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Reforma do estado e democracia: uma comparação entre o Brasil e a Rússia
Historia dos estabelecimentos scientificos: 1860-1879
Poucos estudos sobre a História do Direito se preocuparam com as revistas acadêmicas. Ao analisar os volumes da Revista
da Faculdade Livre de Direito da cidade do Rio de Janeiro, este estudo, que teve sua primeira versão como Dissertação de
Mestrado apresentada junto ao Programa de História Social do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, pretende contribuir para a compreensão da perspectiva de uma parte da
elite brasileira envolvida com a ciência do Direito, no sentido de perceber sua crença de que a reforma jurídica do Brasil,
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decorrente da institucionalização da República, deveria ser uma alternativa razoável para eliminar possíveis tensões e
conflitos sociais, bem como construir uma identidade nacional decorrente do sentimento de justiça perpetrado pelas ações
do Estado no seio da própria sociedade, ou seja, a consolidação do Estado-Nação.

História do direito, geral e Brasil
As relações Brasil-Portugal são estudadas a partir de um aspecto que elas sempre tiveram, desde os primeiros contatos
entre portugueses e nativos, nas terras à quais se chamou de Novo Mundo, malgrado a historiografia de tempos passados
tê-lo menosprezado ou tê-lo julgado de maneira demasiadamente ideologizada; seu caráter planetário. "Encontros" é termo
que pressupõe relações de toda natureza, que foram construídas por imposições e por acordos, sob tensões e sob
negociações, a partir de ódios, disputas e conflitos, e, também, a partir de afetos, de projetos compartilhados, de ganhos
coletivos, de interesses adaptados, de identidades e de valores reconstruídos, muitas vezes misturando-se entre si esses
movimentos

O livro da História do Direito
Education
Este volume da série Direito ponto a ponto apresenta uma introdução ao Direito como fenômeno histórico, de modo a
contribuir para a formação do olhar crítico e reflexivo do todos os estudiosos do Direito. Para se alcançar tal propósito, os
autores buscaram refazer o percurso histórico jurídico da humanidade ocidental, em selecionados tempos e espaços,
lançando luzes sobre determinados fatos e acontecimentos jurídicos de modo a fornecer ao leitor, de maneira sintética, um
roteiro para o constante estudo do Direito.

Teoria Geral Do Processo
Relações entre estado e democracia na teoria política contemporânea
Historia da guerra civil e do estabelecimento do governo parlamentar em Portugal
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História Geral Da Agricultura Brasileira
Historia dos estabelecimentos scientificos: 1854-1861
O livro corresponde ao trabalho de conclusão de curso de graduação em Ciência Política. No texto são apresentadas as
principais mudanças políticas ocorridas no Brasil e na Rússia ao final da década de 1980 e início da década de 1990
referentes ao processo de transição de um estado autoritário para um estado democrático. Apresentam-se também as
privatizações que ocorreram nos dois países como resultado do processo de reforma do estado ocorrido naquele momento.
Por fim, é feita breve análise a respeito de como tais mudanças políticas e econômicas causaram impacto no ambiente
político dos dois países, com ênfase na democracia.

Novos estudos de história do direito
O livro intitulado Análise jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca da manutenção de
animais domésticos em unidades autônomas de condomínios edilícios tem como intuito fazer uma análise jurisprudencial
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) acerca da manutenção de animais domésticos em unidades
autônomas de condomínios edilícios de 1997 a 2013. O objetivo é verificar quais são os argumentos utilizados pelo TJDFT
para deferir ou indeferir a permanência desses animais em apartamentos.

Proceedings of the Second Pan American Scientific Congress
Historia Do Direito E Os Direitos Humanos
A obra tem como objetivo contribuir com o debate de ideias, a apresentação de argumentos e principalmente para a busca
de uma reflexão coletiva sobre uma realidade da formação jurídica e, sobretudo, quais os meios para superar uma postura
de conformismo e comodismo em prol da defesa da educação e da própria sociedade.

