Apresentação
Pensar – Revista de Ciências Jurídicas, da Universidade de
Fortaleza, apresenta os artigos que integram o segundo número
do volume 19, do ano de 2014, reafirmando o compromisso de
periodicidade quadrimestral. Por meio de nove artigos, da lavra de
pesquisadores comprometidos com o permanente debate na área do
Direito, analisam-se problemas fundamentais e emergentes no âmbito
de dois eixos temáticos da política editorial, quais sejam, Direitos
Humanos e Fundamentais e Estado Democrático de Direito no Brasil.
No eixo temático Direitos Humanos e Fundamentais, destacase o artigo intitulado O princípio da proteção ao salário sob a ótica
dos direitos fundamentais, de autoria de Cristhian Magnus De Marco
e Gerson Luiz Carlos Branco. Os demais textos, trazem discussões
importantes sobre aspectos do Estado democrático de direito no Brasil,
quais sejam, A ostensão penal: notas críticas sobre a vertigem da punição,
de Augusto Jobim do Amaral; Revogação, inconstitucionalidade e
a importância relativa das coisas no controle abstrato de direito préconstitucional: argumentos em favor da revisão de um precedente
(ADI 2), por Joaquim Neto Shiraishi, Marlon Araújo e Rosirene
Martins Lima; A lei de improbidade administrativa: sua aplicação e
apontamentos para uma melhor eficácia, dos autores José Carlos de
Oliveira e Alex Facciolo Pires; O Julgamento da ADPF n. 186: uma
reflexão à luz do debate Honneth-Fraser, de Maria Eugênia Bunchaft;
Reflexões sobre a crise financeira internacional e o estado de bem-estar,
cujos coautores são Paulo Márcio Cruz e Maurizio Oliviero; e, por fim,
Análise da Eficácia da Coisa Julgada sobre Sentenças Fundamentadas
em Norma Posteriormente Declarada Inconstitucional, escrito por
Rodrigo Goldschmidt e Fernando Parabocz.
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Concluídos os trabalhos de editoração, resultado do labor valioso
de um conjunto de colaboradores comprometidos com a qualidade do
periódico, tornou-se possível entregar mais este número à comunidade
acadêmica. Assim, com satisfação, entregamos aqueles interessados em
discutir o conhecimento na área jurídica, o número 19.2 da Pensar,
fazendo votos de uma leitura proveitosa.

Prof. Dr. Gustavo Raposo Pereira Feitosa e
Profa. Dra. Joyceane Bezerra de Menezes
Editores
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