propõe-se a examinar, à luz das diretrizes de 
precedência para o atendimento dos usuários do SUS, 
a atuação judicial na resolução de demanda pela cura 
individual, no âmbito das ações cominatórias.

O autor defende uma alternativa jurídica que enfatize a tutela 
de interesses metaindividuais, a fim de garantir à população 
o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para 
a promoção, a proteção e a recuperação da saúde.

Pondo em relevo os argumentos relativos à estrutura e 
aos fundamentos do direito sanitário, o livro suscita a 
reflexão acerca das consequências da atuação jurisdicional 
de cominação de obrigações ao Estado, na esfera do 
direito à saúde, em um ambiente social que pretende ser 
democrático e plural.
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Esta obra propõe-se a examinar, à luz das diretrizes de 
precedência para o atendimento dos usuários do SUS, 
a atuação judicial na resolução de demanda pela cura 
individual, no âmbito das ações cominatórias.

O autor defende uma alternativa jurídica que enfatize a tutela 
de interesses metaindividuais, a fim de garantir à população 
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MANDADO DE INJUNÇÃO
ESTUDOS SOBRE SUA 
REGULAMENTAÇÃO
Org. Gilmar Ferreira Mendes, 
André Rufino do Vale e Fábio Lima Quintas

Vinte cinco anos depois de promulgada a Constituição, 
muitas de suas normas ainda carecem de regulamentação 
por meio da legislação ordinária. Paradoxalmente, a ação 
constitucional do mandado de injunção, instituída pelo 
constituinte com o claro e amplamente conhecido propósito 
de evitar a ineficácia de normas constitucionais, acabou 
por se transformar numa das maiores vítimas da falta de 
regulamentação da Constituição. Após a promulgação 
das Leis n. 12.063/2009, que trata da ação dire ta de 
inconstitucionalidade por omissão, e 12.562/2011, que 
dispõe sobre a representação interventiva, o mandado de 
injunção remanesceu como a única ação constitucional 
despida de lei regulamentadora.

No ano 2009, conforme as diretrizes do denominado 2º 
Pacto Republicano, foi apresentada nova proposta de 
regulamentação do mandado de injunção, a qual incorporou 
as regras definidas pela jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal ao longo de mais de vinte anos, renovando as 
discussões em torno da regulamentação dessa ação 
constitucional.

Com os Projetos de Lei em tramitação no Congresso 
Nacional, a sociedade, o Legislativo e o Executivo são 
chamados a debater, ao lado do Judiciário, sobre o papel 
da jurisdição constitucional e o melhor rito e técnicas de 
decisão para alcançar seus objetivos.

A regulamentação do mandado de injunção pode 
representar um expressivo sinal a respeito do modelo de 
jurisdição constitucional que se tem praticado em nosso 
país, bem como sobre o padrão de tutela jurisdicional nos 
casos de omissões inconstitucionais.

A obra reúne estudos, críticas e reflexões sobre as questões 
mais atuais e controvertidas em torno da matéria. Trata-
se de primoroso material, que versa tanto a respeito da 
regulamentação do mandado de injunção quanto das 
origens, da história, da doutrina, da jurisprudência e de 
todos os demais aspectos que envolvem essa peculiar ação 
constitucional no contexto da jurisdição constitucional no 
Brasil.
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EDB - DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 
E CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE
Gilmar Ferreira Mendes

Esta obra tem como finalidade principal condensar as mais 
relevantes questões surgidas na jurisprudência, nacional e 
estrangeira, sobre os direitos fundamentais.

A importância da dogmática dos direitos fundamentais e sua 
marcante presença na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal são indiscutíveis, motivo pelo qual esta 4ª edição, 
reformulada, atribui-lhes tratamento diferenciado.

Nesse sentido, cumpre ressaltar a inserção de capítulos 
sobre o direito à saúde (Capítulo 6) e o significado da 
liberdade de imprensa em um Estado democrático 
(Capítulo 9). Referidos estudos buscam organizar e expor 
analíticamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 
desenvolvida a partir desses temas.

Importante salientar, igualmente, que amplas modificações 
e atualizações foram aqui realizadas sobre direito adquirido, 
ato jurídico perfeito e coisa julgada (Capítulo 4) e sobre 
o estudo dos direitos fundamentais de caráter processual 
(Capítulo 5).

No capítulo sobre os direitos políticos na Constituição 
de 1988, além de outras alterações, vale frisar a análise 
pormenorizada dos jukgamentos que envolveram a 
aplicação às eleições de 2010 da denominada Lei da Ficha 
Limpa.

Por tudo isso, as alterações implementadas na presete 
edição parecem indicar que a obra permanecerá útil aos 
estudiosos do direito constitucional brasileiro.
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TRIBUTAÇÃO E DIREITOS 
FUNDAMENTAIS
Coord. Liziane Angelotti Meira, 
Paulo G. Gonet Branco e 
Celso De Barros Correia Neto

Este volume resulta de discussões promovidas pelo seleto 
grupo de estudiosos da instituição, que se dedicam ao 
exame da relação entre os direitos fundamentais e o direito 
tributário nas decisões do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça.

Duas perspectivas são adotadas: o modo como os direitos 
fundamentais podem interferir na aplicação da legislação 
tributária, sobretudo para limitá-la, e a maneira como o 
direito tributário, com maior ou menor êxito, atende à 
efetivação desses mesmos direitos.

No primeiro caso, contextualiza-se a afirmação dos direitos 
fundamentais contra os tributos, como limite, bloqueio ou 
restrição. No segundo, os tributos ou, mais precisamente, as 
normas tributárias, tomadas em sentido amplo, são o meio 
idôneo para efetivar os direitos fundamentais consagrados 
no texto constitucional.

