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APRESENTAÇÃO

A

Equipe Direito Diário tem a honra de apresentar mais uma edição da Revista Direito
Diário, uma publicação acadêmica com periodicidade bimestral, 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.
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.
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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 Collaço
Rafael Aguiar Nogueira e Franco
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