
20! I 

diagral/l(uJio 
do Editora 

; Borba 

?sen'lIdOJ por 
Editora Lida. 
1338 

,Iegre RS 
1·7522 
Jgado.co1l1.br 
'.colll.br 

çiio em Direito 

Rio dos Sinos 
950 
poldo RS 
10·8148 
nos.br 
-doutolado/dircilO) 

ltcd in Br:uil 

Sumário 

Apresentação 
André Luís Cal/el:!ari. Lenio Luiz Slreck e Leonel SI'I'em Rocha (orgs.) .. 

1- Direito PelHII (d)e Guerra: not:ls sobre urna (in)disti nção conceitual 
\>'ar pc/w//(lw: IIOle.~ 011 (I concepllw/ (i1l)dÍIlillctioll 

André Luís Cal/egari e Maiqlle/ Âllgelo Dewrdi lVemm/h 

11 - Entre eronópios e famas: \Varat e a democraein 

Dal/iela Mesquim Lellldmk de CadellulI'1ori .. 

III _ Perspectivas epistemológicas do direito subjetivo 

Darci Guilllariíes Ribeiro .. 

IV - Aspectos probntórios do dano ambiental fmuro : utllll análise sobre a const rução 
probatória da ilicitude dos risco~ ;lIllbic1llais 

Dél/on \\'imerde Can·a/flo .. 

... 7. 

............. 9 

........ .31 

..... 57 

...... .... 81 

v _ O papel dos eswdos pôs-coloniais para;! ress i gn ificaç~o do discuf:SO de fundamcntação 
dos dirc itos humanos 

Fe/'lumda Friz::.o Braga/o. 

VI - A dupla face do acesso ãjustiça:análises iniciais sobre a cultura da eficiência e o 
desa1io de instiwcionali ..:ação dos Juizndns Especiais Federais 

..... 105 

Jímia Maria Lopes Sa/dtmlw e 1me Lui,,' no/zall de Morais ...... . ......... . ..... ............ 121 

VI] - Crítica hermenêulica às re('e~ões leóricas inadequadas fc ililS pelo 
eonst itucionali ~mo brasileiro p6s-1988 

unio Luiz Slreck .. 

VII I _ Sistema da edul:ação e cidadania: os p;!receres de Rui Barbosa 

Leonel Se!'em Rocha .. 

IX _ Globalizaçiio c intcrnal:ionalizaç~o do direito eoneorrC!Ki;ll brasileiro 

LIIÓW10 Ben/'ui Timm .. 

........ .......... 153 

........ .. ......... . . 183 

...... .. ....... 209 

x - Princípio da capacidadc l:onlributi va: urna interprelaçào herrneneulicamente adequada 

Mord(mo lJllffiJ/l .. 

XI - Direito;1 s;Il'!de na socicdade wsmopolit:l c sua~ implicaçõcs no processo de 

transformaçiio social 

Sandro Regina Mar/ini Vial . .. 

...... 231 

.. 257 

 

 



XII - O humano entre o direi to e n genética:presslIpostos para o debate legislativo acerca 
das implicaçõcs jurídiens coneernentes;1 niaç50 de bancos de perfis genéticos para 
fins de perseellção criminal no Brasi l 

Ta)'sa Sciliocchel .. .. ... .... . . ............. .. ... ... ... .... ...... ... .. ......... ......... ... 285 

XIII - Saneamento: remédio preventivo nas políticas públicas de snúde 

T{:/IIis Limberger . ... .. ......... . .... .. .. . ..... . ..... ..................... ........... . .. ... . .. .. .. .303 

XIV - Entre duas escrilllras: multiculluralismo c direitos humanos 

Vh:ellle rle fali/o BarreI/O e Fm/lcieh~ lI'aIcm ............. . ... ... ........... ............ .... .3 19 

XV - Os avanços nanotecnológicos e a(necessária) revisilo da Teoria do FUIO Juríd ico de 
Pontes de Miranda: compatibilizando "riscos" (;0111 o "direito à informaçilo" 
por meio do alargamento da noção de "~upOrlC fático" 

lVi/sO/l ElIge/I/IWIII . .. ...... . ...... . .. ... . . ... .. .. ... ................ ... . .339 

A publicação do Anuá] 
trado e Doutorado - da Un 
"Constituição, Sistemas Sal 
anos de seu funcionamento 
legiado de produção científi 

O PPGD/Unisinos ver 
lência da pesquisa jurídica 
desaguadouros desta produç 
tram as possibilidades de im 
Programa: Linha de Pesquis 
Direitos" e Linha de Pesqui ~ 

ção". Estas Linhas de Pesqu 
são sustentadas por duas m 
perpassam o conjunto dos te 

O desenvolvimento da 
culados à questão penal , o m 
penal no Brasil , ao direito Sl 

Warat, o acesso àjustiça por 
capacidade contributi va à lu 
rias do constitucionalismo pl 
relativas à saúde. Já no tO C<l 
resultados parciai s das pesql 
sa na construção de um siste 
dano ambiental futuro , ares 
a partir dos estudos pós-co! 
direito concorrencial brasile 
soci<ll , a utili zação do banco 
um estudo sobre o multicult 
lir da emergênci<l de novos I 

Cada um destes traba] 
Linhas de Pesquisa, evidem 
o fenômeno jurídico no mun 
ses meramente dogmáticas. 
mostrar que o Direito some 

 

 