Os coordenadores sistematizaram a obra em três partes: 
a primeira registra os objetivos e introduz a temática do 
estudo; a segunda compreende as inter-relações entre 
tributos e direitos humanos, em suas diferentes perspectivas; 
e a terceira parte reúne casos da jurisprudência, sem 
se limitar ao registro da orientação vencedora ou das 
tendências atuais dos tribunais.

Lembre-se que os estudos de caso permitem examinar 
e problematizar as teses acolhidas nos acórdãos à luz do 
contexto jurídico e social em que se inserem, por meio 
dos fundamentos jurídicos da decisão, dos argumentos 
rejeitados, bem como das implicações próximas ou remotas 
das decisões.

Numa época em que os postulados da seara tributária são 
frequentemente discutidos, tendo em vista que os vínculos 
do desenvolvimento econômico com a disciplina são 
indissociáveis, pode-se afirmar, com segurança, que este 
lançamento ocorre em momento oportuno.
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TRIBUTOS SOBRE O 
COMÉRCIO EXTERIOR
Liziane Angelotti Meira

A tributação incidente sobre o comércio exterior de bens no 
Brasil compreende um leque complexo de normas jurídicas, 
com perfil que a distingue de outros setores do sistema 
constitucional tributário.

O cenário atual é de extraordinária importância, uma vez que 
tem propiciado ao Brasil estreitas relações comerciais com 
vários países importadores da América do Norte, Europa e 
Ásia.

No contexto dos Brics, propício à condução de acordos e 
negócios multilaterais, o Brasil necessita de um sub sistema 
tributário racional, ágil e eficaz. Pequenos erros ou a mera 
hesitação nesse processo podem comprometer nossa 
imagem com os ideais de boa gestão internacional nos atos 
de governo.

Certa dessas particularidades, Liziane Angelotti Meira 
apresenta-nos um estudo aprofundado sobre a matéria, 
em que se dedica à análise de cada um dos impostos, das 
contribuições e das taxas que incidem sobre as operações 
de comércio exterior de bens.

Com base em sua experiência como auditora da Receita 
Federal, onde atua como Chefe da Divisão de Tributos sobre 
o Comércio Exterior, a autora propõe-se a analisar a matéria 
à luz da multiplicidade de acordos, tratados e convenções 
internacionais, bem como da jurisprudência das cortes 
nacionais e internacionais.

Pode-se depreender da leitura desta obra que o regime 
dos tributos sobre o “comércio exterior” diverge do regime 
tradicional de tributação em razão de sua maleabilidade, 
complexidade e da vinculação a regras derivadas de 
acordos entre nações. Certamente, profissionais e 
estudantes de Direito poderão apoiar-se em uma fonte de 
consulta segura, capaz de oferecer amplos conhecimentos 
da matéria tributária nos níveis teórico e prático.
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TRIBUTAÇÃO E DIREITOS 
FUNDAMENTAIS
Coord. Liziane Angelotti Meira, 
Paulo G. Gonet Branco e 
Celso De Barros Correia Neto

Este volume resulta de discussões promovidas pelo seleto 
grupo de estudiosos da instituição, que se dedicam ao 
exame da relação entre os direitos fundamentais e o direito 
tributário nas decisões do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça.

Duas perspectivas são adotadas: o modo como os direitos 
fundamentais podem interferir na aplicação da legislação 
tributária, sobretudo para limitá-la, e a maneira como o 
direito tributário, com maior ou menor êxito, atende à 
efetivação desses mesmos direitos.

No primeiro caso, contextualiza-se a afirmação dos direitos 
fundamentais contra os tributos, como limite, bloqueio ou 
restrição. No segundo, os tributos ou, mais precisamente, as 
normas tributárias, tomadas em sentido amplo, são o meio 
idôneo para efetivar os direitos fundamentais consagrados 
no texto constitucional.

Os coordenadores sistematizaram a obra em três partes: 
a primeira registra os objetivos e introduz a temática do 
estudo; a segunda compreende as inter-relações entre 
tributos e direitos humanos, em suas diferentes perspectivas; 
e a terceira parte reúne casos da jurisprudência, sem 
se limitar ao registro da orientação vencedora ou das 
tendências atuais dos tribunais.

Lembre-se que os estudos de caso permitem examinar 
e problematizar as teses acolhidas nos acórdãos à luz do 
contexto jurídico e social em que se inserem, por meio 
dos fundamentos jurídicos da decisão, dos argumentos 
rejeitados, bem como das implicações próximas ou remotas 
das decisões.

Numa época em que os postulados da seara tributária são 
frequentemente discutidos, tendo em vista que os vínculos 
do desenvolvimento econômico com a disciplina são 
indissociáveis, pode-se afirmar, com segurança, que este 
lançamento ocorre em momento oportuno.
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de comércio exterior de bens.

Com base em sua experiência como auditora da Receita 
Federal, onde atua como Chefe da Divisão de Tributos sobre 
o Comércio Exterior, a autora propõe-se a analisar a matéria 
à luz da multiplicidade de acordos, tratados e convenções 
internacionais, bem como da jurisprudência das cortes 
nacionais e internacionais.

Pode-se depreender da leitura desta obra que o regime 
dos tributos sobre o “comércio exterior” diverge do regime 
tradicional de tributação em razão de sua maleabilidade, 
complexidade e da vinculação a regras derivadas de 
acordos entre nações. Certamente, profissionais e 
estudantes de Direito poderão apoiar-se em uma fonte de 
consulta segura, capaz de oferecer amplos conhecimentos 
da matéria tributária nos níveis teórico e prático.
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PEDIDO DE SUSPENSÃO 
DE DECISÕES CONTRA 
O PODER PÚBLICO
Caio Cesar Rocha

A tentativa de reforma processual no País tem sido uma 
constante. Há inúmeras justificativas para que as etapas de 
modernização do Judiciário perdurem.

