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REVISTA QUAESTIO IURIS
Editorial para o vol. 08 -1 (2015)

A Revista Quaestio Iuris, nesse volume 08, número 01, o primeiro número do ano
de 2015, apresenta uma novidade editorial: agora a nossa Revista será quadrimestral,
atendendo aos novos critérios de fluxo de produção editorial segundo periodicidade e
número de artigos publicados por ano. Assim, teremos doravante 03 números de nossa
Revista por ano, cada um contando com 12 artigos inéditos, além de dossiês temáticos,
ensaios, monografia e resenhas sempre no intuito de levar ao nosso público leitor as
últimas pesquisas e estudos nas áreas de Teoria do Direito, Filosofia do Direito,
Sociologia do Direito, Dogmática Jurídica e História do Direito.
A partir deste número teremos a grata satisfação em ter como integrante do
nosso Conselho Editorial o Professor Doutor Álvaro Sánchez Bravo, Professor do
Departamento de Filosofia do Direito da Universidad de Sevilla, Espanha e também
Professor do Mestrado e Doutorado em Direito da mesma Universidade.
Nesse volume 08, número 01, publicamos quinze artigos inéditos, sendo 08
artigos de professores estrangeiros: Deprivation of human rights, liberties, integrity, and
dignity: slavery in Puerto Rico, 19th Century. A hell for children, da Professora Ivette
Pérez-Vega, Pesquisadora do History Research Center e Professora do Department of
History da Humanities Faculty da University of Puerto Rico; The necessity and
possibility of a binding approach to international corporate human rights
responsabilities, de Nicolás Carrillo-Santarelli, Professor de Direito Internacional da
Universidad Autónoma de Madrid, España; La crisis de la representación en España y
los déficts de participación política: el limitado alcance de la institución referendaria, de
Joan Ridao i Martín, Professor Titular de Direito Constitucional da Universitat de
Barcelona, España; Los actores en el Derecho Internacional Privado del siglo XXI, de
Ruben Santos Belandro, Professor de Direito Internacional Privado e Professor de
Direito Estrangeiro e Comparado da Facultad de Derecho da Universidad Mayor de la
República, Uruguay; La propuesta metodológica de Emilio Betti para la interpretación,
de Esteban Lythgoe, Investigador do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
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Técnicas (CONICET), professor da Universidad de Buenos Aires (UBA) e da Universidad
Argentina de la Empresa (UAE); Historia social del Derecho para y desde América
Latina, de Daniel Sandoval Cervantes, Professor investigador do Instituto de Ciencias
Sociales y Administrativas, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México;
Representación sindical en Argentina: un caso fuera de modelo, de Osvaldo Battistini,
Investigador independiente do CONICET, Professor Investigador da Universidad
Nacional de General Sarmiento (UNGS) e Professor em Posgrado da Universidad de
Buenos Aires (UBA), Argentina, e David Trajtemberg, Coordenador de Estudos em
Relações Laborais do Ministerio de Trabajo de Argentina e Professor da Universidad
Nacional de La Matanza (UNLAM), Argentina e La soberania del Estado en su contexto
histórico. Notas sobre Hobbes, Locke y Rousseau, de Ana Maria Jara Gómez,
Investigadora permanente do Grupo de Investigación “Derechos Fundamentales,
Andalucía y CE” da Universidad de Jaén, España.
Publicamos também em nossa Seção Monografias um extenso estudo do
Professor António José Avelãs Nunes, Professor Catedrático Jubilado da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, intitulado “A ‘Europa como ela é’: matriz
constitucional, problemas estruturais”. Abrangeu o dito trabalho toda uma análise da
problemática do processo de integração europeia, de uma complexidade ímpar,
enfatizando-se as várias questões como: uma Constituição para a Europa; a ‘Europa’
construída “à porta fechada”; a crise da ‘Europa’; os “mercados” que governam a
‘Europa’; o fato de que a ‘Europa’ não é um espaço solidário; a social-democracia
