PREFÁCIO

A revista lança agora o seu nono número virtual, o volume XI, número 1. Em pouco
mais de três anos desde sua digitalização, a Cadernos manteve a trajetória de publicar com
periodicidade e respeitando as rigorosas exigências da dupla avaliação cega, envolvendo
centenas de pesquisadores de todo o país. Nesse número não foi diferente, novamente foram
submetidos dezenas de artigos e, após o auxílio de nossos avaliadores, estão sendo trazidos
agora os mais bem avaliados. A capacidade de continuar publicando no mesmo ritmo e com o
mesmo método mostra o comprometimento do Programa de Pós-Graduação em Direito da
UFRGS com a produção científica e o respeito aos autores que buscam o periódico como seu
meio de divulgação e acesso aos seus pensamentos. Ademais, a revista tem sido acessada com
frequência de acordo com os dados da versão digital.
As estatísticas do SEER mostram que alguns artigos superaram a marca dos dois mil
acessos e que praticamente todos têm ao menos uma ou duas centenas de visualizações desde
sua publicação. A produção veiculada é visível e tem sido utilizada pela comunidade. É uma
satisfação saber que a revista tem alcançado esse patamar de impacto. O número de
visualizações é um dos incentivos à publicação e um sinal positivo sobre seu alcance.
Nesse primeiro semestre de 2016, a principal notícia para a revista foi a inclusão em
um dos grandes indexadores mundiais, a International Scientific Indexing (ISI). A revista já
estava listada em dezenas de organizações semelhantes, contando até mesmo com seus artigos
apresentados individualmente e por autor nos principais sites de busca, mas a indexação no
ISI demonstra que os métodos aplicados à revista foram consistentes o bastante para passar
pelo estudo criterioso de uma das três maiores indexadoras do mundo. Isso habilita a revista a
se candidatar em editais nacionais e é um fato importante simbolicamente, um
reconhecimento à publicação.
Nesse número, foram convidados os professores Vladmir Oliveira da Silveira e
Samyra Naspolini Sanches, em artigo recebido ainda em janeiro de 2016 e publicado agora,
sobre a apreciação nacional dos Direitos Humanos nos julgamentos da Corte Europeia; o
artigo traduzido por Rodrigo Garcia Cadore do professor alemão Philipp Reimer, recebido
recentemente pela revista, sobre a atualidade da teoria do Estado de Kelsen em face das
alterações pela qual o Estado tem passado e o texto do professor da Universidad de los Andes,
Diego López Medina, traduzido por Matheus Rocha e Alfredo de J. Flores, no qual é feita
uma reconstrução do desenvolvimento da teoria do Direito na América Latina.
Dos números publicados pelo edital, sempre respondendo por ao menos 75% das
publicações da revista, recebemos novamente professores de diversos estados e sobre variados
temas. Foram tratados assuntos de grande atualidade, como temas a pirataria marítima, a
questão da privacidade na internet envolvendo Edward Snowden e as agências de segurança
dos Estados Unidos e a legalidade de serviços privados de transporte prestadas pelo aplicativo
UBER. Artigos sobre esses assuntos mostram o diálogo com os acontecimentos mais
relevantes da sociedade brasileira e internacional.
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Diversos outros artigos foram recebidos, tratando de temas em outras áreas: História
do Direito, Direito Processual Civil, Direito Constitucional, Direito do Estado, Direito Civil,
Filosofia do Direito e Bioética. São produções em temas bem estabelecidos e relevantes, que
merecem ser veiculados para manter e ampliar as discussões existentes. São trabalhos de
professores especialistas, com condições de contribuir em suas áreas e de mostrar o atual
estágio de discussão sobre seus assuntos.
Por tudo, esperamos ter concluído mais um número com êxito e contribuir com
discussões acadêmicas de bom nível. Um dos objetivos maiores da revista é chegar nesses
momentos de publicação com um conjunto capaz de tornar mais profundo o diálogo em cada
área, e em um ambiente de seriedade na seleção dos artigos a serem publicados. Esperamos
que os leitores possam concordar com os resultados dessas atenções e fiquem satisfeitos com
as produções trazidas na revista. Desejamos uma boa leitura.

Porto Alegre, 01 de agosto de 2016.
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