Para assegurar a efetiviade do processo, ou seja, garantir o 
amplo acesso e a efetiva realização das decisões judiciais, 
com a obtenção de resultados práticos, acompanhamos nos 
últimos anos o surgimento de incontáveis leis processuais 
com a proposta de “agilizar a justiça”.

Ocorre que, na contramão do processo de reforma do 
Judiciário brasileiro, enfrentamos o intitulado movimento 
de “contrareforma”, encabeçado justamente pelo Estado, 
sobretudo por meio do seu braço executivo.

Nesta obra, os obstáculos à regularidade do trâmite 
processual referem-se ao “pedido de suspensão”, figura 
jurídica criada originalmente por uma lei de 1936, mas que se 
firmou pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001.

O instituto em destaque consiste em um meio preventivo (a 
que se atribui natureza de “incidente processual”) utilizado 
pelas Fazendas Públicas (federal, estadual, municipal 
e autárquicas) para impedir os eefitos supostamente 
“prejudiciais” de medidas judiciais diversas, como 
cautelares, ação civil pública, habeas data etc., nos casos 
em que, se deferidas, colocariam em risco a economia, a 
saúde, a segurança ou a ordem públicas.

O autor investiga a constitucionalidade do “pedido de 
suspensão” à luz de princípios processuais mais importantes, 
tendo em vista que as Fazendas Públicas já desfrutam de 
privilégios no processo, que resultam na morosidade da 
Justiça.

Como revela o Ministro Gilmar Mendes no Prefácio, “Nada 
realmente ficou por elucidar, nenhum conflito ou aparente 
contradição foi esquecida debaixo do tapete, na espera, 
quem sabe, da jurisprudência conveniente”.

Trata-se, sem dúvida, de um lançamento que preenche 
verdadeira lacuna doutrinária sobre tema que repercute 
árduas discussões entre os estudiosos do Direito.
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EDB - CONTROLE 
ABSTRATO 
CONSTITUCIONAL
Gilmar Ferreira Mendes

Esta obra preenche importante lacuna no mercado editorial, 
expondo, com comentários doutrinários e práticos, acerca 
da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e da ação declaratória 
de constitucionalidade. O autor condensa as questões mais 
relevantes na jurisprudência nacional e estrangeira sobre os 
direitos fundamentais. Aliás, a importância da temática no 
STF é indiscutível. Temas correlatos, como direito à saúde, 
liberdade de imprensa no Estado democrático, controle de 
constitucionalidade, direito adquirido e segurança jurídica 
são alguns dos temas tratados nesta obra.
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DE DECISÕES CONTRA 
O PODER PÚBLICO
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A tentativa de reforma processual no País tem sido uma 
constante. Há inúmeras justificativas para que as etapas de 
modernização do Judiciário perdurem.

Para assegurar a efetiviade do processo, ou seja, garantir o 
amplo acesso e a efetiva realização das decisões judiciais, 
com a obtenção de resultados práticos, acompanhamos nos 
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com a proposta de “agilizar a justiça”.

Ocorre que, na contramão do processo de reforma do 
Judiciário brasileiro, enfrentamos o intitulado movimento 
de “contrareforma”, encabeçado justamente pelo Estado, 
sobretudo por meio do seu braço executivo.

Nesta obra, os obstáculos à regularidade do trâmite 
processual referem-se ao “pedido de suspensão”, figura 
jurídica criada originalmente por uma lei de 1936, mas que se 
firmou pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001.

O instituto em destaque consiste em um meio preventivo (a 
que se atribui natureza de “incidente processual”) utilizado 
pelas Fazendas Públicas (federal, estadual, municipal 
e autárquicas) para impedir os eefitos supostamente 
“prejudiciais” de medidas judiciais diversas, como 
cautelares, ação civil pública, habeas data etc., nos casos 
em que, se deferidas, colocariam em risco a economia, a 
saúde, a segurança ou a ordem públicas.

O autor investiga a constitucionalidade do “pedido de 
suspensão” à luz de princípios processuais mais importantes, 
tendo em vista que as Fazendas Públicas já desfrutam de 
privilégios no processo, que resultam na morosidade da 
Justiça.

Como revela o Ministro Gilmar Mendes no Prefácio, “Nada 
realmente ficou por elucidar, nenhum conflito ou aparente 
contradição foi esquecida debaixo do tapete, na espera, 
quem sabe, da jurisprudência conveniente”.

Trata-se, sem dúvida, de um lançamento que preenche 
verdadeira lacuna doutrinária sobre tema que repercute 
árduas discussões entre os estudiosos do Direito.
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da ação direta de inconstitucionalidade, da ação direta de 
inconstitucionalidade por omissão e da ação declaratória 
de constitucionalidade. O autor condensa as questões mais 
relevantes na jurisprudência nacional e estrangeira sobre os 
direitos fundamentais. Aliás, a importância da temática no 
STF é indiscutível. Temas correlatos, como direito à saúde, 
liberdade de imprensa no Estado democrático, controle de 
constitucionalidade, direito adquirido e segurança jurídica 
são alguns dos temas tratados nesta obra.
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ARGUIÇÃO DE 
DESCUMPRIMENTO DE 
PRECEITO FUNDAMENTAL
Gilmar Ferreira Mendes

A arguição de descumprimento de preceito fundamental 
surgiu como alternativa ao incidente de constitucionalidade, 
idealizado em alguns projetos para solucionar a repetição 
de processos e a consequente demora no julgamento nos 
casos em que a constitucionalidade era questionada pela via 
difusa.

