“Em literatura, não se trata de questionar se há futuro. Há um presente!
Quem escreve, em qualquer língua, leva a literatura para a frente”.
(Allen Ginsberg)
A Revista ESMAT chega à sua décima sétima edição mantendo, no ano de 2019, as metas
científicas que lhe consagram destacada posição no cenário das revistas científicas do País.
A manutenção de 75% da meta de exogenia permite ao leitor tocantinense o contato
com trabalhos de diferentes estados da Federação, ao mesmo tempo em que garante,
perante a Capes, índices adequados para a periódica avaliação de seu estrato.
Assim é que compõem a presente edição 6 artigos: Ações afirmativas frente às discriminações de gênero no cenário brasileiro: uma análise sobre a visão de Ronald Dworkin, de
Vinícius Gabriel Silvério; Defesa dos direitos das pessoas com deficiência: a contribuição da
atuação do assistente social da APAE de Três Corações-MG, FUVAE e do Conselho Municipal de Direitos das Pessoas com Deficiência de Varginha-MG, de Tatiele Mafra, Cleusimar
Almeida e Adriana Jacinto; Da compatibilidade entre celeridade e fundamentação das decisões, de Luis Mundim; Questões controversas envolvendo a tutela jurisdicional penal e as
novas tecnologias à luz da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) brasileira: dataveillance,
de Víctor Minervino Quintiere; O Judiciário brasileiro e suas anomalias: quantidade de processos e qualidade das decisões, de João Carneiro Duarte Neto; e A gestão de riscos do
direito penal moderno ante a criminalidade econômica e a problemática da responsabilidade
penal da pessoa jurídica, à luz do princípio da culpabilidade, de Rebecca Rocha e Lourival
Trindade.
Integram igualmente a presente edição 3 artigos com endogenia, correspondentes a destacados trabalhos de autores locais, sendo eles: A prova civil no Brasil e em Portugal à luz
dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da isonomia, de
José Eustáquio de Melo Júnior e Gustavo Paschoal Oliveira; O modelo de processo civil
cooperativo como instrumento de construção da decisão judicial: uma análise a partir da
teoria de desenvolvimento moral de Lawrence Kohlberg, de Vinícius Pinheiro Marques e
Graziele Coelho Borba; e O magistrado português Joaquim Theotônio Segurado e a criação
da Província de São João das Duas Barras no contexto da Independência do Brasil, de Kátia
Maia Flores.
Compõem a presente edição 3 artigos internacionais. Da Polônia, Piotr Stepniak nos
brinda com o trabalho Remarques sur le diagnostic en matière pénale. Do Equador, Farith
Simon Campaña apresenta o primoroso trabalho Los derechos de la naturaleza en la constitución ecuatoriana del 2008: alcance, fundamentos y relación con los derechos humanos.
Do Canadá, Mona Paré contribui com o artigo The convention on the rights of persons with
disabilities: its contribution to the development of international human rights law.

A manutenção das metas de exogenia e a captação de artigos internacionais têm permitido o alcance de números significativos para o periódico.
A política de internacionalização da Revista ESMAT tem rendido preciosos frutos à comunidade acadêmica brasileira, constituindo fonte privilegiada de consulta de textos estrangeiros de elevada qualidade, captados perante expoentes de destacadas universidades e
centros de pesquisa no mundo, aqui publicados em português, inglês, espanhol e francês.
Nesse turno, a Revista ESMAT já publicou artigos de 11 países, sendo eles: Bolívia, Cabo
Verde, Canadá, Equador, Espanha, França, Inglaterra, México, Polônia, Portugal e Rússia.
Tal trabalho é fruto da união de esforços de todo o Conselho Editorial e do valioso trabalho de nossos pareceristas. Destacamos, na oportunidade, o trabalho desenvolvido pela
Editora Executiva da Revista, Graziele Coelho Borba, que, com competência e seriedade,
tem permitido a manutenção dos rigores científicos do periódico e a qualidade na publicação das versões eletrônica e impressa da Revista.
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