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APRESENTAÇÃO
A Revista Direito em Debate, uma publicação do curso de Graduação em Direito da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul – Unijuí –, é um relevante instrumento de difusão da pesquisa
científica, da apreciação crítica do direito e de fomento à produção intelectual na área jurídica, a partir de
temáticas relacionadas à democracia, à justiça, à cidadania e à dignidade.
O periódico é classificado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)
no estrato B1 do Sistema Qualis de Periódicos Científicos no Brasil, demonstrando o compromisso da publicação com a qualidade da produção intelectual veiculada, sempre atendendo a rigorosos requisitos editoriais,
relacionados à excelência de periódicos.
O momento pandêmico em que vivemos exige profundas mudanças no papel dos Estados e ações integradas nas mais diversas áreas, que respondam aos interesses e necessidades da coletividade, já tão afetada
pelos altos índices de desigualdade, miserabilidade e violações de direitos. Ações que garantam a efetivação
de uma justiça social equitativa e sustentável são necessárias.
Com uma gama de artigos que incluem pesquisas sobre várias temáticas relacionadas ao Direito e áreas
afins, a Revista Direito em Debate, no seu volume 30, número 55, referente ao primeiro semestre de 2021,
permanece reafirmando o seu compromisso com um debate acadêmico qualificado acerca de temas que demonstram comprometimento com a superação do dogmatismo jurídico e com os instrumentos de transformação social.
Assim, com imensa alegria a presente edição é entregue à comunidade acadêmica. Agradecemos aos
autores, pela confiança assentada em nossa Revista para fins de publicação de suas pesquisas, pareceristas e
equipe editorial, indispensáveis para que cada número publicado possibilite novos debates e reflexões.
Ijuí, maio de 2021.
Anna Paula Bagetti Zeifert
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