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Alexandre De Moraes Direito Constitucional Livro
A proposta deste livro é a de oferecer ao aluno a compilação e o atual desenvolvimento da recente disciplina incluída em cursos de graduação e pós-graduação, denominada "direito processual constitucional". Além de contemplar os programas das principais instituições de ensino superior, Paulo Hamilton Siqueira Jr. traz novas indagações científicas, de forma que este trabalho servirá de livro-texto não só a estudantes, mas também àqueles que pretendem obter o conhecimento preciso e objetivo desse novo ramo do Direito. Seguindo firme objeto pedagógico de sistematização da obra, aliás, sedimentado em
sólida experiência profissional e produtiva atividade acadêmica, o autor dividiu o estudo da matéria em sete partes: 1. Introdução; 2. A Constituição; 3. O processo; 4. A Constituição e o Processo; 5. Controle de Constitucionalidade; 6. Writs constitucionais; e 7. Defesa da Cidadania. Espera-se que o leitor vislumbre o desiderato da disciplina, segundo o qual consiste em evitar e proteger os ataques aos direitos consagrados no texto constitucional.
Esta obra apresenta os principais tópicos do Direito Constitucional. É um guia prático, rápido e fácil para quem precisa conhecer a disciplina ou para uma revisão objetiva acerca dos temas mais cobrados em provas de concursos. Sem se perder em grandes questionamentos, o autor mostra a jurisprudência predominante, as divergências entre os principais doutrinadores e - principalmente - como os assuntos são abordados pelas bancas examinadoras. Uma excelente ferramenta de estudo, principalmente para quem não tem tempo a perder e precisa revisar os principais tópicos da disciplina.
Em sua décima quinta edição, este Curso se tornou, graças à colaboração de seus leitores, uma das obras mais prestigiadas do Direito Constitucional brasileiro. A fim de se perpetuar como referência para a formação acadêmica de estudantes e para a consulta por parte dos profissionais do Direito, esta edição foi totalmente revista e atualizada.O leitor encontrará atualizações diversas que se referem a novos rumos da jurisprudência e aportes de reflexão jurídica, como as Emendas Constitucionais promulgadas no último ano, compreendendo também as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal e
dos Tribunais Superiores. Além disso, a edição explora temas ainda pouco desenvolvidos pela doutrina nacional, como o impacto de novas tecnologias nas relações jurídicas e seus reflexos nos mais diversos campos do Direito.
Curso de Direito Constitucional Contemporâneo - Os conceitos Fundamentais
Curso de Direito Constitucional - Série IDP - 15ª Ed. 2020
Coleção Esquematizado - Direito Constitucional - 19ed
CURSO DE DIREITO CONSTITUCIONAL
Direito Constitucional Brasileiro

Este livro tem como objetivo condensar a análise doutrinária e jurisprudencial da Constituição Federal, com a intenção de proporcionar uma fonte de consulta para solução das problemáticas constitucionais e seus reflexos nos diversos campos do Direito. Trata-se de um estudo das normas constitucionais, comparando-as com as Constituições brasileiras anteriores e de diversos países. Os temas pretendem posicionar o leitor sobre as diversas interpretações, trazendo à colação
opiniões de doutrinadores nacionais, estrangeiros e julgados dos Tribunais Superiores, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Estaduais. A obra apresenta a citação da posição do Supremo Tribunal Federal em diversas questões, indicando os repertórios ou mesmo o Diário da Justiça onde a íntegra da ementa ou do acórdão poderá ser encontrada. Dessa forma, mostra a visão do Direito Constitucional e de sua aplicação diária aos demais ramos jurídicos, interpretado pela doutrina
nacional e estrangeira, pelos Tribunais e pelo guardião da Constituição Federal - o STF. A presente edição foi atualizada até a Emenda Constitucional no 67, de dezembro de 2010, bem como foram introduzidos quadros esquemáticos para auxiliar o estudo de diferentes temas. Pode ser recomendado como livro-texto para a disciplina Direito Constitucional do curso de Direito e também como manual de consulta para membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, advogados e
demais profissionais de Direito, bem como para candidatos a concursos e ingresso em carreiras jurídicas.
