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primeira liiiha de iiossos juristas, graças à produção científica que realizou ein tão pouco 
tempo e à iritensa atividade nas diversas instituiçóes e coiisellios de que participa, iio piano 
governameiltal e rião-goveriiameiitai. E raro ericoiltrar-se reunidas ila inesina pessoa duas 
qualidades distintas, e às vezes iricoinpatíveis: de umlado, o amor pela pesquisa e obediente 
atenção ao rigor cieiitífico c 2 excelêilcia acadêmica; de outro, o dii-iainisino de urna 
atividade ei-ivolveiite e incessante ila adiliiiiistração do curso, na defesa entusiasinada de 
suas idéias e claras posições, i-ia presença coristalite em todo acoiitecimeilto de importância 
do inuildo jurídico nacioiial, principalmente quando se trata de debater sobre os novos 
horizoiltes do direito do coiisuinidor, do direito de família e do direito iiiteriiacional privado. 

A irticiativa de organizar esta hoineilagein a Clóvis foi de Cláudia, com o piopósilo 
de reunir escritos de doutores que representam aquela fase de frutuosa aproxiinação por 
ele iiiceiitivada entre a Faculdade de Direito e as Instituiçóes de ensino da República 
Argentiiia e seus inestres. 

Para isso conseguiu colecioiiar primorosos traballios escritos pcr grandes juristas, o 
que de melhor podetiios encontrar no meio jurídico mais deseilvolvido no iiosso contiileiite, 
c ainda com o toque da amizade que uniu Clóvis do Couto e Silva. 

Os estudos estão distribuídos em duas partes. 

Na primeira, sobre o Direito Público e o Direito Privado, estáo os escritos dos 
professores Atílio Alteriiii- "Teildencias eil Ia coiltratacion iiloderila", Ricardo Lorenzetti 
- "Teoria sisteiriica de1 contrato", Carlos Alberto Ghersi - "El fraude bancario a pequenas 
y mediaiias empresas. La destruccioii de Ia economian, Gabriel Stiglitz e Ruben Stiglitz - 
"La protección de1 coiisuinidor en la contratación por iiitertiet", Noeini Lídia Nicolau - 
"Los i~egocios de garai-itia", juaii Dobson - "La 'razoilabilidad' de las leyes de emergencia 
eii la crisis fiiianciera de argeiitina de 2001 -2002. La rebelión de los jueces frente a la 
devaluación, Ia bancarizacióil de 10s depósitos y Ia coilvcrsióii a pesos de Ias monedas 
extranjeras eiilos depósitos bailcarios. 'Reprograinación' y 'pesificación", Jorge Mosset 
Iturraspe - "Respoiisabilidad de1 Estado: E1 Estado: sus poderes y e1 ainbito de su actuacioií', 
Luis Orlando Aildorilo - "E1 dcrecho real de superficie forestal e n  e1 ordenainiento jiiridico 
positivo argentiiio" e Aida Kemelmajer Carlucci- "Faniilia 7 derecho coinunitario eiiropeo".. 

Na seguiida, dedicada ao Direito Interi-iacional Privado, reíiiiein-se as coiitribuições 
dos Professores Diego E Fernái-idez Arroyo - "E1 derecho iilterilacioiial priv3do en e1 ii-iicio 
dei siglo XXI", Miguel Ailgel Ciuro Caldaiii - "El derecho internacional privado argeritiiio 
acerca de Ia validez de los contratos y Ia iiitegración", María Blailca Noodt Tacluela - 
"Jurisdiccion iiiteriiacional y derecho aplicable a1 reaseguro en Argentina", Beatriz Pallares 
- "El regiinen de 10s bienes inateriales e11 e1 derecho iilterriacional privado argentiiio", 
Alícia I'erugini Zaiietti - "Aliinetitos internacionais" e Juan José Cerdeira - "Las relacioiles 



juridicas y 10s medios de comuilicacióii inasiva desde Ia perspectiva de1 derccho 
internacional privado argentirio". 

De riei~hum outro inodo poderíainos melhor hoinendjar a inemória de Clóvis 
Veiíssino do Couro e Silva. reunir ainigos em uma coletânea de estudos científicos de 
qualidade iilexcedível, versando sobre os teinas mais atuais, dclrteles q u e  preocupam e 
agitain os debates na área acadêmica e no foro, na ordeiu iinterna e internacional. Em vida 
Clóvis organizou a publicação de "Estudos de Diieito Brasileiro e Aleinão - Coleção 
Direito Coinparado I". Este voluine quer ser Luna continuidade do seu trabalho. 

Brasília, 30 de agosto de 2003. 

Ruy Rosado de Agriiar 




