EDITORIAL
O editorial da REVISTA INTERFACES CIENTÍFICAS – DIREITO, em edição de número 3, vinculada à
Sociedade de Educação Tiradentes, mantenedora da
Universidade Tiradentes, da Faculdade Integrada Tiradentes e da Faculdade Integrada de Pernambuco,
apresenta trabalhos elaborados por estudiosos do
direito de alto quilate, resultando em revista de excelência na seara jurídica brasileira.
Essa nova edição, em continuidade às anteriores,
vem demonstrar a consolidação de um projeto científico que nasceu dos esforços de educadores pioneiros
e que a cada novo número se firma ainda mais como
instrumento de apoio e divulgação da cultura jurídica voltada à inclusão social e preocupada com o ser
humano.
Acima de tudo, o que transparece no desenvolvimento das temáticas tratadas na Revista é o engajamento consciente de seus autores nos movimentos
renovatórios que vêm dando nova roupagem aos institutos tradicionais do nosso direito.
A Revista tem a primazia de poder contar com
autores renomados que colaboraram, neste número,
com a construção do saber e com a difusão dos direi-

tos humanos, no sentido de que estes sejam ensinados e aplicados não somente com caráter normativo,
mas, mais que isto, com caráter social.
O direito moderno não pode ser mais aquele de
caráter puramente normativo, exige-se maior sensibilidade dos profissionais, seja no ensino, seja na
aplicação no cotidiano, é preciso priorizar a pessoa
humana, resguardando os direitos maiores, como os
de liberdade e de dignidade, e proporcionado, a todos,
o bem-estar.
Os temas são abordados de forma cuidadosa, lúcida e consciente, ensejando a certeza de que esta edição terá grande repercussão nacional, pois se revela
como um empreendimento bem sucedido que elucida
diversas questões nebulosas afetas ao âmbito jurídico
na atualidade.
Assim, estamos certos que esta edição terá um
grande público leitor, ante a dimensão temática e conteúdos profundos dos trabalhos ora desenvolvidos.
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