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APRESENTAÇÃO
Vivemos um momento único na década que se inicia com a grave pandemia mundial da Covid-19, que
nos coloca diante de vários desafios sociais, políticos, econômicos, éticos e acadêmicos. Como sociedade, precisamos repensar nosso papel como cidadãos, assim como nossa responsabilidade de coexistirmos de forma
solidária. A democracia continua tendo valor fundamental para que possamos retomar os rumos do país diante dos desafios que são globais.
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 – no volume 29, número 53, referente ao primeiro
semestre de 2020, continua acreditando numa proposta que garanta a construção de um Direito comprometido com as demandas sociais e com os grupos mais vulneráveis, ampliando as discussões sobre o verdadeiro
papel do operador do Direito e a relevância social das suas decisões, a luta por justiça e dignidade para todos
os indivíduos, muito mais urgentes diante do contexto atual.
A emergência internacional desencadeada pela pandemia da Covid-19, declarada em 30 de janeiro de
2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), provoca profundas mudanças no papel dos Estados e exige
ações integradas nas mais diversas áreas, que respondam aos interesses e necessidades da coletividade, já
tão afetada pelos altos índices de desigualdades sociais, miserabilidade, violações de direitos que, no atual
contexto de crise mundial, retardam ainda mais as ações pela efetivação de uma justiça social equitativa e
sustentável.
Com uma gama de artigos que incluem pesquisas sobre várias temáticas relacionadas ao Direito e áreas
afins, a Revista Direito em Debate permanece reafirmando o seu compromisso com um debate acadêmico
qualificado acerca de temas que demonstram o seu comprometimento com a superação do dogmatismo jurídico e a promoção das discussões relativas à democracia, à justiça, à dignidade e aos instrumentos de transformação social.
Nesta edição, novamente agradecemos aos autores, pareceristas, leitores e equipe editorial da Revista
Direito em Debate, indispensáveis para que em cada número publicado novas e instigantes pesquisas sejam
apresentadas à comunidade acadêmica, possibilitando novos debates e reflexões.
Ijuí, maio de 2020.
Anna Paula Bagetti Zeifert
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