FACILIDADE
Encontre rapidamente o que
precisa de forma rápida e prática.

CREDIBILIDADE
Os autores mais renomados
e as mais completas e confiáveis
informações jurídicas.

Escrito por um dos mais respeitados internacionalistas brasileiros,
este livro demonstra com clareza e precisão técnica o método de
controle normativo que tem como paradigma os tratados de direitos
humanos em vigor no Brasil, iniciando com uma análise profunda da
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos a esse
respeito e findando com a proposta de um modelo genuinamente
brasileiro de controle de convencionalidade.
Esta edição vem à luz totalmente revista, atualizada e ampliada, consagrando-se como obra definitiva sobre a temática do controle de
convencionalidade no direito brasileiro.
Trata-se de obra que não pode faltar à mão dos juristas em geral,
bem assim dos membros do parlamento e dos gestores públicos,
por iluminar os caminhos que doravante deve seguir o Estado brasileiro no respeito para com as normas internacionais de direitos humanos em vigor no país.

MOBILIDADE
A mais completa fonte de
informação jurídica de qualquer
lugar conectado à internet.
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Conteúdo essencial, tecnologia
inovadora e o melhor custo-benefício.

A obra destaca o papel do juiz no exercício do controle de convencionalidade e a responsabilidade do Estado no respeito para com
as normas internacionais de direitos humanos ratificadas e em vigor
no Estado.
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Pioneiro em nosso país, este livro propõe um modelo brasileiro de
controle de convencionalidade das normas internas, explicitando a
mecânica dos controles difuso e concentrado de convencionalidade
e do controle de supralegalidade das leis.
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