APRESENTAÇÃO DA SEGUNDA EDIÇÃO
A Faculdade de Direito de Franca dá a lume o segundo número de sua Revista Jurídica
Eletrônica. Dois anos se passaram entre o anterior e este. Obstáculos e dificuldades - como se pode
constatar, comuns à maioria das publicações do gênero, inclusive de renomadas entidades - foram
responsáveis por esse hiato. Todavia, superados os entraves, eis aqui mais um exemplar, com textos de
ótima qualidade, em boa parte resultantes das pesquisas institucionais, parcerias e convênios
realizados ao longo desse período.
Com o intuito de amoldar-se às exigências de um ensino adequado às exigências de uma época
de rápidas mudanças, bem como de desenvolver uma visão crítica do Direito e do mundo, a FDF tem
buscado estimular e incrementar sua pesquisa, não apenas no que toca à quantidade, mas,
primordialmente, à qualidade. Assim, o programa institucional de bolsas de iniciação científica
redundou numa elevação de 5 para 18 bolsas no período entre 2007 - quando foi implementado - e
hoje. As bolsas de Iniciação do CNPq, que sequer existiam, saltaram de 3 (2009/2010) para 7
(2010/2011). Dentre os convênios com instituições de pesquisa e ensino, foi concretizada a
cooperação entre a FDF e a ABDConst (Academia Brasileira de Direito Constitucional), o que
permitiu a 4 alunos, orientados por 2 professores, pudessem desenvolver rica pesquisa e publicar seu
excelente resultado.
Em março deste ano, a FDF promoveu a 38ª. Semana Jurídica, cujo eixo temático, Ensino
Jurídico: Crises e perspectivas, propiciou profunda reflexão sobre a difusão e a produção do
conhecimento. Concomitantemente, aconteceu o I CONIC (I Congresso de Iniciação Científica) da
Faculdade de Direito de Franca, quando e onde alunos desta e de outras instituições e universidades,
inclusive de outros estados da federação, tiveram a oportunidade de apresentar os frutos de suas
pesquisas, publicados nos Anais do evento.
Para esta segunda edição, o Conselho Editorial vem enriquecido com a participação de
professores de outras instituições, brasileiras e estrangeiras, favorecendo o diálogo e a partilha de
experiências.
Os artigos, criteriosamente selecionados, demonstram que a Revista continua primar pela
excelência, o que permite apresentar ao público investigações sérias e comprometidas com a
academia. Em outras palavras, se o propósito fora dar à estampa estudos sérios e científicos – e não
meras compilações ou resenhas de topos ricos em dogmatismo – fica evidente que se chega mais uma
vez ao esperado...
Levando em consideração a opinião e a participação dos leitores, autores e demais pessoas
cadastradas na Revista, procura-se atender a todas as sugestões e críticas, aumentando o número de
artigos, adotando critérios científicos para a escolha dos melhores.
Agora, com o lançamento do segundo número, embora com algum atraso, espera-se possa ser
valiosa contribuição para a comunidade científico-jurídica.
Boa leitura!

Tayara Talita Lemos
Editora

