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A D M I N I S T R AT I V O Í N D I C E

Este livro desenvolve os vários temas do Direito Administrativo de forma clara e didática e com 
a preocupação de manter a disciplina atualizada diante das sucessivas inovações legislativas 
que imprimem nova feição a esse importante ramo da ciência jurídica. 
Esta 34ª edição atualiza a legislação, promulgada no corrente exercício, em especial a 
relativa a licitações e contratos administrativos, em decorrência da entrada em vigor da 
Lei 14.133/2021. Conta ainda com um novo item sobre direito administrativo emergencial, 
constituído por atos normativos de vigência temporária, vinculados à pandemia do 
coronavírus.

Direito  
Administrativo
Maria Sylvia Zanella Di Pietro

34ª edição (2021) 
1.104 páginas 
978-85-309-9333-7 

O Manual de Direito Administrativo chega, em 2021, à sua 35ª edição, reafirmando o sucesso 
adquirido entre os estudiosos da matéria. A nova edição, como habitualmente acontece, está 
rigorosamente atualizada, sempre obedecendo ao compromisso do autor em oferecer um 
método didático e acessível aos leitores. No campo normativo, foram incluídos comentários ou 
referências a diversas leis novas, todas imprescindíveis ao estudo dos temas da obra. Do ângulo 
jurisprudencial, foram inseridas as mais importantes decisões e súmulas oriundas dos Tribunais 
Superiores na área do direito público. Todo esse esforço permite consolidar o reconhecido 
prestígio da obra e a crescente preferência entre estudantes e operadores da área jurídica.

Manual de Direito 
Administrativo
José dos Santos Carvalho Filho

35ª edição (2021) 
1.392 páginas 
978-85-970-2723-5 

A obra é resultado da experiência do autor como professor nos cursos de graduação, de pós-
graduação e preparatórios para concursos públicos, bem como da sua atuação profissional 
como procurador do Município do Rio de Janeiro, advogado liberal e consultor jurídico, o que 
permite estabelecer o diálogo entre a teoria e a prática do Direito Administrativo. Trata-se 
de um Curso de Direito Administrativo completo, atual e didático, com a demonstração das 
bases teóricas, doutrinárias e jurisprudenciais necessárias à compreensão crítica desse ramo 
do Direito. 

Curso de Direito 
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9ª edição (2021) 
952 páginas 
978-85-309-9394-8 

É uma obra completa e voltada para diversos públicos: aos alunos de graduação, que terão 
contato com os assuntos da disciplina, aos aplicadores do Direito Administrativo, que 
encontrarão nela um guia seguro para a tomada de decisões, aos pesquisadores de pós-
graduação, para os quais foram formulados quadros polêmicos de relevantes discussões 
doutrinárias, preenchidos por decisões atualizadas e comentadas dos Tribunais Superiores, e 
para aqueles que prestam concursos, que buscam livro de linguagem objetiva, esquematizado, 
com as distintas correntes doutrinárias e o conteúdo dos principais certames públicos.    
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A D M I N I S T R AT I V O Í N D I C E

Direito Administrativo Facilitado é um excelente aliado ao estudante de graduação que deseja 
entender melhor sobre a disciplina e também aos que buscam a tão sonhada aprovação no 
Exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e nos diversos concursos públicos do país. A 
obra engloba variados níveis do saber, desde as explicações mais básicas até as jurisprudências 
mais atualizadas do STF e do STJ, além de ser repleto de conceitos doutrinários majoritários, 
legislação correlata, decisões judiciais relevantes, súmulas separadas por assuntos, questões 
exploradas em concursos, tabelas facilitadoras, resumo ao final de cada capítulo e diversos 
esquemas ilustrados. Esta nova edição está atualizada com a Lei de Licitações e Contratos, 
trazendo dois novos capítulos que versam específicamentre sobre o tema, além de demais 
considerações sobre o assunto no decorrer da obra.

Esta obra foi desenvolvida especificamente para o aluno que se prepara para concurso público 
e tem como objetivo apresentar de forma clara, direta e de fácil assimilação todos os conceitos 
exigidos nas provas de direito administrativo, com a profundidade necessária. Ao longo do 
livro, o autor indica as divergências doutrinárias, além de destacar os pontos a que o estudante 
deve atentar. Cada assunto abordado em detalhes é, depois, resumido e, então, mostrado sob 
a forma de quadros esquemáticos. No final de cada capítulo, é apresentado um resumo com o 
objetivo de condensar várias informações em quadros e esquemas sucintos.
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11ª edição (2018) 
688 páginas 
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A obra Direito Administrativo Descomplicado, dos Profs. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, 
aborda todos os temas relevantes da disciplina, contemplando o conteúdo de editais dos 
principais concursos públicos, como também os programas das universidades do País, tudo com 
o rigor científico que exige a matéria. Complementarmente, apresenta uma extensa seleção de 
exercícios extraídos de provas de importantes bancas examinadoras, organizados por assunto, 
o que permite uma eficaz fixação do conteúdo estudado. Tudo isso  apresentado com singular 
capacidade de transportar para a escrita a mesma didática que  caracteriza os autores nas salas de 
aula, pela qual conseguem tratar de temas altamente complexos de forma objetiva e cristalina, em 
linguagem descomplicada e amplamente acessível.                                                                                                      
A atual edição está atualizada com o Projeto de Lei 4.253/2020 (Normas Gerais sobre Licitações e 
Contratos Administrativos) e inclui Material Suplementar com Questões de Concursos.
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1.280 páginas 
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A obra aborda a estrutura do direito público – com foco na dicotomia público e privado –,  
as hipóteses de formação do Estado, o regime público e a disciplina de princípios que regem a 
área. Também promove a análise dos pensadores clássicos da estruturação do Estado Moderno 
– permeada por referências a filmes (filmoteca) e imagens – e de temas contemporâneos, como 
a dissolução de fronteiras entre público e privado na pós-modernidade e os caminhos para se 
(re)pensar o direito público, com base em problemas, como direito à diversidade, insegurança e 
intensificação do medo na sociedade de risco, questão ecológica e desenvolvimento sustentável.
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Irene Patrícia Nohara

1ª edição (2016) 
256 páginas 
978-85-97-00589-9 

QR Code

https://www.grupogen.com.br/manual-de-direito-administrativo
https://www.grupogen.com.br/serie-provas-concursos-manual-de-direito-administrativo
https://www.grupogen.com.br/direito-administrativo-facilitado-9788530989699
https://www.grupogen.com.br/manual-de-direito-administrativo
http://www.grupogen.com.br/direito-administrativo-descomplicado-25416
http://www.grupogen.com.br/direito-administrativo-descomplicado-25416
http://www.grupogen.com.br/direito-administrativo-descomplicado-25416
http://www.grupogen.com.br/direito-administrativo-descomplicado-25416
https://www.grupogen.com.br/direito-administrativo-descomplicado
http://www.grupogen.com.br/fundamentos-de-direito-publico
http://www.grupogen.com.br/fundamentos-de-direito-publico


A G R Á R I O Í N D I C E

A obra apresenta o programa atual e amplo dos assuntos que dizem respeito ao direito do 
agronegócio, e, assim, ao direito agrário, partindo de sua conceituação, de sua presença e 
evolução histórica, com destaque à propriedade rural através dos tempos até a configuração 
presente, inspirada nos princípios da Constituição Federal de 1988. Ademais, aborda as 
matérias mais significativas que compõem esse ramo do direito, dando realce ao uso da terra, 
à propriedade familiar, à desapropriação para fins de reforma agrária, ao arrendamento rural e 
à parceria, à previdência social rural, ao direito das águas, além de inúmeros outros assuntos, 
dentro de uma real visão da função social da propriedade.

Este livro apresenta uma visão panorâmica de todo o programa do curso de graduação em 
Direito Agrário, contemplando institutos jurídicos de real importância no contexto dessa 
disciplina. A obra aborda temas relevantes à matéria, como Direito Agrário no Brasil, institutos 
jurídicos agrários, propriedade territorial rural no Brasil, peculiaridades regionais sobre bens 
públicos, reforma agrária, contratos agrários, trabalhador rural, cadastro e tributação do imóvel 
rural e Lei 11.952/2009.

O Direito Agrário não poderia ficar à margem de tão acalorado debate. Neste jaez, requer 
uma abordagem jurisprudencial mais detalhada sobre o tema, objeto da presente obra 
que, entre outras características, tem um enfoque interdisciplinar, conforme se pode 
verificar em seus sete capítulos. Inicialmente, conceitua o Direito Agrário e apresenta as 
suas relações com os outros ramos do Direito. Em seguida, são abordadas a propriedade 
e a classificação do imóvel rural, envolvendo temas como usucapião, latifúndio, bem de 
família, impenhorabilidade imobiliária e terras devolutas. Outros temas como empresa rural, 
cooperativismo e política agrícola são tratados na obra.

Direito do Agronegócio
Arnaldo Rizzardo

5ª edição (2021) 
854 páginas 
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Direito Agrário  
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12ª edição (2016) 
288 páginas 
978-85-97-00887-6
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2ª edição (2015) 
272 páginas 
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A M B I E N TA L Í N D I C E

O livro oferece ao leitor um novo marco teórico para a compreensão do Direito 
Ambiental brasileiro, à luz do “estado da arte” da matéria nos âmbitos teórico, legislativo e 
jurisprudencial. Para além do desenvolvimento da Teoria Geral do Direito Ambiental e do 
regime constitucional ecológico, a obra abarca praticamente toda a legislação ambiental 
especial, disponibilizando ao leitor uma abordagem completa e profunda da disciplina, 
inclusive de acordo com o tratamento conferido pelo direito comparado e internacional. 

A obra foi escrita por um dos principais professores de Direito Ambiental do Brasil. É 
fundamentada em sua rica experiência na docência em cursos de graduação e pós-graduação 
da PUC/Minas e na preparação de candidatos a concursos públicos e a OAB, pela Rede 
LFG. As principais temáticas do Direito Ambiental são tratadas em abordagem diferenciada 
e sistematizada. O conteúdo é exposto em linguagem clara e didática e traz as mais 
modernas técnicas de aprendizado, incluindo esquemas, quadros, dicas e síntese ao final dos 
capítulos, além de questões de provas objetivas divididas por concursos públicos, com os 
direcionamentos para as soluções.

Curso de Direito 
Ambiental
Ingo Wolfgang Sarlet

Tiago Fensterseifer

2ª edição (2021) 
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Direito Ambiental
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22ª edição (2021) 
1.176 páginas 
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Esta obra apresenta um estudo aprofundado da disciplina, marcado pela análise crítica e pelo 
compromisso com um Direito Ambiental dinâmico e apto a possibilitar o máximo possível de 
proteção ambiental com o desenvolvimento das atividades econômicas tão necessárias ao 
País, que precisa superar seus graves impasses de natureza social e econômica. É um livro 
atual e plenamente inserido no contexto nacional, capaz de ser um instrumento no auxílio 
à tomada de decisões por parte de administradores públicos, juízes, membros do Ministério 
Público, advogados, integrantes de organizações não governamentais e outros, cujas 
atividades estejam relacionadas à prática do Direito Ambiental.

Neste início de século, em que a conservação do meio ambiente é uma das preocupações 
constantes da sociedade, a Editora Forense disponibiliza aos seus leitores esta nova edição, 
revista e atualizada, de obra tão importante ao Direito Ambiental. Escrito pelo jurista Toshio 
Mukai, especialista em Direito Urbanístico e Ambiental, o presente trabalho oferece uma 
visão sistematizada da matéria, principalmente em relação à legislação brasileira. Trata-se de 
leitura obrigatória para especialistas e profissionais do Direito, bem como para todos os que se 
interessam por tão atual e fascinante tema, pois o que se busca com este livro é discorrer com 
objetividade e concisão sobre os relevantes temas de Direito Ambiental, já considerando o novo 
Código Florestal.
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C I V I L  •  C O L E Ç Õ E S Í N D I C E

Vol. 1 – Lei de Introdução e Parte Geral 
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Vol. I – Introdução ao Direito Civil e Teoria Geral do Direito Civil

Vol. II – Teoria Geral das Obrigações

Vol. III – Contratos

Vol. IV – Direitos Reais

Vol. V – Direito de Família

Vol. VI – Direito das Sucessões 

Instituições de Direito Civil
Caio Mário da Silva Pereira
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C I V I L  •  C O L E Ç Õ E S Í N D I C E

Direito Civil 
José Maria Leoni Lopes Oliveira  
Marco Aurélio Bezerra de Melo

Parte Geral 
J. M. Leoni Lopes de Oliveira

Obrigações

J. M. Leoni Lopes de Oliveira

Contratos

Marco Aurélio Bezerra de Melo

Responsabilidade Civil

Marco Aurélio Bezerra de Melo

Coisas

Marco Aurélio Bezerra de Melo

Família

José Maria Leoni Lopes de Oliveira 

Sucessões

José Maria Leoni Lopes de Oliveira

Coleção Orlando Gomes

– Introdução ao Direito Civil 
– Obrigações

– Contratos

– Direitos Reais

– Responsabilidade Civil  
 Orlando Gomes e Edvaldo Brito

– Sucessões  
 Orlando Gomes e Atualizador Mario Roberto Carvalho de Faria

– Curso de Direito do Trabalho 
 Orlando Gomes e Elson Gottschalk



C I V I L  •  C O L E Ç Õ E S Í N D I C E

Curso de Direito Civil 
Paulo Nader
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– Responsabilidade Civil 
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– Direito de Família 

– Direito das Obrigações 

– Direito das Sucessões 

– Contratos 

– Direito de Empresa 

– Títulos de Crédito 

– Introdução ao Direito e Parte Geral do Código Civil 

Coleção Arnaldo Rizzardo



C I V I L  •  V O L U M E  Ú N I C O Í N D I C E

Este Manual de Direito Civil pretende, desde a sua primeira edição, suprir as necessidades dos 
operadores do Direito Privado em geral. É direcionado a todos os seus aplicadores: juízes, 
promotores, procuradores, advogados, professores, alunos de graduação e de pós-graduação, 
bem como àqueles que se preparam para provas oficiais e concursos para a carreira jurídica. 
De fato, nos últimos anos, a obra tem atendido a esse fim, sendo adotada por alunos dos mais 
diversos níveis de ensino jurídico no Brasil; utilizada por procuradores, defensores e advogados 
para fundamentar suas peças; e instrumento de julgadores, inclusive de Tribunais Superiores, 
para motivar suas decisões. 

Manual de  
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Volume Único
Flávio Tartuce

11ª edição (2021) 
1.704 páginas 
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Este livro contém o programa básico do Direito Civil, além da jurisprudência temática, 
incluindo as súmulas pertinentes, apresentada ao final de cada tema, indica a orientação ou 
os posicionamentos dos tribunais acerca de determinada questão controvertida. Os quadros 
esquemáticos constituem importante instrumento para fixação dos conteúdos estudados.
Contém ainda as questões objetivas dos Exames de Ordem Unificados organizados pela FGV 
e QR codes para aprofundamento em textos complementares, a fim de contribuir para a 
construção e consolidação do conhecimento dos principais temas da disciplina.
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C I V I L  •  C O N T R AT O S Í N D I C E

Tartuce se dedicou ao estudo dos contratos desde seu mestrado na PUC-SP, sob a orientação 
de Maria Helena Diniz: “A função social do contrato”. Assim sendo, além de profunda 
abordagem sobre a teoria geral dos contratos, o autor cuida de maneira rica e completa 
de cada uma das espécies de contrato civil ou empresarial disciplinadas pelo Código Civil, 
mantendo o marco teórico do Direito Civil Constitucional. A linguagem escorreita e de fácil 
compreensão logo conquistou o mercado editorial brasileiro, estando o livro sempre na lista 
dos mais vendidos.

Direito Civil – Vol. 3 –
Teoria Geral dos Contratos e 
Contratos em Espécie
Flávio Tartuce

16ª edição (2021) 
888 páginas 
978-85-309-9382-5

Este terceiro volume da coleção Direito Civil traz uma ampla visão dos contratos, em sua 
teoria geral. Apresenta um padrão classificatório abrangente, essencial para a compreensão 
de qualquer contrato. A arbitragem é vista em capítulo próprio, pois não se pode fugir de 
sua natureza contratual. A seguir, este livro trata dos contratos em espécie, bem como dos 
atos unilaterais. Além de todos os contratos típicos, disciplinados em ambos os Códigos 
Civis, o livro cuida de vários outros atípicos, de presença constante no mundo negocial.

Direito Civil − Vol. 3 −
Contratos
Sílvio de Salvo Venosa

21ª edição (2021) 
880 páginas 
978-85-97-02710-5

Com a ajuda de dedicados atualizadores, as Instituições receberam importante contribuição 
dos “manuscritos” desenvolvidos pelo autor, a partir de 1975, contendo oportunos 
comentários ao projeto original e suas sucessivas modificações. O Código, exigência das 
mudanças sociais, veio a consolidar inúmeras de suas propostas, incorporadas ao texto 
definitivo de 2002. Estamos certos de que os atualizadores manterão intactos os conceitos 
e as ideias do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, adaptando seus ensinamentos aos novos 
tempos e respeitando sempre o seu anseio de ver o Direito Civil a serviço da ordem e da 
liberdade.
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O volume 3 da “Coleção Fundamentos do Direito Civil” abrange a teoria geral dos contratos, 
em que são abordados as normas gerais sobre o tema, em especial os princípios de direito 
contratual, e os contratos em espécie, analisando-se cada tipo contratual sob a referida 
perspectiva funcional, identificando-se a finalidade por ele pretendida. Consagra-se, enfim, a 
autonomia privada no exercício das atividades econômicas à luz dos princípios e valores que 
orientam o ordenamento jurídico.
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C I V I L  •  C O N T R AT O S Í N D I C E

Esta obra que integra uma coleção sistematizada sobre o Direito Civil reúne o pensamento 
do Professor Orlando Gomes a respeito do tema Contratos. Ao leitor é oferecida uma das 
obras mais respeitadas do Professor, representativa de insuperável contribuição à literatura 
jurídica do direito privado brasileiro, acompanhada de uma primorosa atualização.

Esta obra integra a Coleção sobre o direito civil codificado e legislação extravagante, 
constituída por estudos sistematizados dos temas que fazem parte do direito privado 
brasileiro. Trata-se de importante trabalho, fruto da vivência constante do autor com o 
direito, caracterizado pela abordagem objetiva e crítica dos temas, consulta à doutrina 
contemporânea, pesquisa das decisões dos mais diversos tribunais, especialmente do 
Superior Tribunal de Justiça, e investigação dos casos de maior incidência no Judiciário 
brasileiro.

Contratos
Orlando Gomes 
Atualizadores: Edvaldo Brito e  
Reginalda Paranhos de Brito

27ª edição (2019) 
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Obra completa, especialmente elaborada sob as diretrizes do atual Código Civil. Tece 
comentários, primeiro, sobre as regras disciplinadoras das relações contratuais no Direito 
brasileiro, com oportuno exame do CDC. Depois, examina cada um dos contratos nominados 
no Código, além dos demais contratos inominados do Direito brasileiro, a maioria deles, antes 
do advento do atual Código, entregue à disciplina do Direito Comercial, conhecida como 
“contratos mercantis”. Até os contratos eletrônicos foram lembrados. Trata a obra, ainda, dos 
atos unilaterais, dando enfoque à responsabilidade civil, ao enriquecimento sem causa e à 
teoria dos títulos de crédito, entre outros temas. 

Curso de Direito Civil – 
Vol. 3 – Contratos 
Paulo Nader

9ª edição (2018) 
712 páginas 
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Esta obra faz parte de uma coleção completa de Direito Civil. Amparada em uma visão nova 
do direito contratual, a obra apresenta um panorama abrangente da matéria, sem renunciar ao 
aprofundamento dos aspectos mais relevantes da teoria geral dos contratos. Com linguagem 
didática, o autor enfrenta a chamada violação positiva do contrato e a tutela externa do 
crédito, além de outros institutos. Além disso, ilustra diversos conceitos gerais com exemplos 
relativos aos contratos em espécie, não se furtando a adentrar discussões importantes, tais 
como a promessa de doação e a natureza aleatória do contrato de seguro.
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C I V I L  •  D I R E I T O S  R E A I S Í N D I C E

Em meio a tantas transformações por que passam as relações jurídicas de Direito Privado, 
o Direito das Coisas talvez seja o mais instigante, por atrair aspectos a um só tempo 
dogmáticos e ideológicos, a suscitar mecanismos de permanente conflito de interesses, 
no que tange ao aproveitamento dos bens, entre a tutela patrimonial (propriedade como 
garantia) e a concretização de direitos fundamentais (propriedade como acesso). O livro 
encontra-se organizado em nove capítulos, dedicados aos principais institutos dos Direitos 
Reais e às suas principais controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais.

Direito Civil – Vol. 4 – 
Direito das Coisas
Flávio Tartuce

13ª edição (2021) 
912 páginas 
978-85-309-9370-2

Esta obra oferece uma visão atualizada do Direito das Coisas, enfocando seus variados temas 
com o mesmo modelo utilizado nos demais livros do autor. Os capítulos dedicados à posse, 
por exemplo, traduzem seu ponto de vista, sem se desprender das teorias mais importantes, 
abordando, igualmente, os remédios processuais. O mais recente e famigerado direito real de 
laje também foi comentado, além das polêmicas relacionadas à Lei 14.118/2021.
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Com a ajuda de dedicados atualizadores, as Instituições receberam importante contribuição 
dos “manuscritos” desenvolvidos pelo autor, a partir de 1975, contendo oportunos 
comentários ao projeto original e suas sucessivas modificações. O Código, exigência das 
mudanças sociais, veio a consolidar inúmeras de suas propostas, incorporadas ao texto 
definitivo de 2002. Estamos certos de que os atualizadores manterão intactos os conceitos 
e as ideias do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, adaptando seus ensinamentos aos novos 
tempos e respeitando sempre o seu anseio de ver o Direito Civil a serviço da ordem e da 
liberdade.
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Civil – Vol. IV – 
Direitos Reais
Caio Mário da Silva Pereira

28ª edição (2020) 
432 páginas 
978-85-309-8419-9 

e e-Book

No volume 5 da Coleção “Fundamentos do Direito Civil”, dedicado aos Direitos Reais, 
examinam-se as relações jurídicas patrimoniais que regulam a apropriação e a utilização 
dos bens jurídicos, desenvolvendo-se o estudo da posse, da propriedade e dos direitos 
reais limitados a partir de uma renovada dogmática dos direitos reais, atenta às inovações 
legislativas, à evolução jurisprudencial e à riquíssima atuação da autonomia privada.
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C I V I L  •  D I R E I T O S  R E A I S Í N D I C E

Este quarto volume do Curso de Direito Civil, do Professor Paulo Nader, vem ocupar um lugar 
de relevo na bibliografia jurídica brasileira. É, como os três anteriores, o resultado de paciente 
e frutuosa incursão na seara do Direito, na qual tem estado presente como Advogado, 
Professor e Juiz, armado de admiráveis perspicácia, tenacidade e cultura jurisfilosófica. Arguto 
e meticuloso, perspicaz e estudioso incansável, Paulo Nader acumulou conhecimentos que 
lhe deram tudo quanto lhe possibilitou escrever uma das melhores obras sobre o Direito Civil 
brasileiro após a promulgação do Código. E o fez, como se vê aqui.

Curso de Direito Civil – 
Vol. 4 – Direito das Coisas
Paulo Nader

7ª edição (2016) 
600 páginas 
978-85-309-6357-6

e e-Book

Esta obra integra a coleção sobre o direito civil codificado e legislação extravagante, 
constituída por estudos sistematizados dos temas que fazem parte do direito privado 
brasileiro. Trata-se de importante trabalho, fruto da vivência constante do autor com o 
direito, caracterizado pela abordagem objetiva e crítica dos temas, consulta à doutrina 
contemporânea, pesquisa das decisões dos mais diversos tribunais, especialmente do 
Superior Tribunal de Justiça, e investigação dos casos de maior incidência no Judiciário 
brasileiro.

Direito das Coisas 
Arnaldo Rizzardo

9ª edição (2021) 
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Esta obra de Marco Aurélio Bezerra de Melo, que agora vem a lume, é um enfoque do 
Direito das Coisas marcado por essa visão da função social dos institutos do Direito Civil. É 
um trabalho que não pode deixar de integrar o acervo não só de estudantes, mas de todos 
aqueles que se preocupam com uma visão voltada para as transformações sociais. Livro-
texto voltado para cursos de Direito Civil na graduação e pós-graduação, bem como para 
profissionais e demais interessados no tema.

Direito Civil – Coisas
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C I V I L  •  FA M Í L I A Í N D I C E

Nesta obra o autor estrutura o novo conceito e os novos princípios do Direito de Família, bem 
como a concepção constitucional de família.
Ao longo do conteúdo, o autor explora as questões técnicas relacionadas ao casamento, cuida do 
regime de bens que o rege, além de tratar das principais questões patrimoniais, depois de passar 
pelo exame dos princípios, das regras e do conceito do pacto antenupcial. Analisa, de maneira 
muito cuidadosa, a dissolução do casamento e da sociedade conjugal, trabalhando o assunto de 
modo interessante. Outros assuntos de relevância também são abordados, como a união estável, 
o bem de família e o Direito assistencial.

Direito Civil – Vol. 5 – 
Direito de Família 
Flávio Tartuce

16ª edição (2021) 
864 páginas 
978-85-309-9379-5

O volume 6 da Coleção “Fundamentos do Direito Civil” aborda o Direito de Família de forma 
crítica e propositiva, de modo a priorizar, de um lado, o exercício da autonomia familiar para 
aqueles que estão em paridade e, de outro, a tutela qualitativa e quantitativamente diversa 
e proporcional aos que se encontram em situação de vulnerabilidade, protegendo-os e 
promovendo seus interesses por meio de uma intervenção estatal reequilibradora para que, 
ao fim e ao cabo, a família – independentemente do modelo escolhido – possa cumprir sua 
função primordial de ser locus de realização existencial e patrimonial da pessoa humana. 

A obra apresenta as mais recentes posições doutrinárias e jurisprudenciais relacionadas ao 
Direito de Família e Sucessões, trazendo uma visão atualizada e didática do estágio em que se 
encontram as sucessões no Direito brasileiro. Além disso, não fugiu de dar sua opinião nessas 
questões mais controvertidas, sem, contudo, abster-se de enfocar o aspecto panorâmico da 
doutrina e da jurisprudência. As questões polêmicas relacionadas à Lei 14.118/2021 também 
foram comentadas pelo autor.
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O Direito das Famílias é um livro dirigido a todos os interessados nessa área, estudantes e 
profissionais. Em linguagem simples, sem perder em profundidade, reúne toda a matéria e o 
conteúdo necessário do Direito de Família. E vai além, estabelecendo conexões com outros 
ramos do Direito e buscando na interdisciplinaridade o aprofundamento dos temas. Do 
conteúdo tradicional ao que há de mais contemporâneo, esta obra associa a teoria à prática, 
ajudando a entender melhor os velhos e os novos institutos jurídicos. O livro contém resumos e 
vídeos relacionados às principais alterações da matéria, facilitando a leitura e a compreensão do 
tema.
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C I V I L  •  FA M Í L I A Í N D I C E

Esta obra faz parte de uma coleção completa de Direito Civil. Este volume está divido em 
quatro partes: a) introdução; b) direito pessoal; c) direito patrimonial; d) tutela, curatela e 
tomada de decisão apoiada. Considerando a importância da jurisprudência na formação do 
Direito brasileiro, nesta segunda edição, procurou-se atualizar vários capítulos acrescentando, 
além de novos textos, a jurisprudência do STJ produzida em 2018. Além disso, acrescentaram-
se as teses e súmulas do STJ referentes a bem de família e alimentos e os enunciados do CJF 
referentes ao Direito de Família produzidos na VIII Jornada de Direito Civil.

Direito Civil - Família
José Maria Leoni Lopes de Oliveira 

2ª edição (2019) 
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Com a ajuda de dedicados atualizadores, as Instituições receberam importante contribuição 
dos “manuscritos” desenvolvidos pelo autor, a partir de 1975, contendo oportunos 
comentários ao projeto original e suas sucessivas modificações. O Código, exigência das 
mudanças sociais, veio a consolidar inúmeras de suas propostas, incorporadas ao texto 
definitivo de 2002. Estamos certos de que os atualizadores manterão intactos os conceitos 
e as ideias do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, adaptando seus ensinamentos aos novos 
tempos e respeitando sempre o seu anseio de ver o Direito Civil a serviço da ordem e da 
liberdade.
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Direito de Família
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A proposta desta obra é expor e discutir as mudanças do Direito de Família por meio de 
um conteúdo claro, abrangente e perspicaz, que se revela útil não só aos estudantes, mas 
também aos profissionais da área, por meio da indispensável tríade doutrina, jurisprudência e 
prática. Assim, é possível trazer a público ideias renovadas e arejadas de uma sociedade que 
está sempre aperfeiçoando o Direito de Família e instigando seu estudo, no círculo virtuoso 
dessa constante e necessária renovação.
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O Manual de Direito de Família é destinado à formação de estudantes que se iniciam no 
mundo do Direito das Famílias, mas não se descura do seu leitor habitual e já profissional do 
Direito e, em especial, do Direito de Família. Esse é o propósito deste Manual, além de buscar 
manter o compromisso de traduzir a mais fiel interpretação desse sempre apaixonante ramo 
do Direito, visto como em um espelho que reflete as relações humanas e afetivas e os nossos 
vínculos de parentesco biológico e socioafetivo, cujos valores dão sentido diário à nossa 
existência em família.
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C I V I L  •  FA M Í L I A Í N D I C E

Magistrado, jurista e professor, não necessariamente nesta ordem, mas em toda ela com 
justiça festejado, por suas excepcionais qualidades, Paulo Nader nos proporciona mais um 
raro prazer intelectual, ao completar o seu Direito de Família, cuja leitura se torna obrigatória 
para todos os que desejam compreender melhor as profundas transformações no campo 
do Direito Civil, após o advento do novo Código. Juntando-se aos volumes anteriores, já 
lançados, o Direito de Família quase completa sua segura peregrinação por todo o vasto 
mundo do Direito Civil, o que muito contribuirá para a formação de uma nova geração de 
profissionais do Direito. 

Curso de Direito Civil – 
Vol. 5 – Direito de Família
Paulo Nader

7ª edição (2016) 
704 páginas 
978-85-309-6358-3

e e-Book

Esta obra integra a coleção sobre o direito civil codificado e legislação extravagante, 
constituída por estudos sistematizados dos temas que fazem parte do direito privado 
brasileiro. Trata-se de importante trabalho, fruto da vivência constante do autor com o 
direito, caracterizado pela abordagem objetiva e crítica dos temas, consulta à doutrina 
contemporânea, pesquisa das decisões dos mais diversos tribunais, especialmente do 
Superior Tribunal de Justiça, e investigação dos casos de maior incidência no Judiciário 
brasileiro.

Direito de Família
Arnaldo Rizzardo

10ª edição (2019) 
1.016 páginas 
978-85-309-8169-3 

e e-Book
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C I V I L  •  O B R I G A Ç Õ E S Í N D I C E

Com a ajuda de dedicados atualizadores, as Instituições receberam importante contribuição 
dos “manuscritos” desenvolvidos pelo autor, a partir de 1975, contendo oportunos 
comentários ao projeto original e suas sucessivas modificações. O Código, exigência das 
mudanças sociais, veio a consolidar inúmeras de suas propostas, incorporadas ao texto 
definitivo de 2002. Estamos certos de que os atualizadores manterão intactos os conceitos 
e as ideias do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, adaptando seus ensinamentos aos novos 
tempos e respeitando sempre o seu anseio de ver o Direito Civil a serviço da ordem e da 
liberdade.

Instituições de Direito 
Civil – Vol. II – 
Teoria Geral das Obrigações
Caio Mário da Silva Pereira

32ª edição (2020) 
456 páginas 
978-85-309-9030-5 

“Indico há tempos a obra Direito Civil – Volume 2, de Flávio Tartuce, por conciliar teoria 
e prática de forma objetiva e direta, atendendo bem às necessidades dos meus alunos 
que iniciam os seus estudos jurídicos nos cursos de graduação da Faculdade de Direito da 
USP. Sem perder a profundidade, o livro demonstra de forma clara as principais categorias 
obrigacionais, desde o seu passado romano até a sua visão contemporânea”. Giselda Maria 
Fernandes Novaes Hironaka 

O volume 2 da Coleção “Fundamentos do Direito Civil” apresenta o Direito das Obrigações, 
promovendo releitura didática de sua tradicional dogmática a partir de metodologia 
comprometida com os valores fundamentais do ordenamento jurídico, tudo em prol de uma 
visão verdadeiramente sistemática e contemporânea.

Direito Civil – Vol. 2 – 
Direito das Obrigações e 
Responsabilidade Civil 
Flávio Tartuce

16ª edição (2021) 
736 páginas 
978-85-309-9373-3

Fundamentos do  
Direito Civil 
Obrigações – Vol. 2 
Gustavo Tepedino (Organizador)

Anderson Schreiber

2ª edição (2021) 
456 páginas 
978-85-309-9237-8

Este volume examina a colocação do Direito Obrigacional no campo jurídico e a estrutura 
da obrigação. Os seis primeiros capítulos são de caráter preambular. A seguir, trata da 
transmissão das obrigações, do pagamento, do enriquecimento sem causa, das formas 
especiais de pagamento e extinção de obrigações, do inadimplemento e da mora e 
suas consequências etc. Este volume passou a tratar também do novo universo da 
responsabilidade civil, conforme o Código Civil de 2002. Além disso, atenção especial é dada 
aos novos caminhos traçados pela jurisprudência e pelo Direito comparado. Sempre que 
conveniente, é feita referência aos institutos processuais.