Gilmar Ferreira Mendes, em estudos conjuntos com Celso 
Ribeiro Bastos, enxergou esse mecanismo como uma 
ação constitucional especialíssima, e a partir daí nasceu o 
projeto de lei disciplinador das hipóteses de cabimento, 
da legitimidade do trâmite e outros aspectos amplamente 
debatidos com a colaboração de renomados jurisconsultos.

De acordo com o art. 1º da Lei n. 9.882/99, a arguição de 
descumprimento de preceito fundamental é cabível para 
evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante 
de ato do Poder Público e também para solucionar relevante 
controvérsia constitucional sobre a lei ou ato normativo 
federal, estadual ou municipal, inccluindo os anteriores à 
Constituição.

Dessa forma, o instrumento permite que relevantes questões 
constitucionais sejam solucionadas, evitando que o desfecho 
definitivo sobre elas venha após longos anos e permitindo a 
prevalência da interpretação da Corte Suprema. possibilita 
também o questionamento da compatibilidade do direito 
até mesmo pré-constitucional (leis anteriores à CF/88) e o 
controle concentrado do ato normativo municipal. Além 
disso, a eficácia erga omnes e o efeito vinculante conduzem 
à inexorável diretriz da solução nela adotada por todos os 
orgãos do Poder Judiciário.
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DIREITO PENAL 
CONTEMPORÂNEO
QUESTÕES CONTROVERTIDAS
Coord. Gilmar Ferreira Mendes, 
Pierpaolo Cruz Bottini e 
Eugênio Pacelli

Resultado da parceria entre a Editora Saraiva e o Instituto 
Brasiliense de Direito Público,  a Série IDP oferece 
aos acadêmicos obras de referência que facilitam 
a compreensão dos conceitos e institutos jurídicos 
elementares, das questões filosóficas e dos temas que 
norteiam a literatura jurídica atual.

O volume Direito Penal Contemporâneo, coordenado por 
GIlmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Pierpaolo Cruz Bottini, advogado, e Eugênio Pacelli, 
Procurador Regional da República no Distrito Federal, versa 
sobre temas palpitantes e de indiscutível interesse teórico e 
prático.

Caso o leitor suponha que a detida análise científica dos 
textos se restringe a um enfoque obscuro ou hermético, 
irá surpreender-se. Neste trabalho a abordagem é clara e 
objetiva, e a leitura, agradável e de fácil compreensão.

Quanto ao conteúdo, coube a Günter Jakobs examinar “Os 
dilemas do Direito Penal”; a Renato de Mello Jorge Silveira, o 
tema “Adequação social e Direito Penal”; a Eugênio Pacelli, 
“Funcionalismo e dogmática penal: ensaio para um sistema 
de interpretação”; a Pierpaolo Cruz Bottini, “O paradoxo 
do risco e a política criminal contemporânea”; a André Luís 
Callegari, “Dolo eventual e crime de trânsito”; a Ana Elisa 
Liberatore S. Bechara, “Direitos humanos e Direito Penal: 
limites da intervenção penal racional no Estado Democrático 
de Direito”; a Cláudio Brandão, “A culpabilidade na 
dogmática penal”; a Fabiano Augusto Martins Silveira, “A 
revisão do modelo constitucionalista de ilícito penal e a 
chamada ‘orientação às consequências’”; a Mariângela 
Gama de Magalhães Gomes, “Periculosidade no Direito 
Penal contemporâneo’; e a Mohamad Ale Hasan Mahmoud, 
“Responsabilidade penal: aspectos polêmicos”.

Este livro representa um marco nos estudos jusfilosóficos do 
Direito Penal. Por tratar dos aspectos mais controvertidos 
e instigantes, seguramente motivará a consulta de 
profissionais e acadêmicos.
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norteiam a literatura jurídica atual.

O volume Direito Penal Contemporâneo, coordenado por 
GIlmar Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal, 
Pierpaolo Cruz Bottini, advogado, e Eugênio Pacelli, 
Procurador Regional da República no Distrito Federal, versa 
sobre temas palpitantes e de indiscutível interesse teórico e 
prático.

Caso o leitor suponha que a detida análise científica dos 
textos se restringe a um enfoque obscuro ou hermético, 
irá surpreender-se. Neste trabalho a abordagem é clara e 
objetiva, e a leitura, agradável e de fácil compreensão.

Quanto ao conteúdo, coube a Günter Jakobs examinar “Os 
dilemas do Direito Penal”; a Renato de Mello Jorge Silveira, o 
tema “Adequação social e Direito Penal”; a Eugênio Pacelli, 
“Funcionalismo e dogmática penal: ensaio para um sistema 
de interpretação”; a Pierpaolo Cruz Bottini, “O paradoxo 
do risco e a política criminal contemporânea”; a André Luís 
Callegari, “Dolo eventual e crime de trânsito”; a Ana Elisa 
Liberatore S. Bechara, “Direitos humanos e Direito Penal: 
limites da intervenção penal racional no Estado Democrático 
de Direito”; a Cláudio Brandão, “A culpabilidade na 
dogmática penal”; a Fabiano Augusto Martins Silveira, “A 
revisão do modelo constitucionalista de ilícito penal e a 
chamada ‘orientação às consequências’”; a Mariângela 
Gama de Magalhães Gomes, “Periculosidade no Direito 
Penal contemporâneo’; e a Mohamad Ale Hasan Mahmoud, 
“Responsabilidade penal: aspectos polêmicos”.

Este livro representa um marco nos estudos jusfilosóficos do 
Direito Penal. Por tratar dos aspectos mais controvertidos 
e instigantes, seguramente motivará a consulta de 
profissionais e acadêmicos.