"A presente obra é leitura essencial, como marco histórico do que foi a Operação Lava Jato, vista desde o ponto de vista do Direito, como uma deturpação dos postulados básicos do Estado de Direito, visto de forma geral e, especificamente, dos princípios processuais garantidos na Constituição e demais normas. De outro lado, é uma obra de extrema importância para aqueles que querem se debruçar sobre uma teoria constitucionalmente adequada da Decisão Judicial". Alexandre
Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia (Doutor em Direito Constitucional pela UFMG, Pós-Doutor pela Universidade do Porto, professor Associado na UFOP e IBMEC) "A obra de Crivellari é uma carta de amor ao Brasil, e uma iniciativa no sentido de refletir sobre o futuro de seu povo. Desde a juventude, o autor dedica-se a estudar o pensamento jurídico-político pátrio, o que se depreende da forma madura com que recorre a intelectuais como Raymundo Faoro (cujas observações acerca
do patrimonialismo e do estamento burocrático brasileiro são determinantes para a imagem que Crivellari tece acerca da "magistocracia"). O caso Lula serve, assim, como uma grande angular que permite a Crivellari focalizar as rachaduras e as manchas que cobrem nosso edifício institucional, efetuando uma potente análise de conjuntura. Perspicaz, lúcido, dotado de inteligência panorâmica, sólido domínio filosófico e grande cultura, Crivellari oferece-nos, aqui, não só uma bela
contribuição justeórica, mas uma pujante denúncia da degradação do Poder Judiciário nacional". Philippe Oliveira de Almeida (Doutor em Direito pela UFMG, com pós-doutorado pela UFSC e pela UFMG, professor adjunto de Filosofia do Direito na UFRJ) "A obra de Thiago Crivellari tem como um dos grandes méritos a relação direta com o interesse público e com uma crítica às forças que sequestram, arbitrária e cotidianamente, a história do Brasil. Nesse sentido, muito além do lugar de
fala jurídico, de onde nasce a pesquisa que origina este livro, os conteúdos expressos nas páginas anteriores assumem uma amplitude que permite sua leitura a partir de outras áreas do conhecimento. Mais que isso: permite a reflexão por parte de qualquer leitor ou leitora que queira se aventurar pela fundamentação acerca de procedimentos desviantes, concretos e analisáveis, que habitam o Estado Constitucional brasileiro." Frederico de Mello Brandão Tavares (Jornalista e Mestre em
Comunicação Social pela UFMG, Doutor em Ciências da Comunicação pela Unisinos, Pós-Doutor pela Universidade Nacional de La Plata, Argentina, Professor Associado da UFOP)
O livro visa a formação de consciências críticas capazes de entender a importância da argumentação, das construções doutrinárias, legislativas e jurisprudenciais. O Professor Antonio Carlos Gomes Ferreira satisfez tanto os programas de ensino da matéria como os editais de concursos públicos sem perder de vista a realidade profissional. Todas as minúcias da disciplina constam neste trabalho de síntese e reflexão de amplo acolhimento pelos estudantes da matéria. A presente edição
encontra-se revista e atualizada, sendo apresentados os julgados da Suprema Corte, as atualizações legislativas e referência às últimas emendas constitucionais.
