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APRESENTAÇÃO
Caro leitor,
A Revista Brasileira de Direito (RBD), vinculada à Escola de Direito da Faculdade Meridional (IMED), vem consolidar o projeto para
a qual foi concebida de ser um espaço plural e interdisciplinar atento à
complexidade e ao processo de construção contínua, e crítica do Direito.
A trajetória da Revista Brasileira de Direito (RBD) inicia no ano
de 2005. Inicialmente disponível na forma impressa, passa, a partir de
2011, a contar com edições semestrais, em formato eletrônico.
Dois grande objetivos acompanham a RDB desde a sua origem. O primeiro, “servir como instrumento de publicação e veiculação da produção científica e intelectual de professores, acadêmicos e
pesquisadores vinculados aos cursos de graduação e pós-graduação
em Direito” de instituições nacionais e internacionais. O segundo,
vinculado a sua proposta substancial, “concentrar esforços na publicação de trabalhos que contribuam para a renovação da dogmática
jurídica brasileira, superando o isolamento estanque dos esforços
teóricos de crítica e reflexão a respeito dos fundamentos dos institutos jurídicos brasileiros”. Soma-se a esses dois objetivos o desafio
da interdisciplinaridade entre as áreas do saber, meta constante na
trajetória das ações IMED.
E, desde o primeiro número, primou por refletir a proposta
inovadora da Escola de Direito, voltada para a formação integral
do futuro operador jurídico, buscando preparar os profissionais para
mudanças e desafios, com visão crítica e consciente do Direito e da
sociedade, levando à reflexão sobre o sistema jurídico, social e econômico existentes, sem descuidar dos aspectos humanísticos, das práticas metodológicas interdisciplinares e da valorização da meritocracia.
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A Revista reúne artigos de pesquisadores docentes e discentes de
diversas instituições e Programas de Pós-Graduação, na área do Direito
e afins, procurando uma sistematização do conhecimento jurídico.
Os temas distinguem-se pela grande fluidez das ideias e dos
estudos desenvolvidos, em época de mudanças legislativas, de
construção ativa judicial e de análises críticas sobre a sociedade
e o papel e as possibilidades do Direito num ambiente de relações
cada vez mais complexas.
As temáticas desta edição analisam o impeachment e sua ‘aplicabilidade’ no Estado brasileiro; possíveis vícios do consentimento
e nulidade dos tratados à luz da Convenção de Viena sobre o direito
dos tratados de 1969; a crise do Estado e a crise da jurisdição: (in)
eficiência face à conflituosidade social; a participação nas escolhas
dos dirigentes escolares a partir do conceito de educação, liberdade
de expressão; a questão da sustentabilidade urbana como desafio da
atualidade; aspectos relacionados a efetividade dos direitos fundamentais da criança na implementação dos Conselhos; traz a discussão o princípio da razoável duração do processo versus as garantias
processuais e a Reforma do Código de Processo Civil e, em abordagem inter e transdisciplinar de aproximação entre direito e literatura, apresenta reflexão sobre o direito, a escravidão e a literatura,
com análise da (in) efetividade dos direitos fundamentais a partir
do conto “Negrinha”, de Monteiro Lobato.
Certamente, a diversidade temática da Revista Brasileira de Direito (RBD), permitirá uma visão crítica e atualizada de diversas questões da área jurídica, num espaço construído em uma instituição de
ensino superior, que pretende ser excelência na sua área de atuação.
Registramos o agradecimento aos que contribuíram para a
concretização dessa edição, em especial nosso reconhecimento aos
autores dos textos publicados, aos membros do Conselho Editorial,
aos avaliadores ad hoc, à Direção da IMED, à Coordenação do Curso
de Direito, à Editora e demais colaboradores.
Boa leitura a todos.
Diretores da Revista
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