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EDITORAL

Neste volume, a Revista Direito UFMStraz artigos de doutores (as), doutorandos (as) e mestres (as) de instituições das mais variadas partes do Brasil,
recebidos pelo Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, software
disponibilizado pelo IBICT, e avaliados pelo método Double Blind Peer Review.
Além disso, conta com a gentil contribuição dos ilustres estrangeiros convidados,
professores Pedro Garrido Rodríguez e Ulisses Pereira Terto Neto, pesquisadores
vinculados respectivamente à Universidade de Salamanca e University of Aberdeen.
Cumpre-nos reafirmar que com enfoque nos objetivos de criar um vasto
campo de discussão e aproximação dos Direitos Humanos e Fundamentais; oferecer aos estudiosos uma visão atualizada das principais problemáticas jurídicas
a serem enfrentadas pelas sociedades contemporâneas; fomentar e disseminar,
de modo sistematizado, os estudos científicos realizados nessas áreas; a Revista
Direito UFMS possui a missão de inserir as produções científicas de autores (as)
convidados (as) nacionais e estrangeiros, do corpo docente e discente da UFMS e
demais alunos (as), docentes e pesquisadores (as) das mais diversas instituições
de ensino do Brasil e exterior.

Trata-se de uma publicação semestral e eletrônica, apoiada pela Faculdade
de Direito – Fadir/UFMS e pelo seu Programa de Pós-Graduação em Direito –
PPGDir/UFMS, que busca honrar seu compromisso com a excelência da pesquisa
jurídica e atender aos direcionamentos estabelecidos pela área do Direito junto
à CAPES/MEC, bem como aos padrões exigidos nos indicativos do sistema Qualis
Periódicos.

Nesse sentido, a revista que temos a honra de apresentar traz trabalhos
científicos inéditos, de autores (as) nacionais e estrangeiros, respeitando-se as
regras vigentes de exogenia/endogenia. Além disso, os artigos foram avaliados
pelo método do sistema Double Blind Peer Review, em que a avaliação é feita
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por docentes que desconhecem os (as) autores (as), assim como os (as) autores
(as) desconhecem seus docentes avaliadores. Para se evitar o plágio,os artigos
já poderão ser registrados no sistema Digital Object Idetifier – DOI. Igualmente,informamos que a Revista Direito UFMS já está indexada no diadorim, drji e
sumarios.org.
Nós, editoras da Revista Direito UFMS, orgulhosamente, compartilhamos
com todos (as) que acessam a revista, as valiosas contribuições que aqui revelaram uma excelente articulação com o eixo temático proposto pelo Conselho
Editorial.
Nosso especial agradecimento a todos (as) que trouxeram suas análises
e reflexões por meio de artigos científicos, em especial, aos novos assistentes
editoriais que gentilmente contribuíram para a realização deste volume, Angela
Jank Calixto e Flávio Garcia Cabral.
Desejamos uma excelente leitura!

Campo Grande, inverno de 2016.
Lívia Gaigher Bósio Campello
e Luciani Coimbra de Carvalho
Coordenação editorial da Revista Direito UFMS