Disciplina
Penal

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2011 | 1ª edição
287 pg.

ISBN 9788502102668

000_BOOK_catalogo_saraiva.indb   46-47



LINHA DOUTRINA LINHA DOUTRINA

48 49

ESTADO DE DIREITO 
E JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL: 
2002-2010
Gilmar Ferreira Mendes

A Constituição de 1988 mudou o Brasil, cujo modelo legal 
naturalmente esgarçou-se ao longo dos mal-iluminados 
anos de ditadura militar. Progressista, a Carta vigente 
deu ao País feição de Estado Social ao abranger, além de 
verdadeiro catálogo de direitos fundamentais, inúmeras 
disposições concentradas na redução das desigualdades 
socioeconômicas.

Tais cinrcunstâncias põem sob holofotes a jurisdição da 
Suprema Corte brasileira, órgão que muitas vezes atoa 
como motor de propulsão desses avanços à medida que os 
delineia, conforma ou embasa doutrinária e juridicamente.

Emérito constitucionalista, o Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes tem-se destacado na tarefa de interpretar e 
dar plena aplicabilidade à Lei Maior, figurando como 
expoente incontestável na exegese do controle de 
constitucionalidade.

Daí a importância de serem reunidas e catalogadas 
sistematicamente as decisões mais emblemáticas 
proferidas por quem, nas palavras do Presidente da Corte, 
Ministro Cezar Peluso, vem a ser “um dos mais eruditos 
constitucionalistas e professores universitários brasileiros”. 
Trata-se, portanto, de obra de fôlego, que serve tanto aos 
estudiosos do Direito quanto àqueles que se interessam em 
compreender a trajetória e o papel do Supremo Tribunal 
Federal na consolidação do Estado Democrático pátrio.
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DIREITO PENAL MARÍTIMO
ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA, 
SOBERANIA E EXTRATERRITORIALIDADE
Mohamad Ale Hasan Mahmoud

O espectro de incidência das normas penais é um tema 
muito delicado, que demanda estudo cuidadoso e respeito 
a diversos princípios, colhidos dos direitos constitucionais 
e internacional. O magistério punitivo no âmbito marítimo 
possui peculiaridades que ora são destacadas, atentando 
para a crescente relevância que tal trecho geográfico vem 
assumindo.

Este livro busca aprofundar o exame dos conceitos de 
extraterritorialidade condicionada e incondicionada, 
questionando, dogmaticamente, as reais motivações 
da modulação da soberania, sob a ótica dos valores 
considerados. Nesse passo, peculiaridades do direito 
ambiental e do direito econômico são invocadas para que, 
de acordo com a teoria do discurso, melhor se aclarem as 
diversas camadas dos textos normativos de regência.

O poroso conceito de soberania, atualmente repaginado 
por diversos institutos, como o direito da integração, 
o condomínio binacional e a cooperação internacional, 
é o objeto de análise, tendo em vista as funções 
tradicionalmente atribuídas ao direito penal.

A fim de se estabelecer um panorama acerca da afetação de 
bens jurídicos a partir da cos brasileira e suas consequências 
perante a nossa Justiça Penal, o autor dedicou especial 
atenção ao estudo da legislação nacional e os diplomas 
internacionais.

A obra é oferecida, a princípio, para aqueles que se dedicam 
ao estudo jurídico nos campos penal, processual penal, 
internacional e ambiental. Destina-se, também, aos gestores 
públicos, como contribuição para o debate acerca dos 
parâmetros regulatórios e seus efeitos, que devem ser 
holísticamente considerados.
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ESTADO DE DIREITO 
E JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL: 
2002-2010
Gilmar Ferreira Mendes

A Constituição de 1988 mudou o Brasil, cujo modelo legal 
naturalmente esgarçou-se ao longo dos mal-iluminados 
anos de ditadura militar. Progressista, a Carta vigente 
deu ao País feição de Estado Social ao abranger, além de 
verdadeiro catálogo de direitos fundamentais, inúmeras 
disposições concentradas na redução das desigualdades 
socioeconômicas.

Tais cinrcunstâncias põem sob holofotes a jurisdição da 
Suprema Corte brasileira, órgão que muitas vezes atoa 
como motor de propulsão desses avanços à medida que os 
delineia, conforma ou embasa doutrinária e juridicamente.

Emérito constitucionalista, o Ministro Gilmar Ferreira 
Mendes tem-se destacado na tarefa de interpretar e 
dar plena aplicabilidade à Lei Maior, figurando como 
expoente incontestável na exegese do controle de 
constitucionalidade.

Daí a importância de serem reunidas e catalogadas 
sistematicamente as decisões mais emblemáticas 
proferidas por quem, nas palavras do Presidente da Corte, 
Ministro Cezar Peluso, vem a ser “um dos mais eruditos 
constitucionalistas e professores universitários brasileiros”. 
Trata-se, portanto, de obra de fôlego, que serve tanto aos 
estudiosos do Direito quanto àqueles que se interessam em 
compreender a trajetória e o papel do Supremo Tribunal 
Federal na consolidação do Estado Democrático pátrio.
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DIREITO PENAL MARÍTIMO
ZONA ECONÔMICA EXCLUSIVA, 
SOBERANIA E EXTRATERRITORIALIDADE
Mohamad Ale Hasan Mahmoud

O espectro de incidência das normas penais é um tema 
muito delicado, que demanda estudo cuidadoso e respeito 
a diversos princípios, colhidos dos direitos constitucionais 
e internacional. O magistério punitivo no âmbito marítimo 
possui peculiaridades que ora são destacadas, atentando 
para a crescente relevância que tal trecho geográfico vem 
assumindo.

