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Em conversa com o atual diretor da Faculdade de Direito da UFJF, Prof. Dr. Marcos
Vinicio Chein Feres, disse‐lhe que, publicar uma revista, deveria ser um dos desafios de sua
gestão, pois os autores de artigos, os cronistas de eventos acadêmicos, todos estes,
professores pesquisadores e operadores do Direito, assim como os alunos da Faculdade que
possuem a vocação para a iniciação científica e a empreendem com gosto e afinco, precisariam
de um veículo, ao mesmo tempo, ágil e de qualidade, para divulgar, em nível nacional e
internacional, a sua produção.
Foi quando se pensou numa ponte entre o Instituto de Ciências Humanas, sob a
direção do Prof. Dr. Eduardo Salomão Condé e a Faculdade de Direito, no sentido daquele
Instituto colocar, à disposição da Faculdade em questão, a editoração da revista do
Departamento de Filosofia, “Ética e Filosofia Política”, consolidada, no meio acadêmico, desde
a década de noventa; isto, para que se pudesse editar, na UFJF, um periódico jurídico on line. A
estrutura interdisciplinar da referida revista filosófica corresponde e se adequa plenamente a
esta idéia, transformada em ideal. Neste sentido, objetivos muito precisos e metas palpáveis,
com impactos teóricos e práticos, devem ser levados em consideração:
Quer‐se integrar não só as ciências humanas com as ciências sociais aplicadas, mas
também valorizar e viabilizar a expressão de um direito humanizado, com alcances múltiplos,
sem abandonar o seu nicho formal, mas assumindo um caráter dialogal, muito mais próximo
do mundo plural e global, em “network”, no qual vivemos; quer‐se optar por um direito que se
expressa através de uma ordem construída por adequações com a moralidade, com a
economia, com a sociologia, com a história, com a psicologia social, com a antropologia
cultural, etc., em resumo, quer‐se, aqui, fazer a opção explícita por um direito dialógico.
Integrar é uma diretriz jurídica importante que deve estar presente em todos os programas e
projetos de pesquisa, (mormente nas esferas do Direito constitucional e internacional),
mapeando‐se tradições e inovações.
Pois a revista “Ética e Filosofia Política” encontra‐se, agora, também aqui, divulgando
a pesquisa da Faculdade de Direito da UFJF, e isto se faz com o espírito e o respeito pela
diversidade que nos integra e nos fortalece, como verdadeira Universidade, detentora, antes
de tudo, de um discurso que deve possuir a primazia da competência.

Esta primeira edição está dedicada à Teoria do Direito, ao Direito Constitucional, ao
Direito Internacional e finaliza com duas crônicas: uma sobre o IVº Curso de Direito
Internacional promovido recentemente pela UFMG, em Belo Horizonte, e ministrado por
renomados juristas, vindos de diversas partes do mundo; outra, sobre o IIº Congresso
Brasileiro de Argumentação Jurídica e Filosofia do Direito, ocorrido em agosto de 2008, em Juiz
de Fora, e promovido pela Faculdade de Direito da UFJF. Ambos enfrentaram os mesmos
desafios que aqui nos propomos: como conceber uma ordem jurídica unívoca num mundo
plural?
Entregamos à Faculdade de Direito esta edição de “Ética e Filosofia Política” a
primeira da série que pretende ter periodicidade semestral, edição da qual participa o Diretor
da Faculdade, Prof. Dr. Marcos Vinicio Chein Feres, não só através do apoio extremo, mas
também de uma maneira efetiva como co‐editor e articulista. Pode‐se mesmo dizer que estão
aí divulgados alguns resultados relevantes para, com eixo transversal, estimular uma
comunidade de práticas no nível do pós‐positivismo jurídico e da pós‐modernidade histórica.
Integrar para expandir, delimitar para configurar uma identidade no sentido da
humanização, redimensionar em perspectivas profundas uma ordem que poderia se perder na
superficialidade e no simplismo, alicerçar, são os valores a partir dos quais o Instituto de
Ciências Humanas e a Faculdade de Direito estabelecem esta ponte, este pacto, ou melhor
este compromisso que as gestões do Prof. Dr. Eduardo Salomão Condé (ICH) e do Prof. Dr.
Marcos Vinicio Chein Feres (Faculdade de Direito) implementam com intencionalidade
explícita: o verticalismo em todas as dimensões como direção estratégica.
A edição jurídica de “Ética e Filosofia Política” conta com a experiência e a eficiência
do trabalho já solidificado e consagrado, em sua edição filosófica, por parte do Prof. Clinger
Cleir Silva Bernardes, à frente da editoração, a quem, sempre, profunda e sinceramente
agradeço.
Quero expressar também o meu muito obrigado à acadêmica Elaine Deunísio por ter
assumido o editorial executivo e de artes da Revista na Faculdade de Direito, e por ter
produzido, com a maestria estética que lhe é tão peculiar, o belíssimo “layout” para a
divulgação impressa e “on line” do Periódico.
Muito obrigado!