Direito constitucional (33a. ed.).
inclui as leis nos 12.016/19 (mandado de segurança individual e coletivo) e 12.063 (ADI Omissão)
Curso de direito constitucional
Direito Constitucional
Direito Constitucional - Esquematizado
Numa altura em que a globalização conhece passos acelerados, não só na integração político-jurídica como na aproximação entre culturas e civilizações, cabe aos Estados um papel primordial – porventura imprevisto – de defesa e conservação das identidades dos povos, bem como das singularidades das comunidades nacionais. Mas à multiplicação das interrogações têm faltado respostas, défice bem evidente no desconforto que se vive numa globalização que dissemina as coisas boas e as coisas más, contra a qual todos vamos gradualmente despertando, mesmo de diversificados
quadrantes políticos. É assim que, hoje, o estudo do Direito Constitucional se apresenta como um desafio mais difícil, mas em relação ao qual este Manual de Direito Constitucional, em dois volumes, pretende dizer “presente”, numa visão portuguesa, actualizada e sintonizada, agora na 5a edição, com as grandes questões que se colocam à Ciência do Direito Constitucional.
A ausência de cultura constitucional é causa de muitos dos males da civilização brasileira na atualidade. O Curso de Direito Constitucional, de Manoel Jorge e Silva Neto, foi elaborado dentro da perspectiva de consolidação da cultura constitucional, aprofundando-se na doutrina com base nas decisões do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais superiores. Esta edição se encontra atualizada até a Emenda Constitucional n. 71, de 29 de novembro de 2012, e Súmula Vinculante 32, de 24-2-2011, além da atualização da jurisprudência do STF e demais Tribunais Superiores.
Premiado na categoria Melhor Livro de Direito da 50a. edição do Prêmio Jabuti, este Curso é resultado da parceria do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) com a Saraiva Educação. Atualmente em sua décima sétima edição, se tornou, graças à colaboração de seus leitores, uma das obras mais prestigiadas do Direito Constitucional brasileiro. A fim de se perpetuar como referência para a formação acadêmica de estudantes e para a consulta por parte dos profissionais do Direito, esta edição foi totalmente revista e atualizada. O leitor encontrará atualizações
diversas que se referem a novos rumos da jurisprudência e aportes de reflexão jurídica, como as Emendas Constitucionais promulgadas no último ano, compreendendo também as decisões mais recentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores. Além disso, a edição explora temas ainda pouco desenvolvidos pela doutrina nacional, como os desafios jurídicos trazidos pelo agravamento da pandemia ocasionada pelo novo Coronavírus. O selo Saraiva Jur e o IDP esperam que o livro motive novas vocações para o Direito Público e confirme e estimule as já existentes.
Immigrants, migratory system
Direito constitucional
DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL
teoria geral : comentários aos arts. 1o. a 5o. da Constituição da República Federativa do Brasil : doutrina e jurisprudência
Série IDP - Curso de Direito Constitucional - 17ª edição 2022
Chegamos à 26.ª edição da obra Direito Constitucional Esquematizado, com muito trabalho e constante preocupação com o conteúdo. Sucesso entre os concurseiros, essa obra atende as necessidades dos estudantes de graduação, dos profissionais de direito e daqueles que buscam uma fonte de consulta prática. Trata-se de um verdadeiro método de ensino, com linguagem fácil e direta, e com recurso gráfico que auxilia o estudo e a memorização dos principais
temas. O leitor conta com um ambiente pessoal de aprendizagem com material digital exclusivo, com acesso a: videoaulas, banco de questões, vídeo de resolução de questões, questões de provas e concursos para treino, e muito mais.
A obra analisa primeiramente a teoria geral dos direitos humanos, enfocando todas as previsões constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Na segunda parte, comenta os artigos 1o. a 5o. da Constituição. Nos temas polêmicos, encontra-se o posicionamento de diversos tribunais constitucionais estrangeiros. Alexandre de Moraes é promotor de Justiça em São Paulo e professor de Direito Constitucional e Penal do Complexo Jurídico Damásio E. de
Jesus e da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo.
O Curso de Direito Constitucional é um livro completo, que traduz o meio mais prático de um estudo eficaz para graduação, exames da OAB e concursos públicos. Ao final de cada capítulo há um resumo dos pontos e a obra está atualizada até a Emenda Constitucional n.99/2017.
