PREFÁCIO
A equipe editorial da revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito,
publicação do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (PPGDir./UFRGS) tem a satisfação de apresentar à comunidade acadêmica a publicação
do volume XV, número 2. Com a esperança de contribuir para o desenvolvimento científico na
área e com o olhar voltado à pluralidade, este número percorre diferentes campos da ciência
jurídica, além de contemplar pesquisadores e pesquisadoras de diferentes regiões do Brasil e
autores estrangeiros. Renovamos o nosso compromisso, como periódico vinculado a instituição
pública de ensino superior, na disponibilização, de forma livre e gratuita, de estudos com
relevância acadêmica e rigor científico.
Nesta edição, preparamos uma seção especial com pesquisadores convidados de
singular distinção, que abordam temas voltados à compreensão contemporânea do direito,
percorrendo temas de direito nacional e internacional.
O convidado Steven R. Ratner, professor em direito na Faculdade de Direito da
University of Michigan, em Ann Arbor, nos Estados Unidos da América, apresenta estudo na
língua inglesa que resultou da palestra magna por ele proferida na ocasião da inauguração do
Centro de Direitos Humanos e Empresas, da Faculdade de Direito da UFRGS e da Escola de
Direito da Unisinos, que ocorreu no âmbito do “I Seminário Internacional de Direitos Humanos
e Empresas: hermenêutica para um mundo transnacional”, organizado pelo Programa de PósGraduação em Direito da UFRGS, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Direito
da Unisinos, por meio virtual, nos dias 24 a 26 de agosto de 2020. No artigo, o autor apresenta
um interessante panorama dos desenvolvimentos no campo dos direitos humanos e empresas
(“BHR”) na última década, que o tornam uma das áreas mais importantes do direito
internacional público, economia internacional e justiça global a serem estudadas hoje.
O convidado Alberto do Amaral Junior, professor de Direito Internacional da
Universidade de São Paulo (USP), no Brasil, contribui com um estudo sobre o sistema político,
abordando os temas de corrupção, populismo e a crise do “rule of law” no Brasil. A tese
principal do artigo é que níveis extremamente elevados de corrupção são prejudiciais à
democracia e ao Estado de direito.
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O convidado Luis Eslava, professor de Direito da Universidade de Kent, em Canterbury,
no Reino Unido, explora o Direito Internacional além dos eventos e locais excepcionais
frequentemente associados a ele, através de uma série de vinhetas fotográficas da vida cotidiana
em Istambul. No artigo, o autor argumenta que o direito internacional possui um papel
expansivo na constituição do nosso mundo.
Apresentamos também nesta edição nove estudos de autoria de pesquisadores
provenientes de universidades localizadas em diversas regiões do Brasil, e que abordam
diversas áreas do conhecimento jurídico, de maneira multidisciplinar. Os artigos foram
selecionados com base na revisão cega por pares de nossos avaliadores, a partir das submissões
aos Cadernos.
No âmbito do direito internacional privado, o professor André de Carvalho Ramos, da
Universidade de São Paulo, no Brasil, apresenta estudo que expõe uma nova racionalidade na
aplicação dos direitos humanos de modo integral no direito internacional privado, mantendo a
especificidade da disciplina.
A professora Aline França Campos, doutora e mestre em Direito Privado pela Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG), em Belo Horizonte, no Brasil, apresenta
artigo sobre o comportamento oportunista e a função social da empresa. Na pesquisa, a autora
defende que a empresa, no exercício de sua função social, é instrumento de promoção da
dignidade da pessoa humana.
Na seara do direito processual, os autores Cesar Luiz Pasold, doutor em direito pela
Universidade se São Paulo, no Brasil, e Roberta Terezinha Bondar, doutoranda em ciência
jurídica na Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), no Brasil, abordam em seu artigo os
limites e as aporias da intervenção do poder judiciário, quando atua como ator para a
governança, na tutela da saúde do idoso no Brasil.
Nesse mesmo campo, em estudo multidisciplinar, a professora Marlene Pereira, do
Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, em Juiz de Fora, no Brasil, discorre sobre o tema
da interface entre a agricultura familiar e a seara jurídica, investigando como a vulnerabilidade
social e econômica do agricultor se reflete nos processos judiciais.
No âmbito do direito processual penal, o professor Thiago Pierobom de Ávila, do Centro
Universitário de Brasília – UniCEUB, no Brasil, aborda o tema da justiça restaurativa e
violência doméstica. O artigo propõe garantias mínimas de proteção às mulheres para eventuais
experiências piloto de resolução consensual de conflitos cíveis incidentais à persecução penal.
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Ainda no âmbito do direito penal, Rafael Fecury Nogueira e Carla Noura Texeira, da
Universidade da Amazônia, em Belém, no Brasil, realizam uma revisão da temática da tutela
do sigilo das comunicações e sua restrição no Brasil, em uma análise comparada com os
modelos francês e norteamericano.
O professor Flávio Augusto Maretti Sgrilli Siqueira, doutor em direito penal e política
criminal pela Universidade de Granada, na Espanha, apresenta estudo sobre as perspectivas
futuras da multa penal diante da Lei Anticrime e reminiscências de sua aplicação passada por
ocasião do julgamento da ADI 3.150/STF.
O professor José Adércio Leite Sampaio, da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC/MG), doutor e mestre em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), aborda o tema do controle judicial dos fatos legislativos, em artigo sobre o Supremo
Tribunal Federal e as prognoses do legislador.
Finalmente, no campo do direito tributário, Andre Felipe Canuto Coelho, doutor em
ciência política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPB), em Recife, no Brasil,
contribui à publicação com um estudo em espanhol sobre o Imposto sobre Produtos
Industrializados do Brasil à luz dos princípios da imposição de Fritz Neumark.
Agradecendo aos pesquisadores, avaliadores e leitores, temos o prazer de publicar mais
este número do periódico Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito. Gostaríamos
de agradecer especialmente ao acadêmico Diego Flávio Fontoura José, estagiário destes
Cadernos, pelo incansável trabalho na editoração deste número.
Desejamos a todos e todas uma boa leitura!
Porto Alegre, 30 de dezembro de 2020
Prof. Dr. Fábio Costa Morosini
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