Direito Civil – Vol. 2 –
Obrigações e  
Responsabilidade Civil 
Sílvio de Salvo Venosa

21ª edição (2021) 
832 páginas 
978-85-97-02667-2 

e e-Book

Material Suplementarms

Material Suplementarms
e e-Book Prof. e e-Book

Material Suplementarms
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C I V I L  •  O B R I G A Ç Õ E S Í N D I C E

Esta obra integra a coleção sobre o direito civil codificado e legislação extravagante, 
constituída por estudos sistematizados dos temas que fazem parte do direito privado 
brasileiro. Trata-se de importante trabalho, fruto da vivência constante do autor com o 
direito, caracterizado pela abordagem objetiva e crítica dos temas, consulta à doutrina 
contemporânea, pesquisa das decisões dos mais diversos tribunais, especialmente do 
Superior Tribunal de Justiça, e investigação dos casos de maior incidência no Judiciário 
brasileiro.

Direito das Obrigações
Arnaldo Rizzardo

9ª edição (2018) 
648 páginas 
978-85-309-8070-2

e e-Book

Esta obra faz parte de uma coleção completa de Direito Civil. Este volume é dedicado ao 
Direito das Obrigações e aos Atos Unilaterais. O livro se dirige especialmente aos estudantes 
da disciplina de direito das obrigações e àqueles que se preparam para os concursos nas 
carreiras jurídicas. Considerando a importância da jurisprudência na formação do Direito 
brasileiro, nesta terceira edição, procurou-se atualizar vários capítulos acrescentando a 
jurisprudência do STJ que se produziu no correr de 2018. Também se incluiu nas partes 
pertinentes os enunciados do CJF referentes ao Direito das Obrigações produzidos na VIII 
Jornada de Direito Civil.

Direito Civil – Obrigações
J. M. Leoni Lopes de Oliveira

3ª edição (2019) 
744 páginas 
978-85-309-8324-6 

e e-Book Prof.

Da originalidade autêntica do seu raciocínio brota a consciência firme do valor científico da 
sua obra, que o próprio autor, fiel à altivez atávica da boa gente baiana, tem sabido acautelar 
com extremos de galhardia. Solicitado por mais de uma vez a converter formalmente os 
volumes publicados sobre os vários ramos do Direito Civil em tomos de um tratado completo 
de Direito Civil, como processo comercial de assegurar a venda uniforme das edições, sempre 
o impoluto mestre baiano reagiu à ideia, por entender que não foi como comentário dos 
vários livros do Código nem como tratado global do Direito Civil que a obra foi concebida.

Obrigações
Orlando Gomes  
Atualizador: Edvaldo Brito

19ª edição (2019) 
320 páginas 
978-85-309-8589-9 

e e-Book

Nesta obra, é realizado o exame das obrigações a partir do Código Civil, mas sem deixar 
de analisar o conjunto da legislação e a interpretação jurisprudencial dos seus conceitos. 
Privilegia-se a clareza da exposição, sem abdicar da profundidade da análise e da crítica. A 
utilidade da teoria geral das obrigações, que não se restringe ao direito civil, expande-se 
para uma série de outras disciplinas jurídicas, merecendo o exame abrangente de aspectos 
complexos que a compõe, sem descuidar da finalidade didática que orienta este trabalho. 
Trata-se de obra de formação para estudantes e de consulta permanente para profissionais.

Direito Civil  
– Direito das Obrigações
Bruno Miragem

3ª edição (2021) 
424 páginas 
978-85-309-9423-5 

e e-Book
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C I V I L  •  O B R I G A Ç Õ E S Í N D I C E

Em seu Curso de Direito Civil, Paulo Nader conseguiu reunir, neste volume sobre Obrigações, 
as qualidades do Jurista e o método do Professor. O autor não se contentou em manter-se 
nos limites de nossa recente codificação, estendendo-se ao Direito Comparado e permitindo 
aos pesquisadores e aos operadores do Direito o conhecimento objetivo dos diversos 
assuntos que abrangem a parte geral das Obrigações, base sólida para os estudos dos 
Contratos. O presente livro constitui valiosa contribuição do autor ao processo de cognição 
do Direito Civil pátrio.

Curso de Direito Civil  – 
Vol. 2 – Obrigações
Paulo Nader

9ª edição (2019) 
592 páginas 
978-85-309-8661-2

e e-Book
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C I V I L  •  S U C E S S Õ E S Í N D I C E

Este livro apresenta a mesma estrutura e divisão das edições anteriores. São quatro capítulos, 
em que as ideias são expostas com simplicidade e sapiência. Menciona-se e analisa-se a 
doutrina e jurisprudência, de ontem e de hoje. Utiliza-se, praticamente, todos os autores 
clássicos e contemporâneos. Este livro foi planejado e escrito por alguém que é não apenas 
estudioso, mas culto. Não se pode dissertar a respeito de sucessão mortis causa sem conhecer 
outros ramos do Direito Civil, advertindo o egrégio Carlos Maximiliano que o Direito das 
Sucessões é o coroamento necessário do Direito das Coisas e em conexão íntima com o de 
Família.

Direito Civil – Vol. 6 –
Direito das Sucessões  
Flávio Tartuce

14ª edição (2021) 
752 páginas 
978-85-309-9376-4

Com a ajuda de dedicados atualizadores, as Instituições receberam importante contribuição 
dos “manuscritos” desenvolvidos pelo autor, a partir de 1975, contendo oportunos 
comentários ao projeto original e suas sucessivas modificações. O Código, exigência das 
mudanças sociais, veio a consolidar inúmeras de suas propostas, incorporadas ao texto 
definitivo de 2002. Estamos certos de que os atualizadores manterão intactos os conceitos 
e as ideias do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, adaptando seus ensinamentos aos novos 
tempos e respeitando sempre o seu anseio de ver o Direito Civil a serviço da ordem e da 
liberdade.

Instituições de  
Direito Civil – Vol. VI –
Direito das Sucessões
Caio Mário da Silva Pereira

27ª edição (2020) 
448 páginas 
978-85-309-9038-1 

e e-Book

Material Suplementarms
e e-Book Prof.

A obra apresenta as mais recentes posições doutrinárias e jurisprudenciais desses ramos. 
Na Parte I, analisam-se os institutos do Direito de Família, como guarda compartilhada e 
abandono afetivo. Na Parte II, discorre-se, entre outros temas, sobre a sucessão legítima, 
a sucessão testamentária, os inventários e a partilha. É, pois, uma obra essencialmente 
doutrinária, cuja linguagem busca a pronta compreensão dos temas.

Direito Civil – Vol. 5 – 
Direito de Família e Sucessões
Sílvio de Salvo Venosa

20ª edição (2020) 
1.076 páginas 
978-85-97-02427-2 

e e-Book

Material Suplementarms

Nesse volume 7 da Coleção “Fundamentos do Direito Civil” , dedicado ao Direito das 
Sucessões, a transmissão hereditária é apresentada em perspectiva crítica, à luz das 
transformações que ocorreram na propriedade e na família, em razão dos valores e princípios 
constitucionais, sendo oferecida ao leitor uma análise funcional da herança e de seus 
institutos, em abordagem pragmática e direta, que se conjuga com o rigor científico no 
tratamento da matéria.

Fundamentos do  
Direito Civil  
Direito das Sucessões – Vol. 7
Gustavo Tepedino (Organizador)
Ana Luiza Maia Nevares
Rose Melo Vencelau Meireles

2ª edição (2021) 
328 páginas 
978-85-309-9246-0 

e e-Book

Material Suplementarms
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C I V I L  •  S U C E S S Õ E S Í N D I C E

Da originalidade autêntica do seu raciocínio brota a consciência firme do valor científico da 
sua obra, que o próprio autor, fiel à altivez atávica da boa gente baiana, tem sabido acautelar 
com extremos de galhardia. Solicitado por mais de uma vez a converter formalmente os 
volumes publicados sobre os vários ramos do Direito Civil em tomos de um tratado completo 
de Direito Civil, como processo comercial, de assegurar a venda uniforme das edições, sempre 
o impoluto mestre baiano reagiu à ideia, por entender que não foi como comentário dos 
vários livros do Código nem como tratado global do Direito Civil que a obra foi concebida.

Sucessões
Orlando Gomes

Atualizador: Mario Roberto Carvalho de Faria

17ª edição (2019) 
304 páginas 
978-85-309-6970-7

e e-Book

A obra trata do Direito das Sucessões, em especial, do instituto da Sucessão Legítima, 
sob o enfoque da outorga de maiores benefícios sucessórios às pessoas com deficiência; 
herança digital; ampliação das causas de indignidade e deserdação; pertinência, extensão 
e quantificação da legítima; filiação socioafetiva e seus efeitos sucessórios; além da 
multiparentalidade e da poliafetividade.
Sucessão Legítima traz imprescindíveis debates e reflexões destinados a repensar e reescrever 
alguns desgastados conceitos agregados ao Direito Sucessório, inovando o acervo que 
compõe o Código Civil brasileiro.

Sucessão Legítima
Rolf Madaleno

2ª edição (2020) 
728 páginas 
978-85-309-9032-9 

e e-Book

Esta obra integra a coleção sobre o direito civil codificado e legislação extravagante, 
constituída por estudos sistematizados dos temas que fazem parte do direito privado 
brasileiro. Trata-se de importante trabalho, fruto da vivência constante do autor com o 
direito, caracterizado pela abordagem objetiva e crítica dos temas, consulta à doutrina 
contemporânea, pesquisa das decisões dos mais diversos tribunais, especialmente do 
Superior Tribunal de Justiça, e investigação dos casos de maior incidência no Judiciário 
brasileiro.

Direito das Sucessões
Arnaldo Rizzardo

11ª edição (2019) 
792 páginas 
978-85-309-8372-7 

e e-Book

Esta obra faz parte de uma coleção completa de Direito Civil. Este volume é dedicado ao 
Direito das Sucessões. Considerando a importância da jurisprudência na formação do Direito 
brasileiro, nesta segunda edição procurou-se atualizar vários capítulos acrescentando, além 
de novos textos, a jurisprudência do STJ, bem como dos Tribunais Estaduais, que se produziu 
no correr de 2018. Incluíram-se, também, nas partes pertinentes, os enunciados do CJF 
referentes ao Direito das Sucessões produzidos na VIII Jornada de Direito Civil.

Direito Civil - Família
José Maria Leoni Lopes de Oliveira 

2ª edição (2018) 
864 páginas 
978-85-309-8349-9 

e e-Book Prof.
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C I V I L  •  S U C E S S Õ E S Í N D I C E

O Jurista e Prof. Paulo Nader consegue, iluminado por base filosófica firme e conhecimento 
jurídico excepcional, não se alhear da realidade existente, cuja consideração se torna cada 
vez mais necessária, quando se cuida do Direito e da Justiça.Em visão multiforme e elegante, 
encara e analisa o Direito das Sucessões, formulando, de maneira objetiva, clara e eficiente, 
o entendimento que extrai sobre o assunto e suas especificidades, no atual Código Civil, sem 
esquecer, nessa jornada, as circunstâncias sociais e psicológicas cuja consideração é imperiosa 
no estudo de qualquer ciência e principalmente no da ciência jurídica.

Curso de Direito Civil – 
Vol. 6 – Direito das Sucessões
Paulo Nader

7ª edição (2016) 
632 páginas 
978-85-309-6359-0

e e-Book

Esta obra traz doutrina acessível acerca do Direito das Sucessões no Código Civil de 2002, bem 
como aborda as situações práticas mais intrincadas relacionadas ao tema e à busca de suas 
soluções, geralmente não encontradas na maioria dos tratados de Direito Sucessório.
Apresenta modelos das diversas peças processuais dos autos de inventário, destacando-se 
as petições de primeiras declarações, renúncia da herança e partilhas de conformidade com 
a legislação vigente, os processos de inventário negativo, declaração de ausência, de morte 
presumida, sub-rogação de cláusulas, cancelamento de gravames, extinção de fideicomisso, 
entre outras.

Direito das Sucessões
Mario Roberto Carvalho de Faria

9ª edição (2019) 
520 páginas 
978-85-309-8240-9

e e-Book Prof.
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“Um ótimo livro, uma obra completa, irrepreensível, cuja leitura será utilíssima para todos os 
operadores do Direito, inclusive para os estudantes, protagonistas mais importantes. Destaco, 
por sua simplicidade, singeleza, sem prejuízo do alto valor científico, o aspecto didático desta 
obra. Este é um livro jovem, escrito por um jovem mestre, e para pessoas jovens ou mesmo 
idosas, mas rejuvenescidas, o que dá no mesmo. Desde o Título I – Da Sucessão em Geral, até 
o Título IV – Do Inventário e da Partilha, este livro oferece uma excursão inesquecível pelo 
Direito Sucessório.” Trecho extraído da apresentação de Zeno Veloso.

Direito das Sucessões
Luiz Paulo Vieira de Carvalho

4ª edição (2019) 
1.184 páginas 
978-85-970-1730-4 

e e-Book
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C I V I L  •  T E O R I A  G E R A L  D O  D I R .  P R I V.  E  PA R T E  G E R A L Í N D I C E

Nesta obra o autor procura abordar aspectos mais relevantes da Lei de Introdução e da Parte 
Geral do novel Código Civil. Fazendo uso de linguagem simples e objetiva, aborda noções 
básicas sobre: direito intertemporal, interpretação, integração de lacuna, solução de conflitos 
normativos, pessoa natural e jurídica, bens, negócio jurídico, prescrição e decadência, meios 
probatórios etc. Para tanto, vale-se de sólidas construções doutrinárias, além de enfrentar as 
principais questões polêmicas engendradas pelo novo Código Civil, tornando-as mais claras.

Direito Civil – Vol. 1 –
Lei de Introdução e   
Parte Geral
Flávio Tartuce

17ª edição (2021) 
712 páginas 
978-85-309-9385-6

Esta coleção trata do universo do Direito Civil brasileiro. A Teoria Geral do Direito Civil, 
fundamental para a compreensão do todo, surge com uma nova abordagem. O autor utiliza 
linguagem simples e objetiva, dirigida principalmente aos iniciantes no estudo do Direito, 
sem deixar de dar ênfase às questões de profundidade teórica e prática, quando assim exige 
o instituto estudado. Sempre que conveniente, é feita referência aos institutos do Processo 
Civil intimamente relacionados com os temas de Direito Civil.

Direito Civil – Vol. 1 –
Parte Geral
Sílvio de Salvo Venosa

21ª edição (2021) 
584 páginas 
978-85-97-02716-7 

Com a ajuda de dedicados atualizadores, as Instituições receberam importante contribuição 
dos “manuscritos” desenvolvidos pelo autor, a partir de 1975, contendo oportunos 
comentários ao projeto original e suas sucessivas modificações. O Código, exigência das 
mudanças sociais, veio a consolidar inúmeras de suas propostas, incorporadas ao texto 
definitivo de 2002. Estamos certos de que os atualizadores manterão intactos os conceitos 
e as ideias do Prof. Caio Mário da Silva Pereira, adaptando seus ensinamentos aos novos 
tempos e respeitando sempre o seu anseio de ver o Direito Civil a serviço da ordem e da 
liberdade.

Instituições de  
Direito Civil – Vol. I – 
Introdução ao Direito Civil Teoria 
Geral de Direito Civil  
Caio Mário da Silva Pereira

33ª edição (2020) 
640 páginas 
978-85-309-9008-4

e e-Book

e e-Book

Material Suplementarms

Material Suplementarms
e e-Book Prof.

O volume 1 da Coleção “Fundamentos do Direito Civil”, dedicado à Teoria Geral do Direito 
Civil, examina os alicerces dogmáticos essenciais a todos os ramos do direito, abarcando 
temas de relevância geral, tais como interpretação, fontes do direito, ordenamento jurídico, 
pessoa, personalidade, bens, negócio jurídico, ato ilícito, prescrição, entre outros. Busca-se 
agregar ao aprofundamento teórico linguagem didática, com o maior número possível de 
exemplos e de análise de casos.

Fundamentos do  
Direito Civil  
Teoria Geral do Direito Civil – Vol. 1
Gustavo Tepedino (Organizador)

Milena Donato Oliva

2ª edição (2021) 
456 páginas 
978-85-309-9234-7 

e e-Book
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Dentro do propósito de dar praticidade ao direito, desenvolveram-se mais extensamente 
as matérias de interesse atual, em especial as que envolvem os negócios jurídicos, sempre 
auscultando as manifestações dos pretórios, numa constante procura de colocar o direito à 
disposição do ser humano, em sintonia com a realidade e com os novos anseios de justiça que 
todos nutrem. Há, efetivamente, uma nova dimensão, cada vez mais alvissareira e consciente 
de buscar a concretização do direito para a plenificação da pessoa nos seus anseios, nas 
prerrogativas que lhe são próprias, na sua cultura, no seu desígnio eterno e na convivência 
social.

Introdução ao Direito  
e Parte Geral do  
Código Civil 
Arnaldo Rizzardo

8ª edição (2016) 
960 páginas 
978-85-309-6504-4 

e e-Book

A obra de Orlando Gomes classifica-se na categoria alta literatura jurídica. 
Gestado há 60 anos, este livro é o primeiro da série completa que o autor escreveu sobre 
toda a matéria do Direito Civil e é o primeiro contato do atualizador com o assunto, pois foi 
aluno do autor, no curso de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal da 
Bahia, durante os anos de 1959 a 1962. 
Essa história é narrada para lembrar que um clássico da literatura jurídica como este nunca 
se desatualiza verdadeiramente, porque não se limita a ser comentarista do Direito Positivo, 
circunstância sensível às palavras modificadoras do legislador, portanto, caudatária deste.

Introdução ao  
Direito Civil
Orlando Gomes  
Atualizadores: Edvaldo Brito e  
Reginalda Paranhos de Brito

22ª edição (2019) 
456 páginas 
978-85-309-8634-6 

e e-Book

Esta obra é resultado de ampla e reconhecida experiência docente e prática do autor, e fruto 
de extensa pesquisa das fontes, tanto do direito brasileiro quanto dos principais sistemas 
jurídicos estrangeiros que o influenciaram ao longo do tempo. O exame dos conceitos 
essenciais, como a relação jurídica de direito privado, pessoas naturais e jurídicas, direitos 
da personalidade, regime dos bens, teoria do fato jurídico, prescrição e decadência, provas 
do negócio jurídico, entre outros, é feito de modo completo e ao mesmo tempo objetivo, 
traçando um perfil renovado do direito civil contemporâneo. Fonte segura e completa para o 
estudo da matéria por estudantes e profissionais das diferentes carreiras jurídicas. 

Teoria Geral do  
Direito Civil  
Bruno Miragem

1ª edição (2021) 
592 páginas 
978-65-596-4078-2 

Esta obra faz parte de uma coleção completa de Direito Civil, com visão mais humanista. 
Considerando a importância da jurisprudência na formação do Direito brasileiro, nesta 
terceira edição procurou-se atualizar vários capítulos, acrescentando a jurisprudência do STJ 
que se produziu no correr de 2018. Além disso acrescentaram-se as teses do STJ referentes 
ao bem de família. Também se incluíram nas partes pertinentes os enunciados do CJF 
referentes à Parte Geral produzida na VIII Jornada de Direito Civil.

Direito Civil – Parte Geral  
J. M. Leoni Lopes de Oliveira

3ª edição (2019) 
872 páginas 
978-85-309-8325-3 

e e-Book Prof.e e-Book
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Os temas aqui tratados se tornam facilmente apreendidos pela sedução da palavra simples, 
densa, profunda e precisa, característica exclusiva dos grandes professores de Direito. Os 
sólidos fundamentos éticos e jurídicos que embasam o autor concedem--lhe o inestimável 
poder de navegar facilmente por temas complexos. O juiz tem a função social de resolver, 
em cada caso concreto, os conflitos de interesses que lhe são apresentados. Contudo, o 
magistrado somente se legitima nesta função se percebe a importância do tratamento 
isonômico, evitando, assim, a perplexidade do jurisdicionado que não pode se conformar com 
o tratamento díspare.

Curso de Direito Civil –  
Vol. 1 – Parte Geral
Paulo Nader

11ª edição (2018) 
672 páginas 
978-85-309-7950-8 

e e-Book
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Responsabilidade Civil
Flávio Tartuce

3ª edição (2021) 
1.736 páginas 
978-65-596-4093-5

O livro faz uma análise interdisciplinar do instituto da responsabilidade civil, com 
interfaces com outros âmbitos do Direito, com a abordagem crítica e construtiva das 
posições das Cortes brasileiras. Entre diversos assuntos, o autor apresenta estudos sobre 
a responsabilidade civil contratual e extracontratual, danos clássicos e novos danos, dever 
de indenizar, prescrição e decadência, responsabilidade civil do Estado etc. A obra é 
recomendada a todo o público jurídico, sejam alunos de graduação, pós-graduação, mestrado 
ou doutorado, ou profissionais do direito.

Material Suplementarms

e e-Book Prof.

Este volume examina a colocação do Direito Obrigacional no campo jurídico e a estrutura 
da obrigação. Os seis primeiros capítulos são de caráter preambular. A seguir, trata da 
transmissão das obrigações, do pagamento, do enriquecimento sem causa, das formas 
especiais de pagamento e extinção de obrigações, do inadimplemento e da mora e 
suas consequências etc. Este volume passou a tratar também do novo universo da 
responsabilidade civil, conforme o Código Civil de 2002. Além disso, atenção especial é dada 
aos novos caminhos traçados pela jurisprudência e pelo Direito comparado. Sempre que 
conveniente, é feita referência aos institutos processuais.

Direito Civil – Vol. 2 –
Obrigações e  
Responsabilidade Civil 
Sílvio de Salvo Venosa

20ª edição (2020) 
832 páginas 
978-85-970-2366-4 

e e-Book

Material Suplementarms

“Indico há tempos a obra Direito Civil – Volume 2, de Flávio Tartuce, por conciliar teoria 
e prática de forma objetiva e direta, atendendo bem às necessidades dos meus alunos 
que iniciam os seus estudos jurídicos nos cursos de graduação da Faculdade de Direito da 
USP. Sem perder a profundidade, o livro demonstra de forma clara as principais categorias 
obrigacionais, desde o seu passado romano até a sua visão contemporânea”. Giselda Maria 
Fernandes Novaes Hironaka 

Direito Civil – Vol. 2 – 
Direito das Obrigações e 
Responsabilidade Civil 
Flávio Tartuce

16ª edição (2021) 
736 páginas 
978-85-309-9373-3

Material Suplementarms
e e-Book Prof.

O volume 4 da “Coleção Fundamentos do Direito Civil” trata unicamente da responsabilidade 
civil, que é um dos campos mais tormentosos do Direito Civil. Aborda desde a teoria geral 
da responsabilidade civil até temas específicos e mais contemporâneos, como os novos 
danos, a responsabilidade civil na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e o seguro 
de responsabilidade civil. Como a responsabilidade civil é fortemente influenciada pela 
jurisprudência, este volume traz ainda inúmeras referências a decisões judiciais, sempre 
com reflexões críticas e atuais, procurando oferecer ao leitor visão mais sofisticada da 
responsabilidade civil.

Fundamentos do  
Direito Civil  
Responsabilidade Civil – Vol. 4
Gustavo Tepedino (Organizador)
Aline de Miranda Valverde Terra
Gisela Sampaio da Cruz

2ª edição (2021) 
400 páginas 
978-85-309-9244-6 

e e-Book
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Esta obra que integra uma coleção sistematizada sobre o Direito Civil reúne o pensamento 
do Professor Orlando Gomes a respeito do tema da Responsabilidade Civil, procurando 
representar a evolução dessa importante parte do direito ao enfoque dado pelos tribunais 
e pela doutrina. A obra representa um marco na literatura jurídico--brasileira. Valiosa para 
estudantes, professores e profissionais do Direito, traduz, por meio de linguagem precisa, as 
categorias fundamentais para compreender e aplicar o regime jurídico da Responsabilidade 
Civil. Assim, presta um relevante serviço à cultura jurídica por meio do empenho do Professor 
Edvaldo Brito na coordenação da atualização de toda a Coleção de Orlando Gomes.

Responsabilidade Civil
Orlando Gomes 

1ª edição (2011) 
154 páginas 
978-85-309-3471-2

Vencedora do Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro como melhor obra jurídica do 
ano de 2016, esta obra se dedica ao estudo da responsabilidade civil com a mais sólida base 
doutrinária em direito brasileiro e comparado, assim como o exame crítico da jurisprudência 
nacional. Revela-se um útil e seguro instrumento para o estudo da responsabilidade civil, 
aliando clareza e profundidade no exame dos temas objeto de análise. 

Responsabilidade Civil
Bruno Miragem

2ª edição (2021) 
544 páginas 
978-85-309-9420-4

Programa de 
Responsabilidade Civil 
Sergio Cavalieri Filho

14ª edição (2020) 
616 páginas 
978-85-970-2532-3

A vasta experiência do autor como Juiz e Professor permitiu-lhe a elaboração de um 
trabalho claro, objetivo e conciso, mas sem sacrifício da sua abrangência e profundidade. 
As controvérsias teóricas e as citações doutrinárias ou jurisprudenciais foram evitadas, na 
medida do possível, para não sobrecarregá-lo; não obstante, a obra contém a síntese das mais 
avançadas e atuais posições sobre os mais variados aspectos da responsabilidade civil.

e e-Book

Este livro, um dos últimos trabalhos do grande Caio Mário da Silva Pereira, tornou-se, ao 
longo dos anos, obra clássica no âmbito da Responsabilidade Civil, devido à sua clareza e 
profundidade ao tratar do tema. Atualizada pelo Professor Gustavo Tepedino, permanece 
no mercado brasileiro com status de obra fundamental para a compreensão da construção 
doutrinária da Responsabilidade Civil.

Responsabilidade Civil
Caio Mário da Silva Pereira

12ª edição (2018) 
464 páginas 
978-85-309-7998-0

e e-Book
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Analisar, na pluralidade e porosidade do mundo contemporâneo, a Responsabilidade Civil 
significa submergir num oceano de possibilidades de danos, enfrentando as poderosas 
ondas formadas pelas mais diversas teorias e interpretações estabelecidas a partir do antigo 
regramento estrutural da matéria. A obra torna a Responsabilidade Civil fácil de ser absorvida, 
sem olvidar os seus pontos mais nevrálgicos. A obra revela o mérito de estar conectado 
nos tempos atuais, colhendo na jurisprudência esteio para demonstrar, praticamente, a 
importância cotidiana da Responsabilidade Civil, e dialogando, com rara perspicácia, com a 
mais atual doutrina. 

Curso de Direito Civil – 
Vol. 7 – Responsabilidade Civil
Paulo Nader

6ª edição (2016) 
632 páginas 
978-85-309-6119-0

e e-Book

A Responsabilidade Civil e seus desdobramentos. Em uma nova edição inteiramente 
reformulada, neste livro, da coleção sobre Direito Civil codificado e legislação extravagante, 
Arnaldo Rizzardo trata da Responsabilidade Civil nos diversos campos do Direito.

Responsabilidade Civil
Arnaldo Rizzardo

8ª edição (2019) 
984 páginas 
978-85-309-8588-2 

e e-Book

Esta obra faz parte de uma coleção completa de Direito Civil. Na obra sobre Responsabilidade 
Civil, o autor buscou aliar, a todo momento, a teoria à prática, facilitando o entendimento das 
questões abordadas pela constante utilização de exemplos cotidianos e ensaios colhidos de 
sua vasta experiência no magistério, bem como pelo cotejo com a jurisprudência atualizada 
dos Tribunais Estaduais e do Superior Tribunal de Justiça. Sem descuidar do aprofundamento 
teórico, o autor visita ensinamentos dos mais renomados autores das doutrinas nacional e 
estrangeira sobre o tema em comento.

Direito Civil – 
Responsabilidade Civil
Marco Aurélio Bezerra de Melo

3ª edição (2019) 
488 páginas 
978-85-309-8330-7
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Autor da Coleção Direito Civil, em cinco volumes, e de tantos outros livros, Sílvio de Salvo 
Venosa apresenta nesta obra uma visão de todos os dispositivos do Código Civil de 2002, 
abordando de forma didática cada um de seus institutos, mas sem prejuízo da profundidade. 
Código Civil interpretado vai contribuir decisivamente na elaboração de um material de 
aprendizagem e de importância no cenário editorial jurídico, tornando-se um instrumento 
valioso para todos os operadores de direito e profissionais que o utilizam em sua labuta, como 
magistrados, promotores, procuradores, advogados ou acadêmicos de direito.

Código Civil Interpretado  
Sílvio de Salvo Venosa

4ª edição (2019) 
1.912 páginas 
978-85-97-01852-3 

e e-Book

Fruto de um projeto comum, de autores de uma mesma geração, com vasta experiência 
acadêmica e profissional em todos os ramos do Direito Civil, consagra-se no “Código do 
nosso tempo”.
Os comentários são estruturados em: análise do dispositivo, com a posição dos autores e as 
interpretações doutrinárias constantes das Jornadas de Direito Civil, de Direito Processual 
Civil e de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, e julgados emblemáticos, em 
visão crítica e dialogal com as Cortes brasileiras.
A obra é acompanhada de um Código Civil comentado interativo, com aulas, complementos, 
esquemas explicativos e outros conteúdos de atualização.

Código Civil Comentado
Flávio Tartuce
Anderson Schreiber
José Fernando Simão 
Mário Luiz Delgado
Marco Aurélio Bezerra de Melo

3ª edição (2021) 
1.760 páginas 
978-65-596-4070-6
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Obra atualizada até a EC 108/2020, condensando a análise doutrinária e jurisprudencial 
da Constituição Federal, proporcionando segura fonte de consulta para a solução 
das problemáticas constitucionais e de seus reflexos nos diversos campos do Direito. 
Os temas polêmicos, abordados com clareza, posicionam o leitor sobre as diversas 
interpretações, trazendo à colação ilustradas opiniões de doutrinadores nacionais 
e estrangeiros, além de julgados dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais 
Federais e dos Tribunais Estaduais. 

Este Curso apresenta um material abrangente, atual e claro, que proporciona ao leitor 
uma compreensão aprofundada da Constituição de 1988 como um todo e das suas 
principais questões, considerando tanto o seu texto e sistema quanto a forma como 
eles têm sido interpretados e aplicados ao longo do tempo. A obra trata de conceitos 
fundamentais – indispensáveis para a construção de um conhecimento sólido – para, na 
sequência, conduzir o leitor pelos temas centrais da teoria da Constituição e, sobretudo, 
pelas várias partes do sistema organizado pela CF/1988 de forma específica.

Direito Constitucional
Alexandre de Moraes

37ª edição (2021) 
1.048 páginas 
978-85-97-02762-4

Curso de Direito 
Constitucional
Ana Paula Barcellos

3ª edição (2020) 
696 páginas 
978-85-309-8913-2

Curso de Direito 
Constitucional
Manoel Gonçalves Ferreira Filho 

41ª edição (2020) 
408 páginas 
978-85-309-8732-9

Curso de Direito 
Constitucional
Guilherme Peña de Moraes 

12ª edição (2020) 
1.024 páginas 
978-85-97-02459-3 

Este livro intenta ser uma exposição do Direito Constitucional clássico, que é perene. 
Foge ao modismo e às “novidades”. Pretende fazer conhecer o essencial sobre cada 
grande tema do Direito Constitucional, particularmente as instituições estatais, e 
não se esquece do Direito positivo brasileiro, ao qual dá a devida atenção. Voltado 
aos estudantes, sua linguagem é clara e simples, sem descurar da terminologia 
tecnicamente definida do Direito. Uma obra clássica que chega à 41.ª edição mantendo 
o rigor metodológico e a postura crítica que a consagraram.

As matérias referentes ao Direito Constitucional que aqui são estudadas obedecem a 
uma ordem de apresentação orientada por rigoroso critério lógico-sistêmico.
O livro está dividido em 42 capítulos, antecedidos por uma introdução, na qual 
são desenhadas as linhas mestras da Ciência Jurídica, especialmente do Direito 
Constitucional, e sucedidos por uma bibliografia, na qual são citadas mais de 2.000 
obras literárias, nacionais e estrangeiras.
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C O N S T I T U C I O N A L  E  T E O R I A  G E R A L  D O  E S TA D O Í N D I C E

Esta obra, com uma linguagem direta, simples e objetiva, tem a finalidade de esgotar 
os temas afetos ao Direito Constitucional explorados em concursos públicos e Exames 
de Ordem, trazendo o que há de mais importante na doutrina constitucionalista e na 
jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, somado a esquemas, dicas, questões 
de provas recentes e quadros sinóticos. Este livro faz uma abordagem teórica do Direito 
Constitucional, que, mesmo quando não prevista nos editais, necessita de atenção 
especial.
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Essencial
Luciano Dutra

4ª edição (2018) 
464 páginas 
978-85-309-8210-2

e e-Book

A obra trata, com minúcias, da hermenêutica constitucional e dos modernos métodos 
de interpretação. Aborda, também, o controle da constitucionalidade das leis, tema 
hoje fundamental ao estudo do Direito Constitucional. Percebe-se no desenvolvimento 
dos capítulos e na leitura de seus parágrafos um encadeamento lógico das matérias, 
circunstância que facilita o entendimento ao tempo em que faculta ao estudioso 
consultar ao pé da página doutrina e jurisprudência contemporâneas sobre o tema. 
A obra é apresentada com a objetividade e a didática próprias exigidas pelos leitores 
em geral, seja qual for o padrão em que se situarem, não se utilizando de teorizações 
excessivas e inócuas prolixidades.

