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NOVA LEI ANTIDROGAS: TEORIA, CRÍTICA E COMENTÁRIOS1

Autores: Abel Fernandes Gomes; Antônio César Bochenek; Flávio Lucas; Frederico Valdez; 
Marcello Granado; Zenildo Bodnar
Edição: 1ª
Ano: 2006

Aborda as primeiras impressões da Lei nº 11.343/06 – Nova Lei Antidrogas –, uma vez que 
o mundo jurídico necessita de comentários e opiniões que possam ajudar a estabelecer os 
parâmetros mais corretos de análise e interpretação do novo sistema legal antidrogas.
O livro traz a teoria, a análise comparativa entre a legislação anterior e a nova, bem 
como a crítica das alterações. Neste sentido, os comentários avançam não só nos aspectos 
clássicos, mas também consideram a aplicação prática da nova legislação.
Seja pela qualidade seja pela oportunidade, esses comentários atendem à necessidade 
de acesso a uma análise inicial e direta sobre as novas regras em vigor na obra.
Destina-se a magistrados, promotores, delegados, advogados e acadêmicos, tendo em 
vista a abordagem sobre o tema e seus aspectos controversos. 

RESUMO DE DIREITO ECONÔMICO

Autor: Eugênio Rosa de Araújo
Edição: 3ª
Ano: 2008

Trata-se de uma obra única em nosso mercado editorial. Sem embargo dos excelentes 
livros de Direito Econômico de que dispomos, nenhum deles apresenta tal complexo e 
dinâmico ramo do Direito com tamanha clareza, concisão e simplicidade.
O autor esmerou-se não só em ventilar de forma panorâmica e segura os temas mais 
importantes, mas também em fornecer, em capítulo introdutório, o suporte básico 
necessário da Ciência Econômica, permitindo ao leitor, operador do Direito, os subsídios 
necessários para a completa e eficiente compreensão dos temas tratados.
Assim, o conceito de Direito Econômico, a Constituição Econômica, os princípios da 
ordem econômica, as privatizações, o regime do capital estrangeiro, as agências, 
o Direito Antitruste, as jazidas, os recursos minerais e potenciais de energia hidráulica, 
o monopólio da União e o Sistema Financeiro Nacional receberam tratamento metodoló-
gico sistemático, levando o leitor à compreensão global do Direito Econômico.
Facilitou-se a fixação do conteúdo da obra com questões comentadas e o entendimento 
do Supremo Tribunal Federal a respeito da Constituição Econômica.

1 Obras da Editora Impetus. Colaboração: juiz federal William Dounglas Resinete dos Santos - 4ª Vara Federal de Niterói.



p. 354 Revista da SJRJ, Rio de Janeiro, n. 26, p. 353-355, 2009

Para a edição atual, foram incluídos três capítulos: Sistema Financeiro Nacional; 

Monopólio da União; Jazidas, Recursos Minerais e Potenciais de Energia Hidráulica.

Com Questões de Fixação.

A TUTELA DE URGÊNCIA NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO

Autor(es): Reis Friede; Rodrigo Kippel; Thiago Albani

Edição: 1ª

Ano: 2009

Versa sobre uma das mais eficazes técnicas voltadas a garantir o efetivo acesso à ordem 

jurídica justa, cumprindo a promessa constitucional contida no art. 5º, XXXV, da Carta 

Magna: a tutela de urgência.

Diante das inúmeras mudanças sociais, políticas, científicas e culturais ocorridas nas 

últimas décadas, o convívio cotidiano tornou-se cada vez mais complexo e ágil. Por esse 

motivo, o Direito necessitou se atualizar a fim de continuar a ser um meio efetivo de pro-

teção social. Um dos modos mais eficazes para que o Estado-juiz cumpra sua promessa 

de acesso efetivo à Justiça são justamente as tutelas de urgência, objeto desta obra.

Para enriquecer o conhecimento dos leitores, os autores Reis Friede, desembargador 

do TRF - 2ª Região, notório jurista e especialista no tema da “tutela de urgência”; 

o advogado e professor Rodrigo Klippel; e o assessor jurídico no TJ-ES e também profes-

sor Thiago Albani, diante de suas vastas experiências práticas e conhecimento no mundo 

jurídico, produziram a presente obra, que apresenta entendimentos da doutrina nacio-

nal e estrangeira acerca do tema, bem como a opinião mais recente do STF e do STJ.

Os autores vêm, de forma técnica e didática, oferecer aos leitores, estudantes dos mais 

variados níveis e operadores do Direito, uma enriquecedora obra, proporcionando um 

estudo teórico-prático da “tutela de urgência no processo civil brasileiro”.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Autor: Edward Carlyle Silva

Edição: 2ª

Ano: 2008

Trata-se de uma obra diferente de todas as demais que versam sobre Processo Civil. 

Apesar de possuir cunho didático, sua principal característica é a abordagem de cada 

tema de acordo com as diferentes posições doutrinárias sobre o assunto.
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O critério adotado nesta obra não é a exposição pura e simples da posição do autor sobre 
os diferentes temas do Processo Civil. A premissa utilizada é facilitar a vida dos estu-
diosos da matéria, apontando quais as opiniões existentes sobre os diferentes assuntos 
– permitindo, assim, que o próprio leitor tire suas conclusões e esteja apto a, conforme 
sua necessidade, demonstrar o estado da arte em cada assunto ou caminhar no viés que 
lhe for mais interessante.
O autor, embora tenha competência e brilho em suas opiniões pessoais, cumpre bem 
a função de oferecer ao estudioso um panorama completo e seguro da matéria. Presta 
excelente serviço ao universo jurídico e mostra, mais uma vez, sua verve.
Bem escrito e tratando o assunto de forma técnica e clara, este livro fornece a graduan-
dos, advogados, procuradores, promotores, juízes e professores fonte segura de estudo 
e utilização cotidiana.
Edição ampliada, com: recurso ordinário constitucional; ação rescisória; questões de 
Direito Processual Civil.


