DIREITO
e
CIDADANIA

SUMÁRIO

Págs.

UUUM I
Consumo, tenencia y tráfico de drogas en el nuevo Código Penal
español de 1995 y en la jurisprudencia del Tribunal Suprem o................
—

Induced abortion in the N etherlands...........................................................
—

53

José Luis Guzmán Dalbora

Natureza e efeitos do recurso da decisáo que decreta
a providencia de suspensáo de despedimento ..........................................
—

25

PeterJ. P. Tak

El nuevo Código Penal del Paraguay (1.997) ...............................................
—

11

Marino Barbero Santos

93

Ligia Dias Fonseca

Direito de petigáo e as comissóes de petigáo nos países de expressáo
portuguesa — a experiencia particular deCabo Verde............................. 103
—

Ilidio C ru z

A cidadania — sua complexidade teórica e odireito ................................ 115
— José Ribas Vieira

Estado de direito e cidadania ....................................................................... 125
—

Dalmo de A breu D allari

Direitos e imigragáo........................................................................................ 131
—

José Leitáo

Aspectos relevantes da reforma da lei 6.404/76,
pela recente lei 9.457/97 .............................................................................. 145
—

Waldirio Bulgarelli

Dos alicerces históricos da política externa da Rep. de Cabo Verde ..... 151
—

Camilo Querido Leitáo da Graca

A aeronave como espago jurídico ................................................................ 167
—

Cándida da Silva Antunes Pires

Um balango da C onstituido de 92 .............................................................
—

181

Wladimir Brito

Revisáo da Constituido ou aprofundamento da cidadania?..................... 19!
—

Ligia Dias Fonseca

Balando de cinco anos de vigencia da C o n stitu id o ................................... 20'
—

José Lopes da Graga

Págs.

ESTÓRIAS FORENSES

O julgamento de J e s ú s ................................................................................... 211
—

Germano Almeida

NOTICIAS

Direitos e liberdades dos cidadáos: experiencias de mediagáo
— ombudsman e comissóes de petigáo ...................................................... 231
Composigáo do STJ e do Conselho Superior de M agistratura.................. 236
Ciclo de conferencias sobre a revisáo constitucional................................. 238

CONDICÓES DE COLABORACÁO
A revista Direito e Cidadania está aberta á colaboragáo de todos os interessados, bem
que nao constem na ficha técnica como colaboradores perm anentes. Reserva-se, no entanto, a faculdade de recusar os trabalhos que considere nao possuirem o nivel de tratamento ou de elaboragáo suficientes ou que nao considere adequados aos objectivos e
ámbito definidos no Estatuto Editorial.
A p u b lic ad o de trabalhos tam bém poderá ser condicionada á introdugáo de altera
r e s ou correcgóes propostas aos autores pelo Director ou pelo Conselho de Redacgáo da
revista.
Os interessados em publicar em Direito e Cidadania deveráo contactar o Director ou
o Conselho de Redacgáo, ou enviar, para o efeito pretendido, os seus trabalhos directa
mente para a adm inistragáo da revista.
A fim de facilitar o trabalho da Redacgáo, agradece-se que se envie a colaboragáo em
texto im presso, acom panhado da gravagáo em disquette.
Até que se criem as condigóes para tal, os trabalhos publicados em Direito e Cidada
nia nao seráo rem unerados.

AGRADECIMENTOS
Do fecho da terceira edigáo a esta parte, a Direito e Cidadania recebeu mais os seguintes patrocinios e apoios, que agradece, reconhecida:
— Fundagáo Luso-Americana para o Desenvolvimento
— EMPROFAC
— Cámara Municipal do Paul
— Cámara Municipal de Sao Vicente
A "Direito e Cidadania” aceita permuta com revistas jurídicas ou afins de todas as latitudes.

