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PREFÁCIO 

52 

55 
1. A oportunidade de tradu:; 

brasileiros - e também por que r 
esta obra do Professor Luigi Ferre59 
outra enorme gratificação: tê-lo I 

e 
rado cursado na Scuo/a Dottora/e

60 Roma Tre. Com toda a sua peculi< 
Ferrajoli se poderia eu verter pare

65 original italiano ainda não publil 
com indizível honra. 

67 O presente livro já contava 
por Andrea Greppi1 e consiste p 
rajoli a algumas críticas e observe 
táveis juristas e jusfilósofos euroI 

73 	 travado em língua espanhola e F 

tânea de ensaios coordenada pOI 
tulada Garantismo. Estudios sobre76 
Entretanto, para a compreensão c 
livro que o leitor tem em mãos, m 80 
hispânica, pois em cada uma de s82 
das críticas, muitas vezes acompe 
a possibilitar ao leitor o entendin 
sário, neste contexto, ressaltar a 

85 Ferrajoli, sem a menor sombra dI 
86 teóricos do direito da atualidade, 
90 objeto de discussões não somenl 
92 em todo o continente americano3. 

95 
L. FERRAJOLl, Garantismo. Una discusió, 
Greppi, 2' edición, Trotta, Madrid, 200~ 

2 M. CARBONELL-P. SALAZAR (eds.), Cara 
Ferrajoli, Trotta, Madrid·Instituto de in' 

3 	 Relativamente ao continente american 
SALAZAR na apresentação da obra menci 
que, en tomo a la figura y obra de Fem 
que ha generado adesiones y ha despe r 
bién entre teóricos y filósofos deI derec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