Direito Constitucional 
Rodrigo Padilha

6ª edição (2020) 
760 páginas 
978-85-309-8788-6

Em edição comemorativa de 25 anos, a obra oferece  conhecimento abrangente, 
com comentários sobre os diversos (e complexos) temas que, tanto doutrinária como 
jurisprudencialmente, pululam no Direito Constitucional. Visa atender os candidatos 
aos concursos públicos para cargos de níveis técnico e superior, com o objetivo de 
ensinar todo o conteúdo  que objetivamente será encontrado nas provas, de maneira 
clara e didática. Além da teoria, o leitor irá se deparar com exercícios de fixação, em sua 
maioria questões de concursos públicos, que possibilitam excelente treinamento teórico 
e prático para enfrentar os certames.

Direito Constitucional – 
Teoria, Jurisprudência e Questões
Sylvio Motta 

29ª edição (2021) 
1.184 páginas 
978-85-309-9397-9    
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A obra Direito Constitucional Descomplicado, dos Profs. Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, 
aborda todos os temas relevantes da disciplina, contemplando o conteúdo de editais dos 
principais concursos públicos, como também os programas das universidades do País, tudo 
com o rigor científico que exige a matéria. Complementarmente, apresenta uma extensa 
seleção de exercícios extraídos de provas de importantes bancas examinadoras, organizados 
por assunto, o que permite uma eficaz fixação do conteúdo estudado. Tudo isso  apresentado 
com singular capacidade de transportar para a escrita a mesma didática que  caracteriza os 
autores nas salas de aula, pela qual conseguem tratar de temas altamente complexos de 
forma objetiva e cristalina, em linguagem descomplicada e amplamente acessível.      
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C O N S T I T U C I O N A L  E  T E O R I A  G E R A L  D O  E S TA D O Í N D I C E

Esta obra proporciona aos estudantes e profissionais das áreas de Ciências Sociais, 
Jurídicas e Políticas noções fundamentais de Teoria Geral do Estado e da Constituição. 
Trata-se de um estudo introdutório absolutamente necessário à compreensão do 
fenômeno político e das questões do mundo atual.  A partir de uma abordagem 
extremamente didática, o Autor, baseado no seu sólido conhecimento teórico e na sua 
experiência no exercício do magistério superior, discute as principais questões relativas 
à Teoria Geral do Estado. Esta nova edição trata de questões atuais e relevantes, como 
o ativismo judicial, a formação, supressão ou modificação de Estados, bem como de 
questões ligadas ao processo constituinte.

Teoria Geral do Estado e 
da Constituição
José Geraldo Brito Filomeno

11ª edição (2019) 
360 páginas 
978-85-309-8668-1

e e-Book

Esta obra apresenta um estudo aprofundado sobre o Estado e as mais relevantes instituições 
políticas. Nessa tarefa, analisa os aspectos históricos do surgimento do Estado moderno 
e os motivos pelos quais se obedece à ordem jurídica estatal, trabalhando os conceitos de 
justificação, legitimidade e legalidade do poder. Ainda, expõe de maneira didática e objetiva, 
os elementos constitutivos do Estado, incluindo discussões acerca do exercício efetivo da 
soberania na atual conjuntura política internacional. Como diferencial, apresenta uma visão 
crítica e atual acerca das transformações políticas e sociais verificadas nas últimas décadas, 
incluindo, nesse contexto, os possíveis impactos advindos do uso das tecnologias surgidas no 
âmbito da Quarta Revolução Industrial.

Este livro é didático e voltado para a graduação em Direito, no âmbito da Teoria do 
Estado. O recorte proposto pelo autor valoriza a discussão dos temas fundamentais da 
relação entre Direito e Política, adotando a Filosofia Política como instrumento para 
a aproximação da Teoria da Democracia das principais questões estruturais do Brasil 
contemporâneo. Por isso, ao se debruçar sobre a Teoria da Democracia, enxerga, nas 
trilhas da democracia e dos direitos humanos, os potenciais de aprimoramento do 
convívio social na realidade brasileira.

Teoria Geral do Estado  
e Ciência Política 
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336 páginas 
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496 páginas 
978-85-97-00737-4    

e e-Book

e e-Book

Material Suplementarms

e e-Book

Bem conhecido em todo o Brasil, o consagrado mestre lusitano sistematiza aqui os 
grandes temas político-constitucionais e jurídico-constitucionais ligados ao percurso 
histórico do Estado e ao seu modo de ser e agir na modernidade. E, sem esquecer a 
grande variedade de organizações estatais, propõe conceitos rigorosos que podem 
valer tanto na Europa quanto no Brasil. O essencial do pensamento do autor consiste 
na subordinação de todo o poder ao Direito – “ao Direito que transforma as pessoas 
em cidadãos, que estabelece as condições de acesso aos cargos públicos, que confere 
segurança às relações entre os cidadãos e entre eles e o poder”.

Teoria do Estado 
e da Constituição
Jorge Miranda

5ª edição (2018) 
728 páginas 
978-85-309-7988-1    
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C O N S U M I D O R Í N D I C E

Todos os dispositivos do Código do Consumidor importantes à seara material e processual 
são devidamente comentados nesta obra, acompanhados de posicionamentos doutrinários 
e jurisprudenciais recentes, bem como da análise de exemplos práticos, retirados das 
experiências dos autores,  na advocacia, na atuação consultiva ou na docência.  O livro está 
atualizado de acordo com o Código de Processo Civil de 2015. 

Manual de Direito  
do Consumidor –  
Volume Único
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10ª edição (2021) 
864 páginas 
978-65-596-4025-6 

A obra trata dos impactos do Código de Defesa do Consumidor no vasto mundo dos contratos 
e é dedicada ao estudo da Teoria Geral do Direito do Consumidor, abordando seus princípios 
fundamentais, os direitos básicos e essenciais de todos os consumidores e os mecanismos para 
a sua proteção, tanto no âmbito civil quanto no penal, os quais têm como objetivo compensar 
a sua vulnerabilidade. Os autores discorrem sobre os contratos que mais frequentemente 
são celebrados na área do consumo de produtos e serviços, com o intuito de que, melhor 
conhecidos, possam alcançar as suas finalidades e fomentar a consolidação dos mercados 
econômicos, alicerçados nos paradigmas que hoje inspiram nossa ordem jurídica.

Direito  
do Consumidor
Sylvio Capanema 
José Guilherme Vasi Werner  
Thiago Ferreira Cardoso Neve

1ª edição (2018) 
528 páginas 
978-85-309-8106-8 

O objetivo desta obra é auxiliar os estudantes e profissionais do direito na árdua tarefa de bem 
interpretar e aplicar o Direito do Consumidor. A vasta experiência do autor no magistério e 
na magistratura permitiu-lhe elaborar um trabalho didático, objetivo e prático, mas ao mesmo 
tempo abrangente. Todas as controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais são examinadas de 
forma sucinta, com destaque para o entendimento predominante, de forma a oferecer ao leitor 
orientação segura sobre as mais variadas questões.
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do Consumidor
Sergio Cavalieri Filho

5ª edição (2019) 
472 páginas 
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Elaborada a partir de uma rica pesquisa jurisprudencial e bibliográfica, inclusive com apoio na 
doutrina estrangeira, a obra destaca os principais institutos consagrados no Código de Defesa 
do Consumidor, como a boa-fé objetiva, a lesão enorme, a resolução por fato superveniente 
e a desconsideração da pessoa jurídica. Analisa três temas que são os mais árduos do ramo: 
as nulidades no CDC, a responsabilidade pelo fato do produto ou serviço e a defesa do 
consumidor em juízo. Esta edição ainda conta com aspectos relacionados à Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais, recentemente em vigor, além dos impactos causados pela 
pandemia de coronavírus.
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C O N S U M I D O R Í N D I C E

A obra faz um retrospecto histórico do movimento consumerista, explica como funcionam 
os diversos órgãos nele envolvidos e traz exemplos práticos com roteiros de providências, 
petições e decisões judiciais. O autor analisa os novos dispositivos do Código de Defesa do 
Consumidor, bem como suas principais inovações e estuda toda a legislação a ele ligada do 
ponto de vista prático. Em suma, o presente livro é um verdadeiro manual de consulta que, 
sob uma ótica pragmática, será de grande utilidade para os que desejam saber os caminhos a 
seguir diante de um conflito surgido das relações de consumo.

Direitos   
do Consumidor
José Geraldo Brito Filomeno

15ª edição (2018) 
600 páginas 
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Já se completaram trinta anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, de maneira 
que hoje se pode encontrar posicionamentos dos tribunais e da doutrina assentados em 
bases bem mais sólidas do que aquelas dos primeiros tempos de vigência da legislação 
consumerista. Nessa perspectiva, nosso objetivo, nesta edição, foi acompanhar a evolução 
legislativa, doutrinária e jurisprudencial.
Nesse sentido, foram acrescidos ou inovados itens, entre outros, relacionados com a Lei Geral 
de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet, a Lei 14.034/2020, a Lei 14.046/2020 e as 
novas Súmulas dos Tribunais Superiores.
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C R I M I N O L O G I A ,  M E D I C I N A  E  P S I C O L O G I A  F O R E N S E Í N D I C E

Medicina Legal
Genival Veloso de França

10ª edição (2015) 
748 páginas 
978-85-277-2723-5    

Medicina Legal, agora em sua décima edição, fornece informações e práticas periciais mais 
acuradas aos estudantes e operadores das áreas jurídica e médica, além das adaptações 
dos diplomas legais recentemente incorporados aos assuntos abordados no presente livro. 
Referência nacional no assunto, o objetivo fundamental desta obra é ajudar na melhoria 
das perícias médico-legais, em que os elementos constitutivos do corpo de delito sejam 
devidamente realçados no interesse da Justiça como contribuição irrecusável à verdade 
material que se quer provar em cada caso estudado.

Na Psicologia Jurídica, encontramos profícua convergência entre os saberes do Direito e da 
Psicologia. Nela, estudamos os conteúdos psíquicos moduladores dos comportamentos das 
pessoas em situações de conflito, que ultrapassam as fronteiras dos escritórios de advocacia. 
Os conteúdos teóricos propiciam percepções mais aprofundadas das questões emocionais 
que cercam os envolvidos nos litígios, além dos próprios operadores do Direito, nos diversos 
campos da seara jurídica. Em suma, este livro se fundamenta na realidade brasileira e conjuga, 
didaticamente, a teoria com a prática, indicando atividades específicas para cada tema 
abordado.

Psicologia Jurídica
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Rosana Cathya Ragazzoni Mangini

11ª edição (2021) 
344 páginas 
978-85-97-02797-6

Esta obra tem por finalidade explicar de forma didática, clara e objetiva a disciplina 
Criminologia, a partir de seu desenvolvimento conceitual, histórico e comparativo.
Centra-se no estudo científico, autônomo e crítico da matéria, com o escopo de contribuir 
para dialética interdisciplinar no exame do delito, tanto da perspectiva do autor quanto da 
vítima, com vista à sua contenção.
Ao versar sobre a denominada criminologia positiva ou científica, propicia conteúdo moderno, 
denso e documentado, adequado ao ensino e à pesquisa em criminologia, tanto nos cursos de 
graduação como de pós-graduação, que têm em conta o fenômeno criminal.

Criminologia 
Alfonso Serrano Maíllo

Luiz Regis Prado

4ª edição (2019) 
528 páginas 
978-85-309-8676-6

Guilherme Nucci conduz o estudo da criminologia com aprofundamento nos alicerces do 
direito penal, abordando as principais teorias, para compreender o crime, o criminoso, a vítima, 
a pena e os sistemas punitivos existentes. Em consolidada posição de ponderação, procurando 
soluções implementadoras de alternativas consagradoras do equilíbrio, expõe teorias 
sociológicas e etiológicas, acrescidas da análise da política criminal e da criminologia do futuro. 
É uma obra completa para todos os leitores: estudantes de graduação e de pós-graduação, 
concursandos e operadores do direito.
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C R I M I N O L O G I A ,  M E D I C I N A  E  P S I C O L O G I A  F O R E N S E Í N D I C E

Este livro aponta para o conhecimento da origem histórica dos principais preconceitos (racial, 
mulher, dos pobres, religioso etc.) como fator decisivo para a superação dos estigmas. Saber 
como os preconceitos começaram na humanidade é, também, saber como eles podem ser 
superados pela sociedade. Além disso, faz-se a análise da influência dos estigmas que leva a 
equívocos seríssimos na vida pública e privada.
O livro está repleto de estudos inéditos, como é o caso da releitura das legislações da 
antiguidade até a era moderna sob a ótica dos preconceitos/estigmas e das teorias da 
criminologia.
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D I R E I T O S  H U M A N O S  E  F U N D A M E N TA I S Í N D I C E

Este livro apresenta o Sistema Interamericano de Direitos Humanos para estudantes do Brasil, 
contribuindo para fortalecer a cultura interamericana de proteção aos direitos humanos. 
Suas três partes introduzem a teoria geral dos direitos humanos, apresentam em detalhes o 
Sistema Interamericano e discutem seu impacto na vida das pessoas. A partir da História e da 
jurisprudência internacional, trata da teoria dos direitos humanos de modo aplicado, levando 
à compreensão do significado concreto da arquitetura internacional. O livro apresenta 
também questões e casos práticos, possibilitando que estudantes testem seus conhecimentos 
e reflitam sobre os temas propostos.
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Este Curso é um roteiro seguro e completo para se compreender a disciplina, abordando 
todo o processo de internacionalização dos Direitos Humanos e seu impacto na ordem 
jurídica interna, bem como os principais temas contemporâneos dos direitos humanos e 
sua proteção pelo Estado brasileiro. Inovando no conteúdo, traz todo o programa curricular 
das universidades, bem como todos os tópicos exigidos em diversos concursos públicos. 
Na metodologia, destacam-se a linguagem moderna e dinâmica, a organização didática e 
a utilização de quadros e esquemas. Com tais características, o Curso possibilita a efetiva 
fixação do conteúdo pelo estudante.

O livro divide-se em duas partes, analisando primeira e detalhadamente a Teoria Geral dos 
Direitos Humanos, para a seguir enfocar todas as previsões constitucionais de direitos e 
garantias fundamentais. Na segunda parte da obra, os comentários aos artigos 1º a 5º da 
Constituição, inciso por inciso, permitem detalhar o perfil doutrinário e jurisprudencial de 
cada um dos direitos humanos fundamentais, comparativamente às previsões de diversas 
Constituições estrangeiras, às Declarações de Direitos Humanos e aos Tratados Internacionais 
de Proteção de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil.
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Qualquer estudante ou profissional do Direito precisa ter um bom domínio dos direitos 
fundamentais, que se tornaram uma espécie de alicerce para as demais disciplinas jurídicas. 
Nesta obra são enfrentadas as mais polêmicas e complexas questões que estão na agenda 
política do mundo todo, como o aborto, a eutanásia, as pesquisas com células-tronco, as 
cotas para negros em universidades, o casamento de pessoas do mesmo sexo, as limitações 
ao poder do Estado, a liberdade de expressão, o racismo, a tortura, entre outros temas.
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D I R E I T O S  H U M A N O S  E  F U N D A M E N TA I S Í N D I C E

Direitos difusos e coletivos em questão. Interesses Difusos e Coletivos, de Cleber Masson, Adriano Andrade 
e Landolfo Andrade, trata de importantes tópicos do Direito Material Coletivo e do Direito Processual 
Coletivo, além de trazer diversos recursos didáticos. Nos assuntos controversos, o livro expõe as diversas 
posições da doutrina e da jurisprudência, com destaque para as orientações do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF). A visualização e a apreensão do conteúdo apresentado 
são facilitadas pelos seguintes recursos didáticos: questões de concursos para treinos, inúmeros gráficos, 
esquemas e exemplos de casos práticos, videoaulas sobre os temas mais importantes e webinar, que 
manterá o leitor atualizado sobre as principais novidades normativas e jurisprudenciais. Este volume 1 do 
livro abrange Fundamentos de Direito Coletivo, Ação Civil Pública, Ação Popular, Mandado de Segurança 
Coletivo, Direito do Consumidor e Improbidade Administrativa.

Organizada em dois volumes, a obra Interesses Difusos e Coletivos aborda os principais temas tanto do 
Direito Material Coletivo como do Direito Processual Coletivo. Nos assuntos controversos, são expostas 
as diversas posições da doutrina e da jurisprudência, com destaque para as orientações do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, quando existentes. Para facilitar a compreensão da 
matéria, especialmente nos temas mais complexos, são citados inúmeros exemplos de casos práticos, 
além de gráficos e esquemas. Este segundo volume, organizado em sete capítulos, abrange Direito 
Ambiental, Direito da Criança e do Adolescente, Direito da Pessoa com Deficiência, Direito do Idoso, 
Direito à Educação, Lei Anticorrupção Empresarial e Direito à Saúde. Além disso, conta com vários 
recursos didáticos, como questões para treino interativas, que se encontram na Sala de Aula Virtual; 
videoaulas em todos os capítulos, dispostas em QRCodes; material exclusivo para professores, com 
questões para debates em aula e casos práticos, que contam com espelhos de resposta.

Interesses Difusos 
e Coletivos - Vol.1
Adriano Andrade 
Cleber Masson 
Landolfo Andrade

11ª edição (2021) 
968 páginas 
978-85-309-9327-6 

Interesses Difusos 
e Coletivos – Vol. 2
Adriano Andrade 
Cleber Masson 
Landolfo Andrade

Gabriel Lino
Lauro Ribeiro
Rafael Machado

4ª edição (2021) 
928 páginas 
978-85-309-9326-9 
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Este Curso foi concebido não apenas para quem estuda o Direito, mas para que qualquer 
pessoa interessada pelo assunto se aproprie de suas tecnicalidades jurídicas e controvérsias de 
diferentes naturezas (políticas, sociais, econômicas, culturais e jurisprudenciais). Está dividido 
em três partes: (i) teoria geral dos direitos humanos; (ii) processo internacional dos direitos 
humanos; e (iii) direitos humanos em espécie, além de um apêndice com comentários sobre 
decisões internacionais proferidas em casos ligados ao Estado brasileiro no âmbito dos sistemas 
internacionais de proteção dos direitos humanos.

Curso De Direitos 
Humanos
Silvio Beltramelli Neto

6ª edição (2021) 
752 páginas 
978-85-97-02822-5    

e e-Book

O texto desenvolve-se no caminho desafiador de explicar os Direitos Humanos com uma 
linguagem clara e direta, facilmente assimilável e dirigida a todos os estudantes. A obra é 
inovadora, pois, ao final de cada capítulo, o assunto é ilustrado com um quadro sinótico e 
questões de concursos públicos e Exame de Ordem, facilitando a cognição das matérias mais 
cobradas e proporcionando a conferência imediata do aprendizado. 

Curso de Direitos 
Humanos
Emerson Malheiro

3ª edição (2016) 
376 páginas 
978-85-97-00586-8    

e e-Book
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D I R E I T O S  H U M A N O S  E  F U N D A M E N TA I S Í N D I C E

A 5ª edição do Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, com as alterações dadas pela 
Lei 13.869/2019, aponta acertos e equívocos nas normas editadas pelo Parlamento, além 
de indicar a jurisprudência mais recente sobre os temas mais polêmicos. A matéria Direito 
da Infância e Juventude destaca-se das demais, pois apresenta princípios próprios e normas 
específicas, irmana-se com o Direito Constitucional, pois retira da Constituição seus mais 
notórios princípios. A expectativa é de que a obra contribua no sentido de efetivamente mudar 
para melhor o cenário das crianças e adolescentes – do presente ao futuro, sem o conformismo 
do passado.

Estatuto da Criança e do 
Adolescente – Comentado
Guilherme de Souza Nucci

5ª edição (2021) 
1.008 páginas 
978-85-309-9227-9 
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E C O N O M I A  E  D I R E I T O  E C O N Ô M I C O Í N D I C E

As principais questões contemporâneas sobre o Direito Econômico estão reunidas neste 
livro, que aborda os efeitos da liberalização econômica e da globalização sobre o Estado e as 
políticas públicas econômicas. Analisa-se o papel do Estado na economia, reexaminando a 
teoria e a prática do Direito Econômico, de modo a evidenciar que não é mais possível pensar 
em políticas públicas econômicas sem verificar o impacto que instituições internacionais, 
investidores e conjunturas macroeconômicas mundiais exercem sobre elas. Abordam-se, 
ainda, os princípios constitucionais da Ordem Econômica, com farto material jurisprudencial 
analisado minuciosamente.

Direito Econômico –  
Do Direito Nacional ao Direito 
Supranacional
Fernando Herren Aguillar

6ª edição (2019) 
632 páginas 
978-85-97-02168-4 

A obra fornece ao leitor uma nova visão do Direito Econômico. Analisa-se o enfoque dado 
pelos ordenamentos jurídicos ao entrelaçamento interdisciplinar, que origina conceito 
de Constituição Econômica. Cuida-se também do contexto material da chamada Ordem 
Econômica, construído pelas diversas Constituições brasileiras, enfatizando-se seu aspecto 
liberal, neoliberal, intervencionista e a elaboração de uma economia de mercado alicerçada 
em novos parâmetros ideológicos. Além disso, estuda-se a situação das economias de 
mercado perante fenômenos de crise, sob seus mais variados aspectos.

Direito Econômico
João Bosco Leopoldino da Fonseca

9ª edição (2017) 
368 páginas 
978-85-309-7420-6    

A obra Direito Econômico aborda os pontos obrigatórios e essenciais ao estudo da disciplina. 
O primeiro capítulo é dedicado ao Direito Econômico Constitucional, estudando a 
ordem econômica pátria. No capítulo segundo aborda-se o estudo do Direito Econômico 
Administrativo, analisando as principais normas infraconstitucionais: Direito Concorrencial, 
Agências Reguladoras e Sistema Financeiro Nacional. O capítulo terceiro estuda o Direito 
Econômico Internacional: Integração Econômica, OMC, MERCOSUL, União Europeia, 
Comércio Exterior e Defesa Comercial. No quarto capítulo estuda-se o Direito Penal 
Econômico.

Direito Econômico
Leonardo Vizeu Figueiredo 

11ª edição (2021) 
568 páginas 
978-85-309-9117-3  

Na elaboração desta obra, o autor levou em consideração as dificuldades encontradas pelos 
estudantes de graduação e concursandos na compreensão do Direito Econômico, disciplina 
que já possui cadeira específica nos principais cursos de graduação em Direito. Dessa forma, 
foi priorizada a didática na exposição dos institutos tratados, sejam eles de natureza jurídica 
ou econômica, com o objetivo de: tornar claras as definições de natureza eminentemente 
econômica; estruturar e citar a legislação pertinente a cada um dos temas; equilibrar o 
tratamento doutrinário, legal e jurisprudencial; trabalhar com textos legais atualizados e 
organizar os temas de forma a facilitar a compreensão do estudante.

Direito Econômico –  
Esquematizado
Fabiano Del Masso

4ª edição (2016) 
392 páginas 
978-85-309-6817-5 
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E C O N O M I A  E  D I R E I T O  E C O N Ô M I C O Í N D I C E

A obra descreve e analisa criticamente a realidade do poder econômico na sociedade 
brasileira e, com base nisso, elabora, discute e analisa a melhor interpretação das normas 
capazes de discipliná-lo. No tratamento das estruturas e das condutas, a análise passou a 
distinguir entre as origens do poder econômico e seus respectivos efeitos, levando, assim, a 
uma revisão geral dessas matérias em face da Lei da Concorrência. Dogmático e prospectivo, 
o livro pretende, ao mesmo tempo que dá a informação, desafiar o leitor a raciocinar sobre 
ela.

Direito da Concorrência 
Paulo Burnier da Silveira 

2ª edição (2021) 
520 páginas 
978-65-596-4081-2 

Este notável trabalho de Antonio Castro e Carlos Lessa foi cunhado a partir de uma 
percepção tal dos fatos econômicos que o tempo, desde o seu lançamento até hoje, só 
tem materializado as premissas que caracterizaram a sua proposta. Mestres respeitados, 
profissionais experientes, sua relação com a teoria econômica na cátedra, discutida com seus 
incontáveis alunos ao longo do tempo, assegurou a ambos, como está provado, conhecimento 
íntimo dos fatos econômicos sempre presentes nos movimentos políticos e sociais do País, 
e a percepção correta do balanço das ondas que caracterizam a economia mundial. Não foi 
necessário, por isso, alterar o texto original, exceto para correções de ortografia. A excelência 
desta obra está, exatamente, na permanência longa das suas premissas.

Introdução à Economia –  
Uma abordagem estruturalista
Antonio Barros de Castro 
Carlos Francisco Lessa 

38ª edição (2011) 
176 páginas 
978-85-218-0492-5 

e e-Book

Esta obra busca apresentar ao leitor os conceitos básicos de Law & Economics, ou de Análise 
Econômica do Direito (AED), como conhecida no país. Isso porque, mesmo que muitos 
trabalhos brasileiros tenham a AED como foco principal e a utilizem – ou os conceitos 
econômicos, como o de eficiência – para tratar dos temas do campo do Direito, em sua 
maioria não foram escritos para apresentar as referidas categorias analíticas aos jovens 
estudantes e demais interessados na área. O livro está dividido em duas partes, inicialmente, 
é apresentada o que se optou por chamar de teoria geral de AED, e a segunda parte é 
dedicada à aplicação da AED a áreas específicas do Direito.

Curso de Análise 
Econômica do Direito 
Antonio Barros de Castro 
Carlos Francisco Lessa 

1ª edição (2020) 
384 páginas 
978-85-970-2483-8 

e e-Book
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O livro Direito da Concorrência constitui um guia didático, atual, teórico e prático, tanto para 
estudantes universitários quanto para profissionais com interesse no tema concorrencial 
no Brasil. A obra utiliza uma linguagem simples, que reduz a distância entre o leitor e as 
tecnicidades de um tema especializado, situado na fronteira entre o Direito e a Economia. 
Dessa forma, o autor busca compartilhar com os leitores a sua experiência, que deriva de uma 
sólida trajetória acadêmica no Brasil e no exterior, cumulada com uma substancial experiência 
prática junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e à Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Direito da Concorrência 
Paulo Burnier da Silveira 

1ª edição (2021) 
240 páginas 
978-85-309-9115-9 e e-Book
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E C O N O M I A  E  D I R E I T O  E C O N Ô M I C O Í N D I C E

Esta obra é produto de uma reflexão sobre notas do curso dado em 1968 pelo autor para 
estudantes de Ciências Sociais. O leitor tem uma exposição clara, organizada por capítulos, 
dos temas principais da Economia Política segundo os enfoques marginalista -keynesiano e 
marxista: Teorias do Valor, Excedente, Acumulação de Capital, Crédito e Emprego, Comércio 
Internacional, Desenvolvimento Econômico etc.
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E L E I T O R A L Í N D I C E

José Jairo Gomes apresenta nesta obra o essencial do Direito Eleitoral, destacando os 
principais temas abrangidos por essa matéria. A metodologia empregada revela a conexão 
existente entre os diversos institutos eleitorais, bem como o diálogo estabelecido com outras 
disciplinas jurídicas. A obra é intencionalmente direta e objetiva, buscando sempre a clareza 
e a concisão da linguagem. Indicado para a disciplina de Direito Eleitoral, este livro também 
constitui importante instrumento de estudo para candidatos de concursos públicos, bem 
como para estudantes e profissionais atuantes na área jurídica.

A obra apresenta os principais temas deste ramo do Direito, numa leitura informada pela 
Constituição Federal e pela jurisprudência atualizada do TSE e do STF. Trata também de 
assuntos polêmicos e essenciais do Direito Eleitoral, como o abuso do poder político, 
econômico e de autoridade, bem como da corrupção eleitoral. A Lei da Ficha Limpa é 
explicada e defendida como instrumento da cidadania. Além disso, o livro traz exposição 
das ações e dos recursos eleitorais, com indicativos de prazos, condições, competência, 
legitimidade e procedimento, oferecendo, ao final, quadro sinótico que facilita bastante a 
consulta e a compreensão do tema.

Direito Eleitoral  
Essencial
José Jairo Gomes

1ª edição (2018) 
336 páginas 
978-85-309-8055-9

Direito Eleitoral 
Luiz Carlos dos Santos Gonçalves

3ª edição (2018) 
416 páginas 
978-85-97-01749-6

Este livro traz uma abordagem teórico-pragmática da disciplina, assentando a conexão 
existente entre os diversos institutos que o compõem. Busca a racionalização do Direito 
Eleitoral, o que contribui para a elevação da segurança jurídica e a diminuição da incerteza 
nas soluções dos conflitos. Considera sempre a Constituição Federal como centro gravídico 
do sistema, polinizando as demais normas presentes no ordenamento jurídico. 

Direito Eleitoral
José Jairo Gomes 

17ª edição (2021) 
1.112 páginas 
978-85-97-02772-3

De forma direta, sistematizada e em linguagem simples, o presente livro aborda conceitos 
essenciais à compreensão do processo eleitoral. Desde o alistamento de eleitores à escolha 
de governantes e parlamentares, passando pelo entendimento dos princípios eleitorais, 
do sistema eleitoral, dos direitos políticos, dos órgãos responsáveis pela organização das 
eleições, das formalidades para o registro de candidatura e das inelegibilidades, tratando, 
ainda, do combate ao abuso de poder nas eleições, assim como da propaganda eleitoral, o 
livro contempla, de forma sucinta e completa, os principais tópicos relacionados ao Direito 
Eleitoral.

Direito Eleitoral
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384 páginas 
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E L E I T O R A L Í N D I C E

Totalmente reformulada e atualizada de acordo com a Lei nº 13.105/2015, que deu origem 
ao novo Código de Processo Civil, a obra Recursos Eleitorais, do autor José Jairo Gomes, 
com o cuidado de se valer de uma linguagem direta e objetiva, foi dividida  em 12 capítulos, 
além de um anexo contendo as Súmulas do Tribunal Superior Eleitoral, a fim de tratar, com a 
maestria que lhe é peculiar, de todos os meios impugnativos existentes no âmbito do Direito 
Processual Eleitoral.

Recursos Eleitorais
José Jairo Gomes

4ª edição (2018) 
312 páginas 
978-85-97-01663-5

e e-Book

Não se trata de mais um livro de Direito Eleitoral, mas sim de uma obra diferenciada, fora 
dos padrões tradicionais, que forma e informa, que analisa as alterações pela quais o sistema 
eleitoral brasileiro vem passando, que ajuda a entender o valor do exercício da democracia 
participativa, além de, graças às questões selecionadas, viabilizar, como nenhum outro 
conteúdo, a fixação da matéria necessária para o sucesso em provas de certames públicos 
que incluam essa disciplina, não importando o cargo almejado e/ou o nível de escolaridade 
exigidos. Francisco Dirceu Barros conseguiu essa proeza. Além de ser um estudioso da 
matéria, é professor renomado e, por isso, profundo conhecedor da angústia de milhares de 
estudantes que ainda enxergavam no Direito Eleitoral um enigma indecifrável.
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E M P R E S A R I A L  •  C O L E Ç Õ E S Í N D I C E

Vol. 1 – Teoria Geral da Empresa e Títulos de Crédito

Vol. 2 – Direito Societário

Vol. 3 – Falência e Recuperação de Empresas

Vol. 1 – Empresa, Empresários e Sociedades

Vol. 2 – Títulos de Crédito

Vol. 3 – Contratos e Obrigações Comerciais

Direito Empresarial Brasileiro
Gladston Mamede

Curso de Direito Comercial 
Fran Martins



E M P R E S A R I A L  •  V O L U M E  Ú N I C O Í N D I C E

Este livro analisa a legislação empresarial em vigor, à luz da doutrina predominante e da 
jurisprudência atualizada, objetivando oferecer ao estudante e ao profissional de Direito 
a compreensão dos principais institutos empresariais e sua operacionalização. O texto 
condensa o entendimento de juristas nacionais e internacionais sobre os temas mais 
relevantes do moderno Direito Comercial. Os assuntos polêmicos são expostos em linguagem 
objetiva e de fácil assimilação, oferecendo ao leitor os subsídios necessários para sua 
formação acadêmica e exercício profissional.

Manual de Direito 
Comercial
Waldo Fazzio Júnior 

21 edição (2020) 
720 páginas 
978-85-97-02431-9 

Este livro foi escrito com a preocupação de facilitar o estudo e otimizar o trabalho de 
professores e alunos nas faculdades brasileiras. Cada ponto da matéria é ilustrado com 
múltiplos exemplos, compostos, geralmente, de casos reais, noticiados pela imprensa ou 
julgados pelos tribunais. Isso ajuda – e muito! – no ensino da matéria pelos professores e na 
sua compreensão e memorização pelos alunos.  
Por essa razão, o Manual é uma excelente leitura para estudantes, pois torna acessível a 
abstração do Direito empresarial, e também a candidatos de concursos, pela excelente 
assimilação do conteúdo.

