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Qualis	A1	- Direito	CAPES

[English	version	below	/	Versión	en	español	abajo]

Apresentação
8	de	junho	de	2016

Apresentamos	o	novo	número	da	Revista	Direito	e	Práxis	(vol.	07,	n.	14
de	 2016,	 abr-jun),	 segunda edição	 de	 2016.	 Os	 próximos	 lançamentos	 estão	
previstos	para	setembro	e	dezembro,	com	artigos	inéditos	e	dossiês	temáticos.	
Apresentamos	nossas quatro	seções:	artigos,	traduções,	resenhas	e	o	dossiê.	

Na	 seção	 de	 artigos,	 destacamos	 doze trabalhos inéditos	 centrados	
nos	campos	da	teoria,	filosofia	e	sociologia	do	direito,	com	temas	centrais	para	
a	ordem	do	dia	e	debate	crítico:	desobediência	civil,	constitucionalismo	latino-
americano,	gênero,	neoliberalismo,	epistemologia	jurídica,	entre	outros.

Na	 seção	 de	 traduções,	 trazemos	 dois	 artigos	 que	 dão	 sequência	 ao	
debate	 proposto	 no	 dossiê	 de	 março	 de	 2015,	 sobre	 experiências	 dos	
movimentos	 sociais	 e	 direito	 de	 greve.	 O	 primeiro,	 do	 professor	 Ezequiel	
Abásolo,	da	Universidade	de	La	Matanza,	Argentina,	trata da	 incorporação	do	
direito	de	 greve	na	 constituição	mexicana	de	1917.	O	 segundo,	 do	professor	
catedrático	da	Universidade	de	Turim,	Itália,	Mario	Losano,	trata	do parecer	de	
Hans	 Kelsen	 de	 1933	 sobre	 a	 Assembleia	 Nacional	 Constituinte	 brasileira,	
originalmente	publicado	e	comentado	pelo	professor	Gustavo	Siqueira	da	UERJ	
na	referida	edição.	

A	 seção	 seguinte, destinada	 ao	 dossiê, traz	 a	 temática	 “Conflitos	
Urbanos	 e	 Ativismo	 Judicial	 na	 América	 Latina”	 que,	 segundo	 os	 editores-
convidados, professores	 Dr.	 Lucas	 Konzen	 (UFRGS)	 e Dr.	 Marcelo	 Cafrune	
(UNB), “visa	 debater,	 desde	 uma	perspectiva	 sociojurídica,	 o	 papel	 do	 Poder	
Judiciário	em	 relação	aos	 crescentes	 conflitos	urbano-ambientais	nas	 cidades	
latino-americanas”.	A	introdução	do	dossiê,	apresentada	pelos	editores,	segue	
no	 primeiro	 artigo	 do	 dossiê. Nossa	 equipe	 editorial	 alegra-se	 com	 a	
oportunidade	 de	 fomentar	 um	 debate	 tão	 central	 com	 artigos	 e	 resenhas,	 à	
medida	 em	 que	 nos	 aproximamos	 de	 mais	 um	 megaevento	 no	 Brasil:	 as	
Olimpíadas	de	2016	na	cidade	do Rio	de	Janeiro.	
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Relembramos	 que	 as	 políticas	 editoriais	 para	 as	 diferentes	 seções	 da	
Revista	 podem	 ser	 acessadas	 em	 nossa	 página	 e	 que	 as	 submissões	 são	
permanentes	e	sempre	bem-vindas! Agradecemos,	como	sempre,	aos	autores,	
avaliadores	e	colaboradores	pela	confiança depositada	em	nossa	publicação.	

Boa	Leitura!	Equipe	Direito	e	Práxis

***

Editorial
June,	8th,	2016

We present	the new	edition of the	 Law	 and	 Praxis	 Journal	 (07)14,	
2016,	 Apr-Jun,	 second	 edition of 2016.	 The	 next	 issues	 are	 expected to
September	 and	 December,	 with	 original	 articles	 and	 thematic	 dossiers.	 We	
present	our	four	sections:	articles,	translations,	reviews	and	the	dossier.

In	 the	 articles section,	 we	 point	 out twelve	 unpublished	 works
centered	in	the	fields	of	theory,	philosophy	and	sociology	of	 law,	with	central	
themes	 that	 are	 on	 the	 order	 of	 the	 day	 of	 the critical	 debate:	 civil	
disobedience,	 constitutionalism	 in	 Latin	America,	 gender,	 neoliberalism,	 legal	
epistemology,	among	others.

In	the	translation section,	we	bring	two	articles	that	give	sequence	to	
the	 debate proposed	 in	 March-2015	 dossier	 about experiences	 of	 social	
movements	 and	 the	 right	 to	 strike.	 The	 first,	 by	 Professor Ezequiel	 Abásolo,
from	the	University	of	La	Matanza,	Argentina,	deals	with	the incorporation	of	
the	 right	 to	 strike in	 Mexican	 Constitution	 of 1917.	 The	 second, by	 the	
Professor	 from the	 University	 of	 Turin,	 Italy,	 Mario	 Losano,	 brings the	 legal	
report of	Hans	Kelsen,	1933, on	 the	Brazilian	National	Constituent	Assembly,	
originally	 published	 and	 commented	 by	 Professor	 Gustavo	 Siqueira, UERJ, in	
that	edition.

The	 following	 section,	 dedicated	 to	 the	 dossier,	 carries	 the	 theme	
"Urban	and	 Judicial	Activism	Conflict	 in	 Latin	America",	 that,	 accordingly	 to
the	 editors-guests,	 Professors	 Dr.	 Lucas	 Konzen	 (UFRGS) and Dr.	 Marcelo	
Cafrune	(UNB),	"aims to	discuss,	from	a	social-legal perspective,	the	role	of	the	
Judiciary	 in	 relation	 to	 the	 growing	 urban-environmental	 conflicts	 in	 Latin	
American	 cities."	 The	 introduction	 of	 the	 dossier, submitted	 by	 editors,	 is	
presented	in	the	first	article	of	the	dossier.	Our	editorial	team	rejoices	with	the	
opportunity	to	promote	such	a	central	debate	with	articles	and	reviews,	as	we	
get	closer	to another	mega	event	in	Brazil:	the	2016	Olympics	in	the	city	of	Rio	
de	Janeiro.
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