europeia e a “gestão leal do capitalismo”; o Tratado de Maastricht que pôs em causa o
“modelo social europeu”; a União Económica e Monetária como o “fracasso de uma
fantasia”; o Tratado Orçamental: um “golpe de estado europeu”; a União Bancária que
implica em mais federalismo, menos soberania e menos democracia; as políticas de
austeridade e o empobrecimento dos povos como a negação da democracia e um
obstáculo ao desenvolvimento e o espetro de paralisia da Europa enquanto entidade
jurídica, política e económica. Conclui o Professor que esta Europa, assim construída,
está toda errada e que é preciso passá-la a limpo. Preconiza o texto em uma digressão
percuciente e profunda, embasada em ampla literatura especializada, que é necessário
romper com os dogmas neoliberais e mudar radicalmente as estruturas em que se
assenta a construção europeia.
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Em nossa Seção Ensaios publicamos um erudito ensaio denominado Ethics and
business ethics, and the financial crisis. About axiology and business: history of slavery
is like a circle, do Professor Dawid "Renas" Bunikowski, Postdoctoral Researcher na
University of Eastern Finland e também Distinguished Academic Associate no Centre
for Law and Religion, Cardiff Law School, na Cardiff University, Reino Unido, onde se
procura familiarizar o leitor com problemas de ética e ética nos negócios, em um
contexto de crise financeira. O ensaio busca delinear o papel da ética como fator
atuante no mundo dos negócios. O texto preconiza que a crise financeira mundial é
também uma crise axiológica e não estritamente econômica, porque os fundamentos e
as razões reais da crise financeira têm caráter estritamente moral. A ganância, o lucro, a
fraude, a desinformação e a nova moralidade do homo economicus criaram o novo
mundo dos consumidores e do mundo estruturalmente e institucionalmente hermético
dos mercados e das corporações, sem coração, misericórdia ou razão. E que é preciso
começar a mudar esse estado de coisas, melhorando fundamentalmente a educação
moral, a fim de que o homem comum, o cidadão, aquele que cria a comunidade, tornese de fato mais responsável, competente e livre em suas escolhas. Um ensaio polêmico e
instigante.
Na mesma Seção Ensaios publicamos um ensaio de Diéssica Taís Silva sobre o
futuro humano incerto com os avanços científicos na área da genética, os dilemas
bioéticos da seleção de embriões e a análise dos riscos e da necessidade de
regulamentação pelo Direito Penal das práticas ditas eugênicas.
Na Seção Resenhas o público leitor poderá se deleitar com a agradável resenha
do livro coletivo coordenado pelo Professor Juan Antonio Gómez Garcia, denominado
“Legalidad y legitimidad en el Estado contemporâneo” Madrid: Editorial Dykinson, 2014.
282 páginas. Trata-se de um livro que constitui uma recuperação e revitalização
enriquecedoras, rigorosas e muito sugestivas da questão da legitimidade, a partir de
perspectivas e aproximações diversas de vários e talentosos autores. A resenha é de
autoria de Isabel Beltrá Villaseñor, Mestre em Estudios Avanzados en Filosofía pela
Universidad Complutense de Madrid, e doutoranda na mesma Universidade.
Nesse

número

da

Revista

ampliamos

nosso

corpo

de

nossos

pareceristas/avaliadores, com a inclusão de muitos Professores, de inúmeros Estados do
país e também de muitos professores estrangeiros.
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Publicamos ainda, para consulta imediata dos leitores, os links dos diversos
indexadores nacionais e internacionais de Revistas e periódicos onde nossa Revista
Quaestio Iuris está indexada.
Agradecemos, como sempre, a todos os autores, avaliadores e colaboradores pela
colaboração e confiança e pelo sempre excelente trabalho realizado. Lembramos que as
submissões para a Revista Quaestio Iuris são permanentes e devem ser realizadas pelo
sistema, diretamente na página da Revista.
Boa leitura a todos!

Mauricio Mota
Editor da Revista Quaestio Iuris
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