Manual de Direito 
Empresarial 
Gladston Mamede 

15ª edição (2021) 
512 páginas 
978-65-597-7013-7 

A obra traz a melhor doutrina sobre Direito Empresarial, apresentando os posicionamentos 
divergentes a respeito dos temas mais polêmicos e a solução dada pelos Tribunais. Para 
fixação da matéria, além de quadros esquemáticos, são relacionadas questões de concursos 
com o gabarito oficial. Ademais, o autor tem se mostrado, a cada edição, atento à evolução 
do Direito Empresarial, procurando inserir na obra assuntos atuais e relevantes. Nesta edição, 
por exemplo, há um capítulo específico que trata do comércio eletrônico, da economia do 
compartilhamento e das criptomoedas.

Direito Empresarial –  
Vol. Único
André Luiz Santa Cruz Ramos

10ª edição (2020) 
1.024 páginas 
978-85-309-8866-1
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Com agilidade, concisão e didática, a obra percorre os temas necessários para a 
compreensão adequada do Direito Comercial, apresentando, com profundo embasamento 
teórico, os principais fundamentos da matéria. Inicia-se com o estudo da introdução dos 
instrumentos de Direito Comercial até chegar à teoria jurídica da empresa. São também 
examinados os sujeitos da atividade empresarial. Os objetos da organização empresarial 
vêm em seguida, para depois se compreender os negócios próprios dessa atividade 
profissional, incluindo títulos de crédito e contratos. Por fim, analisa-se a empresa em crise, 
com as soluções da recuperação e da falência.
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E M P R E S A R I A L  •  V O L U M E  Ú N I C O Í N D I C E

Direito Empresarial não precisa ser estudado de maneira enfadonha. Apesar de a disciplina 
ser considerada “complexa”, é inteiramente viável estudar de “modo facilitado” e obter alto 
rendimento na absorção e compreensão da matéria. Pensando nisso, o professor Giovani 
Magalhães, valendo-se de experiência profissional adquirida ao longo de mais de 15 anos 
dedicados ao ensino do Direito Empresarial, propõe uma nova dinâmica de estudos para o 
entendimento da disciplina. Este livro é o instrumento necessário para encarar as questões mais 
complexas da área econômica, na advocacia e gestão empresarial, no estudo universitário e na 
preparação para provas de concursos e da OAB.

A proposta da obra se preocupa inicialmente em fornecer uma metodologia simples, clara 
e honesta para a boa realização de qualquer certame, desde técnicas gerais de estudo e 
concentração, assim como dicas do dia da prova, bem como técnica de bom aproveitamento 
do tempo, utilizando técnica específica que torna o material, o mais completo do mercado, 
fazendo com que o investimento traga a teoria de direito e processo empresarial.
Grande parte da felicidade deste projeto se relaciona ao fato de trazer questões comentadas, 
oferecendo o resultado de uma vasta pesquisa que visou colaborar com o aprendizado sobre 
o formato mais comum dos questionamentos. Além de questões interativas online para testes.

Direito Empresarial 
Facilitado
Giovani Magalhães

1ª edição (2020) 
664 páginas 
978-85-309-8982-8  

Direito Empresarial 
Sistematizado
Alessandro Sanchez

1ª edição (2018) 
512 páginas 
978-85-309-7857-0 

O presente trabalho, fruto de vários anos de estudo e décadas de experiência na atividade 
judicante e advocatícia, completa a abordagem sistemática dos assuntos regulados pelo 
Código Civil de 2002, adotando a mesma linha objetiva dos volumes da coleção, que trataram 
de outras partes do referido diploma, sem maiores incursões às teorias e teses justificadoras 
ou pontos de vista doutrinários, mantendo, porém, redobrada atenção às aplicações práticas e 
manifestações dos pretórios. Entendeu-se 
oportuna a formulação de modelos de sociedade e de atos societários, a partir de exemplos 
colhidos da prática da advocacia, ou cedidos por colegas e escritórios de contabilidade, ou 
apanhados em portais eletrônicos de órgãos reguladores.
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Este livro é dedicado ao Direito Empresarial e, atualmente, está dividido em quatro partes. 
A Parte I abrange os nove primeiros capítulos, que compõem a Teoria Geral da Empresa. 
A Teoria Geral do Direito Societário integra a Parte II, que traz os capítulos 10 a 12 
(de sociedade limitada a sociedade anônima). Já a Parte III se ocupa dos institutos que 
compõem a Teoria Geral dos Títulos de Crédito (capítulos 13 ao 15). Por fim, a Parte IV – 
Empresas em dificuldades e processo concursal – culmina com a abordagem sobre falência.
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E M P R E S A R I A L  •  V O L U M E  Ú N I C O Í N D I C E

Depois de mais de dez anos no mercado, finalmente apresentamos a versão estendida, 
atualizada e revista desta obra. Evidente que isso se fazia necessário em face das inúmeras 
mudanças por que passou o Direito Empresarial. Ao longo desses anos, muitas foram as 
alterações legislativas. A jurisprudência evoluiu e entrou em vigor o NCPC, o que, de forma 
incidental, afeta o estudo do Direito Empresarial. A obra é o resultado de pesquisas, dúvidas, 
indagações, discussões e da atuação como advogada que milita diariamente no Direito 
Empresarial. Principalmente, é o fruto de mais de 20 anos dedicados à docência.

Manual de Direito 
Empresarial
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528 páginas 
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E M P R E S A R I A L  •  T E O R I A  G E R A L  E  E M P R E S A Í N D I C E

Ousada e moderna, foi escrita a partir das necessidades jurídicas do século XXI, considerando 
o contorno atual das atividades mercantis e o papel primordial desempenhado pelas 
empresas na vida das sociedades. O autor analisa temas clássicos e novos com profundidade 
e preocupação didática, conciliando complexidade jurídica, precisão lógica e raciocínio claro, 
facilitando a compreensão pelo profissional e pelo estudante. Amplo estudo sobre a parte 
geral do Direito das Empresas, consolidado no Brasil com o novo Código Civil. São analisados 
os temas relativos à teoria geral do Direito Empresarial, incluindo a definição de empresa, 
obrigações empresariais, registro mercantil, escrituração obrigatória, estabelecimento, 
proteção ao ponto comercial, ações renovatórias de locação empresarial e ponto empresarial 
eletrônico. 

Direito Empresarial 
Brasileiro – V. 1 – 
Teoria Geral da Empresa e  
Títulos de Crédito
Gladston Mamede

13ª edição (2021) 
352 páginas 
978-85-97-02729-7
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O contributo deixado pelo famoso jurista Fran Martins encontra-se cada vez mais vivo no 
leitor. A obra atravessa mais de meio século de sobrevida e demonstra, ano após ano, a sua 
atualidade mais estreita com o desafiador Direito Empresarial contemporâneo. É bem verdade 
que a economia brasileira recuou na última década, porém os investimentos são promissores, 
com a atividade agrícola empregando tecnologia e o comércio digital injetando criatividade 
por meio de startups e fintechs, tudo sob a égide de um mercado concorrencial hospedado no 
livre-comércio.
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e Sociedades
Fran Martins  
Atualizador Carlos Henrique Abrão
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E M P R E S A R I A L  •  S O C I E T Á R I O Í N D I C E

Ousada e moderna, a coleção Direito Empresarial Brasileiro foi escrita a partir das 
necessidades jurídicas do século XXI, considerando o contorno atual das atividades mercantis 
e o papel primordial desempenhado pelas empresas na vida das sociedades. 
O Volume 2 trata do Direito Societário e apresenta um amplo estudo acerca das Sociedades 
Simples e Empresárias. O leitor verá neste tomo os conceitos basilares do contrato de 
sociedade, entenderá melhor a personificação das sociedades, conhecerá os detalhes do 
contrato social, além de compreender os direitos e as obrigações dos sócios, a administração 
societária, a dissolução parcial ou total da sociedade, entre outros temas.

Direito Empresarial 
Brasileiro − Vol. 2  
– Direito Societário
Gladston Mamede

13ª edição (2021) 
560 páginas 
978-85-97-02726-6

Esta nova edição do Direito Societário, que é a 18ª, foi amplamente revisada e atualizada, 
de modo a refletir a evolução legislativa, doutrinária e jurisprudencial ocorrida no período, 
inclusive as decorrentes da recente Lei nº 14.030, de 28 de julho de 2020. O livro, no geral, 
mantém seu propósito de aliar a clareza da exposição à precisão dos conceitos, enfrentando, 
ainda, as grandes controvérsias jurídicas que permeiam o universo empresarial.
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José Edwaldo Tavares Borba

18ª edição (2021) 
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978-85-97-02630-6
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O contributo deixado pelo famoso jurista Fran Martins encontra-se cada vez mais vivo no 
leitor. A obra atravessa mais de meio século de sobrevida e demonstra, ano após ano, a sua 
atualidade mais estreita com o desafiador Direito Empresarial contemporâneo. É bem verdade 
que a economia brasileira recuou na última década, porém os investimentos são promissores, 
com a atividade agrícola empregando tecnologia e o comércio digital injetando criatividade 
por meio de startups e fintechs, tudo sob a égide de um mercado concorrencial hospedado no 
livre-comércio.

Curso de Direito 
Comercial – Empresa, 
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Fran Martins  
Atualizador Carlos Henrique Abrão

42ª edição (2019) 
448 páginas 
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E M P R E S A R I A L  •  FA L Ê N C I A  E  R E C U P E R A Ç Ã O Í N D I C E

Entre diversos outros temas, são examinados o regime jurídico da falência e da recuperação 
judicial, a participação do Ministério Público, obrigações exigíveis, competência jurisdicional, 
o papel do administrador judicial, da Assembleia Geral e do comitê de credores, bem como 
os procedimentos de verificação, habilitação e impugnação de créditos. No âmbito específico 
da recuperação de empresas, estudam--se as modalidades judicial e extrajudicial, incluindo 
requisitos, processamento, o plano de recuperação, a assembleia deliberativa, os efeitos 
do deferimento do benefício, entre outros aspectos. A falência, por seu turno, é estudada 
a partir do estado falimentar, atos de falência, requisitos do pedido, processamento, elisão, 
contestação, julgamento, recursos, efeitos sobre as pessoas e sobre as relações jurídicas, 
continuação provisória das atividades, arrecadação de bens e documentos, restituição, 
ineficácia, revogação e embargos. Por fim, estudam-se os créditos na falência, a realização do 
ativo, o pagamento dos credores e o seu encerramento.

Direito Empresarial 
Brasileiro – V. 3 – 
Falência e Recuperação de 
Empresas
Gladston Mamede

12ª edição (2021) 
456 páginas 
978-85-970-2732-7 

A sexta edição desta obra foi significativamente revista e ampliada, com especial relevo para 
a edição da Lei 14.112/2020, que alterou profundamente a Lei 11.101/2005. Nesse sentido, 
foram abordados temas como a disciplina do voto abusivo, a assembleia geral de credores por 
meio eletrônico ou por termo de adesão, o plano de recuperação proposto pelos credores, o 
incidente de classificação do crédito público, a nova classificação dos créditos na falência, e o 
financiamento do devedor e do grupo devedor durante a recuperação judicial. A positivação 
dos institutos da consolidação processual e substancial, ocorrida em boa hora, levou à 
ponderação no capítulo sobre o tema, já presente em edições anteriores desta obra.

Recuperação Judicial, 
Extrajudicial e Falência – 
Teoria e Prática
Luis Felipe Salomão 
Paulo Penalva Santos

6ª edição (2021) 
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E M P R E S A R I A L  •  T Í T U L O S  D E  C R É D I T O Í N D I C E

A obra apresenta uma análise da matéria cambiária, à luz da doutrina e da jurisprudência 
atualizada, e enriquecida com esquemas ilustrativos, principalmente quanto à circulação dos 
títulos de crédito. A publicação da Lei nº 13.775/2018, que regulamenta a duplicata sob a 
forma escritural, é a principal novidade desta edição. Além do mais, destaca-se a inclusão do 
novel Capítulo 15, o qual examina as espécies de títulos de financiamento e de investimento.

Títulos de Crédito
Luiz Emygdio Franco da Rosa Junior 

9ª edição (2019) 
720 páginas 
978-85-309-8331-4 

Esta obra integra uma coleção sobre o Direito Civil codificado e a legislação extravagante, 
constituída por estudos sistematizados de relevantes temas desse importante ramo do Direito 
Brasileiro. A coleção é composta pelos seguintes títulos: Introdução ao Direito e Parte Geral do 
Código Civil, Direito das Obrigações, Direito das Coisas, Contratos, Direito de Família, Direito das 
Sucessões, Títulos de Crédito, Direito de Empresa e Responsabilidade Civil. Procurou-se imprimir 
uma visão atual no desenvolvimento dos assuntos, dentro da dinâmica e direção do Código 
Civil de 2002, dos princípios da Constituição Federal, e da legislação específica disciplinadora 
de vários títulos de crédito.

Títulos de Crédito
Arnaldo Rizzardo 

6ª edição (2021) 
328 páginas 
978-85-309-8804-3 

Manual didático e profissional, Títulos de crédito é uma obra indispensável para estudantes, 
estudiosos e operadores do Direito. Constituído a partir do novo Código Civil, o livro traz 
uma abordagem moderna do tema, estruturada com base na legislação e na jurisprudência 
pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o que oferece ao leitor uma visão atual dos títulos 
cambiais.

Direito Empresarial 
Brasileiro – V. 3 – 
Títulos de Crédito
Gladston Mamede

11ª edição (2019) 
368 páginas 
978-85-97-01877-6 

É difícil substituir um bom autor, sobretudo quando ele é um dos precursores do 
enfrentamento do tema. Fran Martins marcou a recente história do Direito Comercial 
brasileiro na segunda metade do século XX. Acreditamos que com esta atualização tenhamos 
conseguido unir excelências. O leitor não encontrará necessariamente a perfeição. Alguns 
comentários de Fran Martins, apesar de ultrapassados, foram mantidos e esclarecidos quando 
os atualizadores entenderam necessário. Poucos comentários foram suprimidos, somente 
quando se verificou a sua absoluta incongruência com a sistemática atual dos Títulos de 
Crédito no Brasil.
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E M P R E S A R I A L  •  C O N T R AT O S Í N D I C E

Fran Martins deixou obra que frequenta a práxis e a ciência jurídica, ultrapassando os 
limites de seu próprio tempo. A razão que torna esta obra singular é que o autor partiu 
do fundamento privado das obrigações como base para alcançar a natureza do contrato. 
Portanto, para além da descrição do texto da lei, o livro se vale da vivência da prática para 
interpretação e descrição do conteúdo. Assim, continuará viva por gerações, porque não se 
limitou ao confinamento reconfortante do presente e construiu cenários futuros, que ainda 
hoje são úteis ao Direito Comercial.

Curso de Direito 
Comercial – Vol. 3  
Contratos e Obrigações 
Comerciais 
Fran Martins
Atualizador: Gustavo Saad

19ª edição (2019) 
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É T I C A  P R O F I S S I O N A L Í N D I C E

A coleção Sistematizado retoma o que era necessário. Conhecimento em vários exemplares de 
livro que lhe prepara para a aprovação. Mais que uma coleção é uma tradição de obras revistas e 
ampliadas a fim de proporcionar seu passaporte para o conhecimento de temas necessários em 
provas como EXAME DE ORDEM e advocacia pública.

“O Conselho Federal da OAB, contando com a participação de toda a advocacia brasileira, 
aprovou um novo Código de Ética e Disciplina para a classe, visando modernizar as 
normativas éticas que regem o exercício da profissão, bem como fortalecer o compromisso 
indissociável que o advogado deve firmar com os valores democráticos e seus constituintes. 
(...) A obra solidifica o entendimento de que o advogado ético, que coloca à frente de sua 
atuação profissional a defesa de seu cliente e da ordem constitucional, é peça fundante e 
indispensável à construção de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática” (trecho 
extraído do Prefácio de Marcus Vinicius Furtado Coêlho).

Ética Profissional  
– Sintetizado
Álvaro de Azevedo Gonzaga

2ª edição (2019) 
272 páginas 
978-85-309-8701-5

Estatuto da Advocacia e
Novo Código de Ética e 
Disciplina da OAB  
– Comentados
Álvaro de Azevedo Gonzaga
Karina Penna Neves
Roberto Beijato Junior

6ª edição (2020) 
464 páginas 
978-85-309-8775-6

O novo Código de Ética e Disciplina da OAB rege a conduta dos advogados no exercício da 
profissão, no desempenho de mandatos e encargos corporativos, bem como na representação 
da classe junto a órgãos colegiados em que esta tem assento. Suas disposições encerram 
princípios de largo alcance, as quais serão, por certo, mais claramente compreendidas à luz 
dos seus trabalhos preparatórios e do pensamento dos que contribuíram para o seu advento. 
É o que estes comentários procuram oferecer, sem se adstringir à chamada mens legislatoris, 
mas buscando o real sentido de todos os preceitos do Código e revelando, tanto quanto 
possível, o espírito que os anima.

Comentários ao Código de 
Ética e Disciplina da OAB 
– Análise do Código de 2015, 
pelo relator do anteprojeto e da 
sistematização final do texto
Paulo Roberto de Gouvêa Medina

1ª edição (2016) 
256 páginas 
978-85-309-7127-4
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F I L O S O F I A  D O  D I R E I T O Í N D I C E

Esta obra tem aplicação na disciplina de Filosofia do Direito para dois semestres completos. A 
Parte I (Panorama histórico) propicia estudos acerca de trechos originais dos principais filósofos 
do Direito, com comentários e reflexões. A Parte II (Tópicos conceituais) apresenta o Direito e 
as suas interfaces com a técnica, a moral, a justiça, a ética, a liberdade, a história, a política, a 
linguagem, a comunicação, a arte, a lógica, a interpretação, os direitos humanos, a globalização, 
a era digital, o poder e os fundamentos sociais e políticos.

Curso de Filosofia  
do Direito
Eduardo C. B. Bittar  
Guilherme Assis de Almeida

15ª edição (2021) 
904 páginas 
978-85-97-02629-0 

Esta Filosofia do Direito estabelece uma relação entre a Filosofia, o Direito e o Pensamento 
Jusfilosófico, refletindo a respeito de seus fundamentos e horizontes. Os momentos mais 
importantes da história da Filosofia do Direito se apresentam num estudo sistematizado, 
desde suas origens gregas, passando pela sua trajetória medieval, pelas transformações 
ocorridas na modernidade, tratando, também, da Filosofia do Direito contemporânea, seus 
horizontes e quadrantes, apontando e desenvolvendo seus caminhos específicos. Obra de 
reflexão crítica, sistemática e didática.

Filosofia do Direito
Alysson Leandro Mascaro

8ª edição (2021) 
560 páginas 
978-85-97-02672-6 

A Filosofia do Direito, de Paulo Nader, é um livro completo e atualizado. Os aspectos mais 
relevantes da scientia altior são abordados com amplitude e profundidade pelo renomado autor, 
que já brindou a comunidade universitária com a Introdução ao Estudo do Direito e a Coleção 
Curso de Direito Civil – valiosas contribuições ao ensino e à pesquisa.

Filosofia do Direito
Paulo Nader

27ª edição (2020) 
400 páginas 
978-85-309-9005-3 
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Fruto de vários anos de atividade didática, este livro expõe a filosofia do direito e seus 
principais temas. Aborda a diferença entre filosofia e ciência e entre filosofia do direito e 
outras matérias jurídicas, a natureza e o conceito mesmo de direito, concebido como prática 
social, as teorias da interpretação e suas diferenças em relação às teorias do conhecimento 
em geral, bem como das relações entre direito e moral. Por meio de exposição didática, a obra 
oferece uma visão original e teoricamente fundada da filosofia do direito mais inovadora. 
Combina acessibilidade para iniciantes e teoria apta a satisfazer os mais adiantados.

Curso de Filosofia  
do Direito  
– O Direito Como Prática
José Reinaldo de Lima Lopes
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440 páginas 
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F I L O S O F I A  D O  D I R E I T O Í N D I C E

Esta obra terá cumprido seus objetivos se for capaz de estimular a leitura direta dos clássicos. 
Para tanto, acompanha cada capítulo um roteiro de leituras complementares e textos 
clássicos fundamentais que poderão ser estudados em elementos para a compreensão do que 
pode ser um método de leitura rigorosa de textos conceitualmente complexos. 

Curso de Filosofia  
Política – Do Nascimento da 
Filosofia a Kant
Ronaldo Porto Macedo Jr.

1ª edição (2008) 
480 páginas 
978-85-224-5021-3    
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F I N A N C E I R O Í N D I C E

“O livro é singular na sua abordagem, pois parte da combinação única do 
tom sempre construtivo e bastante realista com o rigor dogmático que se 
espera da academia jurídica – muito bem representada pela função que exerce o autor como 
renomado professor adjunto de Direito Financeiro da majestosa Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) – e a visão pragmática requerida pela experiência dos problemas 
concretos no desempenho do honroso múnus público de Desembargador Federal do Tribunal 
Regional Federal da 2ª Região.”

Curso de Direito 
Financeiro Brasileiro
Marcus Abraham 

6ª edição (2021) 
536 páginas 
978-85-309-9009-1   

O objetivo deste livro é tratar, de forma didática, dos princípios e das normas aplicáveis ao 
Direito Financeiro, bem como da jurisprudência sobre o tema. Nesse sentido, a autora, com 
uma linguagem acessível e agradável, traz os conceitos principais deste ramo do Direito, 
analisa seus princípios e detalha a atividade financeira do Estado, dividindo-a em dois passos: 
o estudo do orçamento público e a compreensão da disciplina das receitas e despesas 
públicas. Analisa, ainda, a questão do endividamento público e dos precatórios. Ao longo de 
todo o livro, posiciona o leitor sobre a orientação jurisprudencial dominante acerca de seus 
mais relevantes debates, especialmente do Supremo Tribunal Federal, fornecendo um olhar 
abrangente e atual sobre a disciplina.

Direito Financeiro
Tathiane Piscitelli

7ª edição (2021) 
272 páginas 
978-85-309-7727-6 
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O esgotamento da 18ª edição deste livro confirma a atualidade da obra de Baleeiro e o fato 
de que as notas nela inseridas agregaram ainda mais conteúdo ao texto. Nesta nova edição, 
além de ajustes na redação, dedicados a colocá-la em dia com alguma mudança legislativa 
e com inovações da jurisprudência – que tem mudado até mais que a própria legislação –, 
atualizaram-se alguns dados de indicadores econômicos relativos ao período compreendido 
entre os anos de 2011 e 2015. 

Uma Introdução à Ciência 
das Finanças
Aliomar Baleeiro   
Hugo de Brito Machado Segundo

19ª edição (2015) 
728 páginas 
978-85-309-6114-5    

Esta obra aborda de forma didática e completa, em sua Parte I, os quatro objetos do Direito 
Financeiro: a despesa pública, a receita pública, o orçamento e o crédito público. Na Parte 
II, promove o estudo do Direito Tributário e do Sistema Tributário Nacional, bem como de 
matérias afins como processos administrativo e judicial tributários e crimes tributários, 
salientando sempre os aspectos polêmicos. Atualizada e aprimorada dentro da visão crítica 
da realidade social que influencia a ordem jurídica como um todo, apresenta sua proposta de 
Reforma Tributária com acesso pelo material suplementar online.

Direito Financeiro e 
Tributário
Kiyoshi Harada

29ª edição (2020) 
928 páginas 
978-85-97-02430-2
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H I S T Ó R I A  D O  D I R E I T O Í N D I C E

Curso de História do Direito resulta de longa experiência no ensino da disciplina. Pensando 
nas dificuldades sentidas e compartilhadas por outros professores Brasil afora quanto à 
inexistência de fontes primárias de fácil acesso em português e na importância do contato 
direito dos alunos com juristas clássicos e documentos, mesmo num curso panorâmico, o livro 
está dividido em capítulos contendo introdução ao período histórico, sugestão de leituras de 
aprofundamento, indicação de filmografia de interesse para o tema e proposta de exercícios e 
leituras dirigidas. Ao final de cada capítulo, aparecem as Fontes da época.

Curso de História  
do Direito
José Reinaldo de Lima Lopes

Rafael Mafei Rabelo Queiroz 

Thiago dos Santos Acca

4ª edição (2021) 
592 páginas 
978-85-97-02755-6   

Esta obra trata de uma introdução histórico-crítica sobre alguns momentos da cultura jurídica 
no horizonte do Ocidente (priorizando ideias, pensadores e obras) e no Brasil (formação 
e evolução do seu Direito institucional), contextualizando, por meio da interpretação de 
teor sociopolítico, a releitura e a revisão da tradição normativa formalista, oferecendo 
elementos para a edificação de nova historicidade no Direito. Com isso, alunos, docentes e 
pesquisadores do Direito e de áreas afins têm a oportunidade privilegiada de compreender 
melhor a cultura normativa de seu País.

Autores de excelência, que vêm testemunhando em favor da afirmação da própria disciplina 
da História do Direito nos cursos de graduação e pós-graduação. Não por outro motivo, 
a abordagem da obra é intertemática e interdisciplinar, reunindo estudos sobre questões 
aplicadas, técnicas, políticas e conceituais, além de registros e documentos de significativo 
impacto na órbita da cultura do Direito.

História do  
Direito no Brasil   
Tradição no Ocidente e no Brasil
Antonio Carlos Wolkmer

11ª edição (2019) 
384 páginas 
978-85-309-8703-9 

História do Direito 
Brasileiro
Eduardo Bittar (org.)

4ª edição (2017) 
624 páginas 
978-85-97-01348-1   

Os processos de mudança social e seu impacto sobre o Direito são motivos mais que 
pertinentes para justificar a importância da história do Direito nos cursos jurídicos. Algumas 
mudanças derivam de transformações no papel do Estado na sociedade: um Estado liberal cede 
seu lugar a um Estado intervencionista, que por seu turno parece ceder seu lugar a um Estado 
árbitro-regulador. Livro-texto para as disciplinas História do Direito e do Pensamento Jurídico, 
Introdução ao Estudo do Direito e Filosofia do Direito do curso de graduação em Direito.

O Direito na História – 
Lições Introdutórias
José Reinaldo de Lima Lopes

6ª edição (2019) 
392 páginas 
978-85-97-01898-1  
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H I S T Ó R I A  D O  D I R E I T O Í N D I C E

A finalidade deste livro é apresentar uma introdução ao Direito como fenômeno histórico, 
de modo a contribuir para a formação do olhar crítico e reflexivo de todos os estudiosos do 
Direito. Para alcançar tal propósito, o texto busca refazer o percurso histórico-jurídico do 
ocidente lançando luzes sobre determinados acontecimentos jurídicos de modo a fornecer 
ao leitor um roteiro para seu estudo. Leitura complementar para as disciplinas Introdução 
ao Estudo do Direito, História do Direito, Fundamentos do Direito, Filosofia do Direito, 
Sociologia do Direito e Metodologia do Direito dos cursos de graduação e de pós-graduação 
em Direito.

Introdução à História  
do Direito
Vicente Bagnoli  
Susana Mesquita Barbosa  
Cristina Godoy

1ª edição (2014) 
224 páginas 
978-85-224-8825-4   
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Direito Romano
José Carlos Moreira Alves

20ª edição (2021) 
872 páginas 
978-65-596-4048-5

Este manual tem por objeto o estudo das instituições do Direito Privado do Direito Romano. 
Abarcando mais de doze séculos de evolução, nele desfilam os problemas da construção, 
expansão, decadência e extinção do Império Romano. Assim, o Direito Romano é notável 
campo de observação do fenômeno jurídico em todos os seus aspectos. Como provam as 
muitas edições desta obra, o objetivo pretendido por seu autor foi atingido: o de redigir um 
instrumento de estudo capaz de proporcionar o conhecimento dos princípios do Direito 
Romano e também fornecer, nas notas que a ilustram, os elementos necessários aos que 
desejarem aprofundar esse conhecimento.

e e-Book

Esta obra propõe-se a construir uma “unidade do diverso” não só porque abrange uma 
miríade de civilizações e períodos históricos, mas porque, por meio de histórias sociais, 
políticas e jurídicas próprias, traça-se aquilo que se ousa chamar de Direito Ocidental. 
Consta, ao final de cada capítulo, um resumo sociojurídico de cada período. No final do livro, 
são apresentados o Código de Hamurabi, o Pentateuco, a Lei das XII Tábuas, O Imperador 
Caracala Estende a Cidadania Romana, o Édito de Milão e o Corpus Juris Civilis, de Justiniano.

História do Direito  
no Ocidente – Antiguidade: 
Oriente, Grécia, Roma e Ibéricos
José Manuel de Sacadura Rocha

1ª edição (2015) 
272 páginas 
978-85-309-6383-5
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Nossa História do Direito Brasileiro pode ser considerada uma obra de Ciência e um texto 
escolar. Alicerçada nas confidências seguras das fontes e muito refletida do ponto de vista 
doutrinal, repousa no modo histórico de pensar o Direito e percorre os diferentes modos 
como a História o foi pensando.

História do Direito 
Brasileiro
Rui de Figueiredo Marcos  
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1ª edição (2014) 
676 páginas 
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I N T E R N A C I O N A L  P R I VA D O Í N D I C E

Esta obra explora, em seis partes, a história, a filosofia e o método da ciência que trabalha 
com o conflito das leis e das jurisdições no campo internacional. Os autores nos brindam 
com estudo didático, ensinando como tais conflitos podem ser solucionados e analisando 
as fontes, regras de conexão, princípios da disciplina e a metodologia da aplicação, prova e 
interpretação da lei estrangeira e o processo internacional (competência, cooperação jurídica 
e arbitragem internacionais e imunidade de jurisdição). Abordam ainda a nacionalidade, 
condição jurídica do estrangeiro e temas das obrigações contratuais e extracontratuais.

Direito Internacional 
Privado – Parte Geral e 
Processo Internacional
Jacob Dolinger 
Carmen Tiburcio

15ª edição (2020) 
744 páginas 
978-85-309-8787-9

Curso de Direito 
Internacional Privado
Florisbal de Souza Del’Olmo
Augusto Jaeger Junior

12ª edição (2017) 
416 páginas 
978-85-309-7320-9  

Essa 12ª edição, agora em coautoria com o Prof. Dr. Augusto Jaeger Junior, complementa e 
aprimora as revisões e atualizações das anteriores, alicerçando o intuito de tornar a obra cada 
vez mais apropriada e próxima do ideal que sonhamos para ela. O novo Código de Processo 
Civil redundou em mudanças substanciais em alguns capítulos. 
A obra, porém, continua sendo objetiva, prática, atual e com linguagem clara, além de 
manter os resumos e as questões propostas no final de cada capítulo, possibilitando ao leitor 
explicitar o que aprendeu, refletir sobre o aprendizado e dominar o conteúdo estudado.

Este é um livro pensado pela autora a partir das aulas ministradas na disciplina de Direito 
Internacional Privado na Faculdade de Direito do Largo São Francisco (Universidade de 
São Paulo), assim como de sua militância na advocacia. A atmosfera na qual este livro foi 
maturado e escrito é a do cosmopolitismo das relações humanas, que geram efeitos jurídicos 
e econômicos de caráter transnacional ou multinacional. Em suas entrelinhas encontra-se 
um chamado constante à vocação internacional e comparada da pesquisa e do pensamento 
jurídico contemporâneos. Sua pretensão é ser útil e entendido pelos estudiosos do Direito, 
em especial pelos estudantes.
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Este livro estuda todo o Direito Internacional Privado brasileiro para o fim de demonstrar o 
caminho que há de percorrer o juiz na resolução dos conflitos de leis no espaço com conexão 
internacional. (...) A matéria vem aqui apresentada com visão contemporânea e renovada, 
tanto em método quanto em conteúdo, nada similar à versada no Brasil pela doutrina em 
geral. A disciplina é compreendida para além de mera técnica conflitual, sob a ótica dos que 
estão no epicentro das relações jurídicas: os seres humanos.
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I N T E R N A C I O N A L  P Ú B L I C O Í N D I C E

Destinado aos alunos de graduação e pós-graduação em Direito e Relações Internacionais, 
este Curso de Direito Internacional Público versa com rigor e profundidade os temas centrais 
dessa disciplina. Nenhum assunto do programa atual da matéria foi deixado de lado, e para 
cada um deles o Autor dedica um estudo detalhado, fundamentado no que há de melhor e 
mais atual nos níveis doutrinário e jurisprudencial. Além do mais, o Direito das Gentes vem 
aqui tratado com visão atual e metodologia renovada, tudo para oferecer ao estudante seguro 
aprendizado e ótima fixação do texto.