A Criminal Justice Perspective
Curso de Direito Constitucional - Séire IDP - 16ª Edição 2021
Negociação Coletiva de Trabalho
Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional
Manual de Direito Constitucional Direito constitucionalDireito constitucional (33a. ed.).Direito ConstitucionalIESDE BRASIL SADireito constitucional (32a. ed.).Direito constitucional administrativo
Esta obra apresenta as principais matérias do direito constitucional de forma objetiva e eficiente. Cuidando das mais importantes discussões doutrinárias, acompanhadas de análise crítica de cada um dos institutos, o autor nos oferece o exame da teoria da constituição, da defesa da constituição, das medidas processuais de controle de constitucionalidade, dos direitos humanos, dos direitos individuais, dos direitos sociais e coletivos, das garantias constitucionais e da
repartição e funcionamento do poder. Como orientação metodológica, o livro apresenta ao final de cada capítulo a indicação da bibliografia utilizada, o que facilita a consulta das obras utilizadas pelo autor. A 20ª edição do Curso de Direito Constitucional que tem acompanhado e mapeado as conquistas da cidadania e o desenvolvimento da Constituição de 1988. O livro oferece um compilado crítico de duas décadas de intensa análise, revisão e sistematização dos elementos
constitucionais, visando à concretização da Constituição.
The study will contrast the relation between the worker and immigration, from the perspective of fundamental human rights. Therefore, it will approach the nuances of economic globalization in the matter of immigrant work, and it will detect the origins of the process of globalization crossing through the concept of the matter and analyzing the conflict between the concrete effects of globalization. Also, it will address how those mechanisms could be managed to obtain a
better world. Moreover, it will illustrate how the actual polices to immigrant workers lead to social segregation, indicating the need for a new treatment that guarantees the minimum existential, considering the international consensual system of human rights, and pointing eventual solutions to abolish the problems. As an extension, it analyzes the essential relation between the creation of the common market and the promise of free movement of people. It connects the idea
of a globalized world as a global thorp, under the microscope of evolution, of technological revolution and its consequences on the global labor market. It invades the core of immigration under anthropological, sociological and judicial aspects. Touches on the sociological and anthropological aspects responsible for the stereotypes and immigrant identities.
questões preambulares e escritas do ministerio público, da magistratura federal e estadual do estado de São Paulo
Curso de direito constitucional - 8ª edição 2022
questões de concursos - Ministério Público e magistraturas federal e estadual
Money Laundering Through Art
Constitutional Change and Transformation in Latin America

Data de fechamento: 03.03.2020 / O livro do Professor Pedro Lenza contém todas as atualizações ocorridas no Direito Constitucional, considerando as emendas constitucionais, as súmulas vinculantes e as principais decisões do STF. Trata-se de um verdadeiro método de ensino, com linguagem fácil e direta, e com recurso gráfico que auxilia o estudo e a memorização dos principais temas. O
leitor conta com um material digital exclusivo, com questões disponibilizadas por meio de plataforma on-line, com a possibilidade de baixar o conteúdo, e material complementar em formato de vídeos ao longo dos capítulos. Sucesso entre os concurseiros, esta obra, dada a sua clareza e objetividade, atende as necessidades dos estudantes de graduação, dos profissionais de direito e daqueles
que buscam uma fonte de consulta prática.
?The art world has been discovered by criminals as an effective way for money laundering and other clandestine activities on an international level. Unfortunately, in most countries investigators, prosecutors, judges, and regulatory agencies are not equipped to accurately detect, investigate and prosecute this type of criminal activity. Also, regulation and international laws and
treaties involving the art world have many loopholes that can potentially lead to the laundering of large sums of money. This book provides a bird’s eye view of novel ways in which money laundering happens through illegal activities involving art. It can serve as a guide for law enforcement, prosecutors, judges, and others involved in efforts to curb money laundering and financing of
terrorism, revealing why somehow new techniques used by criminals have been neglected by law enforcement in most countries. Drawing from his own experience with the matter in both Brazil and in the United States, the author makes a case for broader institutional and regulatory improvement, extending beyond mere regulation of the art market.