Introdução À Leitura de Saussure

Page 3/9

Read PDF Historia Do Direito Geral E Do Brasil Flavia Lages
Coleção Teoria e História do Direito - Ficções do Direito Latino-Americano
Aprendendo a votar
Estudos de história do direito
Direito e crime cibernético
Mais do que uma análise descritiva sobre normas do passado, está a História do Direito em explicar a “intenção e noções
de moral e objetivos dos povos que acharam por bem escrever suas normas.

EDUCAÇÃO JURÍDICA
História do Direito em Perspectiva - Do Antigo Regime à Modernidade - Biblioteca de História
do Direito - Coordenada por Ricardo Marcelo Fonseca
Historia geral do direito romano, peninsular e portuguẽs
Este livro, intitulado Direito e crime cibernético: análise da competência em razão do lugar no julgamento de ações penais,
tem por objetivo explicar como é determinada a competência para o processamento e julgamento dos crimes cibernéticos.
A internet e o avanço das tecnologias informatizadas são fatores que influenciaram de forma direta no aparecimento
desses crimes, precisando que o Estado começasse a ter olhos mais precisos com relação a estes ilícitos a fim de puni-los,
fato este que só veio a ocorrer com maior exatidão com a aprovação da lei 12.737/12, posto que antes da citada norma, os
crimes envolvendo o mundo virtual para sua prática eram punidos de forma análoga aos crimes tradicionais do Código
Penal.

Subsídios para a história do direito pátrio
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A obra destaca a teoria da pena, regimes penitenciários, aplicação da pena, progressão, regressão, penas restritivas de
direito, suspensão da pena, livramento condicional, medida de segurança, enfim, abrange o código penal do seu artigo 32
ao artigo 120.

A Revista da Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro
Direito Penal Parte Geral V. Ii Manual
Análise jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios acerca da
manutenção de animais domésticos em unidades autônomas de condomínios edilícios
A obra é um guia para conhecer a nossa evolução. Se a história, por si só, já é a demonstração de um quadro evolutivo, a
leitura deste livro, escrito, permite uma compreensão das transformações que marcaram a ciência jurídica, desde tempos
remotos até períodos mais contemporâneos.

Historia universal
Historia da antiquissima e santa igreja hoje insigne collegiada de S. Martinho de Cedofeita e
da origem e natureza dos seus bens pelo D. prior D. Francisco Corrêa de Lacerda e pelo
coneg̃o Manoel Barbosa Leão
A Coleção Teoria e História do Direito, coordenada por Ronaldo Porto Macedo Junior e José Reinaldo de Lima Lopes, oferece
ao leitor brasileiro alguns dos mais recentes e relevantes textos, nacionais e estrangeiros, da teoria e da história do
pensamento jurídico. Considerando o caráter institucional do direito, a integração entre teoria e história ajuda a entender
de maneira mais completa o que fazem e como pensam os juristas. Esta coletânea reúne ensaios do autor sobre direito
comparado latino-americano. Neles o autor discute e critica duas ficções hegemônicas sobre o Direito na America Latina: a
de que seria uma mera copia do Direito europeu e de que seria um Direito fracassado, sempre incapaz de atingir os níveis
de excelência formal e de desempenho alcançados nos países do capitalismo central. Ao desafiar estas ficções Esquirol
oferece ao leitor um inspirado e rigoroso texto que servirá de grande estimulo aos interessados em Direito Comparado,
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Historia do Direito, Direito Internacional e Direito e Desenvolvimento.

