Ademar Borges de Sousa Filho

Ademar Borges de Sousa Filho

ADEMAR BORGES
DE SOUSA FILHO

O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
DE LEIS PENAIS NO BRASIL

O CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE
DE LEIS PENAIS
NO BRASIL

O CONTROLE DE
CONSTITUCIONALIDADE DE
LEIS PENAIS NO BRASIL

Doutor em Direito
Constitucional pela UERJ.
Mestre em Direito
Constitucional pela UFF.
Professor de Direito
Constitucional do IDP.

Procurador do
Município de Belo Horizonte.
Advogado.

Prefácio

ADEMAR BORGES DE SOUSA FILHO

Luís Roberto Barroso
Prefácio
LUÍS ROBERTO BARROSO
Apresentação
DANIEL SARMENTO

Apresentação

DIREITO
CONSTITUCIONAL

Daniel Sarmento

04/07/2019 13:56:52

O livro explora as potencialidades de
constitucionalização do direito penal a partir
da jurisdição constitucional, em particular
da atuação do STF. Além de fornecer uma
base teórica para discutir a relação entre a
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controle de constitucionalidade material (com
base no princípio da proporcionalidade) e
formal (com base no princípio da deliberação
suficiente) das leis penais no Brasil. O livro
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e o papel do STF em relação ao problema da
omissão legislativa inconstitucional no campo
criminal. Por fim, o livro formula uma proposta
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