Esta obra reúne temas para o conhecimento da evolução e das tendências do Direito 
Internacional, disciplina indissociável do nosso cotidiano, por estar diretamente relacionada 
a fenômenos muito propalados atualmente, como a globalização ou a internacionalização 
das relações entre pessoas físicas, pessoas jurídicas e países. Livro-texto para as disciplinas 
Direito Internacional Público dos cursos de graduação em Direito e Direito Internacional 
dos cursos de Relações Internacionais. Obra de relevante interesse para os advogados 
e diplomatas que atuam na área, bem como para profissionais especialistas em Direito 
Internacional.
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I N T R O D U Ç Ã O  A O  E S T U D O  D O  D I R E I T O Í N D I C E

O livro traz a experiência do autor como doutrinador e advogado, refletindo a longa 
experiência de mais de quarenta anos no mundo do Direito. Os temas foram escolhidos e 
examinados segundo uma previsão de utilidade para aquele que inicia o estudo do Direito. 
A obra contém vídeos explicativos com os principais pontos da matéria e resumos das 
concepções apresentadas, além de contemplar questões e casos práticos.

Introdução ao Estudo  
do Direito
Marçal Justen Filho

2ª edição (2021) 
432 páginas 
978-65-596-4055-3  

e e-Book

Este livro não é uma simples exposição de conceitos básicos da Ciência Jurídica nem uma 
apresentação sintética de teorias e concepções do fenômeno jurídico. O autor procura 
percorrer as sistematizações e classificações próprias do saber dogmático; entremeando-as 
com explicações históricas e filosóficas, sociológicas e políticas, de modo que o leitor, ao 
mesmo tempo que toma conhecimento da terminologia e da metodologia, aprende também 
a localizá-las, descobrindo-lhes as funções nos quadros de uma visão do direito como um 
fenômeno de dominação. Livro-texto para a disciplina Introdução ao Estudo do Direito do 
curso de graduação em Direito.

Introdução ao Estudo  
do Direito
Tércio Sampaio Ferraz Jr.

11ª edição (2019) 
368 páginas 
978-85-97-02123-3 

Somente com sólidas razões uma obra didática permanece, anos a fio, na preferência de 
mestres e acadêmicos de Direito. É o que se verifica com esta obra, de Paulo Nader. Um 
conjunto de predicados, de forma e conteúdo, traça o seu diferencial. Para ele, jurista-filósofo, 
a fonte maior do Direito reside na pessoa natural, na dignidade que lhe é inerente. O Direito 
deve ser lido na sociedade, mas necessariamente haverá de consagrar os postulados básicos 
da justiça substancial: respeito à vida, à liberdade e à igualdade de oportunidade.

Introdução ao Estudo  
do Direito
Paulo Nader

43ª edição (2021) 
456 páginas 
978-85-309-9194-4

“Introdução ao Estudo do Direito”, de Alysson Leandro Mascaro, Professor da USP, apresenta 
o Direito em sua história, explicando suas estruturas, fundamentos, técnicas e determinações 
sociais. Neste livro, ao mesmo tempo didático e de aprofundamento teórico, Mascaro 
sistematiza a teoria geral das técnicas do Direito a partir de uma perspectiva filosófica crítica, 
abrindo novos ângulos de entendimento para o estudante e o profissional do direito.

Introdução ao Estudo  
do Direito
Alysson Leandro Mascaro

7ª edição (2021) 
208 páginas 
978-85-97-02338-1

e e-Book

e e-Book

e e-Book
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I N T R O D U Ç Ã O  A O  E S T U D O  D O  D I R E I T O Í N D I C E

Antes de ser tecnicamente uma Introdução ao Estudo do Direito, denominação da disciplina 
nos cursos de graduação, este livro aponta os primeiros fundamentos da ciência jurídica e 
se destina primordialmente a todos aqueles que iniciam seus estudos nesse campo ou dele 
querem tomar conhecimento, como também desejam reavivar conceitos fundamentais. [...] 
Por isso mesmo, ao transitar pelos filósofos, sociólogos, historiadores e juristas em geral, 
citados em ampla bibliografia, este trabalho busca descortinar vastos horizontes e preparar 
espíritos para os múltiplos caminhos que podem ser trilhados no Direito.

Introdução ao Estudo  
do Direito   
Sílvio de Salvo Venosa

6ª edição (2018) 
287 páginas 
978-85-97-01841-7

e e-Book

A obra sintetiza o direito nacional com uma linguagem didática, objetiva e crítica. Ao mesmo 
tempo que é um manual de direito que se espraia por todas as áreas do conhecimento jurídico 
– para citar algumas, direito constitucional, administrativo, tributário, civil, consumidor –, traça, 
em alguns momentos, um horizonte inter-relacional em que o direito aparece contextualizado 
na modernidade. O autor Marcelo Grillo apresenta uma obra direta e significativa, que inova ao 
simplificar o ensino sem descer à vala comum dos manuais breviários, proporcionando, assim, 
ao leitor, um conhecimento jurídico sólido, crítico e acessível.

Instituições de Direito 
Público e Privado
Marcelo Grillo

1ª edição (2020) 
272 páginas 
978-85-970-2337-4 

Esta obra reúne em único volume os conceitos básicos dos principais ramos do Direito, 
disciplina exigida em diversos cursos, como Administração, Ciências Contábeis, Atuariais, 
Economia, entre outros. O livro apresenta ao leitor o universo do Direito, de modo facilitado 
e didático, estruturando o estudo de acordo com as relações estabelecidas em sociedade: 
direito público e direito privado. A obra também é indicada para o novo estudante de Direito 
e para aqueles que se preparam para concursos públicos que requerem conhecimentos gerais 
da matéria.

Instituições de direito 
público e privado 
Guilherme de Souza Nucci

1ª edição (2019) 
320 páginas 
978-85-309-8460-1

e e-Book Prof. e e-Book
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Quando uma obra alcança sucessivas edições é sinal de consagração pública, e o autor 
merece parabéns, pois não é comum que isso aconteça com muitos livros, principalmente 
no Brasil. Os meios universitários, principais promotores dessa consagração, têm nesta nova 
edição algumas novidades importantes, embora globalmente a obra não se tenha afastado 
dos programas exigidos nas diversas faculdades, uma vez que se destina, primordialmente, a 
quem se inicia na tortuosa senda do aprendizado da Ciência do Direito. 

Introdução ao Estudo  
do Direito
Paulo Dourado de Gusmão

49ª edição (2018) 
512 páginas 
978-85-309-7932-4   
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I N T R O D U Ç Ã O  A O  E S T U D O  D O  D I R E I T O Í N D I C E

“A propositura de um modelo linguístico-pragmático para a análise da norma jurídica releva 
uma questão preliminar de natureza metodológica. (...) Não é nossa intenção definir o direito 
e seu método de investigação, mas, apenas, a de propor um modelo capaz de examiná-lo 
num dos seus aspectos de manifestação. Nossa proposta é a de tratar o direito do seu ângulo 
normativo (sem afirmar que o direito se reduz à norma) e encarar a norma do ponto de vista 
linguístico-pragmático (sem afirmar que a norma jurídica tenha apenas esta dimensão).” Tercio 
Sampaio Ferraz Jr.

Teoria da Norma Jurídica –  
Ensaio de Pragmática da 
Comunicação Normativa
Tercio Sampaio Ferraz Jr.    

5ª edição (2016) 
176 páginas 
978-85-97-00814-2

e e-Book

A elaboração deste livro se deve a duas convicções do autor: a primeira é a de que não se 
consegue compreender adequadamente o Direito, em qualquer de suas especialidades, sem um 
razoável conhecimento da Teoria Geral do Direito. E a segunda é a de que muitos equívocos são 
cometidos por especialistas exatamente por causa da insuficiência desse conhecimento. Livro-
texto para as disciplinas Introdução ao Estudo de Direito e Teoria Geral do Direito do curso de 
graduação em Direito. Leitura complementar para a disciplina Teoria Geral do Estado dos cursos 
de graduação em Direito.

Introdução ao Estudo  
do Direito
Hugo de Brito Machado

3ª edição (2012) 
240 páginas 
978-85-224-7103-4   
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L E G I S L A Ç Ã O Í N D I C E

Com o novo Vade Mecum+ Método, você pode dizer: vai comigo! O Vade Mecum chega à 13ª 
edição reformulado e com letra maior, oferecendo diversos facilitadores de usabilidade, consulta 
e manuseio: e-book gratuito, com função leitura; vídeos sobre os principais temas; podcasts 
de legislação; índice alfabético-remissivo unificado; atualização on-line gratuita no formato da 
página; e material suplementar para download. Seu mais completo parceiro de estudos e provas 
está também com projeto gráfico reformulado: cores para melhor identificação das matérias e 
das mais recentes atualizações, índice alfabético-remissivo unificado colorido, fitas marcadoras 
em 4 cores, tarjas laterais internas e principais atualizações na contracapa.

O Vade Mecum Compacto Método possui formato inovador, projeto gráfico prático e 
moderno, e conta com:
• Índice alfabético-remissivo unificado: desenvolvido para tornar mais rápida e fácil a consulta 
por termos, traz, de forma prática e organizada, toda a legislação relevante sobre o tema, permi-
tindo maior agilidade na localização dos dispositivos legais pertinentes.
• Material suplementar para download:

• CPC/1973 na íntegra e tabela comparativa (CPC/1973 x CPC/2015);
•  Regimentos Internos do STF, STJ e TST e legislação selecionada;
• CLT comparada com a Reforma Trabalhista.

• Acompanhamento legislativo on-line: destaque para informações sobre as normas de maior im-
pacto nos principais ramos do direito brasileiro, bem como aquelas que alterarem os dispositivos 
legais contidos nesta obra publicadas ao longo do ano.

Vade Mecum+  
Método 2021
Equipe Método

13ª edição (2021) 
2.568 páginas 
978-85-309-9351-1

A CLT Organizada, em sua 7ª edição, sob a coordenação dos professores Vólia Bomfim, Iuri Pinheiro e 
Fabrício Lima, oferece diversos facilitadores de usabilidade, consulta e manuseio para lhe acompanhar na 
sua rotina de estudos, provas e prática profissional. 
Além de contar com criteriosa seleção e organização de normas e ainda mais remissões no texto da CLT, 
incluindo notas com transcrição de artigos e súmulas relacionados, oferece diversas vantagens:
• E-book gratuito com função leitura
• Etiquetas Marca-fácil 
• Índice cronológico geral com todos os diplomas legais da obra
• A melhor experiência de consulta: Índice Alfabético-Remissivo Unificado

CLT ORGANIZADA – 
Consolidação das Leis  
do Trabalho
Equipe Método
Vólia Bomfim Cassar (org.)

7ª edição (2021) 
1.136 páginas 
978-85-309-9348-1

e e-Book

e e-Book

e e-Book

Material Suplementarms Material Suplementarms

Vade Mecum  
Compacto – Método
Equipe Método

1ª edição (2019) 
2.216 páginas 
978-85-309-8445-8 Material Suplementarms

Vade Mecum  
Método –  
Internacional
Equipe Método

15ª edição (2019) 
1.536 páginas 
978-85-309-8452-6

• Constituição Federal
• Direito Internacional Público
• Desarmamento e segurança
• Direito dos Tratados
• Direito Internacional Ambiental
• Direito Internacional do Trabalho
• Direito Internacional Econômico – 
• Convênio Constitutivo do FMI
• Direito Internacional Penal
• Direitos Humanos
• Espaço aéreo e cósmico
• Mercosul
• Nacionalidade e cidadania
• Organizações internacionais

• Relações diplomáticas e consulares
• Direito Internacional Privado
• Alimentos no estrangeiro
• Arbitragem comercial
• Cartas rogatórias
• Código Bustamante
• Conferência de Haia
• Estatuto do Unidroit
• Execução de sentenças arbitrais
• Homologação de sentença estrangeira

O Vade Mecum Método – Internacional conta com:
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L E G I S L A Ç Ã O Í N D I C E

Este Código de Defesa do Consumidor consolida décadas de tradição do GEN – Editora Atlas 
na publicação de livros jurídicos. Confiantes em superar os constantes desafios, entregamos ao 
público um material consistente, funcional e atualizado, abrangendo o CDC, Legislação relacionada 
e complementar, Súmulas dos Tribunais Superiores e Índice Alfabético-Remissivo Unificado, com 
um projeto gráfico prático e moderno, que permite a otimização na busca de informações. Trata-
se de legislação criteriosamente selecionada e organizada para atender a estudantes, candidatos a 
concursos públicos, técnicos e profissionais do Direito e das mais diversas áreas do conhecimento. 
Aos adquirentes da presente edição do Código de Defesa do Consumidor, é oferecido conteúdo on-
line exclusivo e gratuito.

Código de Defesa 
do Consumidor
Equipe Atlas

35ª edição (2021) 
224 páginas 
978-85-97-02703-7

e e-Book

Material Suplementarms

Esta Constituição da República Federativa do Brasil consolida décadas de tradição do GEN – Editora 
Atlas na publicação de livros jurídicos. Confiantes em superar os constantes desafios, entregamos 
ao público um material consistente, funcional e atualizado, abrangendo o texto da CF, Legislação 
sobre o Processo Constitucional, Súmulas do STF e Índice Alfabético-Remissivo Unificado, com 
um projeto gráfico prático e moderno, que permite a otimização na busca de informações. Trata-
se de legislação criteriosamente selecionada e organizada para atender a estudantes, candidatos a 
concursos públicos, técnicos e profissionais do Direito e das mais diversas áreas do conhecimento. 
Aos adquirentes da presente edição, é oferecido material suplementar exclusivo e gratuito com as 
Emendas Constitucionais na íntegra.

Esta obra oferece, além das NRs 1 a 37, legislação criteriosamente selecionada e organizada para 
atender a estudantes, candidatos a concursos públicos, técnicos e profissionais do Direito e das mais 
diversas áreas do conhecimento. Apresenta um projeto gráfico prático e moderno que permite a 
otimização na busca de informações. A obra disponibiliza, ainda, índice alfabético-remissivo unificado; 
acompanhamento legislativo on-line; e-book gratuito; material suplementar para download com 
legislação, questões de concursos e formulários editáveis; tabelas dinâmicas e calculadoras.

Constituição da República 
Federativa do Brasil
Equipe Atlas 
Alexandre de Moraes (org.)

50ª edição (2021) 
472 páginas 
978-85-97-02744-0

Segurança e Medicina  
do Trabalho
Equipe Atlas

86ª edição (2021) 
1.024 páginas 
978-85-97-02706-8

e e-Book

e e-Book

Material Suplementarms

Material Suplementarms

QR Code

https://www.grupogen.com.br/codigo-de-defesa-do-consumidor
https://www.grupogen.com.br/codigo-de-defesa-do-consumidor
https://www.grupogen.com.br/codigo-de-defesa-do-consumidor-lei-8-078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.grupogen.com.br/constituic-o-da-republica-federativa-do-brasil
http://www.grupogen.com.br/constituic-o-da-republica-federativa-do-brasil
http://www.grupogen.com.br/constituic-o-da-republica-federativa-do-brasil
http://www.grupogen.com.br/constituic-o-da-republica-federativa-do-brasil
https://www.grupogen.com.br/constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-de-5-de-outubro-de-1988
https://www.grupogen.com.br/seguranca-e-medicina-do-trabalho


L E I T U R A S  C O M P L E M E N TA R E S Í N D I C E

Teoria da Argumentação Jurídica é uma das mais influentes obras da Filosofia do Direito 
surgida nos últimos tempos. Publicada em 1978, foi traduzida para oito idiomas (inglês, 
espanhol, italiano, português, lituano, croata, coreano, chinês). 
O tema central deste livro se estabelece em torno da seguinte indagação: é possível uma 
fundamentação racional das decisões jurídicas? Isto é, há possibilidade de determinar critérios 
que se imponham a discursos práticos e especificamente ao discurso jurídico, em que há 
questões valorativas em debate, de modo que possam ser esses discursos chamados de 
racionais?

“É primorosa a tradução da Ética a Nicômaco que chega agora às mãos do leitor brasileiro. 
Fruto da combinação da vocação do tradutor para a filosofia, de sua elegância e sobriedade 
na escrita, e de anos de dedicação ao estudo de Aristóteles e da língua grega. [...] Embora não 
se possa falar de autonomia do direito entre os gregos, reconhece-se o mérito excepcional 
de Aristóteles de ter assinalado, pela primeira vez e em termos absolutamente explícitos, a 
autonomia do pensamento prático, da razão mobilizada no agir, em contraposição à razão 
teórica, epistêmica, que está em jogo na ciência.” (Nuno Manuel Morgadinho dos Santos 
Coelho)

Teoria da Argumentação 
Jurídica – A Teoria do 
Discurso Racional como Teoria da 
Fundamentação Jurídica
Robert Alexy

5ª edição (2020) 
328 páginas 
978-85-309-8778-7  

Ética a Nicômaco
Aristóteles
Tradutor: Antônio Jorge de Castro Caeiro

2ª edição (2017) 
288 páginas 
978-85-309-7637-8

e e-Book

Carlos Maximiliano foi um político, jurista e magistrado brasileiro, que, ao publicar a obra 
Hermenêutica e Aplicação do Direito, trouxe à comunidade jurídica fundamental contribuição 
para auxiliar na solução dos problemas de compreensão axiológica entre o sistema normativo 
e a realidade. 
A Hermenêutica jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos 
aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito, descobrindo 
e fixando os princípios que regem a interpretação, isto é, a teoria científica da arte de 
interpretar.

Hermenêutica e  
Aplicação do Direito
Carlos Maximiliano

22ª edição (2020) 
392 páginas 
978-85-309-9108-1

e e-Book

A luta pelo Direito, clássico da literatura jurídica, é indispensável aos estudantes e operadores 
do Direito. A paz é o fim que o Direito tem em vista; a luta é o meio de que se serve para o 
conseguir. Dessa forma, o autor tencionou desenvolver a ideia de que a luta é o trabalho do 
Direito, pelo que diz respeito tanto à necessidade prática como à importância moral. Ela é 
para o Direito o que o trabalho é para a propriedade.

A luta pelo Direito
Rudolf Von Ihering 
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978-85-309-7624-8
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L E I T U R A S  C O M P L E M E N TA R E S Í N D I C E

Não obstante o romper dos séculos, a Revolução Francesa ainda é objeto de amplas 
reflexões nas mais variadas searas do conhecimento humano. [...] Nesse período, foi de 
grande importância a contribuição de Emmanuel Joseph Sieyès, mais conhecido como Abade 
Sieyès, clérigo, cientista político, revolucionário e homem público. [...] Em 22 de julho de 
1789, apresentou, perante o Comitê de Constituição, o escrito intitulado Préliminaire de La 
Constitution. Reconnaissance et Exposition Raisonée des Droits de l?Homme et du Citoyen, 
ora oferecido ao leitor de língua portuguesa sob o título Exposição Refletida dos Direitos do 
Homem e do Cidadão.
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Este livro contém artigos de Robert Alexy e de outros autores sobre temas centrais da Teoria 
Discursiva do Direito, destacando-se o ensaio Princípios Formais. Este ensaio constitui uma 
análise do papel dos princípios formais na determinação do âmbito da discricionariedade 
legislativa e, consequentemente, do papel das cortes constitucionais como órgãos de controle 
das violações a direitos fundamentais. Alexy entende que o peso abstrato (ou importância) dos 
princípios colidentes, a intensidade da lesão a um princípio e a importância do cumprimento 
do princípio colidente precisam ser conectados não só com a certeza das suposições empíricas, 
mas também com a certeza das suposições normativas referentes ao caso.

Este livro reúne 12 artigos publicados por Alexy entre 1978 e 2012, bem como três 
entrevistas, duas publicadas e uma inédita. A obra aborda de forma conjunta o sistema da 
Teoria Discursiva do Direito desenvolvida por Alexy, propiciando assim uma visão de conjunto 
de seus três elementos fundamentais: o discurso e a argumentação jurídica, os direitos 
fundamentais e sua construção em princípios e o conceito e a natureza do Direito. Além 
disso, propicia o acompanhamento do desenvolvimento da evolução da teoria de Alexy ao 
longo do tempo e traz algumas respostas do autor aos principais críticos de sua teoria.

Princípios Formais
Robert Alexy 

2ª edição (2018) 
160 páginas 
978-85-309-7871-6
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A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, surgiu em um dos períodos 
mais efervescentes da história da humanidade. A concisão de ideias e a plasticidade de suas 
disposições contribuíram, com grande intensidade, para a difusão dos direitos humanos no 
continente europeu, o que lhe rendeu uma posição de merecido destaque no âmbito das 
realizações humanas. Além disso, não foram poucos os que alardearam a sua originalidade 
e indicaram, como o seu fundamento de justificação, as ideias defendidas por Rousseau no 
célebre Contrato Social [...] Fonte de consulta para a compreensão dos direitos fundamentais 
sob uma perspectiva histórica, merecendo ser conhecida por todos os que se interessem pela 
temática, estudantes ou operadores do Direito.
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L E I T U R A S  C O M P L E M E N TA R E S Í N D I C E

Benjamin Constant proferiu, em 1819, o célebre discurso intitulado De la liberté des anciens 
comparée a celle des modernes. O que celebrizou o seu discurso na história do pensamento 
político foi a habilidade em demonstrar a linha evolutiva da liberdade política e da liberdade 
individual, bem como a estrita conexão que mantêm entre si. [...] Fonte de consulta para a 
compreensão da liberdade individual e do caráter instrumental dos direitos de participação 
política, merecendo ser conhecida por todos os que se interessem pela temática, estudantes 
ou operadores do direito.
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Cursar uma faculdade de Direito é um grande desafio. Mas será que não é possível facilitar 
um pouco a vida do estudante? Pedro Paulo Manus, professor, ministro aposentado do TST, 
advogado e diretor da Faculdade de Direito da PUC-SP, junto de sua filha, Ruth Manus, 
escritora, blogger, advogada, doutoranda e professora, decidiram colocar neste livro todos 
os melhores conselhos que deram aos seus alunos ao longo dos anos – e que gostariam de 
ter recebido quando estudantes. Seja para quem está pensando em entrar na faculdade ou 
para quem já está na pós-graduação, esta obra ajuda, encoraja e orienta com bom humor e, 
ao mesmo tempo, seriedade.
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L Ó G I C A ,  M E T O D O L O G I A ,  A R G U M E N TA Ç Ã O  E  H E R M E N Ê U T I C A Í N D I C E

Este livro oferece aos seus leitores as colunas mestras das letras jurídicas. Com tal propósito, 
a obra apresenta conceitos de língua e linguagem aplicados ao Direito, farto repertório 
vocabular jurídico e fundamentos teóricos acerca da comunicação e da argumentação 
jurídicas. Ademais, o livro contém explicações sobre as principais regras gramaticais da 
língua portuguesa aplicadas ao texto jurídico, além de desvendar a etimologia de palavras 
próprias do Direito. Traz, também, vasto rol de expressões em latim usualmente empregadas 
na linguagem forense, além dos principais brocardos jurídicos latinos, com as respectivas 
traduções e explicações teóricas.
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Teoria e Prática
Fabio Trubilhano  
Antonio Henriques

7ª edição (2021) 
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Este livro representa uma parcela da vivência dos autores – professores de Língua Portuguesa 
na graduação do Curso de Direito e na Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. 
Aficionados pelo discurso jurídico, submergiram em laboriosa pesquisa nessa área. Como 
resultado, oferecem esta obra que condensa teoria e prática referente à produção da 
narrativa e da argumentação jurídicas, tipologias presentes em todas as peças processuais. 
Ademais, encontra-se disponível um farto instrumental para aqueles que se iniciam na 
produção de petições iniciais, contestações e pareceres; peças indispensáveis tanto para o 
Exame da Ordem dos Advogados quanto para concursos públicos.
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Teoria da Argumentação Jurídica é uma das mais influentes obras da Filosofia do Direito 
surgida nos últimos tempos. Publicada em 1978, foi traduzida para oito idiomas (inglês, 
espanhol, italiano, português, lituano, croata, coreano, chinês). 
O tema central deste livro se estabelece em torno da seguinte indagação: é possível uma 
fundamentação racional das decisões jurídicas? Isto é, há possibilidade de determinar critérios 
que se imponham a discursos práticos e especificamente ao discurso jurídico, em que há 
questões valorativas em debate, de modo que possam ser esses discursos chamados de 
racionais?

Este livro reúne 12 artigos publicados por Alexy entre 1978 e 2012, bem como três 
entrevistas, duas publicadas e uma inédita. A obra aborda de forma conjunta o sistema da 
Teoria Discursiva do Direito desenvolvida por Alexy, propiciando assim uma visão de conjunto 
de seus três elementos fundamentais: o discurso e a argumentação jurídica, os direitos 
fundamentais e sua construção em princípios e o conceito e a natureza do Direito. Além 
disso, propicia o acompanhamento do desenvolvimento da evolução da teoria de Alexy ao 
longo do tempo e traz algumas respostas do autor aos principais críticos de sua teoria.

Teoria da Argumentação 
Jurídica – A Teoria do 
Discurso Racional como Teoria da 
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328 páginas 
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L Ó G I C A ,  M E T O D O L O G I A ,  A R G U M E N TA Ç Ã O  E  H E R M E N Ê U T I C A Í N D I C E

Nada do que é imprescindível para a elaboração de um excelente trabalho científico ficou 
de fora deste livro. Como escolher o tema a ser desenvolvido, como elaborar seu projeto 
científico, como cuidar dos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, tudo, enfim, 
mereceu a devida atenção dos autores. Obra enxuta, por força da sua linguagem direta, mas 
muito elucidativa e estimulante.

Este livro é um guia para questões práticas e teóricas que surgem no momento da elaboração 
de uma monografia jurídica, na conclusão formal de programa educacional de graduação ou 
pós-graduação, visando a algum título universitário específico, seja de bacharel, especialista, 
mestre ou doutor.
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Livro prático para a realização de trabalhos acadêmicos, como teses de doutorado, 
dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso, artigos científicos, sem deixar 
de discutir temas fundamentais à metodologia científica. Aborda desde os passos iniciais 
da pesquisa até a redação final dos resultados alcançados, oferecendo um leque de opções 
metodológicas que possibilitem ao pesquisador jurídico trilhar outros caminhos que não só a 
produção de trabalho exclusivamente bibliográfico ou de exegese da norma.

Metodologia Científica 
na Pesquisa Jurídica
Antonio Henriques  
João Bosco Medeiros

9ª edição (2017) 
432 páginas 
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Ao conceber este livro, Fernando Herren Aguillar teve em mente responder a uma grande 
questão: “como me posicionar em relação ao direito?”. Sua resposta constitui um detido 
esforço intelectual para permitir um posicionamento de cada jurista em relação às bases 
epistemológicas do direito. Livro-texto para as disciplinas Metodologia da Ciência do 
Direito, Metodologia Científica, Metodologia do Trabalho Científico, Introdução ao Direito, 
Epistemologia Jurídica, História do Direito e disciplinas propedêuticas em geral, dos cursos de 
graduação e de pós-graduação em Direito, Ciências Sociais e Filosofia. 
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L Ó G I C A ,  M E T O D O L O G I A ,  A R G U M E N TA Ç Ã O  E  H E R M E N Ê U T I C A Í N D I C E

Neste livro, Klaus Günther pretende evidenciar que é imprescindível explicitar a distinção 
entre justificação e aplicação. A justificação vincular-se-ia à validade: o processo pelo 
qual uma norma se justifica está associado ao seu critério de validade. Para ele, o critério 
de justificação se expressa por meio da universalidade do princípio moral, com a qual se 
estabelece um sentido recíproco-universal de imparcialidade, que deve referir-se tanto a 
pessoas quanto a procedimentos. Nesse sentido, a tese deste livro é a de que não é possível 
abdicar da razão prática.
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Carlos Maximiliano foi um político, jurista e magistrado brasileiro, que, ao publicar a obra 
Hermenêutica e Aplicação do Direito, trouxe à comunidade jurídica fundamental contribuição 
para auxiliar na solução dos problemas de compreensão axiológica entre o sistema normativo 
e a realidade. 
A Hermenêutica jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos 
aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito, descobrindo 
e fixando os princípios que regem a interpretação, isto é, a teoria científica da arte de 
interpretar.
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M E I O S  A LT E R N AT I V O S  D E  R E S O L U Ç Ã O  D E  C O N F L I T O S Í N D I C E

A arbitragem é um dos mais antigos meios de composição de conflitos pela 
heterocomposição, ou seja, a solução do conflito por um terceiro imparcial. O autor, 
demonstrando grande domínio sobre o tema, estabelece premissas fundamentais para sua 
compreensão. Em um texto didático e claro, são analisados diversos aspectos do instituto, 
como convenção de arbitragem, árbitros, procedimento e sentença arbitral, sentença arbitral 
estrangeira, bem como as técnicas de negociação, além da mediação e da conciliação. Cada 
capítulo é acompanhado de quadros que sintetizam os temas tratados, com legislação 
pertinente reproduzida em anexo e em material suplementar. 
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A entrada em vigor da Lei de Arbitragem e a declaração de sua constitucionalidade pelo 
Supremo Tribunal Federal criaram uma verdadeira alternativa no Brasil para a solução de 
litígios. Os autores, com mais de 30 anos de experiência em resolução de complexas disputas 
comerciais arbitrais e judiciais, e dedicadas formações acadêmicas – construídas inclusive em 
renomadas instituições no exterior –, apresentam aos leitores todas as grandes questões da 
Teoria Geral da Arbitragem debatidas pela doutrina e jurisprudência nacional e estrangeira, sem 
deixarem de expor a sua posição sobre as inúmeras questões discutidas ao longo da obra.
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De maneira didática e objetiva, o livro traz os principais tópicos relacionados aos chamados 
métodos adequados de solução de controvérsias, isto é, aos que podem oferecer melhores 
resultados em relação àqueles que poderiam ser alcançados pela via judicial. Nos capítulos 
iniciais, são abordados os mecanismos nos quais a resolução do conflito é alcançada por meio 
do consenso formado entre as partes - negociação, mediação e conciliação. Os capítulos finais 
tratam da arbitragem. Para facilitar a utilização didática da obra, os capítulos trazem questões 
de orientação de leitura e debate em sala de aula, além de indicação de material complementar.
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Esta obra, que é apresentada aos estudiosos e profissionais que atuam com a Arbitragem, 
está sistematizada em doze capítulos, abordando o desenvolvimento histórico-jurídico da 
arbitragem, no Brasil e no exterior; o acesso à jurisdição; a crise da jurisdição estatal; as 
tendências do processo civil contemporâneo e as formas alternativas de resolução de conflitos; 
os requisitos de admissibilidade do juízo arbitral e a escolha dos árbitros; a análise de aspectos 
destacados do processo e do procedimento arbitral; as tutelas provisórias; a carta arbitral; os 
recursos e os meios de impugnação, entre outros temas.
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M E I O S  A LT E R N AT I V O S  D E  R E S O L U Ç Ã O  D E  C O N F L I T O S Í N D I C E

Esta obra enseja uma abordagem jurídica e interdisciplinar da mediação em suas principais 
escolas e da negociação baseada em interesses e princípios, conforme a Escola de Harvard. 
Contempla a teoria do conflito, a conciliação, a arbitragem, o design de sistemas de disputas 
nas práticas resolutivas e colaborativas da advocacia, a avaliação neutra, os comitês de 
resolução de disputas (DRB), as práticas restaurativas e o sistema multiportas de acesso à 
justiça, consoante o CPC/2015 e a Lei de Mediação, de 2015, do Brasil. Com ênfase nas 
metodologias ativas, este livro trabalha as várias etapas do procedimento de mediação.

Mediação de  
Conflitos e Práticas 
Restaurativas
Carlos Eduardo de Vasconcelos

7ª edição (2020) 
352 páginas 
978-85-309-9099-2

e Somente e-Book
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O objetivo desta obra é identificar como a mediação, mecanismo afeito à noção de justiça 
consensual (não contenciosa), pode atender aos reclamos por uma melhor distribuição 
de justiça na composição de conflitos de índole cível. A partir do reconhecimento de que 
há vários caminhos para abordar as controvérsias, delineia-se um panorama geral sobre 
as possibilidades de composição para então definir o perfil de conversações proveitosas 
a partir da contribuição de mediadores. A principal vantagem da mediação é o resgate da 
comunicação, iniciativa que permite a adoção de posturas protagonistas dos participantes em 
relação ao desfecho dos impasses. 
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6ª edição (2021) 
472 páginas 
978-85-309-9090-9

e e-Book

http://www.grupogen.com.br/mediac-o-de-conflitos-e-praticas-restaurativas
http://www.grupogen.com.br/mediac-o-de-conflitos-e-praticas-restaurativas
http://www.grupogen.com.br/mediac-o-de-conflitos-e-praticas-restaurativas
http://www.grupogen.com.br/mediac-o-de-conflitos-e-praticas-restaurativas
http://www.grupogen.com.br/mediac-o-de-conflitos-e-praticas-restaurativas
http://www.grupogen.com.br/mediac-o-nos-conflitos-civis
http://www.grupogen.com.br/mediac-o-nos-conflitos-civis
http://www.grupogen.com.br/mediac-o-nos-conflitos-civis
https://www.grupogen.com.br/mediacao-nos-conflitos-civis


P E N A L  •  C O L E Ç Õ E S Í N D I C E

Guilherme de Souza Nucci

– Código Penal Comentado
– Manual de Direito Penal
– Manual de Processo Penal e Execução Penal 
– Código de Processo Penal Comentado 
– Prática Forense Penal
– Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 1
– Leis Penais e Processuais Penais Comentadas – Vol. 2

Direito Penal – Parte Geral e Especial

Processo Penal e Execução Penal

Vol. 1 – Curso de Direito Penal – Parte Geral

Vol. 2 – Curso de Direito Penal – Parte Especial

Vol. 3 – Curso de Direito Penal – Parte Especial



P E N A L  •  C O L E Ç Õ E S Í N D I C E

Manual de Direito Penal
Julio Fabbrini Mirabete  
Renato N. Fabbrini

Tratado de Direito Penal Brasileiro
Luiz Regis Prado

Direito Penal
Cleber Masson

Vol. 1 – Parte Geral – Arts. 1º a 120 do CP 

Vol. 2 – Parte Especial – Arts. 121 a 234-B do CP

Vol. 3 –  Parte Especial – Arts. 235 a 361 do CP

Vol. 1 – Parte Geral – Arts. 1º a 120 

Vol. 2 –  Parte Especial – Arts. 121 a 249 

Vol. 3 –  Parte Especial – Arts. 250 a 361

Vol. 1 – Parte Geral – Arts. 1º a 120 

Vol. 2 – Parte Especial – Arts. 121 a 212

Vol. 3 –  Parte Especial – Arts. 213 a 359-H

Direito Penal
Paulo César Busato

Vol. 1 – Parte Geral – Arts. 1o a 120 do CP

Vol. 2 – Parte Especial – Arts. 121 a 234-C do CP

Vol. 3 –  Parte Especial – Arts. 235 a 361 do CP



P E N A L  •  V O L U M E  Ú N I C O Í N D I C E

A obra compreende em um só volume todo o conteúdo da disciplina. A parte geral, 
expositiva, abrange o programa de direito penal das faculdades de direito e dos editais 
de concurso. A parte especial, esquemática, expõe cada tipo penal com suas principais 
particularidades e pontos relevantes. Revela, ainda, as variadas posições doutrinárias em 
questões controvertidas, manifestando sempre o entendimento do autor. Destinado, 
fundamentalmente, ao estudante de direito e de preparação para o ingresso em carreiras 
jurídicas, é útil também ao profissional pela sua ampla abordagem do direito penal.