Catalogue of Printed Books
Brasil-Portugal
Documentos para a historia das Cortes geraes da nação portugueza
O livro “Aprendendo a votar: noções básicas sobre o funcionamento das eleições no Brasil” traz os principais elementos que
fundamentam as eleições no Brasil. No capítulo 1 é apresentado o conceito de “política”, para que se entenda a
necessidade de debater tudo que diz respeito `a vida em coletividade. Em seguida, em estreita conexão com o capítulo 1, o
capítulo 2 traz a definição do que significa “democracia”, trazendo breve histórico desde seu surgimento na Grécia antiga,
passando pelas reformulações ocorridas entre os séculos XVIII e XIX e chegando ao século XX, com ênfase aos aspectos
democrático-constitucionais do Brasil atual. Dando sequência, o capítulo 3 traz a definição de “direitos políticos”, sendo
apresentadas as principais características da Constituição Federal de 1988 a este assunto: critérios de elegibilidade, de
inelegibilidade e a perda e suspensão de direitos políticos. O capítulo 4 aprofunda a ideia de partidos políticos, explicando
suas funções e seu processo de formação no âmbito brasileiro. O capítulo 5 traz os sistemas eleitorais brasileiros majoritário e proporcional -, trazendo definições teóricas e doutrinárias além das jurídicas, tais como elementos presentes
na Lei nº 9.504/97. É apresentado em detalhes como são feitos os cálculos eleitorais no Brasil, com ênfase no sistema
proporcional. Por fim, é apresentado, ainda neste capítulo, breve debate acerca de votos em branco, votos nulos e
abstenção, sendo desmistificadas ideias tais como a de que votos nulos podem cancelar uma eleição. Os últimos dois
capítulos trazem ideias referentes à democracia no Brasil, no capítulo 6, e à representação política brasileira, no capítulo 7.
O objetivo do capítulo 6 é analisar a democracia além de seus aspectos exclusivamente jurídicos, mostrando-se que não há
como existir democracia real sem o mínimo de igualdade social. Por sua vez, o capítulo 7 mostra que no Brasil atual não há
efetiva representação política, já que não existe vínculo efetivo entre eleito e eleitor. Ao final são feitas considerações à
guisa de encerramento do livro.

História do direito
Estudos em homenagem a João Francisco Marques
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Resposta de P. J. de Mello contra a censura do compendio “Historia juris civilis Lusitani” feita
por A. Pereira de Figueiredo. Obra postuma [edited, with annotations, by F. Freire de Mello].
História Do Direito
Este trabalho tem por objetivo confirmar a existência de dois paradigmas na ciência política contemporânea, chamados
respectivamente de paradigma dominante, relacionado ao modelo pluralista e liberal de organização estatal, e de
paradigma alternativo, relacionado ao modelo marxista de organização estatal. Além disso, mostraremos como, dentro de
cada um desses paradigmas, as teorias políticas contemporâneas analisam os conceitos de estado e de democracia.
Pretendemos mostrar também que as teorias políticas do paradigma dominante não estudam o estado como ator político,
estudando, em seu lugar, o regime democrático estabelecido nos países que passaram por processos de redemocratização
nas décadas de 1980 e 1990, com ênfase principal nos países da América Latina e do Leste Europeu. Artigos acadêmicos
publicados em revistas especializadas compõem a principal fonte a ser utilizada nesta pesquisa. Além desses artigos,
trabalharemos também com as teorias políticas que deram origem aos dois paradigmas da atualidade. Na conclusão do
trabalho pretendemos responder à pergunta lançada inicialmente: pode o paradigma alternativo contribuir para o estudo
dos processos de redemocratização das regiões acima mencionadas? Se sim, quais as principais diferenças entre o
paradigma dominante e o paradigma alternativo no que diz respeito a esses processos?

Fundamentos de História do Direito
Historia Geral De Portugal, E Suas Conquistas
Historia do direito nacional
O bruxinho mais famoso do mundo conquistou milhares de fãs ao longo desses dez anos de aventuras. MAs será que você
sabe tudo sobre ele? Aqui você vai conhecer os personagens mágicos que inspiraram J.K. ROwling e tudo a respeito de
Hogwarts, os professore
Page 7/9

Read PDF Historia Do Direito Geral E Do Brasil Flavia Lages
Historia do direito nacional
Cursos juridicos das Facultades de canones e de leis
Nova Historia Da Militar Ordem De Malta, E Dos Senhores Grão-Priores Della, Em Portugal
Já em quarta edição, esta coletânea preenche o imenso espaço vazio que existe na produção bibliográfica acadêmicouniversitária do país. Para recuperar uma verdadeira história, aquela que nem sempre foi escrita, surgiu a proposta desta
síntese de investigações jurídicas, direcionada para uma Nova História. A obra é uma renovação crítica da historiografia do
Direito, a partir de uma reinterpretação das fontes do passado sob o viés da interdisciplinaridade (social, econômico e
político) e de uma reordenação metodológica. A obra ainda conta com um novo Capítulo sobre O Direito Grego Antigo.
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