
APRESENTAÇÃO

A Justiça Eleitoral, ramo especializado do Poder Judiciário da União, tem 
como função precípua a promoção e a defesa da legitimidade democrática. Tal legi-
timidade, no entanto, somente pode ser conquistada com a proteção e a efetivação 
dos direitos fundamentais, atitude que, necessariamente, perpassa pela promoção 
da educação, alicerce das liberdades e da dignidade humana.

Em seu quinto número, a Revista Populus prossegue no seu propósito de 
promover o incentivo à produção científica, difundindo trabalhos acadêmicos de 
excelência, produzidos por importantes referências do direito brasileiro e estrangei-
ro, bem como por estudiosos de áreas afins, como a psicologia e a ciência política. 

Além disso, em tributo aos 30 anos da Constituição Federal de 1988, a 
Revista Populus apresenta aos seus leitores seção especial com artigos relativos 
ao aniversário da Carta Constitucional brasileira, escritos por autores de notável 
saber. Ainda nesse sentido, a seção memória deste 5ª número resgata o histórico 
discurso do Deputado Ulysses Guimarães, proferido na emblemática data de 05 
de outubro de 1988, na ocasião da promulgação da nossa Lei Maior, bem como 
ensaios do Professor Emérito da Faculdade de Direito da UFBA, Ary Guimarães, 
publicados no jornal “A Tarde”, durante o período da Assembleia Constituinte, rela-
tivos àquele momento histórico e artigo do Professor Catedrático da UFMG, Raul 
Machado Horta, igualmente publicado na iminência das eleições para formação 
da Assembleia Nacional Constituinte. 

Com o objetivo de dar um salto de qualidade, a Revista Populus, desde seu 
quarto número, internacionalizou-se, com a publicação de trabalhos produzidos por 
importantes estudiosos do direito e da política oriundos de países estrangeiros. 
Nesta quinta edição, novos trabalhos relevantes, vinculados ao direito alienígena, 
voltam a ter destaque.

Avançar no fomento à investigação e à produção científico-jurídica, de forma 
a promover uma cultura democrática: esta é a missão da Revista Populus, exercida, 
mais uma vez, com louvor, neste número.  

Boa leitura!
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