
O dossiê “O direito e o desenvolvi-
mento regional do Brasil: problemas à
margem”, publicado nesta edição, é re-
sultado de uma chamada de artigos que
provocou a comunidade intelectual brasi-
leira a tratar de problemas regionais
importantes que não estão sendo levados
em conta nas discussões sobre o desen-
volvimento do Brasil. Os cinco artigos
selecionados pelo nosso corpo editorial
tratam de assuntos diversos, problemas
urbanos e rurais, sempre com foco em
questões sociais e relacionadas ao desen-
volvimento sustentável, na contramão de
uma visão estritamente econômica do de-
senvolvimento. 

Esses textos lembram que o desen-
volvimento não tem o condão de resolver
automaticamente todos os problemas so-
ciais. Diversas outras questões precisam
de atenção específica. O debate mundial
sobre o desenvolvimento aponta nesta di-
reção, hoje mais preocupado com as
possibilidades de escolha dos indivíduos e
sua capacidade de traçar seu destino ten-
do em vista as possibilidades objetivas
presentes em seu contexto de vida. 

Além desse dossiê, publicamos textos
sobre assuntos variados, como o consen-
timento informado, a investigação de
paternidade, a formação de precedentes,
a regulação de jogos de azar, a regulação
da internet, a garantia dos direitos do
acusado no processo penal, a relação entre
os direitos humanos e os fundamentais, o
direito islâmico e a cidadania na União Eu-
ropeia. Esta variedade de temas evidencia
a diversidade das pesquisas na comunidade
jurídica brasileira e nos deixa sugestões

sobre possíveis chamadas de artigos e orga-
nização de dossiês em volumes futuros. 

Boa leitura!

O Editor

EDITOR’S LETTER
The dossier “Law and regional develop-

ment in Brazil”, published in this edition, is
a result from a call of articles that provoked
the Brazilian intellectual community to deal
with impor tant regional problems which
aren`t being considered on the debates about
development in Brazil. The five articles select-
ed by our editorial board deal with varied
topics, urban and rural problems, focusing on
social issues related to sustainable develop-
ment, in the opposite direction of a strictly
economic view of development. 

These articles remind us that develop-
ment is not assigned to automatically address
all social issues. Many other questions need
special attention. The world debate about
development points to this direction, cur-
rently more concerned with individuals
possibilities of choice and their capacity to
trace their own destiny regarding the objec-
tive possibilities present in their context.

Besides this dossier, we published articles
about various subjects, like informed con-
sent, paternity investigation, the formation
of precedents, gambling games regulation,
internet regulation, the enforcement of rights
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of the accused on cr iminal procedure, the
human rights and its relation to fundamen-
tal rights, Islamic law and the citizenship on
the European Union. This variety of themes
highlights the diversity of research on the
Brazilian legal community and leaves us
with suggestions about new article calls and
dossier organization for future volumes. 

Enjoy your reading!

The Editor


