Apresentação
É com grande alegria e satisfação que apresentamos o número dois do sexto volume da Revista de
Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito
- RECHTD, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
A nossa finalidade é divulgar artigos científicos, artigos
de reflexão e resenhas cujo conteúdo afine-se com as
seguintes temáticas gerais: (i) Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direito; e (ii) Sociedade, Novos
Direitos e Transnacionalização.
O número atual se inicia com artigo de François
Ost sobre as interfaces entre Direito e Literatura. Antonio Enrique Pérez-Luño apresenta reflexão sobre os
influxos do constitucionalismo global no Direito. Flavia
Piovesan discute os diálogos jurisdicionais no sistema
interamericano de direitos humanos. De Paulo Márcio
Cruz e Zenildo Bodnar recebemos uma análise das dimensões materiais da efetividade da jurisdição ambiental.
Grazielly Alessandra Baggenstoss estuda a contemporaneidade das teorias reducionistas a partir de Norberto
Bobbio. Os métodos científicos de Direito Comparado
são objeto de estudo por parte de Paula Maria Nasser
Cury. Já Débora da Silva Roland analisa a ideia de cidadania biológica e sua relação com o princípio da digni-

dade da pessoa humana. O princípio da precaução e a
interrupção do nexo de causalidade é o tema de Gabriel
de Jesus Tedesco Wedy. A concretização do direito de
proteção contra desastres é examinada por Nilton Carlos Coutinho. Por fim, Rodrigo Mendes Cardoso estuda
o controle de constitucionalidade nas obras de Larry
Kraemer e de Christine Bateup.
Na seção Resenha, Ana Paula Barbosa-Fohrmann, examina a obra Os fundamentos da ordem jurídica,
de Simone Goyard-Fabre.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no processo de avaliação das submissões. A colaboração de
todos é fundamental para a qualidade desta revista.
Reiteramos nossa satisfação em receber trabalhos de quem tiver interesse em vê-los publicados nesta
revista. Os artigos poderão ser remetidos via http://revistas.unisinos.br/rechtd. As normas de submissão estão
no referido sítio virtual.
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Editor

