Apresentação
Com especial alegria e satisfação, apresentamos
ao público o terceiro número do décimo volume da Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do
Direito – RECHTD da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos). A nossa finalidade é divulgar artigos
científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo conteúdo
afine-se com as seguintes temáticas gerais: (1) Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direito; e (2)
Sociedade, Novos Direitos e Transnacionalização.
Além de ser o número de fechamento do volume
10, o que simbolicamente representa uma década de publicações contínuas, a RECHTD veicula aqui seu primeiro
dossiê temático: o constitucionalismo e a democracia
estão no foco central de estudos que homenageiam os
30 anos da Constituição brasileira de 1988.
Iniciamos o presente número com artigo de
Dominique Rousseau sobre a muitas vezes tensa relação entre esses dois objetos que dão título ao dossiê e ao seu artigo. De Arnaldo Sampaio de Moraes
Godoy contamos com contribuição sobre a função do
preâmbulo nas constituições de diversos países estudados nessa pesquisa comparatista. Em seguida, José
Adércio Leite Sampaio examina o papel do Legislativo
e do Executivo nos processos de mutação constitucional. De Thomas Passos Martins contamos com uma
pesquisa sobre a temática da chamada democracia reflexiva. Encerrando o dossiê, David Mendieta e Mary
Luz Tobón analisam o conceito de dignidade humana
no constitucionalismo colombiano.
A seção de artigos recebidos em fluxo contínuo
inicia-se com estudo de Carlos de Cores Helguera acerca de aspectos teóricos da responsabilidade pós-con-

tratual. Bráulio Marques e Sandro Simões debatem a
genealogia dos direitos subjetivos na Declaração Internacional de Direitos Humanos. Em seguida, contamos
com estudo sobre as organizações de tendência confessional sob a ótica das relações de emprego, de autoria
de Natalia Munhoz Machado Prigol e Marco Antonio
César Villatore. Já o tema das capacidades institucionais
é objeto de estudo por parte de Carlos Alberto Pereira
das Neves Bolonha, Maíra Almeida e Daniel de Souza
Lucas. De Luiz Gonzaga Silva Adolfo contamos com artigo sobre a proteção integral da juventude mediante
políticas públicas na dita sociedade da informação. Por
fim, Juraci Mourão Lopes Filho, Júlio César Matias Lobo
e Taís Vasconcelos Cirdão analisam a relação entre o neoconstitucionaismo e o positivismo jurídico.
Na seção Resenha, o texto “The Possibilities of
Comparative Contitutional Law”, de Mark Tushnet, é
objeto de exame por João Vitor Cardoso.
Agradecemos aos nossos autores supracitados e
aos pareceristas que, anonimamente, atuaram no processo de avaliação das submissões. A colaboração de
todos é essencial 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, em fluxo
contínuo, via http://revistas.unisinos.br/RECHTD
As normas de submissão estão no referido sítio virtual.
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Editor

