EDITORIAL
Senhoras e Senhores,
Apresentamos o terceiro número do ano de 2020 da Revista Ius Gentium do
Programa de Pós-Graduação em Direito do Centro Universitário UNINTER. A intenção é dar
continuidade aos trabalhos que vemos desenvolvendo há alguns anos, divulgando a
produção científica nacional e estrangeira na área do Direito, assim como publicizando os
variados trabalhos de pesquisadores de relevância para o debate jurídico no Brasil e no
exterior.
Neste número, apresentamos trabalhos aprovados pelo double-blind peer review,
de autoria de pesquisadores filiados a instituições do Ceará, Distrito Federal, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais e Paraná.
Foram variadas as searas jurídicas do conhecimento abordadas: Direito Tributário
material, Teoria Geral do Direito, Direito Constitucional, Direitos Humanos e Direito
Internacional. Visivelmente, o Direito enquanto campo do conhecimento vem sofisticando os
seus estudos e as suas abordagens, quiçá caminhando para o refinamento teórico baseado
na inter e multidisciplinariedade que uma ciência complexa exige.
Continuamos com o desafio de ser um periódico quadrimestral desde o ano de
2018, prezando por trabalhos de qualidade, de pesquisa séria e verticalizada de diferentes
instituições nacionais e internacionais.
A ideia geral é a construção de um periódico de qualidade que reforce o papel da
doutrina na construção do conhecimento jurídico, aplicado em variadas instâncias para a
sociedade, instituições de pesquisa etc.
Agradecemos às autoras e autores que submeteram os seus trabalhos para a
Revista Ius Gentium, além dos avaliadores que sempre estiveram dispostos a realizar os
seus pareceres. Sem tais contribuições, além das feitas pela Equipe Editorial, mais um
número não seria possível.
Desejamos bons estudos e uma prazerosa leitura; com o convite para navegar por
este número e pelos números antigos da Revista disponibilizada em
https://www.uninter.com/iusgentium/
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