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É com grande orgulho que o Centro Universitário Toledo (Unitoledo), localizado em
Araçatuba, SP, passa a publicar a Revista Jurídica Unitoledo. Instituição tradicional do noroeste
paulista, com cinquenta anos de existência dedicada ao ensino superior, presenteia o curso de
Direito com uma Revista Eletrônica que tem a missão de publicar artigos que promovam a
reflexão, o debate e o desenvolvimento de soluções para as mais variadas problemáticas
jurídicas que são enfrentadas na atualidade.
Já em seu primeiro número, a publicação tem a honra de trazer para a comunidade
jurídica catorze artigos de autores nacionais e estrangeiros, oriundos das mais diversas
Instituições de Ensino. A participação estrangeira se dá através do americano Terrie Ralph
Groth, doutor em ciência política pela Universidade da Califórnia, que escreve em coautoria
com Daniel Barile da Silveira, doutor em direito pela Universidade de Brasília, que nos
agraciaram com um estudo sobre o Supremo Tribunal Federal. Também há a participação de
Bruno de Almeida de Oliveira (Universidade de Coimbra), que aborda temática ligada à
responsabilidade civil do fornecedor.
As contribuições nacionais, dadas por autores cuja formação acadêmica provém das
mais diversas instituições, tratam de variada gama de temas. Luciano Meneghetti Pereira
(Mestre pelo ITE) problematiza o combate à corrupção no Brasil. Na sequência, Camila Paula
de Barros Gomes (Mestre pelo UNITOLEDO) trata da delicada relação entre direito e economia.
Bruno Wesley Barioni (pós graduado pelo UNITOLEDO) aborda questões ligadas aos dissídios
coletivos e é seguido por interessante texto sobre a relação entre políticas de segurança
pública e a mídia, de autoria de Marcelo Yukio Misaka (Mestre pela UENP) em coautoria com
as graduandas Cristiane Aparecida da Silva e Mônica Oliveira Gomes. Renato Alexandre da
Silva Freitas (Mestre pelo UNITOLEDO) e Vitor de Alcântara Bueno (pós-graduando pelo
UNITOLEDO) traçam estudo sobre a livre concorrência e o fomento à atuação empresarial.
Gustavo Pompílio (Mestre pela UENP) acompanha a advogada Maysa Ketrin Rodrigues
Parrechio em um debate sobre judicialização da política. Luciano Meneghetti Pereira (Mestre
pelo Ite), em conjunto com o advogado Matheus Gonçalves Antunes apresenta reflexões sobre
a responsabilidade internacional do Estado. Paulo Roberto Abdo Cavasana (Mestre pelo

UNITOLEDO) traça estudo sobre o sistema constitucional brasileiro. Jorge Kuranaka (Mestre
pelo ITE) enfrenta a problemática ambiental.
Por ser uma publicação promovida por uma instituição que tem entre suas principais
metas o fomento à pesquisa científica por parte do seu corpo discente, a Revista Jurídica
Unitoledo está aberta a artigos de alunos da graduação. Para tanto, esses artigos são
submetidos ao mesmo processo de avaliação por pares, em duplo “blind review”, pelo qual
passam todos aos textos submetidos ao periódico. Neste primeiro volume, três acadêmicos
tem seus textos publicados. São eles: Ramiro Ferreira de Freitas (Universidade Regional do
Cariri – URCA) que trata da delicada questão do ensino jurídico; Beatriz Gon Ribeiro
(Unitoledo), que faz um estudo sobre a adoção e Emerson Melega Bernardinelli (Unitoledo),
que enfrenta o complexo tema do custo dos direitos.
Saliente-se que o periódico é elaborado com temática aberta, de modo a possibilitar
a participação de autores das mais diversas áreas, bem como o acesso do leitor a temáticas
variadas. Já em seu primeiro volume o periódico conta com a participação de autores
oriundos de duas instituições estrangeiras e instituições nacionais situadas nos Estados de São
Paulo, Paraná e Ceará, além do Distrito Federal.
Aproveita=se a oportunidade para agradecer a todo o corpo editorial e, em especial,
aos avaliadores que com presteza e dedicação, contribuíram para que essa publicação se
tornasse realidade.
O Unitoledo espera que este seja o início de uma longa jornada em prol do
conhecimento científico, da pesquisa e do aprimoramento jurídico.

