
Este número da REVISTA DIREITO
GV traz artigos sobre assuntos variados
oriundos de setes Estados brasileiros e
de três países estrangeiros – Argentina,
Chile e Portugal.

Os textos abordam temas de teoria do
direito, direito privado, direito econômi-
co, direito constitucional e internacional,
sempre de uma perspectiva crítica e mos-
trando preocupação com análises empíricas
e revisões teóricas criteriosas.

Em seu décimo ano de existência, a
REVISTA DIREITO GV segue selecio-
nando e acolhendo artigos de excelência
vindos de todo o país e do exterior com
o objetivo de oferecer aos seus leitores
uma coleção de textos representativos
do que há de melhor na produção acadê-
mica sobre Direito.

Desde seu primeiro número, esta
publicação tem concentrado sua atenção
em textos que façam avançar a fronteira do
saber sobre o Direito, privilegiando tra-
balhos desligados da prática profissional
mais cotidiana e que busquem estabelecer
diálogos com outras áreas das ciências
humanas.  

Nestes dez anos, é notável a amplia-
ção da produção intelectual deste tipo em
nosso país, o que tem gerado um aumen-
to significativo na competitividade da
seleção de nossa publicação, que recebe
cada vez mais artigos de alta qualidade.

É uma grande satisfação para a equipe
desta revista ter a oportunidade de assis-
tir ao desenrolar deste processo de um
ponto de vista privilegiado e poder contri-
buir, ainda que de forma modesta, ao seu
aprofundamento e ampliação.  

A REVISTA DIREITO GV reafirma
nesse momento o seu compromisso com
a impessoalidade na seleção de seus tex-
tos, com o diálogo acadêmico aberto com
autores e pareceristas e com sua vocação
nacional e internacional. Levando adiante
de forma consistente esses procedimentos,
a revista espera continuar contando com a
confiança da comunidade acadêmica para
veicular seu trabalho de forma qualificada.

Boa leitura!

José Rodrigo Rodriguez
Editor-chefe

EDITOR’S LETTER
This edition of the DIREITO GV LAW

REVIEW brings together articles about various
issues that come from seven Brazilian states
and three foreign countries – Argentina, Chile
and Portugal. 

The articles address legal theory issues, pri-
vate law, commercial law, constitutional law and
international law, always from a critical perspec-
tive and showing concern for empirical analysis
and insightful theoretical revisions. 

In its tenth year of existence, the DIREITO
GV LAW REVIEW keeps following its mission of
selecting articles of excellence from all over the
country and from abroad with the aim of offer-
ing its readers a collection of texts representative
of what is best in legal scholarship. 

CARTA DO EDITOR
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CARTA DO EDITOR:

Since its first edition, this publication has
focused its attention on papers capable of advanc-
ing the frontier of knowledge about the law,
favoring those that do not only talk about the
daily professional practice and seek to establish
dialogue with other areas of the humanities. 

In the last ten years it has been remarkable
to see the growth of the intellectual production
on law in Brazil, which has increased the compet-
itiveness to publish in this journal that receives
more and higher quality articles. 

It is a great satisfaction for our team to have
the opportunity to watch this process unfold from
a privileged point of view and to be able to
contribute to it, albeit modestly.

DIREITO GV LAW REVIEW reaffirms its
commitment to impartiality in the selection of
articles, its belief in an open academic dialogue
with its authors and reviewers and in its nation-
al and international calling. Carrying out these
procedures consistently, the journal expects to
continue to have the confidence of the legal
academic community to convey its work in a
qualified manner.

Enjoy your reading!

José Rodrigo Rodriguez
Editor-in-chief