Este livro busca aprofundar o exame dos conceitos de 
extraterritorialidade condicionada e incondicionada, 
questionando, dogmaticamente, as reais motivações 
da modulação da soberania, sob a ótica dos valores 
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parâmetros regulatórios e seus efeitos, que devem ser 
holísticamente considerados.

Disciplina
Penal

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2010 | 1ª edição
163 pg.

ISBN 9788502090965

000_BOOK_catalogo_saraiva.indb   48-49



LINHA DOUTRINA LINHA DOUTRINA

50 51

ESTRUTURA DAS 
NORMAS DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS
REPENSANDO A DISTINÇÃO ENTRE 
REGRAS, PRINCÍPIOS E VALORES
André Rufino do Vale

Diante da notória insuficiência das abordagens teórico-
analíticas existentes - as quais muitas vezes têm levado 
a constatações que, se dizem alguma coisa no plano 
dogmático, não conseguem se encaixar na complexa 
realidade da interpretação/aplicação do Direito -, 
o livro abre a oportunidade para se repensar a distinção 
entre regras, princípios e valores e suas repercussões na 
hermenêutica dos direitos fundamentais.

Disciplina
Constitucional

Indicação
Profissional, Pós-Graduação

2009 | 1ª edição
296 pg.

ISBN 9788502073760

JUÍZO DE PONDERAÇÃO 
NA JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL
Paulo G. Gonet Branco

Tornou-se algo frequente na jurisdição constitucional a 
contingência de se ter de escolher, em certas circunstâncias, 
entre valores conflitantes, embora igualmente acolhidos 
pela Constituição. Essa tarefa do mais elevado significado 
jurídico, político e moral, que se desenvolve, entre nós, pelo 
Supremo Tribunal Federal e por todos os demais órgãos 
integrantes do Judiciário, suscita questões intrincadas de 
cunho epistemológico, armando problemas de distribuição 
e exercício do poder e de responsabilidade técnica e 
democrática.

Este livro centra-se no exame de tal tema em suas múltiplas 
vertentes. Trata-se de extração da tese de doutorado, 
que o autora companhou como orientador, defendida no 
primeiro semestre de 2008, na Universidade de Brasília. 
Esta publicação obedece à recomendação unânime da 
banca examinadora (composta pelos professores Eros Grau, 
Ingo Sarlet, Menelick de Carvalho Neto, George Galindo e 
Paulo G. Gonet Branco) para que o autor desse a público o 
trabalho que desenvolveu. Paulo Gonet recorda observações 
da banca sobre a forma clara, objetiva e bem arranjada 
como os complexos temas foram abordados, sobre o 
bem-sucedido esforço de aliar a doutrina mais relevante 
a considerações práticas e de jurisprudência, tendo sido 
assinalada a superior qualidade da exposição analítica dos 
trabalhos de Alexy sobre o assunto.

Este livro, de muitas virtudes, será de valia tanto para 
o jurista experimentado como para os que se iniciam, 
com seriedade, nos estudos do direito constitucional. 
Encontrarão todos, aqui, um mapa dos tópicos relevantes 
sobre o juízo de ponderação e um guia sensato e 
compreensivo para a execução e crítica desse exercício de 
criação do direito.
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SEGURANÇA JURÍDICA E 
SÚMULA VINCULANTE
Jorge Amaury Maia Nunes

Segurança Jurídica e Súmula Vinculante é um livro que 
investiga, no âmbito da Teoria Geral do Direito, o binômio 
lançado no próprio título: como primeiro elemento, a 
segurança jurídica, que constitui, ao lado da ideia de justiça 
e de progresso social, a razão fundamental do próprio 
Direito e sem a qual, por definição, ele não pode existir. 
O segundo elemento do binômio, a súmula vinculante, 
funciona como uma espécie de indicador das expectativas 
da sociedade em relação à atividade do Poder Judiciário na 
apreciação de casos concretos.

A súmula permite ao jurisdicionado aumentar o grau de 
certeza sobre a higidez de suas condutas e sobre a resposta 
do Estado a seus pleitos, quando necessária sua formulação. 
Com isso se pode esperar, com razoável possibilidade de 
êxito, uma diminuição no número de demandas aviadas 
perante o Poder competente, além de uma resposta 
jurisdicional mais expedita e mais eficaz.

O exame do controle das expectativas sociais supõe uma 
interpretação da norma jurídica individual dentro do sistema 
jurídico - e para tanto se admite, como hipótese de trabalho, 
que o Direito constitui um sistema, embora a construção 
dessa norma para o caso concreto possa abrir, algumas 
vezes, espaço para a tópica -, atento o autor ao fato de 
que o poder criador do juiz, ao proferir a sentença, é uma 
realidade da qual não se pode fugir.

Sem embargo desse fato, a existência da súmula vinculante 
atua de modo a limitar o poder criador do juiz e impedir 
que se convole em arbítrio. Longe de pretender esgotar 
o tema, o livro investiga institutos semelhantes no Direito 
Comparado, como o stare decisis dos sistemas de common  
law. Faz ainda um passeio pela história do Direito português, 
que conheceu o instituto dos assentos, também com força 
vinculante, de modo a tentar compreender esse novel 
instituto, sua natureza e, sobretudo, em que medida poderá 
satisfazer o anseio de segurança jurídica que justifica a 
existência do Direito.
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CONTROLE DE 
CONSTITUCIONALIDADE 
ESTADUAL
Léo Ferreira Leoncy

Após 1988, muito se escreveu sobre a defesa da 
Constituição da República perante o Supremo Tribunal 
Federal, mas pouco se havia discutido sobre a defesa das 
Constituições estaduais perante os Tribunais de Justiça.

