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Editorial
É com grande satisfação que lançamos nesta oportunidade o volume
12, número 1, janeiro/abril 2021 da Revista de Direito Econômico e
Socioambiental.
Esta edição conta com artigos em 2 idiomas (espanhol e português),
sendo 25% deles com autores e/ou coautores afiliados a universidades
estrangeiras. 100% dos artigos são de autores exógenos ao Estado do Paraná
e 87,5% deles possuem ao menos um coautor com título de Doutorado.
Os autores dos artigos deste número são vinculados a 10
universidades diferentes, de 3 países distintos (Espanha, Estados Unidos e
Brasil), com representação de 6 unidades da federação de 4 regiões do país:
Sul (Rio Grande do Sul), Sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo), Centro-Oeste
(Mato Grosso do Sul) e Nordeste (Sergipe e Paraíba).
Seguindo a proposta dos números anteriores, este número oferece
ao público-leitor um conjunto de artigos que têm por objeto o estudo de
temas relativos às linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Programa de PósGraduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica, reunidas em torno
das áreas de concentração “Direito Econômico e Desenvolvimento” e
“Direito Socioambiental e Sustentabilidade”.
Novamente, manifestamos nossa gratidão a todas e todos os
professores doutores que têm atuado como pareceristas ad hoc da revista,
com o propósito de manter em alto nível a avaliação e seleção dos originais
que são submetidos à revista. Agradecemos igualmente aos Editores
Adjuntos da revista, Guilherme Martelli Moreira e Lucas Reis da Silva, bem
como aos bolsistas do Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia
Universidade Católica do Paraná, por todo o trabalho de revisão e
diagramação realizado para que mais esta edição fosse publicada.
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FOLLONI, A. P.; HACHEM, D. W.

Desejamos ao nosso público-leitor uma excelente leitura.
Prof. Dr. André Folloni
Prof. Dr. Daniel Wunder Hachem
Editores da Revista de Direito Econômico e Socioambiental
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