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O Direito comemora cento e cinquenta anos, ao longo dos quais se tornou uma revista
jurídica de referência. Fundada em 1868 por António Alves da Fonseca e José Luciano
de Castro, desde o início nele colaboraram advogados, professores e jurisconsultos das
mais diversas áreas.
Publicado neste momento pela Almedina, a sua propriedade passou em 2017 para o
Instituto de Direito Privado e para o Instituto de Ciências Jurídico-Políticas da Faculdade de
Direito da Universidade de Lisboa, sem com isso pretender tornar-se, pura e simplesmente,
uma revista universitária.
Aquilo que O Direito pretende é continuar a ser uma revista de artigos doutrinais, pareceres,
notas de jurisprudência, sempre atenta aos temas e problemas da vida jurídica do País e do
mundo. Aquilo que pretende é continuar a ser uma revista de grande abertura e exigente
qualidade científica ao serviço dos grandes valores da Justiça.
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Pedro Ferreira de Sousa/Fábio Nave Moreira, A compensação pecuniária
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estágio atual e novas perspectivas

ISBN 978-002-18-4372-5

9 780021 843725

PVP: 20 F