Consagrada no meio jurídico, a obra Curso de Direito Administrativo chega agora atualizada à sua 8ª edição, sempre fruto da larga experiência de seu autor, Edmir Netto de Araújo, que, valendose do amplo repertório que foi adquirido como Professor (atualmente Professor Sênior) de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e Procurador do Estado de São
Paulo, apresenta novamente um livro completo e didático sobre a matéria. Procurando manter linguagem clara e simples, a nova edição atualizada traz reflexões adicionais a respeito da nova lei das estatais (sociedades de economia mista, empresas públicas);da reforma trabalhista, contratações terceirizadas, responsabilidades de empresas e acordos de leniência, trabalho prestado à
distância, direitos e deveres de servidores e outros temas, como mencionados na edição anterior da obra. Continua sendo obra indispensável a alunos de cursos regulares de Direito e pósgraduandos que buscam bases seguras ao seu conhecimento sobre o Direito Administrativo, e também a profissionais, como juristas, professores de Direito, advogados, membros do Ministério Público e da
Magistratura.
Direito Constitucional Objetivo: Teoria e Questões
Direito constitucional (32a. ed.).
controversial aspects from a legal and humanist scope
Curso de direito administrativo
Negociação coletiva de trabalho é considerada um dos temas mais relevantes do Direito do Trabalho, por permitir que sejam negociadas condições de trabalho, criando normas aplicáveis às relações individuais de trabalho. Contudo, é de se perguntar: toda essa base de concepções está adequada ao novo mundo do trabalho? Os mecanismos atuais de negociação coletiva são adequados? Em uma 1ª edição brilhantemente escrita, Negociação Coletiva de Trabalho adentrou profundamente no assunto, revisitando toda a formação e todo o desenvolvimento da negociação coletiva para assim desenvolver
suas próprias reflexões a respeito. Questionou tabus da Justiça Trabalhista e relativizou princípios até então incólumes, como o da proteção. Sustentou a inexistência de um conflito original nas relações de trabalho. E trouxe à tona erros de tradução que levaram a esse entendimento equivocado. O resultado foi uma proposta de conceituação mais adequada ao instituto, como ato jurídico complexo paramétrico comportamental. O autor apontou para a flexibilização qualificativa, incluindo a negociação coletiva na atual realidade do trabalho. Enfatizou que o resultado e a eficácia das negociações não
estão restritivos a compromissos formais (documentos escritos). E concluiu que os agentes não se restringem às empresas e sindicatos, mas englobam as centrais sindicais, as associações, o Estado e até mesmo comunidades, como a europeia. Esta 2ª edição foi inteiramente revista e atualizada, com especial atenção para a Lei da Reforma Trabalhista (Lei n. 13.467/2017), que acarretou novos conceitos ao livro, por exemplo, a encontrabilidade, com a prevalência ou a proporcionalidade do negociado sobre o legislado. Para a nova edição, reafirmase que a importância deste livro está ligada não apenas
à atualização da ideia de negociação coletiva de trabalho, reedificando conceitos jurídicos, mas também, e principalmente, à maneira como se expressa, pois se revela como suporte fundamental de informações e instrumental a todos os que estão envolvidos com o assunto: sindicalistas, profissionais de RH, advogados, juízes e membros do Ministério Público.
Curso de Direito Constitucional Contemporâneo, do Ministro Luís Roberto Barroso, é uma introdução abrangente à teoria da Constituição e ao direito constitucional, conduzida por um autor reconhecido nacional e internacionalmente.A visão humanista do doutrinador e a perspectiva prática do Ministro dão a esta obra um toque de originalidade e fascínio que a torna atraente, a um só tempo, para jovens iniciantes e para professores experientes.Este volume, dedicada aos conceitos fundamentais e à constitucional do novo modelo, contém uma verdadeira Parte Geral do direito constitucional brasileiro,
com a exposição didática e crítica dos grandes temas e das principais transformações ocorridas nos últimos anos.