Em Controle de constitucionalidade estadual, Léo Ferreira 
Leoncy dá o passo fundamental para o desenvolvimento 
de uma temática ainda pouco explorada no Direito 
Constitucional brasileiro: a jurisdição constitucional dos 
Estados-membros.

A partir da competência prevista no art. 125, § 2º, da 
Carta Federal, o Autor analisa os principais elementos do 
controle abstrato de constitucionalidade perante as Cortes 
estaduais e as relevantes questões relacionadas à prática 
desse controle, sempre embasando suas considerações na 
doutrina contemporânea e na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal.

Apresentado como dissertação de mestrado na Faculdade 
de Direito da Universidade de Brasília e aprovado com 
distinção pela banca examinadora, composta por José Carlos 
Moreira Alves (STF) (orientador), Anna Cândida da Cunha 
Ferraz (USP), Gilmar Ferreira Mendes (STF) e José Paulo 
Sepúlveda Pertence (STF), Controle de constitucionalidade 
estadual é um livro que interessa especialmente a Juízes e 
Desembargadores, Promotores e Procuradores de Justiça, 
Procuradores de Estado e Advogados de entidades de 
classe, sindicatos, partidos políticos, casas legislativas 
e a todos aqueles que lidam com a aplicação judicial 
da Constituição do Estado-membro, além, é claro, dos 
interessados em conhecer este novo capítulo do controle de 
constitucionalidade brasileiro.
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O CONTROLE DISCIPLINAR 
DA MAGISTRATURA 
E O PERFIL ÉTICO 
DO MAGISTRADO
Ives Gandra da Silva Martins Filho

Nas mãos de quem gostaríamos que caísse nosso processo? 
Que qualidades e virtudes gostaríamos que tivesse o juiz 
que devesse julgar nossa causa? Como conseguir que os 
juízes brasileiros estejam nesses patamares éticos desejáveis 
por toda a sociedade? Como fazer sair do papel os padrões 
erigidos em nossos Códigos de Ética da Magistratura? E 
como exercer o controle sobre essa mesma prestação 
jurisdicional através do CNJ e das corregedorias de justiça 
em relação aos desvios éticos encontrados? Essas são 
algumas das perguntas que a Obra procura responder, a 
partir da experiência adquirida pelo Autor, como Conselheiro 
que foi do CNJ, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e 1º 
Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados do Trabalho.
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KEYNES, CRISE E 
POLÍTICA FISCAL
José Roberto Rodrigues Afonso

Resultado da parceria entre a Editora Saraiva e o Instituto 
Brasiliense de Direito Público, este volume inaugura a da 
Série IDP, que visa contribuir com acervo acadêmico de 
porte, capaz de sustentar os mais abrangentes fóruns de 
discussão contemporâneos.

John Maynard Keynes foi um destacado economista inglês. 
Sua teoria baseia-se na intervenção do Estado e foi colocada 
em prática após o fim da Segunda Guerra Mundial como 
opção para a recuperação dos países devastados pela 
guerra. Naqueles tempos difíceis, o movimento foi apelidado 
de “Welfare State”, “Estado de bem-estar social” e, até 
mesmo, “keynesianismo”.

Os ideais de Keynes prevaleceram até o fim dos anos 1960, 
quando, em meio à instabilidade econômica e à inflação, 
passaram a ser substituídos por um modelo que prega 
a mínima intervenção do Estado no mercado, ou seja, o 
Estado Mínimo.

Ocorre que os conceitos de Keynes foram revisitados 
principalmente com o advento da crise financeira global de 
2008 e 2009, época em que livros, artigos e publicações 
acadêmicas, discursos governamentais e a mídia, impressa e 
eletrônica, recorreram ao renomado pensador.

Nesse sentido, é oportuno refletir sobre os originais de 
Keynes antes de analisar as políticas fiscais que marcaram a 
resposta à crise de governos mundo afora, especialmente a 
do brasileiro.

Nas palavras de José Roberto Rodrigues Afonso, “desde 
que essa matéria voltou ao cerne da agenda econômica 
na virada da década, diante da crise financeira global e 
das respostas dadas, muitos invocaram Keynes e teceram 
as mais diferentes leituras. Aqui será feita mais uma leitura. 
Ela será estruturada em torno de dois cortes conceituais e 
em contextos bem distintos: inicialmente, a política fiscal 
que responde à crise (caso da guerra, militar, e, de certa 
forma, econômica); depois, a filosofia fiscal, que procura 
evitar a volta da crise no futuro (caso da busca pela pax 
econômica)”.

Pode-se afirmar que este volume assume o papel de 
formação multidisciplinar no contexto dos estudos sobre a 
administração pública.
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MANUAL DO DIREITO 
HOMOAFETIVO
Coord. Glauber Salomão Leite, 
George Salomão Leite e Glauco Salomão Leite

Com ênfase no direito à diferença e no exercício pleno 
da cidadania, este livro realiza uma análise minunciosa 
da proteção jurídica à pessoa homossexual, considerada 
individualmente, e também das uniões afetivas entre 
pessoas do mesmo sexo, à luz do direito brasileiro e do 
direito internacional.

Enfáticos na tutela dos direitos fundamentais, os autores 
dedicam-se ao estudo do exercício da sexualidade com 
base no viés constitucionbal, no direito à igualdade, 
à liberdade, à intimidade, à não discriminação e, 
principalmente, na promoção da dignidade humana.