Manual de  
Direito Penal 
Guilherme de Souza Nucci

17ª edição (2021) 
1.192 páginas 
978-85-309-9354-2

Esta 19ª edição vem devidamente revista e atualizada (Pacote Anticrime),
com vistas à solução de questões práticas e com detalhada análise doutrinária,
referências às decisões gráficas de tribunais superiores e quadro sinóticos
ao final dos capítulos. A obra abarca toda a matéria relativa às Partes Geral
e Especial do Direito Penal. Assim, sem perder sua essência, profundidade e
viés pragmático, o Curso de Direito Penal brasileiro, do Professor Luiz Regis Prado,
bem atende aos leitores, acadêmicos e profissionais do Direito.

O livro Direto Penal, de autoria dos Professores Artur de Brito Gueiros Souza e Carlos 
Eduardo Adriano Japiassú, assume a missão de transmitir aos estudiosos e aos profissionais 
os fundamentos primordiais do Direito Penal, com a profundidade, a objetividade e a 
didática que lhes são peculiares. A obra reúne os principais conceitos com fundamento 
na doutrina e na jurisprudência, bem como na legislação vigente. Este livro examina, em 
volume único, a Parte Geral e a Parte Especial do Direito Penal, tratando das teorias da lei 
penal, do crime e da pena, além da análise dos crimes em espécie. Cuida-se de uma obra, ao 
mesmo tempo, concisa, abrangente e atualizada, que certamente será útil para estudantes, 
cientistas e profissionais.

Curso de Direito  
Penal Brasileiro
Luiz Regis Prado

19ª edição (2021) 
1.528 páginas 
978-85-309-9411-2

Direito Penal– Volume Único
Carlos Eduardo Adriano Japiassú

Artur de Brito Gueiros Souza

2ª edição (2020) 
1.200 páginas 
978-85-970-2353-4

e e-Book

e e-Book

QR Code

e e-Book Prof.

Direito Penal – Parte 
Geral e Especial
Guilherme de Souza Nucci

7ª edição (2021) 
752 páginas 
978-85-309-9110-4

A Coleção Esquemas & Sistemas contempla as disciplinas de Direito Penal, Direito Processual 
Penal e Execução Penal, tendo como norte proporcionar ao leitor o ingresso no universo das 
ciências criminais de modo facilitado e didático. Para tanto, são explorados recursos visuais, 
como esquemas gráficos e quadros sinóticos, além de conceitos doutrinários indispensáveis, 
expostos sempre com uma abordagem clara e direta, o que otimiza a compreensão dos 
assuntos. Também, para melhor assimilação da matéria, o autor integra os textos legais de 
forma prática e objetiva, e traz, ao final dos capítulos, comentários a questões de concursos 
para que o leitor possa consolidar o aprendizado.

e e-Book Prof.
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Abrangendo tanto a parte geral quanto a parte especial do Código Penal, o livro surgiu da 
necessidade de trazer textos mais compactados aos estudantes e profissionais do direito, já 
familiarizados com o tema, mas que precisam, muitas vezes, de informações rápidas a título 
de memorização, ou mesmo utilização para compreensão de temas estudados anteriormente 
nos manuais sobre a matéria. O livro é composto por esquemas gráficos, chaves, conceitos 
resumidos, enfim, todos os recursos necessários que permitirão um célere e imediato 
entendimento dos pontos nele estudados, possibilitando ao leitor rememorar conceitos de 
forma ágil e prática.

Direito Penal Estruturado 
Rogério Greco

2ª edição (2021) 
936 páginas 
978-85-309-9339-9

e e-Book
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P E N A L  •  PA R T E  G E R A L Í N D I C E

O Curso de Direito Penal, dividido em três volumes, abrange todo o currículo da disciplina 
de modo detalhado. O primeiro volume dedica-se à Parte Geral do Código Penal, com 
a exposição de conceitos e institutos, de maneira didática e acessível, sem perder a 
profundidade. Os outros dois volumes concentram a Parte Especial, contando com análise 
minuciosa de cada tipo penal, aliada aos consagrados quadros esquemáticos e comparativos 
de crimes que otimizam a compreensão. É uma obra completa para todos os leitores, desde 
estudantes de graduação e pós-graduação, passando pelos concursandos e chegando aos 
operadores do direito.

A vasta experiência adquirida pelo autor no exercício do magistério, na prática da advocacia 
e na vivência das dificuldades e vicissitudes da tarefa legislativa resulta em um trabalho 
diferenciado, que provoca a reflexão, estimula controvérsias e concordâncias e o estudo da 
Ciência Penal. Em uma abordagem didática, clara e crítica dos temas, a obra se destina a 
auxiliar na formação dos estudantes e contribuir como instrumento de grande utilidade para 
professores e operadores do Direito. A cada edição, o trabalho é revisto e atualizado com as 
principais e mais recentes alterações legislativas pertinentes ao tema.

Curso de  
Direito Penal – Vol. 1
Parte Geral
Guilherme de Souza Nucci

5ª edição (2021) 
976 páginas 
978-85-309-9363-4

Fundamentos de  
Direito Penal
Miguel Reale Júnior

1ª edição (2020) 
448 páginas 
978-85-309-9113-5

Este primeiro volume da coleção “Direito Penal” apresenta a análise completa dos Títulos I a VIII da Parte Geral 
do Código Penal (arts. 1.º a 120), e está estruturado em três unidades principais: Teoria Geral do Direito Penal, 
Teoria Geral do Crime e Teoria Geral da Pena. O livro engloba temas como escolas penais e evolução doutrinária 
da disciplina; conceito e classificação do crime; erro de tipo; tentativa, desistência e arrependimento; concurso de 
pessoas; concurso de crimes; espécies de penas; ação penal; extinção da punibilidade, entre tantos outros. A Coleção 
“Direito Penal” tem por objetivo abranger todas as questões relevantes da disciplina, sendo indicada para ao público 
universitário, a quem se prepara para provas e concursos públicos em geral, e também aos operadores do Direito 
Penal. Com a utilização de recursos didáticos, como gráficos e quadros que facilitam a aprendizagem, o autor expõe 
não apenas a doutrina clássica, mas também as mais recentes ideias penais, surgidas tanto no Direito comparado 
como no Direito pátrio, bem como a jurisprudência atualizada do STF e do STJ. Todo concurso público, variando de 
acordo com seu perfil, espera dos candidatos um pensamento em conformidade com a instituição cujo ingresso se 
pretende, razão pela qual o autor buscou destacar sempre a doutrina e a jurisprudência mais aceitas, indicando a 
melhor corrente a ser adotada em cada certame.

Direito Penal   
Parte Geral – Vol. 1
Cleber Masson

15ª edição (2021) 
920 páginas 
978-85-309-9325-2
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Agora em três volumes, o Tratado de Direito Penal Brasileiro mantém a densidade teórica 
característica dos trabalhos do Prof. Luiz Regis Prado, adaptada a um novo projeto 
gráfico, compacto e moderno. Este primeiro volume cuida da Parte Geral do Direito Penal, 
apresentando a seguinte estrutura: (i) Fundamentos do Direito Penal; (ii) Teoria Jurídica do 
Delito; (iii) Consequências Jurídicas do Delito; e (iv) Punibilidade e suas Causas de Extinção. O 
resultado é uma obra completa e didática, fruto de décadas de experiência docente, baseada 
em uma investigação acadêmica séria e comprometida com o desenvolvimento do Direito 
Penal Brasileiro.

Tratado de Direito Penal 
Brasileiro - V1
Luiz Regis Prado

4ª edição (2021) 
1.056 páginas 
978-65-596-4042-3

e e-Book
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P E N A L  •  PA R T E  G E R A L Í N D I C E

Este livro surgiu da percepção dos autores de que havia a necessidade de enfatizar no estudo 
do Direito Penal as questões voltadas para a sua história, para seus conceitos fundamentais, 
princípios e valores que norteiam a aplicação da lei penal. A obra conta com estudos relativos 
à teoria geral do crime e teoria geral da pena, representando um curso completo da Parte 
Geral do Direito Penal Brasileiro. Durante sua elaboração, os autores não fugiram ao trabalho 
de enfrentar com profundidade as diversas questões controvertidas sobre o tema, analisando 
os institutos sempre sob o prisma do Estado Democrático de Direito e da Cidadania.

Este livro foi estruturado com o máximo possível de clareza didática somada à profundidade 
científica e à atualização com os problemas mais recentemente discutidos no cenário 
científico jurídico-penal. O texto é todo orientado a partir das bases da filosofia da linguagem 
e, portanto, completamente inovador em termos do cenário brasileiro de livros de Parte Geral 
do Direito Penal. Como produto dessa opção, o leitor encontra uma proximidade enorme 
entre a teoria e a praxis forense nas soluções propostas no plano teórico e na resolução de 
problemas práticos. 

Direito Penal – 
Parte Geral
Humberto Barrionuevo Fabretti
Gianpaolo Poggio Smanio

1ª edição (2019) 
544 páginas 
978-85-97-01645-1

Direito Penal – 
Parte Geral – Vol. 1
Paulo César Busato

5ª edição (2020) 
880 páginas 
978-85-970-2547-7

e e-Book

Este Manual foi fruto de um trabalho desenvolvido por dois autores com sólida formação 
profissional e acadêmica, que resolveram unir esforços para publicar este título, que 
aprofundou diversos temas importantes da Parte Geral do Direito Penal. A obra, como não 
pode deixar de ser, tem um longo alcance didático, sem, porém, perder o compromisso com o 
aprofundamento dos temas abordados, de modo a oferecer ao leitor o necessário espaço para 
reflexões mais consistentes em relação aos assuntos atuais e controversos discutidos em todo 
o sistema jurídico romano-germânico.

Manual de 
Direito Penal – 
Parte Geral
Eugênio Pacelli  
André Callegari

6ª edição (2020) 
664 páginas 
978-85-970-2509-5

e e-Book

e e-Book

Atualizado de acordo com os diplomas legais que implicam alterações do Direito Penal 
objetivo pátrio, este Manual constitui texto básico para o estudo da Parte Geral do Código 
Penal e para a solução dos problemas surgidos na aplicação da lei penal. Este volume inclui 
comentários a respeito das leis que têm repercussões no campo do Direito Penal, referências 
a outras obras doutrinárias e indicações de decisões dos tribunais brasileiros relativas às 
questões examinadas, auxiliando o acesso aos repositórios de jurisprudência.

Manual de  
Direito Penal – Vol. 1
Julio Fabbrini Mirabete  
Renato N. Fabbrini

35ª edição (2021) 
496 páginas 
978-85-97-02765-5

e e-Book
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Curso de  
Direito Penal – Vol. 2
Parte Especial
Guilherme de Souza Nucci

5ª edição (2021) 
232 páginas 
978-85-309-8807-4

Atualizado de acordo com os diplomas legais que implicam alterações do Direito Penal 
objetivo pátrio, este Manual constitui texto básico para o estudo da Parte Especial do Código 
Penal e para a solução dos problemas surgidos na aplicação da lei penal. Este volume analisa 
os arts. 121 a 234-B do Código Penal e inclui comentários a respeito de outras leis que têm 
repercussões no campo do Direito Penal, referências a outras obras doutrinárias e indicações 
de decisões dos tribunais brasileiros relativas às questões examinadas, auxiliando o acesso 
aos repositórios de jurisprudência.

Manual de  
Direito Penal – Vol. 2
Julio Fabbrini Mirabete  
Renato N. Fabbrini

36ª edição (2021) 
600 páginas 
978-85-97-02350-3 

Este segundo volume da coleção “Direito Penal” apresenta a análise completa dos Títulos I a V da Parte Especial do 
Código Penal (arts. 121 a 212). O livro encontra-se estruturado em cinco capítulos: Crimes contra a Pessoa; Crimes 
contra o Patrimônio; Crimes contra a Propriedade Imaterial; Crimes contra a Organização do Trabalho; e Crimes 
contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos Mortos. A obra propõe o estudo aprofundado de todos os 
delitos, com a descrição e as características de cada dispositivo legal, sempre apresentando posicionamentos diversos 
na doutrina e na jurisprudência. A Coleção “Direito Penal” abrange as mais diversas questões inerentes a esta 
disciplina, razão pela qual é indicada ao público universitário, a quem se prepara para provas e concursos públicos em 
geral e aos operadores do Direito Penal. Com a utilização de recursos didáticos, Cleber Masson alia a abordagem da 
doutrina clássica com as mais recentes ideias penais, surgidas tanto no Brasil como no Direito Comparado, e examina 
minuciosamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Direito Penal  
Parte Especial – Vol.2 
Cleber Masson

14ª edição (2021) 
768 páginas 
978-85-309-9324-5

O Curso de Direito Penal, dividido em três volumes, abrange todo o currículo da disciplina 
de modo detalhado. O primeiro volume dedica-se à Parte Geral do Código Penal, com 
a exposição de conceitos e institutos, de maneira didática e acessível, sem perder a 
profundidade. Os outros dois volumes concentram a Parte Especial, contando com análise 
minuciosa de cada tipo penal, aliada aos consagrados quadros esquemáticos e comparativos 
de crimes que otimizam a compreensão. É uma obra completa para todos os leitores, desde 
estudantes de graduação e pós-graduação, passando pelos concursandos e chegando aos 
operadores do direito.

Material Suplementarms
e e-Book Prof.

Agora em três volumes, o Tratado de Direito Penal Brasileiro mantém a densidade teórica 
característica dos trabalhos do Professor Luiz Regis Prado, adaptada a um novo projeto 
gráfico, compacto e moderno. Este segundo volume cuida da Parte Especial do Direito Penal 
(arts. 121 a 249 do CP), apresentando a seguinte estrutura: (i) Crimes contra a Pessoa; (ii) 
Crimes contra o Patrimônio; (iii) Crimes contra a Propriedade Imaterial; (iv) Crimes contra a 
Organização do Trabalho; (v) Crimes contra o Sentimento Religioso e contra o Respeito aos 
Mortos; (vi) Crimes contra a Dignidade Sexual; e (viii) Crimes contra a Família.

Tratado de Direito Penal 
Brasileiro - V2
Luiz Regis Prado

4ª edição (2021) 
736 páginas 
978-65-596-4039-3 

e e-Book

QR Code

Material Suplementarms
e e-Book Prof.e e-Book

https://www.grupogen.com.br/curso-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/curso-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/curso-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/curso-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/manual-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/manual-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/manual-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/manual-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/manual-de-direito-penal-parte-especial-vol.-2
https://www.grupogen.com.br/direito-penal-parte-especial-vol-2-arts-121-a-212
https://www.grupogen.com.br/direito-penal-parte-especial-vol-2-arts-121-a-212
https://www.grupogen.com.br/direito-penal-parte-especial-vol-2-arts-121-a-212
https://www.grupogen.com.br/direito-penal-parte-especial-arts-121-a-212-vol-2
https://www.grupogen.com.br/curso-de-direito-penal-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/tratado-de-direito-penal-brasileiro-parte-especial-vol-2
https://www.grupogen.com.br/tratado-de-direito-penal-brasileiro-parte-especial-vol.-2


P E N A L  •  PA R T E  E S P E C I A L Í N D I C E

Atualizado de acordo com os diplomas legais que implicam alterações do Direito Penal 
objetivo pátrio, este Manual constitui texto básico para o estudo da Parte Especial do Código 
Penal e para a solução dos problemas surgidos na aplicação da lei penal. Este volume analisa 
os arts. 235 a 361 do Código Penal e inclui comentários a respeito de outras leis que têm 
repercussões no campo do Direito Penal, referências a outras obras doutrinárias e indicações 
de decisões dos tribunais brasileiros relativas às questões examinadas, auxiliando o acesso 
aos repositórios de jurisprudência.

A coleção Tratado de Direito Penal Brasileiro mantém a densidade teórica característica 
dos trabalhos do Prof. Luiz Regis Prado, adaptada a um novo projeto gráfico, compacto e 
moderno. O terceiro volume cuida da Parte Especial do Direito Penal (arts. 250 a 361 do CP), 
apresentando a seguinte estrutura: Crimes contra a Incolumidade Pública; Crimes contra a 
Paz Pública; Crimes contra a Fé Pública; e Crimes contra a Administração Pública, trazendo as 
alterações da Lei 14.110/2020 e anexo com comentários aos crimes licitatórios. 
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608 páginas 
978-65-597-7019-9 

Tratado de Direito Penal 
Brasileiro - V3
Luiz Regis Prado

4ª edição (2021) 
784 páginas 
978-65-596-4045-4 

Dividida em 3 volumes, esta coleção abrange todo o currículo da disciplina de modo 
detalhado. O primeiro volume dedica-se à Parte Geral do Código Penal, expondo 
conceitos e institutos de maneira acessível, sem perder a profundidade. Os outros dois 
volumes concentram a Parte Especial, com análise minuciosa de cada tipo penal aliada aos 
consagrados quadros esquemáticos e comparativos de crimes que otimizam a compreensão. 
O Curso de Direito Penal é uma obra completa para todos os leitores: estudantes de 
graduação e de pós-graduação, concursandos e operadores do direito.
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Neste livro, toma-se a perspectiva adotada na obra de parte geral, coordenando as 
pretensões de relevância normativa em face das normas incriminadoras concretas, 
desnudando-se uma visão completamente nova sobre os problemas que classicamente 
são trabalhados no estudo dos crimes em espécie. Novamente, o leitor tem nas mãos uma 
via alternativa e ao mesmo tempo crítica e humanista de enfrentamento dos complexos 
problemas trabalhados pelo Direito penal.
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P E N A L  •  PA R T E  E S P E C I A L Í N D I C E

Esta obra examina com detalhes, de forma clara e objetiva, os principais temas relacionados 
à matéria: ordem econômica, relações de consumo, sistema financeiro, mercado de capitais, 
licitação, ordem tributária, sistema previdenciário, lavagem de capitais e crime organizado. 
Isso sem perder a profundidade necessária ao seu conhecimento e à sua aplicação prática. O 
Direito Penal Econômico é uma matéria complexa, de grande tecnicismo e fluidez, o que exige 
análise percuciente dos respectivos tipos penais de injusto, sempre conforme a Constituição e 
as leis infraconstitucionais que compõem a ordem jurídica.

Na atual sociedade de risco (de alta tecnologia, multímoda e complexa), decorrente do 
desenvolvimento econômico e da sociedade de consumo, a proteção do ambiente sobreleva-
se como bem jurídico penal relevante aos ordenamentos jurídicos contemporâneos.
Diante desse contexto, por meio de estudo crítico e profundo dos principais temas da tutela 
penal do ambiente – flora, fauna, poluição, patrimônio cultural, ordenação do território, 
parcelamento do solo e biossegurança –, o autor busca propiciar uma visão moderna e 
equilibrada da proteção jurídica penal do ambiente, em que se forja a boa convivência entre 
desenvolvimento econômico e ecologia.
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“Este terceiro volume foi, sem dúvida, o mais difícil. [...] De qualquer sorte, é possível afirmar 
que o caminho foi assaz prazeroso. Remeteu a discussões de questões atualíssimas de Direito 
Penal. É simplesmente impossível falar de crimes contra a Administração Pública, hoje em 
dia, sem discutir o papel do Estado e deixar claro os contornos de um conceito próprio de 
democracia. Além disso, os sucessivos grupamentos de crimes de perigo associados a vítimas 
coletivas obrigaram a estabelecer padrões e limites sobre até que ponto pode ser legítimo 
conjugar esses dois avanços de barreiras de imputação.” O Autor.
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e e-Book

Este terceiro volume da obra Direito Penal apresenta a análise completa dos Títulos VI a XI da Parte Especial 
do Código Penal (arts. 213 a 359-H) e encontra-se estruturado em seis capítulos: Crimes contra a Dignidade 
Sexual; Crimes contra a Família; Crimes contra a Incolumidade Pública; Crimes contra a Paz Pública; Crimes 
contra a Fé Pública; e Crimes contra a Administração Pública. O livro propõe o estudo aprofundado dos delitos, 
com a descrição e as características de cada dispositivo legal, sempre apresentando posicionamentos diversos na 
doutrina e na jurisprudência. A Coleção Direito Penal abrange as mais diversas questões inerentes a esta disciplina, 
razão pela qual é indicada ao público universitário, a quem se prepara para as provas e concursos públicos em geral 
e aos operadores do Direito Penal. Com a utilização de recursos didáticos, Cleber Masson alia a abordagem da 
doutrina clássica com as mais recentes ideias penais, surgidas tanto no Brasil como também no Direito Comparado, 
e examina minuciosamente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
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P E N A L  •  C Ó D I G O S  C O M E N TA D O S Í N D I C E

Com uma proposta moderna, em Código Penal Comentado Cleber Masson analisa o conteúdo de todos os 
dispositivos legais sempre com a indicação das posições existentes tanto na doutrina como nos tribunais superiores. 
Ao final de cada artigo traz, ainda, julgados atualizados, exclusivamente do Supremo Tribunal Federal e do Superior 
Tribunal de Justiça, que visam à abrangência nacional dos assuntos abordados. 
Além disso, este livro está de acordo com os reflexos jurídico-penais da pandemia: Projeto da Nova Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos – PL 4.253/2020; denunciação caluniosa – Lei 14.110/2020; alterações no Código de 
Trânsito Brasileiro – Lei 14.071/2020; regulamentação do FUNDEB e Ensino do Preso – Lei 14.113/2020; Cadastro 
Nacional de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro – Lei 14.069/2020; e Instituição do Comitê Gestor da 
Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio – Decreto 10.225/2020.
Por fim, Código Penal Comentado inclui, além dos conhecidos  recursos da Sala de Aula Vitual, um e-book gratuito do 
livro Crimes em Licitações e Contratos Administrativos.

Código Penal – 
Comentado
Cleber Masson

9ª edição (2021) 
1.672 páginas 
978-85-309-9322-1

Esta obra encontra-se atualizada com as alterações legislativas ocorridas ao longo do último 
ano, em especial os reflexos da vigência da Lei 13.964/2019. O autor comentou os vetos 
realizados pelo Poder Executivo, mostrando como o texto ficará com a permanência do veto 
e, também, se ele for derrubado pelo Legislativo. A jurisprudência foi atualizada e ampliada, 
apresentando as mais recentes controvérsias enfrentadas pelos tribunais. Apresenta quadros 
sinóticos e mapas conceituais, aliados ao estudo integrado a outras ciências criminais, a fim 
de facilitar o raciocínio do leitor, proporcionando ao estudante uma ampla visão dos temas 
analisados e ao profissional uma rica fonte de consulta para auxiliá-lo no cotidiano forense.

O Código Penal Interpretado, de Julio Fabbrini Mirabete, atualizado por Renato N. Fabbrini, 
é uma obra que foi concebida pelo autor com o objetivo de propiciar aos profissionais da 
área criminal uma fonte de consulta que os auxiliem na tarefa de exegese da lei penal. O livro 
contém o texto atualizado do Código Penal com remissões a outros dispositivos do próprio 
Código, da Constituição, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal, da Lei das 
Contravenções Penais, de leis penais especiais, além de oferecer um exame sucinto, das 
principais questões doutrinárias, bem como ampla resenha jurisprudencial a respeito dos 
temas tratados. 
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A obra traz Leis Penais e Processuais Penais Especiais selecionadas, com comentários 
minuciosos aos tipos penais incriminadores e às normas de processo. A doutrina é a mais 
variada possível, ao lado de críticas e sugestões do autor para o aprimoramento da lei. A 
jurisprudência selecionada busca contemplar todos os tribunais brasileiros. Destaca-se a inter-
relação entre as Leis Penais e Processuais Penais Especiais com as normas gerais existentes no 
CP e no CPP, integrando, na medida do possível, o que está esparso no sistema jurídico-penal.
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P E N A L  •  C Ó D I G O S  C O M E N TA D O S Í N D I C E

A obra traz Leis Penais e Processuais Penais Especiais selecionadas, com comentários 
minuciosos aos tipos penais incriminadores e às normas de processo. A doutrina é a mais 
variada possível, ao lado de críticas e sugestões do autor para o aprimoramento da lei. A 
jurisprudência selecionada busca contemplar todos os tribunais brasileiros. Destaca-se a inter-
relação entre as Leis Penais e Processuais Penais Especiais com as normas gerais existentes no 
CP e no CPP, integrando, na medida do possível, o que está esparso no sistema jurídico-penal.
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P O R T U G U Ê S  J U R Í D I C O  E  D I C I O N Á R I O S Í N D I C E

Os autores organizaram um Curso de Português Jurídico abrangente, com roteiro seguro de 
informações e conceitos linguísticos aplicados ao Direito, propiciando aos leitores uma visão 
ampla dos assuntos que, tratados com objetividade, reforçam o convite à pesquisa e ao 
aprofundamento de estudos. O livro aborda: Introdução à comunicação; Vocabulário jurídico; 
Estrutura frásica na linguagem jurídica; Enunciação e discurso jurídico; O parágrafo e a redação 
jurídica; Português e prática forense; Estilística jurídica; Lembretes gramaticais, além de modelos 
de Procuração, conceito e estruturas de Requerimento e estudo das particularidades da 
linguagem nas peças jurídicas.

Curso de Português 
Jurídico
Regina Toledo Damião  
Antonio Henriques

14ª edição (2020) 
272 páginas 
978-85-970-2303-9

Este é um livro de português com uma linguagem clara, objetiva e didática. Nesta obra, 
além de toda a gramática, o autor inseriu técnicas discursivas, para o leitor aprender como 
escrever uma boa redação, sem falar na parte de interpretação de textos e de redação de 
correspondências oficiais, bem como os exercícios para a prática do que foi aprendido.

Português Sistematizado
Pablo Jamilk

2ª edição (2020) 
552 páginas 
978-85-309-8813-5

O Direito Pátrio e a Língua Portuguesa estão em constante mutação. De acordo com a Nova 
Reforma Ortográfica da Língua Portuguesa, o clássico Vocabulário Jurídico, editado pela 
Forense, desde 1963, não pode deixar de consignar todas as modificações que ambos têm 
passado durante todas essas décadas. A presença dos atualizadores comprova a preocupação 
em acompanhar pari passu as inovações de institutos, princípios e regras pelos quais tem 
passado o Direito brasileiro.

Vocabulário Jurídico
De Plácido e Silva

32ª edição (2016) 
1.536 páginas 
978-85-309-6060-5

Três preocupações norteiam esta obra: uso de variedade linguística apropriada ao meio jurídico; 
funcionamento da linguagem; produção e recepção de texto. Difere, pois, dos manuais de 
Língua Portuguesa que se apoiam exclusivamente no estudo de normas gramaticais nem 
sempre defensáveis cientificamente e que podem levar a preconceitos linguísticos (...). Ao 
ocupar-se do sentido e da língua como interação, abandona concepções tradicionais que veem 
a língua como código, cujo domínio daria acesso ao sentido dos textos. Enfim, é ilusão a defesa 
da transparência na linguagem.
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P O R T U G U Ê S  J U R Í D I C O  E  D I C I O N Á R I O S Í N D I C E

Depois de mais de dois anos de árduo trabalho, esta nova edição de uma das obras de 
referência em lexicografia jurídica de nosso País, totalmente revista, atualizada e ampliada, 
contendo cerca de 13 mil verbetes, destina-se principalmente a estudantes, professores 
e demais profissionais do Direito, que encontrarão características de atualidade e técnica 
inegáveis, o que torna este trabalho obra de consulta obrigatória. 
Esta edição já conta com várias atualizações de importantes leis que foram promulgadas 
desde a última edição (2009), ressaltando-se o novo Código de Processo Civil e sua lei 
alteradora.
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Consagrado como uma obra de referência no mercado editorial, este Dicionário Acadêmico 
de Direito chega à sua 10ª edição inteiramente atualizado de acordo com as mais recentes 
alterações introduzidas em nosso ordenamento jurídico. Embasado na melhor doutrina e em 
textos legislativos, ele traz uma rica e extensa seleção de termos e expressões do Direito, 
fundamentais para estudantes e profissionais da área jurídica.
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de Direito
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A gramática ideal para todos os concursos! Best-seller, este livro de Fernando Pestana traz 
dicas, bizus, diferenças entre as principais bancas examinadoras, gabarito comentado de todas 
as questões e as polêmicas gramaticais mais recorrentes em concursos.

A Gramática para 
Concursos Públicos  
‒ Série Provas & Concursos
Fernando Pestana

4ª edição (2019) 
1040 páginas 
978-85-309-8670-4

e e-Book
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P R ÁT I C A  C I V I L Í N D I C E

Este Manual de Prática Civil vem dividido em duas partes: na primeira, o leitor encontrará um 
roteiro minucioso em que são expostos, passo a passo, todos os itens a serem observados 
para a adequada atuação em juízo – desde o primeiro contato com o cliente e a escolha 
da demanda a ser ajuizada até a elaboração da petição inicial, a apresentação de defesa 
e a interposição de recursos. A segunda parte trata das principais ações e dos recursos 
pertinentes à atuação do advogado em juízo, a partir de olhares particulares e específicos 
sobre cada peça processual, oferecendo, por meio de consulta rápida e objetiva, a solução 
para casos concretos encontrados na prática cotidiana.

Manual de Prática Civil 
Fernanda Tartuce 
Luiz Dellore

16ª edição (2021) 
576 páginas 
978-85-309-9189-0

O objetivo principal dessa obra é apresentar uma abordagem prática de algumas das ações 
mais comuns no processo civil. A fim de cumprir esse propósito, o autor fornece modelos 
completos das ações tratadas, bem como apresenta respostas simples e diretas para as 
questões de natureza material ou processual, que mais preocupam os advogados na hora de 
peticionar ao Poder Judiciário. Nessa nova edição, o leitor encontrará links de acesso para 
vídeos do autor acerca dos principais temas da matéria.

Prática no Processo Civil
Gediel Claudino de Araujo Júnior

24ª edição (2020) 
832 páginas 
978-85-97-02510-1

Esta obra retrata um pouco da vida profissional do seu autor, que tentou se aproximar das 
dúvidas dos advogados iniciantes, a fim de lhes oferecer soluções. O livro foi escrito com 
foco no novo CPC, para que o profissional de hoje possa advogar amanhã. Com linguagem de 
fácil compreensão, acompanhada de citações de julgados recentes, a obra é uma ferramenta 
de trabalho voltada ao concluinte do curso de Direito, ao profissional recém-formado e ao 
profissional formado há anos, para que acompanhem a transformação do Direito Processual 
Civil, em face da aprovação do novo CPC.

Manual da Advocacia 
Cível – Como advogar com o 
Novo Código de Processo Civil
Misael Montenegro Filho

3ª edição (2016) 
416 páginas 
978-85-97-00688-9

e e-Book

e e-Book

A Coleção Prática foi concebida com o propósito de oferecer uma revisão dos principais 
temas exigidos àqueles que se preparam para provas e concursos públicos. Metodicamente 
organizada e primando pelo rigor técnico, seu conteúdo é exposto de maneira clara e objetiva, 
possibilitando o estudo sistematizado. Todos os volumes contêm um capítulo com noções 
gerais de redação e técnica jurídica, além de teses, modelos de peças e questões discursivas, 
para que o aluno possa testar seus conhecimentos, conferindo o gabarito disposto ao final. 