Analisa primeiramente a teoria geral dos direitos humanos, enfocando todas as previsões constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Na segunda parte, comenta os artigos 1o. a 5o. da Constituição. Nos temas polêmicos, encontra-se o posicionamento de diversos tribunais constitucionais estrangeiros. Alexandre de Moraes é promotor de Justiça em São Paulo e professor de Direito Constitucional e Penal do Complexo Jurídico Damásio E. de Jesus e da Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo.
Direito Constitucional Esquematizado - 25ª Edição 2021
Direito Constitucional Esquematizado 2020 - 24ª Edição
Outra Face do Poder Judiciário Vol 1
Curso de Direito Constitucional - 20ª edição 2022
Curso de direito constitucional - 12ed
Detalha o direito constitucional administrativo, analisando a constitucionalização das regras da administração pública e sua interpretação constitucional. Estuda o direito administrativo e administração pública, os princípios constitucionais e infraconstitucionais da administração pública, a administração pública e os atos administrativos, os preceitos básicos da administração pública e o estatuto constitucional dos servidores.
Ao pensar a presente obra, tivemos a preocupação de produzir um material que sirva de ferramenta hábil ao estudante como fonte de consulta rápida, coesa, de fácil assimilação em seus primeiros contatos com a matéria. Trata-se, portanto, de um amplo material de apoio dedicado à compreensão dos temas basilares do Direito Constitucional, proporcionando uma visão geral apta a nortear o leitor em seus estudos futuros e, ao mesmo tempo, suficiente para proporcionar a compreensão imediata dos tópicos tratados. Os temas são apresentados de
forma sintética e, evidentemente, não tivemos a pretensão de esgotá-los. Não poderíamos deixar de mencionar a dificuldade encontrada na elaboração de um livro cujo objeto é tão vasto, tendo como escopo a concisão. Entretanto, procuramos manter seu caráter sintético, sem abrir mão da necessária qualidade doutrinária aliando conteúdo e praticidade. Por isso, as discussões doutrinárias, quando necessárias, são breves, consoante ao exigido pelos principais cursos.
Analisa a teoria geral do Direito Constitucional e a interpretação constitucional, para, posteriormente, comentar todos os artigos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, atualizados até a Emenda Constitucional n° 45, de 8 de dezembro de 2004, publicada em 31 de dezembro. Além disso, são tratados diversos assuntos relacionados à Jurisdição Constitucional e à Defesa dos Direitos Fundamentais, ao serem comentadas as Leis n° 9.868/99 (ação direta de
inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade), 9.882/99 (argüição de descumprimento de preceito fundamental), 1.533/51 (mandado de segurança), 9.507/97 (habeas data) e 8.429/92 (improbidade administrativa) e os arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal, relativos ao Habeas Corpus. Traz, ainda, as Súmulas do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior Eleitoral, com a finalidade de auxiliar os estudos e a consulta dos leitores.
Curso de direito constitucional - 11ed
o escandaloso caso Lula-Tríplex
Direitos humanos fundamentais
Decisionismo Judicial Brasileiro
teoria geral : comentários aos arts. 1ð a 5ð da Constituição da República Federativa do Brasil : doutrina e jurisprudência
Over the past 30 years, Latin America has lived through an intense period of constitutional change. Some reforms have been limited in their design and impact, while others have been far-reaching transformations to basic structural features and fundamental rights. Scholars interested in the law and politics of constitutional change in Latin America are turning increasingly to comparative methodologies to expose the nature and scope of these changes, to uncover the motivations of political actors, to theorise how better to execute the procedures of
constitutional reform, and to assess whether there should be any limitations on the power of constitutional amendment. In this collection, leading and emerging voices in Latin American constitutionalism explore the complexity of the vast topography of constitutional developments, experiments and perspectives in the region. This volume offers a deep understanding of modern constitutional change in Latin America and evaluates its implications for constitutionalism, democracy, human rights and the rule of law.
Direito constitucional administrativo
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