Apresentação
A Revista Opinião Jurídica alcança sua 15ª edição e o faz em grande
estilo. Os trabalhos publicados desafiam temas que, ora retomam os clássicos
com invulgar densidade, ora enfrentam questões que estão na ordem do dia.
Chegamos a esta edição festiva com a renovada crença de que a divulgação de trabalhos científicos fertiliza e amplia o conhecimento, permitindo seu
aprofundamento por meio de debates, críticas, discussões e dissensos.
Verticalizamos sempre, e cada vez mais, os novos parâmetros do Programa Qualis, com o intuito de democratizar o acesso à produção e à formação
do conhecimento, por meio de políticas altamente inclusivas, promovidas por
meio de rigorosa exogenia, em sua tríplice dimensão:
– Dos 18 artigos que compõem essa edição, 06 são provenientes do
Ceará e 12 de fora; atingindo-se 66,66% de exogenia quanto à procedência
dos artigos. Dentre estes últimos, 01 (um) advém da Alemanha, integrando a
nossa já tradicional seção de “Doutrina Estrangeira”, e 11 artigos são oriundos
de outros 06 (seis) Estados da Federação (SC/PR/RS/SP/MS/PA). Assim, do
Norte ao Sul: as cinco Regiões do Brasil estão contempladas nessa alvissareira
safra de artigos.
– Dos 35 pareceristas cegos que atuaram nessa edição (double blind
review), apenas 06 são endógenos (Nordeste-CE), contra 29 avaliadores de
fora; alcançando-se 82,85% de exogenia quanto à procedência dos pareceristas, os quais são oriundos de 08 (oito) Estados da Federação, contemplando
as regiões Sul (SC/PR/RS), Sudeste (SP/MG/RJ) e Centro-Oeste (DF e MS).
– Dos 33 ilustres membros que integram a nossa Comissão Editorial,
09 são endógenos (CE), enquanto 24 membros são exógenos; perfazendo-se
72,72% de exogenia quanto à origem dos integrantes da Comissão Editorial.
Dentre estes últimos, 22 (vinte e dois) são oriundos das cinco Regiões do Brasil, envolvendo 09 (nove) Estados da Federação (SC/PR/RS/MG/SP/RJ//DF/
GO/PE); 01 (um) integrante proveniente da Alemanha e 01 (um) da França.
Os artigos foram submetidos à rigorosa avaliação de pareceristas extremamente especializados em suas áreas de conhecimento, ciosos de sua missão
e generosos para com o nosso periódico, ao disporem de seu precioso tempo,
na tarefa de bem avaliar: chuva de bênçãos em todos os seus caminhos!...
Por fim, nossa homenagem aos professores e acadêmicos da Unichristus,
cujos trabalhos integram essa edição, assim como aos colegas da UFC e da
UNIFOR, que compartilham conosco os seus saberes.
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Aqui de nossa 15ª edição, ao mirar a paisagem, relembramos a nossa trajetória, celebramos onde chegamos e vislumbramos aonde haveremos de chegar.
Nos lábios, como uma prece, o poema risonho de Leminski: “isso de
querer ser/ exatamente aquilo que a gente é/ ainda vai nos levar além”!...
Leiam. Desfrutem. Divirjam. Degustem.
Profa. Dra. Fayga Silveira Bedê
Editora-Chefe da Revista Opinião Jurídica
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