No âmbito da relação conjugal homoafetiva, toma-se por 
referência a paradigmática decisão do Supremo Tribunal 
Federal (ADI 4.277 e ADPF 132) que mudou redicalmente 
o enfoque conferido à matéria no Brasil ao atribuir à 
união entre pessoas do mesmo sexo o status de entidade 
familiar. Tal decisão assegurou-lhes exatamente os mesmo 
direitos conferidos aos integrantes das uniões estáveis 
heteroafetivas, incluindo o direito de contrair casamento, o 
direito a alimentos, o direito à meação, o direito de receber 
herança, entre outros.Como o leitor poderá depreender, 
as nuances exploradas são diversificadas e profundas, sem 
perder a coesão temática no sentido de repudiar toda 
forma de preconceito e discriminação. O fio condutor 
desta coletânea é a noção de que a pessoa apresenta valor 
intrínseco, e as diferenças integram necessariamente a 
diversidade humana. É primordial preservar a identidade de 
cada pessoa, como forma de promoção da dignidade e da 
busca pela felicidade plena.
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MANUAL DOS DIREITOS 
DA MULHER
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Ainda que a mulher tenha realizado muitas conquistas, sua 
vulnerabilidade na sociedade brasileira continua marcante, 
a exemplo do tratamento discriminatório observado no 
mercado de trabalho, da violência doméstica, da violência 
sexual.

Os autores desta coletânea discorrem sobre o direito à 
igualdade, os direitos sexuais e reprodutivos, o direito à 
saúde, à educação, e também sobre o direito ao próprio 
corpo. Temas polêmicos são enfrentados de maneira 
corajosa, com abordagem técnica e sob uma perspectiva 
contemporânea. São discutidos ainda outros aspectos da 
proteção jurídica atribuída à mulher, como o alcance da 
Lei Maria da Penha, a tutela em razão dos crimes contra 
a dignidade sexual, o direito ao trabalho e ao emprego, 
os direitos previdenciários, o aborto, entre tantos outros. 
Para fomentar uma visão abrangente da matéria, a parte 
final reúne um estudo da sistemática vigente no direito 
internacional, com base nos tratados e na jurisprudência 
sobre os direitos da mulher nas Cortes Interamericana e 
Europeia de Direitos Humanos.

Este Manual faz uma contribuição ao debate acerca da 
igualdade entre homens e mulheres. Graças a seu caráter 
multidisciplinar, compreende, de forma ampla, a tutela 
jurídica conferida à mulher a partir da garantia dos direitos 
fundamentais positivados na Constituição Federal.

O resultado é um painel da proteção conferida à mulher, 
pautada sempre na igualdade de gênero e na promoção 
da dignidade humana, como forma de sedimentar uma 
nova ordem de ideias a respeito dessa questão, livre de 
preconceitos e de estereótipos.
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DIREITO, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO – VOL. I
Coord. Gilmar Ferreira Mendes, 
Ingo Wolfgang Sarlet e 
Alexandre Zavaglia P. Coelho

Direito, Tecnologia e Inovação constituem uma tríade 
indissociável e que reclama cada vez mais a atenção da 
comunidade acadêmica e profissional. Para o propósito 
desta série temática, a seara do direito é abordada no 
âmbito das inovações tecnológicas e seus reflexos no 
mundo moderno. Wolfgang Hoffmann-Riem, uma das 
maiores autoridades mundiais no assunto e autor do 
primeiro texto desta coletânea, acredita que as inovações 
são consideradas melhorias significativas e sustentáveis, que 
contribuem para lidar com a gestão de conhecidos ou novos 
problemas. Com esta série, que há de receber, mediante 
o devido filtro temático e qualitativo, monografias e obras 
coletivas dedicadas a aspectos vinculados ao eixo temático 
proposto (Direito, Tecnologia e Inovação), espera-se atrair 
não apenas autores qualificados, mas também influir na 
ampla recepção e discussão dos problemas versados nesta 
e nas futuras obras, quanto contribuir para a formação de 
uma significativa massa crítica capaz de compreender e 
aplicar o direito em sintonia com os sempre novos desafios 
da tecnologia, sem deixar de salvaguardar os valores mais 
basilares do Estado Democrático de Direito, quais sejam, 
a dignidade da pessoa humana e os direitos humanos e 
fundamentais. Da parte dos coordenadores desta obra, 
espera-se que os textos aqui aportados façam justiça ao 
propósito ora enunciado e possam atrair cada vez maior 
interesse.
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Fundado em 1998, o Instituto Brasiliense 
de Direito Público (IDP) é referência 
como centro de estudos e de 
reflexões em Direito e Administração 
Pública. A instituição produz e 
difunde conhecimento de assuntos 
estratégicos nas áreas em que atua, 
consolidando-se como um think tank 
independente que visa contribuir 
para o desenvolvimento do Brasil.

O IDP é mantenedor da Escola de 
Direito de Brasília (EDB) e da Escola de 
Administração de Brasília (EAB), que 
disponibilizam um ensino de excelência 
por meio da graduação, especialização, 
mestrado e extensão. Os cursos 
de todos os níveis acadêmicos 
possuem como selo distintivo um 
corpo docente diferenciado.

Além disso, o Instituto desenvolve 
estudos e pesquisas aplicadas, possui 
uma rede de publicações acadêmicas 
e também realiza eventos de grande 
repercussão pautados por debates 
de alto nível intelectual. Tais eventos 
reúnem palestrantes nacionais e 
internacionais de destaque, de 
modo a promoverem o intercâmbio 
global do conhecimento.

O IDP tem como objetivo aperfeiçoar 
continuamente suas atividades e 
atender com qualidade o seu público, 
formado por alunos, professores, 
colaboradores acadêmicos e 
parceiros institucionais.

ENDEREÇO
SGAS Quadra 607, Módulo 49
Via L2 Sul
Brasília-DF
CEP 70200-670
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http://www.idp.edu.br/
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