Prática Civil
Nathaly Campitelli Roque

5ª edição (2017) 
648 páginas 
978-85-309-7365-0

e e-Book
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P R ÁT I C A  P E N A L Í N D I C E

Todo o conteúdo da Série Método de Estudo foi elaborado por autores com ampla experiência 
no ensino para provas da OAB e está atualizado com as mais recentes tendências do 
Exame de Ordem. O livro Prática Penal oferece doutrina relativa ao tema estudado, o que 
proporciona o embasamento necessário para a resolução das questões do Exame; destaques 
para informações importantes que apontam as tendências e particularidades da matéria na 
prova da OAB; modelos de peças práticas que auxiliam na elaboração e fundamentação das 
peças exigidas; comentários às peças de exames anteriores e questões discursivas já cobradas 
na 2ª fase da OAB.

Este Manual de Prática Penal, utilizado por advogados e escrito por professores com larga 
experiência em cursos preparatórios para Exames da OAB e concursos públicos, traz o 
conteúdo exigido no Exame, bem como ótima orientação para a advocacia, fornecendo 
importantes ferramentas para auxiliar o advogado e candidato na busca da elaboração 
das peças e seus pedidos, além da solução das peças prático-profissionais de provas e das 
questões discursivas, de forma fácil e rápida.

Série Método de  
Estudo OAB –  
Prática Penal  

Cristiano Rodrigues 
Rogério Cury

2ª edição (2018) 
480 páginas 
978-85-309-7858-7

Manual de Prática Penal
Felipe Novaes   
Rodrigo Bello 

7ª edição (2021) 
664 páginas 
978-65-596-4032-4

Esta obra prepara o estudante e o bacharel em Direito para o Exame de Ordem, fornecendo ao 
advogado, delegado, promotor ou juiz subsídios para o desenvolvimento de aptidão e técnica 
ao exercício da atividade profissional. Traz a doutrina processual penal básica, incluindo os 
princípios constitucionais e infraconstitucionais que norteiam a prática processual. As peças 
práticas apresentam anotações, indicação legislativa e jurisprudência pertinente. Os temas são 
expostos de forma objetiva, ao lado dos roteiros, esquemas e fluxogramas dos procedimentos e 
ritos processuais. 

Prática Forense Penal
Guilherme de Souza Nucci

13ª edição (2021) 
608 páginas 
978-65-596-4096-6 

e e-Book

e e-Book
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A Coleção Prática foi concebida com o propósito de oferecer uma revisão dos principais 
temas exigidos àqueles que se preparam para provas e concursos públicos. Metodicamente 
organizada e primando pelo rigor técnico, seu conteúdo é exposto de maneira clara e objetiva, 
possibilitando o estudo sistematizado. Todos os volumes contêm um capítulo com noções 
gerais de redação e técnica jurídica, além de teses, modelos de peças e questões discursivas, 
para que o aluno possa verificar seus conhecimentos, conferindo o gabarito disposto ao final.

Prática Penal
Edson Luz Knippel 

8ª edição (2019) 
648 páginas 
978-85-309-8393-2 

e e-Book
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P R ÁT I C A  T R A B A L H I S TA Í N D I C E

Trata-se de um Manual que visa preparar o bacharel/acadêmico para enfrentar a prova da 
2ª fase do Exame de Ordem, abrangendo a elaboração de peças profissionais e propiciando 
uma revisão dos principais temas de direito do trabalho e de direito processual do trabalho, 
incluindo, ao final, a resolução, acompanhada de comentários pontuais, de peças e questões 
extraídas de provas anteriores e, também, formuladas pelo autor. A meta deste livro é fazer com 
que o candidato não tenha surpresas desagradáveis na hora do Exame. E ele será alcançado!

Manual de Prática 
Trabalhista
2ª edição (2018) 
528 páginas 
978-85-309-8147-1

e e-Book

A obra Prática Trabalhista foi desenvolvida para oferecer um estudo claro e didático sobre 
a prática jurídica trabalhista. Destina-se tanto ao bacharel que se submeterá à 2.ª fase do 
Exame de Ordem, em matéria trabalhista, como ao advogado que deseja pesquisar e se 
aprofundar na matéria. A ambos os públicos é oferecida uma preparação completa, com 
linguagem técnica e ao mesmo tempo acessível. Foram elaborados diversos quadros, tabelas 
e fluxogramas para facilitar a compreensão do conteúdo, além de peças prático-profissionais 
e resoluções de peças.   

Prática Trabalhista
Victor Hugo Nazário Stuchi

7ª edição (2021) 
648 páginas 
978-85-309-8806-7

e e-Book

O objetivo deste livro é oferecer aos advogados e outros operadores do Direito uma “visão 
prática e diferenciada” para sua atuação forense trabalhista. Os autores compilaram suas 
experiências profissionais, focando na relação do advogado com o cliente e apresentando uma 
abordagem processual trabalhista prática, além de várias orientações para atuação forense, com 
diversos modelos de ficha de clientes, contratos e peças processuais.

Prática Jurídica  
Trabalhista
Jouberto de Quadros Pessoa Cavalcante 
Francisco Ferreira Jorge Neto

12ª edição (2021) 
672 páginas 
978-85-97-02685-6 
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P R ÁT I C A  •  O U T R O S Í N D I C E

Este livro visa levar aos estudantes e operadores do Direito os principais aspectos 
processuais do Direito Tributário, seja no processo administrativo fiscal, seja no processo 
judicial tributário. Além das considerações gerais do Direito Processual Tributário, existem 
modelos de peças prático-profissionais, tanto de iniciativa do Fisco quanto de iniciativa 
do contribuinte, que servem de suporte para o aprimoramento profissional. Ademais, o 
regramento de incidência tributária de impostos ordinários, as súmulas em matéria tributária 
e as principais discussões jurisprudenciais fazem parte desta obra.

Esta obra expõe com clareza e objetividade todos os critérios necessários para identificar e 
redigir as peças processuais que podem ser objeto da prova prático-  -profissional do Exame 
da OAB – opção Constitucional. O autor, experiente professor de cursos preparatórios para 
OAB e concursos públicos, é conhecedor de técnicas que permitem eficaz preparação para o 
Exame de Ordem. Neste trabalho, utilizou uma abordagem que realmente auxilia o estudante, 
o candidato e mesmo o profissional que milita na área a entender e estruturar as petições 
da forma correta, obtendo grau máximo na prova prático-profissional da OAB e em todas as 
provas de concursos que exijam prática.

Manual de Prática 
Tributária
Caio Bartine

6ª edição (2020) 
544 páginas 
978-85309-8759-6

Manual de Prática  
Constitucional
Rodrigo Padilha

7ª edição (2017) 
448 páginas 
978-85-309-7558-6

Todo o conteúdo da Série Método de Estudo foi elaborado por autores com ampla experiência 
no ensino para provas da OAB e está atualizado com as mais recentes tendências do Exame 
de Ordem. O livro Prática Tributária oferece doutrina relativa ao tema estudado, o que 
proporciona o embasamento necessário para a resolução das questões do Exame; destaques 
para informações importantes que apontam as tendências e particularidades da matéria na 
prova da OAB; modelos de peças práticas que auxiliam na elaboração e fundamentação das 
peças exigidas; comentários às peças de exames anteriores e questões discursivas já cobradas 
na 2ª fase da OAB.

Todo o conteúdo da Série Método de Estudo foi elaborado por autores com ampla experiência 
no ensino para provas da OAB e está atualizado com as mais recentes tendências do Exame 
de Ordem. O livro Prática Empresarial oferece doutrina relativa ao tema estudado, o que 
proporciona o embasamento necessário para a resolução das questões do Exame; destaques 
para informações importantes que apontam as tendências e particularidades da matéria na 
prova da OAB; modelos de peças práticas que auxiliam na elaboração e fundamentação das 
peças exigidas; comentários às peças de exames anteriores e questões discursivas já cobradas 
na 2ª fase da OAB.

Série Método de  
Estudo OAB –  
Prática Tributária
Eduardo Sabbag

11ª edição (2018) 
488 páginas 
978-85-309-8160-0

Série Método de  
Estudo OAB –  
Prática Empresarial
Alessandro Sanchez
Alexandre Gialluca
Enzo Veiga/ Vinicius Albuini

1ª edição (2016) 
368 páginas 
978-85-309-7280-6
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P R ÁT I C A  •  O U T R O S Í N D I C E

Prática Empresarial 
Paulo Roberto Bastos Pedro  
Nathaly Campitelli Roque

4ª edição (2016) 
512 páginas 
978-85-309-6281-4 

e e-Book

Prática Administrativa
Leo Vinicius Pires de Lima

4ª edição (2016) 
504 páginas 
978-85-309-6280-7

e e-Book

A Coleção Prática foi concebida com o propósito de oferecer uma 
revisão dos principais temas exigidos àqueles que se preparam 
para provas e concursos públicos. Metodicamente organizada e 
primando pelo rigor técnico, seu conteúdo é exposto de maneira 
clara e objetiva, possibilitando o estudo sistematizado. Todos 
os volumes contêm um capítulo com noções gerais de redação 
e técnica jurídica, além de teses, modelos de peças e questões 
discursivas, para que o aluno possa testar seus conhecimentos, 
conferindo o gabarito disposto ao final. 

Prática Tributária
Guilherme Sacomano Nasser  
Nathaly Campitelli Roque

4ª edição (2016) 
440 páginas 
978-85-309-6962-2 

e e-Book

Prática Constitucional
Marcelo Galante

6ª edição (2017) 
432 páginas 
978-85-309-7674-3

e e-Book
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P R E V I D E N C I Á R I O Í N D I C E

Esta obra de Hugo Goes, auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil  e reconhecido professor 
de Legislação Previdenciária, trata do custeio da Seguridade Social e dos benefícios e serviços 
da Previdência Social, a partir de teoria consistente que apresenta todo o conteúdo cobrado 
nos principais concursos, com o uso de uma linguagem clara e didática, gráficos e quadros 
temáticos, além de questões ao final de cada capítulo. A obra encontra-se de acordo com o 
Decreto 10.410, de 30/06/2020 e a Emenda Constitucional 103, de 2019, além de estar em 
consonância com a jurisprudência atualizada dos Tribunais Superiores.

Curso de Direito 
Previdenciário –  
Teoria, Jurisprudência e Questões
Ítalo Romano Eduardo  
Jeane Tavares Aragão Eduardo  

16ª edição (2020) 
680 páginas 
978-85-309-8867-8   

O Manual de Direito Previdenciário, que já atingiu a marca de mais de 115 mil exemplares 
vendidos, vem atualizado pela Reforma da Previdência – EC 103/2019, bem como pelas 
normas regulamentadoras, entre as quais, os Decretos 10.410/2020 e 10.491/2020, que 
alteram significativamente o Regulamento da Previdência Social. Inclui novos precedentes 
relevantes do STF, do STJ e da TNU em matéria previdenciária e revisão doutrinária e 
jurisprudencial quanto aos Regimes Próprios de Previdência, que ainda estão sob processo de 
ajuste aos ditames da Emenda 103/2019.

Este Curso foi desenvolvido com o objetivo de apresentar ao leitor um estudo didático e 
aprofundado do Direito Previdenciário. Atualizada conforme a Reforma da Previdência 
(Emenda Constitucional 103/2019) e o Novo Regulamento da Previdência Social (Decreto 
10.410/2020), a obra analisa individualmente todos os benefícios do Regime Geral da 
Previdência Social (RGPS) e do Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), como as 
aposentadorias voluntária urbana, rural, por incapacidade permanente, especial, híbrida, do 
professor, da pessoa com deficiência; além do auxílio-doença, do auxílio-acidente, da pensão 
por morte, do auxílio-reclusão, do BPC/LOAS e do salário-maternidade.

Manual de Direito 
Previdenciário
Carlos Alberto Pereira de Castro 
João Batista Lazzari

24ª edição (2021) 
1.304 páginas 
978-85-309-9186-9

Curso Prático de Direito e 
Processo Previdenciário
Leonardo Cacau Santos La Bradbury

4ª edição (2021) 
1.144 páginas 
978-85-97-02796-9

A obra Direito Previdenciário  sintetiza os principais temas da disciplina, suas origens e evolução, 
princípios regentes e a organização da Seguridade Social, passando pelos critérios de interpretação e 
pela aplicação de normas em matéria de Direitos Sociais, até as regras de custeio e os benefícios que 
vigoram no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social. Está atualizada com a “Reforma 
da Previdência” (EC 103/2019) e a nova redação do Regulamento da Previdência Social (Decretos 10.410 
e 10.491, ambos de 2020), e traz também comentários importantes sobre os impactos da Covid-19 e o 
direito à proteção previdenciária. O conteúdo é lastreado em jurisprudência atualizada, prioritariamente 
dos Tribunais Superiores (STF, STJ e TST) e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais 
Federais, a fim de que o leitor possa ter noção de como os órgãos judiciários solucionam as divergências 
de interpretação e aplicação das normas sobre os institutos estudados. Para facilitar a aprendizagem, seu 
conteúdo conta com inúmeros gráficos e quadros esquemáticos, além de uma  abordagem completa dos 
temas que compõem os editais dos principais concursos do Brasil.

Direito Previdenciário
Carlos Alberto Pereira de Castro
João Batista Lazzari

2ª edição (2021) 
728 páginas 
978-85-309-8746-6 
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O interesse pelo Direito Previdenciário cresce a cada dia. Embora muitas sejam as obras à 
disposição do estudante, poucas são aquelas que não se perdem em digressões históricas ou 
em discussões de teses que, embora muito importantes para o aprofundamento da disciplina, 
acabam por confundir o estudante que nela se inicia.  Eis o grande mérito deste livro: a 
apresentação do tema de forma clara, didática, sem rodeios. A linguagem utilizada é simples e 
acessível.
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P R O C E S S O  C I V I L  •  V O L U M E  Ú N I C O Í N D I C E

Trata-se de um manual de Direito Processual Civil, inteiramente elaborado a partir do CPC de 
2015. O autor buscou refletir sobre todos os temas que formam a base do Direito Processual 
Civil brasileiro a partir da Constituição Federal e do CPC. Não é esta uma mera atualização ou 
tentativa de reconstrução de trabalhos escritos com base na legislação processual revogada, 
mas um livro que se propõe a substituir a obra anterior de exposição sistemática do Direito 
Processual Civil do mesmo autor, as Lições de Direito Processual Civil, que havia sido escrita no 
final dos anos 1990 e repetidamente editada até 2014.

O Novo Processo  
Civil Brasileiro
Alexandre Freitas Câmara

7ª edição (2021) 
592 páginas 
978-85-97-02793-8

Exposição sistemática do processo: de conhecimento, nos tribunais, de execução e da tutela 
provisória. De Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, O Novo Processo Civil Brasileiro está dividido 
em três partes, que tratam do processo de conhecimento e de cumprimento de sentença, do 
processo de execução e da tutela provisória, este livro transita entre as noções gerais e se 
aprofunda na análise dos institutos vitais do processo civil brasileiro à luz do Direito Processual 
Constitucional.

Esta obra busca estabelecer uma visão panorâmica de todo o processo civil brasileiro, 
especialmente a partir da promulgação da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). São 
analisados os elementos fundamentais do processo, a formação da relação jurídica processual, 
além das fases de saneamento, instrução, julgamento, recursos e satisfação.

O Novo Processo  
Civil Brasileiro
Paulo Cezar Pinheiro Carneiro

2ª edição (2021) 
280 páginas 
978-65-596-4084-3

Processo Civil 
Contemporâneo
Luiz Fux

1ª edição (2019) 
352 páginas 
978-85-309-8553-0

Esta obra traz as transformações do Direito Processual Civil com quadros esquemáticos 
desenvolvidos de modo didático e em volume único. Sem perder o foco e a profundidade e 
com linguagem simples e descomplicada, apresenta a jurisprudência temática e as súmulas 
pertinentes, ao final de cada capítulo, com a orientação dos tribunais acerca de determinada 
questão comentada. Contém também a doutrina do novo Código como um todo, o que 
permite uma visão sistêmica do Direito Processual Civil.
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Elpídio Donizetti
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1.472 páginas 
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Trata-se de uma obra fruto da experiência adquirida pelo autor no exercício da intensa 
advocacia na área e do magistério para os que almejam o tão sonhado concurso público. Por 
isso a preocupação constante em organizá-la topicamente, individualizando as controvérsias 
e os principais debates doutrinários e jurisprudenciais, em linguagem clara e objetiva, sem 
deixar de apresentar a posição do STJ e do STF.

Processo Civil 
Sistematizado
Haroldo Lourenço

6ª edição (2021) 
744 páginas 
978-85-309-8963-7

e e-Book

Este livro apresenta uma proposta didática, crítica e atualizada do Processo Civil, com 
destaque para o necessário embasamento teórico de seus institutos fundamentais e para a 
inexorável leitura constitucional do sistema processual. Sem prejuízo da densidade acadêmica, 
indispensável para a formação dos alunos de graduação, o texto também evoca súmulas, 
enunciados, orientações jurisprudenciais e quadros sinóticos, para entregar um resultado 
dinâmico e adequado a quem se prepara para um concurso público, nas mais diversas áreas 
jurídicas.

Processo Civil
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2ª edição (2019) 
720 páginas 
978-85-309-6980-6

e e-Book

Material Suplementarms

Com o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), fez-se necessário reescrever este 
Manual sem perder, no entanto, a sua clareza e didática, características próprias do autor. 
Este livro se dedica ao estudo do Direito Processual Civil codificado com um detalhe bastante 
importante: antes de se debruçar sobre os institutos do Código de Processo Civil de 2015, 
usando a mesma terminologia e seguindo a mesma ordem usada no Codex (livros, títulos, 
capítulos, seções etc.), a nova edição do Manual traz uma parte introdutória na qual o leitor 
irá encontrar uma densa exposição sobre temas fundamentais do Processo Civil.

Manual de Direito 
Processual Civil
Marcelo Abelha

6ª edição (2016) 
1.576 páginas 
978-85-309-7024-6   

e e-Book

Esta obra foi escrita com base na nova lei processual, acompanhando a sua sequência, do 
primeiro ao último ato de uma ação judicial, propondo-se a estudar os assuntos processuais 
de forma didática, com a intenção de facilitar o aprendizado desse ramo tão importante do 
direito. Os comentários doutrinários são subsidiados pela jurisprudência atualizada, unindo a 
teoria à prática. No final de cada capítulo, apresentamos um resumo dos assuntos estudados, 
além de reproduzirmos enunciados e súmulas relacionadas à matéria abordada.

Direito  
Processual Civil
Misael Montenegro Filho

14ª edição (2019) 
1.064 páginas 
978-85-97-01991-9
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Esta obra do renomado Professor J. E. Carreira Alvim traz os fundamentos da Teoria 
Geral do Processo e se destina a colaborar na formação de sólida base processual para os 
alunos de graduação em Direito. Em razão de sua qualidade técnica, serve também como 
instrumento de grande utilidade para professores e operadores do Direito. Possui abordagem 
objetiva, linguagem clara e completa atualização conforme o Código de Processo Civil (Lei 
13.105/2015) e leis posteriores.

Teoria Geral  
do Processo
J. E. Carreira Alvim

23ª edição (2019) 
384 páginas 
978-85-309-8756-5

A obra Teoria Geral do Processo Civil foi elaborada a partir da experiência profissional do 
autor, tanto no magistério quanto como aplicador da lei, e tem o objetivo de fornecer 
aos profissionais do Direito uma abordagem de tema fundamental do Processo Civil, com 
enfoque doutrinário nacional e estrangeiro, propiciando uma perspectiva sobre todos os 
desdobramentos com os quais o leitor irá se deparar ao longo de sua vida acadêmica e 
profissional.

Teoria Geral do  
Processo Civil
Luiz Fux

3ª edição (2020) 
424 páginas 
978-85-309-84946

e e-Book

Este livro foi elaborado à luz da nova disciplina processual civil, por autores que acompanharam a 
tramitação do projeto, além de estar atualizado com as alterações que a nova legislação já sofreu. 
A cada nova edição, novidades são incorporadas ao livro, por exemplo, vídeos para o leitor ver e 
ouvir cada um dos autores sobre alguns trechos da obra e, ao final de cada capítulo, inclusão de 
quadro-síntese para facilitar a memorização dos aspectos mais importantes. Nesta edição, a obra 
foi aperfeiçoada, com o tratamento do negócio jurídico processual em capítulo autônomo, com a 
inclusão de discussões atuais e todas as alterações legislativas pertinentes ao processo civil.

Obra essencial ao estudo da matéria, que abrange os institutos fundamentais do Direito 
Processual Civil. Foi escrita em linguagem clara e precisa, abordando o que há de relevante em 
cada um dos temas examinados. Trata-se, na verdade, de uma teoria geral do processo, exposta à 
luz do Código de Processo Civil de 2015, e da legislação processual em vigor. Extremamente útil 
para aqueles que necessitam de um livro que se ocupa de conceitos e normas sem os quais não se 
pode atuar, adequadamente, na seara processual.

Teoria Geral do Processo 
Contemporâneo
André Pagani de Souza 
Andrea Boari Caraciola
Carlos Augusto de Assis
Luís Eduardo Simardi Fernandes
Luiz Dellore 

5ª edição (2021) 
544 páginas 
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A Teoria Geral do Processo é de suma importância para a assimilação da disciplina processual, a 
qual, de um lado, expõe a estrutura, os princípios e as diretrizes desse ramo do conhecimento, 
e, de outro, confere coesão sistêmica ao ordenamento jurídico como um todo. Esta obra almeja 
colocar-se em simetria com o renovado Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, buscando 
priorizar a explicação dos princípios, institutos e categorias processuais, inclusive reportando-os 
sistematicamente ao Direito positivado, e ilustrando as explanações, sempre que pertinente, com 
quadros sinóticos, úteis à melhor visualização e compreensão dos textos.

Teoria Geral  
do Processo
Rodolfo de Camargo Mancuso

1ª edição (2018) 
472 páginas 
978-85-309-8057-3

e e-Book

Este livro é um manual didático e contemporâneo da Teoria Geral do Processo, atento à 
influência da Constituição Federal sobre o fenômeno processual e aos posicionamentos 
críticos e operativos mais pertinentes, tanto de traço clássico quanto de caráter recente. 
Tem como objetivo orientar o leitor sobre as lições e teorias iniciais de Direito Processual por 
meio de uma linguagem clara, moderna, objetiva e adequada aos desafios atuais da disciplina, 
devidamente acompanhada de esquemas ilustrativos.

Teoria Geral  
do Processo
Horácio Wanderlei Rodrigues
Eduardo Lamy

6ª edição (2019) 
472 páginas 
978-85-97-02094-6  

e e-Book

Mantendo o compromisso de levar aos nossos leitores conteúdo sempre atualizado, este 
Curso se encontra amoldado ao regime do Código de Processo Civil, promulgado em 16 de 
março de 2015. Vale destacar que a estrutura da obra acompanha a organização do novel 
Diploma Legal, e seu conteúdo contempla, quando pertinente, notas de correspondência com 
os dispositivos do Código anterior.

Curso de Direito 
Processual Civil – Vol. I 
Humberto Theodoro Júnior 

62ª edição (2021) 
1.080 páginas 
978-85-309-9400-6

e e-Book
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O presente livro aborda a teoria geral do processo judicial, como preparação para as demais 
disciplinas de processo dos cursos jurídicos universitários. Partindo da noção de que é 
possível uma teoria geral, que examine os pontos em comum dos diversos ramos processuais, 
procura analisar os temas centrais do processo desde o tronco geral, voltando-se, às 
particularidades que cada instituto apresenta. Cada matéria examinada é sempre precedida 
de análise de sua evolução histórica e situação contemporânea, sendo estudada em atenção 
às especificidades dos processos constitucional, civil, penal, trabalhista e eleitoral, de modo a 
não privilegiar um ramo processual apenas, em detrimento dos demais. 

Teoria Geral do  
Processo Judicial
Fernando Antônio Negreiros Lima

2ª edição (2015) 
856 páginas 
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Livro redigido em linguagem simples e acessível, introduz o leitor nas novas doutrinas que a 
ciência processual tem produzido para oferecer à sociedade democrática da era dos Direitos 
Humanos uma justiça civil à altura das suas necessidades. O livro desenvolve os fundamentos 
contemporâneos do Processo Civil, e a sua aplicação aos Códigos brasileiros de 1973 e de 
2015, cujo conhecimento é indispensável para todos os que fazem uso dessa disciplina nos 
seus estudos e na administração da justiça civil.
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Processo Civil – Vol. I  – 
Introdução ao Direito  
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Curso de Direito 
Processual Civil – Vol. II 
Humberto Theodoro Júnior

55ª edição (2021) 
824 páginas 
978-85-309-9391-7

e e-Book

Curso de Direito 
Processual Civil – Vol. I 
Humberto Theodoro Júnior 

62ª edição (2021) 
1.080 páginas 
978-85-309-9400-6

e e-Book

Para manter o compromisso de levar aos nossos leitores conteúdo sempre 
atualizado, este Curso encontra-se amoldado ao regime do Código de Processo 
Civil, promulgado em 16 de março de 2015. Vale destacar que a estrutura da 
obra acompanha a organização do novel Diploma Legal.  
Vol. 2
– Procedimentos Especiais
– Codificados (de Jurisdição Contenciosa e de Jurisdição Voluntária) e de 
Legislação Extravagante

Para manter o compromisso de levar aos nossos leitores conteúdo sempre atualizado, 
este Curso encontra-se amoldado ao regime do Código de Processo Civil, promulgado em 
16 de março de 2015.
Vale destacar que a estrutura da obra acompanha a organização do novel Diploma Legal.
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– Execução Forçada

• Cumprimento de sentença

• Execução de títulos extrajudiciais

– Processos nos Tribunais
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Processo de Execução
e Cumprimento de
Sentença 
Humberto Theodoro Júnior

30ª edição (2020) 
1.144 páginas 
978-85-309-9083-1

e e-Book

Esta obra, atualizada com as mais significativas mudanças legislativas, doutrinárias 
e jurisprudenciais do processo civil, compreende três títulos básicos: o primeiro 
se ocupa, genericamente, das vias de execução adotadas pelo processo civil 
brasileiro; o segundo focaliza, em mais de trinta capítulos, a execução disciplinada 
pelo Livro II, da Parte Especial, do CPC (título executivo extrajudicial); e o terceiro, 
composto por quinze capítulos, foi dedicado majoritariamente ao cumprimento 
da sentença (título executivo judicial), em con formidade com o Livro I, Título II, 
também da Parte Especial do mesmo Código. 

Mantendo o compromisso de levar aos nossos leitores conteúdo sempre atualizado, este 
Curso se encontra amoldado ao regime do Código de Processo Civil, promulgado em 16 de 
março de 2015. Vale destacar que a estrutura da obra acompanha a organização do novel 
Diploma Legal, e seu conteúdo contempla, quando pertinente, notas de correspondência com 
os dispositivos do Código anterior.
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P R O C E S S O  C I V I L  •  PA R T E  E S P E C I A L Í N D I C E

Os recursos e os meios de impugnação a decisões em geral sofreram grandes mudanças 
estruturais com a entrada em vigor do CPC/2015: foi extinta a espécie de recurso, foram 
alteradas muitas hipóteses de cabimento recursais, diversas regras sobre ação rescisória 
e reclamação foram modificadas, entre muitas outras inovações. A obra aborda com 
profundidade todos esses temas, iniciando com uma ampla análise da teoria geral dos 
recursos, passando por minucioso estudo dos recursos em espécie, além de uma atenta 
abordagem da ordem do processo nos tribunais, da remessa necessária, da ação rescisória e 
da reclamação.

Manual dos Recursos, 
Ação Rescisória e 
Reclamação
Marco Antonio Rodrigues

1ª edição (2017) 
432 páginas 
978-85-97-01323-8

e e-Book

A Editora apresenta esta nova edição, igualmente direcionada ao exame dos procedimentos 
especiais disciplinados pelo Código de Processo Civil, que incorporou os procedimentos da 
ação de dissolução parcial de sociedade, das denominadas ações de família, entre outros. 
A oposição, modalidade interventiva de terceiro do Código revogado, e a homologação 
do penhor legal, um dos procedimentos cautelares do CPC/1973, são incluídas no rol 
dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa do novo Código. A notificação e 
a interpelação, que eram igualmente reguladas como procedimentos cautelares, agora 
pertencem ao capítulo dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária.

Procedimentos 
Especiais
Antonio Carlos Marcato

18ª edição (2021) 
416 páginas
978-85-97-02606-1

e e-Book

Esta edição do Manual de Execução Civil está repleta de novidades. Depois de alguns anos 
de vigência do CPC/2015, há temas com caminhos delineados, seja pela doutrina, seja pela 
jurisprudência. Procurou-se, assim, trazer para esta nova edição os principais pontos da 
execução civil que foram objeto de debate nesse período. Dividida em três partes, a obra 
esmiúça o tema, tratando criticamente da teoria geral da execução civil, dos procedimentos 
das diversas espécies da tutela executiva (processo de execução e cumprimento de sentença) 
e dos incidentes e processos incidentais conexos à execução, todos à luz da mais atualizada 
jurisprudência.

Manual de  
Execução Civil
Marcelo Abelha

7ª edição (2019) 
656 páginas 
978-85-309-8696-4

e e-Book

Esta obra trata dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, por meio de uma abordagem 
inovadora da parte cível da Lei 9.099/1995, à luz das diretrizes do Código de Processo Civil. A 
obra foi dividida em quatro partes. A Parte I trata da Teoria Geral dos Juizados Especiais, tema 
afeto não apenas ao modelo estadual, mas também aos modelos federais (Lei 10.259/2001) 
e fazendários (Lei 12.153/2009). As Partes II e III estudam as tutelas cognitiva (procedimento 
sumaríssimo) e executiva (cumprimento de sentença e ação de execução), e, por fim, na Parte 
IV, são analisados os recursos e os meios impugnativos das decisões.

Manual dos Juizados 
Especiais Cíveis 
Estaduais – Teoria e Prática
Felippe Borring Rocha

11ª edição (2021) 
384 páginas 
978-85-97-02607-8

e e-Book
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P R O C E S S O  C I V I L  •  C Ó D I G O S  C O M E N TA D O S Í N D I C E

Este Novo Código de Processo Civil Comentado foi elaborado com o objetivo de facilitar a 
atualização dos estudiosos do processo civil, principalmente advogados, juízes, membros do 
Ministério Público, defensores públicos, professores e escrivães. Primeiramente, procede-se à 
comparação entre a estrutura do Novo Código e a do CPC/1973. As legendas coloridas visam 
auxiliar o leitor na identificação das alterações e inovações. Os textos novos foram destacados 
em negrito e, em itálico, constam as modificações. Os textos que foram excluídos ou revogados 
estão devidamente tachados. Após os dispositivos em confronto, encontra-se o respectivo 
comentário do autor.

Esta obra apresenta anotações breves, simples e diretas da grande maioria dos artigos do 
Código de Processo Civil, com o escopo de facilitar a compreensão de alguns dos seus principais 
temas. A pretensão da obra é se tornar o “socorro rápido” para o dia a dia do advogado, 
principalmente em razão das dicas de prática jurídica, que alertam para cuidados especiais na 
prática dos atos processuais e no trato com o cliente, com o réu, com o juiz e com os demais 
intervenientes do processo. Várias dicas mostram a estrutura e a natureza das muitas petições 
tratadas em um ou em outro momento pelo Código, tais como: iniciais, contestações, petições 
intermediárias e recursos.

Novo Código de 
Processo Civil 
Comentado
Elpídio Donizetti

3ª edição (2018) 
1.040 páginas 
978-85-97-01652-9

Código de Processo  
Civil Anotado 
Gediel Claudino de Araujo Júnior

2ª edição (2021) 
704 páginas 
978-85-97-02787-7

O CPC de 2015 modernizou o Direito Processual Civil brasileiro no afã de implantar o 
reclamado processo justo, assegurado na ordem constitucional como direito fundamental. 
Alguns institutos foram criados, enquanto outros, considerados como obsoletos, foram 
eliminados. Em grande proporção, a sistemática do CPC de 1973 e a orientação jurisprudencial 
traçada firmemente pelos tribunais superiores durante o regime da legislação substituída 
pelo atual CPC restaram prestigiadas. Um aspecto inovador dessa nova edição consistiu na 
ampliação dos Breves Comentários aos artigos, para orientar a compreensão e a aplicação da 
jurisprudência volumosamente compilada.

Novo Código de Processo  
Civil – Anotado 
Humberto Theodoro Júnior

24ª edição (2021) 
1.744 páginas 
978-65-596-4058-4

e e-Book

e e-Book

Material Suplementarms

Material Suplementarms

Material Suplementarms

É oferecida à comunidade jurídica a obra Comentários ao Código de Processo Civil, porém, 
não mais no tradicional e já bem conhecido formato de três volumes. Tem-se, a partir de 2021 
– ano em que o CPC/2015 alcança seu quinto ano de vigência –, a unificação de tudo o que 
dantes foi produzido, a fim de que, doravante, a história destes renomeados Comentários ao 
CPC siga em volume único, em uma 4ª edição, revista, ampliada e unificada, mas sem perder 
o conteúdo, a profundidade no trato dos temas e o apuro técnico que marcaram as edições 
anteriores.

Comentários ao Código  
de Processo Civil
Fernando da Fonseca Gajardoni
Luiz Dellore
Andre Vasconcelos Roque 
Zulmar Duarte de Oliveira Jr.

