
 

 
 

 Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar a 3ª Edição da Revista Direito Diário, 

uma publicação acadêmica com periodicidade semestral, criada para expandir e 

difundir conhecimento jurídico. 

 

O Direito Diário, criado em 2015, é um portal jurídico virtual que tem como objetivo a 

disseminação de informações e conhecimentos jurídicos. Por meio de variados tipos textuais, 

a Equipe Direito Diário traz constantemente notícias, artigos de opinião, artigos científicos e 

dicas sobre as principais temáticas do mundo Jurídico. 

 

Por intermédio da plataforma virtual, deparou-se com a democratização do acesso ao 

conhecimento, sendo possível abranger as diversas áreas jurídicas, conforme o interesse de 

cada colaborador. 

 

O Direito é o meio pelo qual o Estado organiza a sociedade, então, entendemos por 

bem desenvolver uma ferramenta online na qual fosse possível inserir pessoas, dos mais 

variados contextos sociais, na realidade jurídico-social brasileira. Outro ponto que 

impulsionou o nascimento do Direito Diário foi o desafio constante de se manter bem 

informado sobre os principais acontecimentos jurídicos. 

 

Em face de tais percepções, temos então uma revista virtual que contempla não só 

aplicadores do Direito (advogados, juízes, delegados, promotores, alunos etc.), como também 

o público em geral; produzindo textos com linguagem e informação que mescla o melhor 

entre estas duas realidades. O propósito de fornecer informação para toda a comunidade, 

incluindo leigos, foi a base da concepção do Direito Diário. 

 

No intuito de ampliar os horizontes do projeto, é lançada a Revista Direito Diário. A 

partir da publicação desse periódico jurídico, o Direito Diário avança mais um passo na 

concretização do seu ideal: promover o desenvolvimento de ideias e a disseminação do 



conteúdo jurídico, com mais seriedade e compromisso, a fim de contribuir para o crescimento 

da sociedade e para o crescimento do próprio Direito como ciência. 

 

O periódico publica artigos, resenhas e monografias (nacional ou internacionalmente) 

com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, incluindo artigos 

transdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se enquadrem nos campos de pesquisa Direito 

e Desenvolvimento (law& development), Direito e Sociedade (law & society), Direito e Meio 

Ambiente (law & environment), e Direito e Economia (law & economics). Ademais, recebe 

trabalhos sobre Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e 

História do Direito; e sobre ensino jurídico. 

 

Também é possível ter acesso ao nosso conteúdo por intermédio do nosso endereço 

eletrônico (direitodiario.com.br). 

 

Boa leitura a todos e todas! 

 

Bianca Gabriele Collaço1 

Rafael Aguiar Nogueira e Franco2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Pós-Graduada em Direito Tributário. Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2015). 
Advogada. 
2 Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Ceará (2017). Diretor Conselheiro do Grupo de Estudos em 
Direito e Assuntos Internacionais, programa vinculado à Universidade Federal do Ceará. Advogado. 


