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CARTA DO EDITOR
Este número da Revista DIREITO
GV traz um dossiê sobre temas jurídicos
relacionados a problemas sociais e interesses estratégicos do Brasil. Os textos
sobre as disputas na OMC, o Pré-Sal, o
problema da corrupção, um projeto de
moeda social e as agências reguladoras
oferecem um painel amplo da importância crescente do direito na reflexão
sobre as questões nacionais.
O principal objetivo deste dossiê,
portanto, é mostrar a importância do
Direito para pensar o Brasil a partir de
alguns temas centrais. Esta Revista está
aberta a textos desta natureza, pois os
considera impor tantes para ajudar a
compreender nossos dilemas.
Além destes textos a Revista destaca dois artigos que abordam o fenômeno
contratual: um deles sobre a questão da
dispersão das sentenças e o outro sobre
a análise expressivista dos contratos.
O destaque se explica pois ambos fogem
do padrão doutrinário que caracteriza
nossa pesquisa nesta área.
Os estudos doutrinários são, sem
dúvida, muito impor tantes para o
conhecimento de nosso Direito. No
entanto, há escassez de pesquisas sobre
o fenômeno contratual de outros pontos de vista, o que empobrece o meio
intelectual nacional. Esta revista espera que novos textos sobre este tema
sejam enviados para avaliação.
Este número da revista conta também com quatro textos sobre Direito
Penal e Criminologia, temas que tem
aparecido pouco em suas páginas. Um
deles é uma tradução de um texto de

Álvaro Pires, o outro trata de Nina
Rodrigues e os demais são pesquisas de
jurisprudência; uma sobre nexo causal e
outra sobre a internação de adolescentes.
Além desses textos, temos mais
dois, um sobre a política internacional de proteção ao idoso e outro uma
avaliação crítica do princípio de universalização segundo John Rawls e Jürgen
Habermas.
Há também duas resenhas, uma sobre
“O terceiro ausente “ de Norberto Bobbio
e outra sobre o livro “The New Global
Economy and Developing Countries” de
Dani Rodrik.
Esperamos que os leitores apreciem
esta edição da revista e que os autores sintam-se estimulados a enviarem novos
textos para nossa avaliação.
Aproveitamos ainda para agradecer
o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), que nos concedeu recursos para
editar os dois volumes deste ano da
Revista DIREITO GV (número do processo: 403048/2010-9. Edital MCT/
CNPq/ MEC/ CAPES Nº 68/2010).
Boa leitura!
O Editor

Editor’s LEttEr

This number of DIREITO GV LAW
REVIEW publishes a collection of articles on
some important Brazilian regulatory issues.
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There are articles on the WTO, Brazilian
Pre-Sal petroleum, corruption, social currency and regulatory agencies. Put together,
they show the growing importance of Law for
the reflection on national problems.
In fact, the main purpose of this collection is to point at the importance of Law in
thinking about Brazil. This Law Review is
open to other articles of this kind, preoccupied with national dilemmas from the point
of view of Law.
This issue also features two articles on
Contracts; one on the dispersion of jurisdictional decisions and the other on the
expressive analysis of contracts. Both articles do not follow the doctrinal pattern
typical of the Brazilian legal milieu.
Doctrine is surely important for Law,
but is not the only point of view to be taken
into account. There are few studies on
Contracts in Brazil that take different perspectives and this impoverishes our legal
culture. This Law Review expects more articles of this kind to be submitted to it.
This issue contains also with four articles on Criminal Law and Criminology. The
first is a translation of an article by Alvaro
Pires, the second is about Nina Rodrigues
and the last two are empirical studies on
causality and on the punishment of youngsters in Brazil.
There is also one article on the international protection of the elderly and another
on the principle of universalization in John
Rawls and Jürgen Habermas.
There are also two book reviews, one on
Norber to Bobbio and “The New Global
Economy and Developing Countr ies” by
Dani Rodrik.
We hope our readers enjoy this issue
and authors feel motivated to submit new
articles to our Law Review.

We also like to thank the support of
Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), which
granted us funds to edit the two volumes of
this year's Revista DIREITO GV (process
number: 403048/2010-9. Announcement
MCT/ CNPq/ MEC/ CAPES Nº 68/2010).
Enjoy your reading!
The Editor