4ª edição (2021) 
1.712 páginas 
978-65-596-4022-5

e e-Book
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P R O C E S S O  C I V I L  •  C Ó D I G O S  C O M E N TA D O S Í N D I C E

Com comentários elaborados por processualistas de todo o Brasil, com diferentes idades, 
formações e ideologias, a obra apresenta o novo CPC em linguagem clara e acessível, de 
forma direta e sem grandes divagações doutrinárias ou jurisprudenciais. Os autores que a 
integram já desenvolviam estudos e pesquisas nas áreas para as quais foram convidados a 
comentar, expondo, assim, reflexões já amadurecidas e formadas ao longo dos cinco anos de 
tramitação do novo CPC. O livro serve de guia para todos que precisem ou queiram aprender 
o novo Código.

Comentários 
ao Novo Código de 
Processo Civil
Antonio do Passo Cabral 
Ronaldo Cramer

2ª edição (2016) 
1.728 páginas 
978-85-309-6941-7

e e-Book

Esta obra tem uma finalidade prática importante para o dia a dia do profissional de Direito. 
Ela permite a visualização daquilo que mudou no novo Código, em confronto com o diploma 
anterior, com minuciosas e objetivas anotações, artigo por artigo. Um dos coordenadores 
e autores da obra, Prof. Paulo Cezar Pinheiro Carneiro, participou das três comissões de 
juristas, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, acompanhando a tramitação do 
Código desde o Anteprojeto apresentado (2009) até a sanção presidencial (2015).

Novo Código de  
Processo Civil –
Lei 13.105, de 16 de março de 2015 
Anotado e Comparado
Paulo Cezar Pinheiro Carneiro 
Humberto Dalla Bernardina de Pinho

2ª edição (2017) 
752 páginas 
978-85-309-7212-7

e e-Book

A aprovação de um novo Código de Processo Civil, depois de mais de 40 anos de vigência do 
CPC/1973, vem gerando imensa ansiedade nos operadores do Direito, incluindo acadêmicos, 
advogados, magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia 
Pública e, até mesmo, da sociedade, verdadeira destinatária das normas jurídicas, razão de 
ser do trabalho do legislador infraconstitucional. Nesta obra, o autor comenta com quase 
totalidade os artigos, os parágrafos, os incisos e as alíneas que integram o novo CPC.

Novo Código de 
Processo Civil 
Comentado
Misael Montenegro Filho

3ª edição (2018) 
1.024 páginas 
978-85-97-01624-6

e e-Book
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P R O C E S S O  D O  T R A B A L H O Í N D I C E

Em sua nova e atualizada edição, o Direito Processual do Trabalho é um livro completo, 
que procura analisar os temas sob as diversas abordagens doutrinárias e jurisprudenciais, 
iniciando pela evolução histórica, passando pelos aspectos introdutórios e conceituais, pela 
organização e competência da Justiça do Trabalho e pelos institutos da decadência e da 
prescrição, com análise das ações e de todos os procedimentos trabalhistas, bem como das 
ações constitucionais e das ações pertencentes ao Direito Processual Civil utilizadas pelos 
operadores do Direito Processual Trabalhista, finalizando com o processo coletivo do trabalho 
e os procedimentos administrativos.

Direito Processual  
do Trabalho
Jouberto Cavalcante  
Francisco Ferreira Jorge

8ª edição (2019) 
1.416 páginas 
978-85-970-1793-9

e e-Book

Esta obra consiste em análise, interpretação e reflexões sobre as recentes alterações 
implementadas na legislação individual, coletiva e processual do Direito do Trabalho, de 
forma inédita, atualizada e originária. Trata-se de um trabalho jurídico revisto e totalmente 
atualizado, que se destina a todos os profissionais do Direito, possibilitando-lhes sua 
utilização prática na Academia, além de se apresentar como instrumento facilitador da 
construção de novas ideias acerca do Direito Processual do Trabalho.

Curso de Direito 
Processual do Trabalho 
Enoque Ribeiro dos Santos
Ricardo Antonio Bittar Hajel Filho

4ª edição (2020) 
1.048 páginas 
978-85-97-02432-6

e e-Book

O Processo Coletivo do Trabalho demanda uma diferente e aprazível leitura jurídica, 
sobremaneira distinta do tradicional Processo Individual, eis que seus principais institutos 
apresentam desenvolvimentos peculiares, próprios, dotados de maior flexibilidade, além 
de conferir maiores poderes de decisão ao magistrado. Esta obra, consiste, portanto, em 
analisar, interpretar e propor conceitos e reflexões sobre o Processo Coletivo do Trabalho, já 
sob o enfoque do novo CPC, com ênfase na tutela do dano moral coletivo trabalhista, fruto 
dos novos tempos da sociedade mais globalizada, reurbanizada, consumerista, politizada e 
altamente tecnológica. 

Processo Coletivo 
do Trabalho –  
Tutela do Dano Moral Coletivo 
Trabalhista
Enoque Ribeiro dos Santos

2ª edição (2018) 
400 páginas 
978-85-309-7880-8

e e-Book
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P R O C E S S O  P E N A L  •  V O L U M E  Ú N I C O Í N D I C E

Esta edição está de acordo com as modificações legislativas relevantes em matéria de 
Processo Penal ocorridas em 2019 e 2020. A título de ilustração, estão incorporados à nova 
edição os seguintes diplomas legais: Denunciação caluniosa – Lei 14.110/2020; Pacote 
Anticrime – Lei 13.964/2019; Abuso de autoridade – Lei 13.869/2019; Medida cautelar 
deferida no STF (em 15 e 22.02.2020) no âmbito das ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, 
suspendendo a eficácia de dispositivos do CPP; Modificações na Lei 11.340/2006 (violência 
doméstica e familiar contra a mulher) determinadas pelas Leis 13.984/2020, 13.882/2019, 
13.880/2019, 13.871/2019, 13.836/2019 e 13.827/2019; Alterações às medidas 
assecuratórias e apreensão de bens ao tráfico de drogas – Leis 13.886/2019 e 13.840/2019.

Processo Penal
Norberto Avena

13ª edição (2021) 
1.512 páginas 
978-85-309-9274-3

Trata o Direito Processual Penal dentro de uma ótica sistemática, dando ênfase aos princípios, 
ou seja, o autor preocupa-se com a moderna visão constitucional do ordenamento jurídico. 
Os institutos processuais são expostos sempre partindo dos postulados básicos que 
fundamentam o democrático sistema acusatório, cujas bases estão assentadas na própria 
Constituição Federal. O texto começa examinando os princípios do processo penal para 
estudar o inquérito policial e a ação penal, o que ocorre, outrossim, nos capítulos que cuidam 
da prisão e da liberdade provisória. Merecem destaque também os estudos referentes às 
nulidades e à teoria geral dos recursos no processo penal.

Direito Processual Penal
Paulo Rangel

28ª edição (2020) 
1.056 páginas 
978-85-970-2324-4

Esta obra abrange todo o currículo da disciplina, rica e detalhada no campo doutrinário, 
traz jurisprudência atual, espelhando a voz dos tribunais pátrios. Os quadros sinóticos e 
mapas conceituais, aliados ao estudo integrado a outras ciências criminais, proporcionam ao 
estudante uma ampla visão dos temas analisados. Trata-se de um livro completo para todos 
os leitores: estudantes de graduação e pós-graduação, concursandos e operadores do Direito.

Curso de Direito 
Processual Penal
Guilherme de Souza Nucci 

18ª edição (2021) 
1.176 páginas 
978-85-309-9360-3

Trata-se de uma obra inteiramente revista e atualizada, que segue em sua moderna 
perspectiva do processo constitucionalmente orientado, nos limites e sob as exigências do 
compromisso com os direitos fundamentais. Além da tarefa doutrinária, com uma abordagem 
segura e completa dos institutos e categorias do processo penal brasileiro, o livro mantém a 
preocupação com a permanente atualização jurisprudencial de seu conteúdo, referindo-se às 
mais recentes e importantes decisões de nossos tribunais.

Curso de Processo Penal
Eugênio Pacelli  

25ª edição (2021) 
872 páginas 
978-85-97-02694-8

e e-Booke e-Book

e e-Book
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P R O C E S S O  P E N A L  •  V O L U M E  Ú N I C O Í N D I C E

O Manual de Processo Penal abrange todo o currículo da disciplina de modo objetivo 
e acessível, e encontra-se atualizado, em especial, com os reflexos da vigência da Lei 
13.964/2019. O autor comentou todos os vetos realizados pelo Poder Executivo, mostrando 
como o texto ficará com a permanência do veto e, também, se ele for derrubado pelo 
Legislativo. Os quadros sinóticos e mapas conceituais, aliados ao estudo integrado a outras 
ciências criminais, proporcionam ao estudante uma ampla visão dos temas analisados. Traz 
jurisprudência selecionada, espelhando a voz dos tribunais pátrios. 

A partir das construções doutrinárias, os entendimentos jurisprudenciais são analisados 
criticamente, oferecendo ao profissional e ao estudante uma visão completa que os atualiza 
e auxilia na produção e compreensão de um processo penal coerente. Os autores tratam das 
principais correntes do pensamento doutrinário, principalmente no tocante às consequências 
que certos posicionamentos podem oferecer, de modo que a todo tempo visitam os institutos 
do direito material penal e de execução penal, a fim de garantir ao ordenamento processual 
consistência e racionalidade, fato que torna a obra completa.
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A Coleção Esquemas & Sistemas foi completamente reformulada para contemplar as disciplinas 
de Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal, tendo como norte a finalidade 
de proporcionar ao leitor o ingresso no universo das ciências criminais de modo facilitado 
e didático. Para tanto, são explorados recursos visuais, como esquemas gráficos e quadros 
sinóticos, além de conceitos doutrinários indispensáveis, expostos sempre com uma 
abordagem clara e direta, o que otimiza a compreensão dos assuntos. Ademais, para melhor 
assimilação da matéria, o autor integra os textos legais de forma prática e objetiva e traz, ao 
final dos capítulos, comentários a questões de concursos
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P R O C E S S O  P E N A L  •  E X E C U Ç Ã O Í N D I C E

A obra compreende todo o currículo da disciplina. Rica e detalhada no campo doutrinário, 
traz jurisprudência atual, espelhando a voz dos tribunais pátrios. A Execução Penal merece 
ocupar lugar de destaque, desvinculando-se do Processo Penal, para adquirir e enaltecer o 
seu verdadeiro status de ciência autônoma, com preceitos próprios, merecedora de atenção e 
reforma, tratando, cada vez mais, da relevante fase de cumprimento das penas aplicadas pelo 
juízo da condenação. 
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4ª edição (2021) 
304 páginas 
978-85-309-9403-7

Visando facilitar o estudo da disciplina, esta obra apresenta linguagem didática e conteúdo 
sólido para a compreensão da Execução Penal, contando com explicações objetivas e 
diretas, que contemplam teoria e análise legislativas, contextualizando o leitor nas diretrizes 
da disciplina tanto no que concerne ao direito material quanto ao direito processual. Rica 
em exemplos que auxiliam na absorção do conteúdo, a obra conta ainda com esquemas 
ilustrativos que sintetizam os temas abordados, além de questões de concursos públicos para 
treino.

Este livro constitui texto básico para o estudo do Direito de Execução Penal e sólida fonte de 
consulta para a solução dos problemas decorrentes da aplicação da Lei  
nº 7.210, de 11 de julho de 1984. A presente edição foi revista e atualizada de acordo com os 
novos diplomas que alteraram a Lei de Execução Penal, bem como de outras leis que geraram 
reflexos sobre a interpretação das normas que disciplinam a execução da pena.
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A Coleção Esquemas & Sistemas foi completamente reformulada para contemplar as disciplinas 
de Direito Penal, Direito Processual Penal e Execução Penal, tendo como norte a finalidade 
de proporcionar ao leitor o ingresso no universo das ciências criminais de modo facilitado 
e didático. Para tanto, são explorados recursos visuais, como esquemas gráficos e quadros 
sinóticos, além de conceitos doutrinários indispensáveis, expostos sempre com uma 
abordagem clara e direta, o que otimiza a compreensão dos assuntos. Ademais, para melhor 
assimilação da matéria, o autor integra os textos legais de forma prática e objetiva e traz, ao 
final dos capítulos, comentários a questões de concursos

e e-Book Prof.

https://www.grupogen.com.br/curso-de-execucao-penal
https://www.grupogen.com.br/curso-de-execucao-penal
https://www.grupogen.com.br/curso-de-execucao-penal
http://www.grupogen.com.br/execuc-o-penal
http://www.grupogen.com.br/execuc-o-penal
https://www.grupogen.com.br/execucao-penal
https://www.grupogen.com.br/execucao-penal
https://www.grupogen.com.br/execucao-penal
http://www.grupogen.com.br/execuc-o-penal
https://www.grupogen.com.br/execucao-penal
https://www.grupogen.com.br/processo-penal-e-execucao-penal-esquemas-sistemas
https://www.grupogen.com.br/processo-penal-e-execucao-penal-esquemas-sistemas
https://www.grupogen.com.br/processo-penal-e-execucao-penal-esquemas-sistemas


P R O C E S S O  P E N A L  •  C Ó D I G O S  C O M E N TA D O S Í N D I C E

O propósito dos autores é contextualizar, além do CPP, a legislação processual penal em geral, 
em uma unidade da ordem jurídica vigente e válida, conforme reconhecidos pela doutrina e 
pela jurisprudência de nossos Tribunais. Esse objetivo conduz ao exame de cada dispositivo 
presente no CPP, bem como da legislação processual que se encontra fora dele, para que o 
leitor tenha uma visão sistêmica do processo penal. Para enriquecer o trabalho, o livro conta 
com ampla e extensa pesquisa jurisprudencial, atualizada e acompanhada de comentários e 
de contribuições da doutrina nacional e estrangeira.
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Esta edição encontra-se atualizada, em especial, com os reflexos da vigência da Lei nº 
13.964/2019. A jurisprudência foi atualizada e ampliada, apresentando as mais recentes 
controvérsias enfrentadas pelos tribunais. A obra traz quadros sinóticos e mapas conceituais, 
aliados ao estudo integrado a outras ciências criminais, a fim de facilitar o raciocínio do leitor, 
proporcionando ao estudante uma ampla visão dos temas analisados e ao profissional rica 
fonte de consulta para auxiliá-lo no cotidiano forense.
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S O C I O L O G I A Í N D I C E

Superada a fase de experimentação do Novo CPC, abre-se amplo espaço para a discussão de 
suas disposições e dos avanços que o diploma normativo procurou implementar no processo 
civil brasileiro, em cumprimento ao viés democrático que pautou a elaboração do Novo 
Código de Processo Civil.
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Como introdução, os pensadores e os temas escolhidos pelo autor são um recorte bem-
-intencionado da ampla produção científica existente em Sociologia. O objetivo aqui não 
é explorar detalhadamente toda a produção sociológica desde os séculos passados, nem 
discutir todos os temas possíveis da vida social, mas sim discutir os autores e os temas 
que encaminham o leitor, principalmente o de primeira viagem, para o entendimento dos 
fundamentos da Sociologia Jurídica. Ao final de cada capítulo, há casos para discussão com 
exercícios.
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T R A B A L H O Í N D I C E

O conteúdo desta obra foi pensado em cada detalhe com o objetivo de viabilizar a preparação do estudante e 
do concurseiro em Direito do Trabalho, de forma que possa vencer qualquer banca examinadora da matéria. A 
contínua experiência do autor com a disciplina e, principalmente, com o tema concurso público foi determinante 
para a qualidade e diferencial da obra, que reúne todos os elementos importantes para a preparação eficaz – não 
encontrados nos manuais tradicionais. Para otimizar o estudo, permitir ao estudante extrair o máximo deste livro 
e fixar o seu conteúdo, apresentam-se alguns recursos e facilidades: ▪ Marcadores que fazem a correspondência 
entre os itens dos editais de concursos públicos e os capítulos do livro; ▪ Indicação de material de estudo e temas 
mais relevantes para concursos públicos; ▪ Sugestão de estratégia de estudo seletivo do conteúdo do capítulo; ▪ 
Posições das bancas examinadoras e posicionamentos dominantes na doutrina e na jurisprudência; ▪ Súmulas, OJs 
e jurisprudência recentes que indicam as tendências do TST; ▪ Deixadinhas, para fixação dos conceitos básicos 
com poucas palavras; ▪ Quadros-resumo; ▪ Dicas de estudo para a resolução de questões discursivas nos pontos 
teóricos mais relevantes do texto; ▪ Índice alfabético-remissivo completo; ▪ Abordagem completa das matérias que 
compõem os editais dos principais concursos.

Direito do Trabalho
Ricardo Resende

8ª edição (2020) 
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A obra engloba todo o conteúdo programático de Direito do Trabalho, desde a parte histórica, seus fundamentos filosóficos, a 
crise vivenciada a cada dia, bem como todos os pontos dos Direitos Individual e Coletivo do Trabalho, com rápidas passagens 
por outros ramos do Direito, necessárias para melhor compreensão da matéria, como Direito Civil, Internacional, Processual 
Civil, Processual do Trabalho, Penal, Administrativo e Constitucional.
Os temas foram explorados de forma profunda e técnica. A autora utiliza a experiência adquirida em longos anos de advocacia 
e magistratura, e apresenta toda a matéria teórica revelando as nuances e correntes de cada tema, complementando a 
abordagem com exemplos e referências doutrinárias dos autores mais conhecidos das respectivas áreas.
Foi selecionada jurisprudência atual sobre os temas mais controvertidos, para facilitar a compreensão do leitor.
Direito do Trabalho tem o objetivo de contribuir para o conhecimento dos interessados na matéria. Por isso, destina-se aos 
estudiosos, estudantes, professores, magistrados, procuradores e advogados trabalhistas.
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Em sua nova e atualizada edição, o Direito do Trabalho é um livro completo, que procura 
analisar os temas sob as diversas abordagens doutrinárias e jurisprudenciais, iniciando pela 
teoria geral e avançando pelo Direito Internacional do Trabalho, Direito Individual e Direito 
Coletivo do Trabalho e seus diversos desdobramentos, inclusive os decorrentes da Reforma 
Trabalhista e de alterações legislativas posteriores
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Jouberto Cavalcante 
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Este livro explora os principais temas de Direito Individual e Coletivo do Trabalho, de forma 
sintetizada. Os assuntos foram escolhidos com base em sua incidência em concursos públicos, 
importância para as partes da relação de emprego, para os advogados e para o Judiciário. As 
nuances de cada corrente doutrinária, assim como as principais posições jurisprudenciais foram 
apresentadas. O livro tem o objetivo de contribuir para o conhecimento dos interessados 
no Direito do Trabalho e, por isso, destina-se aos estudantes de Direito, ao empregado, ao 
empregador, aos advogados e aos candidatos aos concursos da área.
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T R A B A L H O Í N D I C E
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O Manual de Direito do Trabalho está saindo da coleção de Provas & Concursos, na 
qual tivemos a satisfação e o reconhecimento dos leitores por cinco edições, voltadas 
exclusivamente para os concursos públicos na área trabalhista e exame de ordem, e dando um 
salto com uma obra cada vez mais completa, com ampliação significativa dos temas abordados 
que vão além das discussões apenas direcionadas aos concursos. Fruto da releitura de diversos 
institutos da área trabalhista, da experiência diária do autor como docente e advogado, 
acrescida de um rigoroso trabalho de pesquisa doutrinária, legislativa e principalmente 
jurisprudencial.
A obra traz a jurisprudência atualizada do STF e do TST e as principais novidades da Reforma 
Trabalhista e das medidas excepcionais adotadas durante a pandemia do novo coronavírus. 
O livro também conta com um capítulo específico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais – LGPD – Lei 13.709/2018 no Direito do Trabalho.

O Manual de Direito do Trabalho é o resultado de anos de experiência profissional e docente 
na seara do Direito. Os autores, um como magistrado trabalhista e outro como advogado, 
ambos docentes em cursos de graduação e pós-graduação, compilaram seus conhecimentos e 
trazem ao leitor um curso didático, estruturado e indispensável aos estudantes e profissionais. 
Nessa edição, os autores prepararam vídeos para explicar os principais temas da matéria.

Esta obra apresenta uma abordagem didática e direta dos temas recorrentes em concursos 
públicos e nas provas do Exame de Ordem, com a exposição objetiva de conceitos relevantes 
e essenciais ao estudante. Os principais tópicos da disciplina são explorados neste livro, 
desde o direito individual do trabalho, abarcando os princípios, as fontes, a duração do labor, 
a remuneração, os períodos de descanso, entre outros assuntos, até chegar ao direito coletivo 
do trabalho, no estudo dos sindicatos e das normas coletivas. O leitor ainda encontrará 
questões objetivas extraídas de provas de concursos e do Exame de Ordem devidamente 
comentadas pelo autor.
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A Consolidação das Leis do Trabalho, no plano infraconstitucional, é certamente o principal 
diploma legal que disciplina o Direito do Trabalho e o Direito Processual do Trabalho no Brasil. 
Nesse enfoque, esta publicação tem como objetivo o exame mais específico e aprofundado 
da CLT, procurando realizar a interpretação dos seus principais dispositivos, voltados ao 
Direito Material e Processual do Trabalho, em consonância com o sistema jurídico em vigor, 
sem perder a visão de conjunto, observando a doutrina e a jurisprudência atuais.
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Gustavo Filipe Barbosa Garcia

5ª edição (2019) 
1.352 páginas 
978-85-309-8463-2
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T R I B U TÁ R I O Í N D I C E

Este livro foi elaborado a fim de ser um completo manual. Organizado de maneira sistemática 
e didática em quatro partes: a P. I tem natureza introdutória e visa apresentar os institutos 
do Direito Tributário, do Tributo e do Sistema Tributário Nacional e suas relações dentro das 
Finanças Públicas; a P. II analisa todas as normas gerais da tributação; a Parte III é voltada a 
examinar individualmente todos os tributos existentes; e a Parte IV é destinada ao estudo 
do Direito Tributário Processual nas suas duas vertentes, administrativa e judicial, abordando 
todas as medidas que podem ser propostas.

Este livro é fruto da obra Primeiras Linhas de Direito Tributário e Financeiro, que foi, todavia, 
inteiramente revista e consideravelmente ampliada, de modo a que à análise mais 
predominantemente descritiva e explicativa que nele se fazia se somassem considerações 
mais abrangentes, de cunho compreensivo e crítico.
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Neste Curso, o professor Sacha Calmon traz estudos que transcendem a disciplina, mas que 
se justificam na medida em que identificamos a interferência desses estudos no campo do 
Direito Tributário. Adentrando na temática tributária, na Parte Constitucional, é apresentado 
estudo de cada dispositivo da CF que possui repercussão direta no Direito Tributário. Com a 
mesma minúcia, faz análise exauriente do Direito Tributário que habita o CTN, bem como das 
leis complementares posteriores, sem descurar da análise estrutural de todos os impostos de 
nosso sistema tributário.
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Esta obra aborda de forma didática e completa, em sua Parte I, os quatro objetos do Direito 
Financeiro: a despesa pública, a receita pública, o orçamento e o crédito público. Na Parte 
II, promove o estudo do Direito Tributário e do Sistema Tributário Nacional, bem como de 
matérias afins, como processos administrativo e judicial tributários e crimes tributários, 
salientando sempre os aspectos polêmicos. Encontra-se atualizada com as recentes alterações 
legislativas, e comenta as últimas decisões do STF em sede de repercussão geral.
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T R I B U TÁ R I O Í N D I C E

Clássico da literatura nacional: o Direito Tributário Brasileiro, do renomado mestre Aliomar 
Baleeiro. Revelando toda a capacidade e inteligência do autor, a obra propaga- 
-se nas gerações de estudiosos da doutrina jurídica. Preservam-se os escritos do autor e, 
dessa forma, tem-se agora dois textos, nitidamente diferenciados, mas complementares. 
Ganha o leitor, que tem os clássicos comentários ao Código Tributário Nacional em versão fiel 
à genialidade de seu autor, acrescidos de notas, tópicos de adaptação à Constituição de 1988, 
à legislação infraconstitucional em vigência e ao pensamento doutrinário e jurisprudencial 
dominante.

Direito Tributário 
Brasileiro – CTN 
Comentado
Aliomar Baleeiro
Misabel Derzi 

14ª edição (2018) 
1672 páginas 
978-85-309-8056-6

e e-Book

O Direito Tributário guia-se, essencialmente, por princípios próprios, dispostos no extenso 
Sistema Tributário Nacional, sistema este que não se contém somente nos artigos 145 a 162 
da CF/1988, mas avança para abranger também os artigos 184, § 5º; 194; 195; 212, § 5º; 239, 
240, os quais compõem o amplo rol de tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, 
contribuições sociais e empréstimos compulsórios. Cuida-se de modo especial dos institutos 
da incidência, não incidência, imunidade, isenção e alíquota zero, que, conjuntamente com os 
princípios constitucionais tributários e a classificação dos tributos, representam o alicerce para 
compreensão da disciplina.

Direito Tributário
Vittorio Cassone

28ª edição (2018) 
424 páginas 
978-85-97-01504-1

e e-Book

A obra Direito Tributário oferece ampla visão sobre a disciplina de forma clara e atual, seguindo 
as mais novas tendências dos Tribunais. O material mostra-se acolhedor ao estudante que 
inicia sua trajetória no Direito Tributário e eficiente aos que já contam com prévio domínio da 
matéria. 
Apresenta súmulas, quadros sinóticos e gráficos, que proporcionarão ao leitor maior 
assimilação da matéria, e jurisprudência selecionada com a respectiva explicação ou 
interpretação dos julgados.

Direito Tributário
João Marcelo Rocha

12ª edição (2019) 
688 páginas 
978-85-309-8635-3

Material Suplementarms

Manual de Direito Tributário – Volume Único nasceu da vasta experiência de Gabriel Quintanilha em sala de 
aula e de sua longa militância na advocacia tributária. O objetivo da obra é abordar o Direito Tributário de 
forma clara, concisa e completa, para permitir que estudantes e operadores do Direito possam criar um 
conceito crítico acerca deste instigante ramo jurídico.
Trazendo conceitos completos e sua respectiva aplicação prática, a obra permite que o leitor, além 
de entender o instituto jurídico abordado, seja capaz de aplicar os conceitos em casos concretos, 
desenvolvendo o conteúdo de Direito Tributário de acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores.
O leitor, com a conclusão da leitura, será capaz de dominar conceitos tributários e suas aplicações no 
cotidiano profissional, ao passo que o livro faz uma importante ligação entre teoria e prática, com casos 
que ilustram as soluções para as principais discussões jurídico-tributárias

Manual de  
Direito Tributário  
– Volume Único
Gabriel Santanna Quintanilha 

1ª edição (2021) 
536 páginas 
978-85-309-8351-2

e e-Book
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Com linguagem acessível, o “facilitado” levará todos os leitores, inclusive aqueles não 
familiarizados com a disciplina, ao conhecimento necessário para aprovação em provas, 
concursos e exames, apelando para o uso de diversos exemplos e esquemas que facilitam a 
absorção do conhecimento. 
Ademais, ao final de cada capítulo, o leitor encontrará quadros sinópticos, resumindo 
os principais pontos, questões de concursos diversos em níveis variados com gabaritos 
comentados, tudo objetivando a completa compreensão dos ensinamentos transmitidos. 
Sem sombra de dúvidas, o grande diferencial que fez o sucesso das edições anteriores 
consiste na integração de textos, sínteses, questões, esquemas, quadros, jurisprudências, 
dicas e súmulas.

Direito Tributário 
Facilitado
Rafael Novais

5ª edição (2021) 
568 páginas 
978-85-309-8952-1

e e-Book

A obra é enriquecida e os temas são mais bem compreendidos mediante comparação com a 
lei, a doutrina e a jurisprudência dos principais países europeus e dos Estados Unidos. Inclui-
se nesta edição a parte especial da disciplina, analisando-se os contratos e as obrigações 
extracontratuais, ambos sob a ótica internacional.

Direito Tributário 
Essencial
Eduardo Sabbag

8ª edição (2021) 
376 páginas 
978-65-596-4029-4

e e-Book

Este livro foi elaborado à luz da nova disciplina processual civil, por autores que 
acompanharam a tramitação do projeto, além de estar atualizada com as alterações que 
a nova legislação já sofreu. A 2.ª edição veio acompanhada de diversos vídeos para o 
leitor poder ver e ouvir cada um dos autores sobre alguns trechos da obra. Na 3.ª edição, 
incluímos ao final de cada capítulo um quadro-síntese, para facilitar a memorização 
dos aspectos mais importantes. Para esta 4.ª edição, incluímos discussões bem atuais, 
inserindo, quando pertinente, enunciados da II Jornada de Direito Processual Civil e 
novas referências a julgados. 

Direito Tributário
Claudio Borba 

28ª edição (2019) 
480 páginas 
978-85-97-01925-4

e e-Book

Material Suplementarms

Neste livro, faz-se análise da Constituição Federal (Sistema Tributário), do Código Tributário 
Nacional e das Leis Complementares 87/1996 e 116/2003, fundada nos problemas 
concretos surgidos em torno de seus dispositivos e em como a jurisprudência, notadamente 
dos Tribunais Superiores, soluciona-os. Com isso, fornece ao leitor uma visão objetiva e 
pragmática do Direito Tributário Brasileiro, sem deixar de fazer, quando pertinentes, as 
devidas críticas e sugestões à orientação dos tribunais.

Código Tributário Nacional 
Hugo de Brito Machado Segundo  

7ª edição (2018) 
584 páginas 
978-85-97-01566-9 

e e-Book
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T R I B U TÁ R I O Í N D I C E

O objetivo deste livro é proporcionar ao leitor o estudo objetivo dos temas essenciais de 
Direito Tributário com base na principal legislação tributária, de forma suave e prazerosa, que 
tem sido considerada a marca do autor. Em suma, a obra dedica-se àqueles que têm interesse 
no Sistema Tributário Nacional, munindo o leitor para o enfrentamento das questões mais 
complexas da área jurídico-tributária nos concursos públicos, na vida acadêmica e na 
advocacia tributária.

Código Tributário  
Nacional Comentado
Eduardo Sabbag

2ª edição (2018) 
552 páginas 
978-85-309-8006-1

e e-Book

A autora, professora da PUC/SP há mais de três décadas e Ministra do STJ, apresenta a 
interpretação do Código Tributário Nacional a partir da disciplina contida na Constituição da 
República, acompanhada de sugestões doutrinárias e indicações de jurisprudência. São objeto 
de análise as normas estruturantes do sistema tributário nacional, as espécies tributárias, 
bem como as normas gerais de Direito Tributário, as quais, por seu caráter nacional, vinculam 
todos os entes da Federação. O objetivo da obra é oferecer uma visão didática do Código 
Tributário Nacional e, ao mesmo tempo, crítica, apontando suas inconsistências diante do 
texto constitucional.

Código Tributário Nacional 
Comentado - Em sua 
Moldura Constitucional  
Regina Helena Costa

1ª edição (2021) 
472 páginas 
978-85-309-9016-9

e e-Book

Partindo de lições extraídas da Teoria do Direito, do Direito Constitucional, Tributário e 
Processual Civil, este livro visa oferecer ao leitor uma abordagem prática de questões surgidas 
no âmbito de processos nos quais se discute – administrativa ou judicialmente – a relação entre 
Estado e contribuintes. O pragmatismo da obra pode ser percebido, por exemplo, nas referências 
ao entendimento dos tribunais e dos órgãos administrativos de julgamento, o que, naturalmente, 
não impede o autor de, fundado nas premissas teóricas traçadas, fazer a tais entendimentos as 
críticas eventualmente cabíveis. Temas controvertidos em torno da execução fiscal, do mandado 
de segurança em matéria tributária e de outras ações usadas para dirimir conflitos entre Fisco e 
contribuintes são abordados em seus aspectos teóricos e práticos.

Processo Tributário  
Hugo de Brito Machado Segundo

13ª edição (2021) 
632 páginas 
978-65-597-7030-4

e e-Book

QR Code

O Direito Tributário guia-se, essencialmente, por princípios e regras próprios. Dispostos 
no extenso sistema tributário nacional, são compostos pelos artigos 145 a 162; 184, § 5.º; 
194; 195; 212, § 5.º; 239 e 240, todos da CF/1988, com alterações posteriores. Em tais 
artigos, são contemplados os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria, 
contribuições sociais e empréstimos compulsórios.

Processo Tributário  
Vittorio Cassone
Júlio César Rossi
Maria Eugenia Teixeira Cassone

15ª edição (2017) 
472 páginas 
978-85-97-01269-9

e e-Book
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A obra analisa o conteúdo programático do direito aduaneiro a partir de uma perspectiva 
teórica e pragmática, considerando não apenas as construções doutrinárias existentes no País 
e no direito comparado, mas também a jurisprudência do CARF, dos TRFs, do STJ e do STF e, 
no plano internacional, do Órgão de Apelação da OMC. A legislação aduaneira nacional e os 
problemas jurídicos decorrentes de sua interpretação são estudados a partir dos princípios 
e regras consagrados na Constituição Federal e dos tratados internacionais sobre comércio 
exterior firmados pelo Brasil. Proporciona um roteiro seguro, atual e objetivo para quem 
busca uma especialização no direito aduaneiro.

Curso de  
Direito Aduaneiro  
Solon Sehn

1ª edição (2021) 
544 páginas 
978-65-596-4090-4

e e-Book
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