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Editorial

REVISTA DE DIREITOS DIFuSOS:  
70 EDIçõES ININTERRuPTAS DESDE 2000

A Revista de Direitos Difusos é a única publicação jurídica bra-
sileira inteiramente independente, não vinculada a nenhuma editora 
comercial nem a nenhuma universidade em particular. Ao longo dos 
seus 19 anos de existência, todo o trabalho desenvolvido vem se dando 
de modo inteiramente voluntário (não remunerado) por associados do 
Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, uma organização não-gover-
namental voltada à promoção dos direitos humanos, da defesa do meio 
ambiente, da igualdade de gênero e da cidadania plena.

Em seu 19º aniversário, nossa revista completa um total de 70 
(setenta) volumes impressos versando sobre temas relacionados ao 
meio ambiente, ao urbanismo, à qualidade de vida, ao combate da cor-
rupção, aos direitos das mulheres, dos consumidores, das pessoas com 
deficiência e a outros interesses difusos e coletivos.

A Comissão Editorial Internacional da Revista de Direitos Difu-
sos conta com a participação de A. Daniel Tarlock (Kent College of Law 
– Illinois – USA), Alvaro Sánchez Bravo (Universidad de Sevilla – Espa-
nha), Gert Winter (Universidade de Bremen – Alemanha), Giampiero 
Di Plinio (Università G. D›Annunzio – Chieti Pescara, Itália), Irmgard 
E. Lepenies (Universidad Nacional del Litoral – Argentina), Jacqueline 
Morand Devillier (Université de Paris I – Panthéon Sorbonne – França), 
John E. Bonine (University of Oregon – USA) e de Michel Prieur (Facul-
té de Droit et des Sciences Economiques de Limoges – França).

No último quadriênio (2013-2016), Revista de Direitos Difu-
sos alcançou quatro diferentes áreas acadêmicas, com as seguintes 
classificações da CAPES (Plataforma Sucupira): Direito – B5; Ensi-
no – B1; Interdisciplinar – B4; e Planejamento Urbano e Regional / 
Demografia – B4. 



Revista de Direitos Difusos

10

Com a finalidade de alcançar um novo patamar de excelên-
cia acadêmica no quadriênio 2017-2020, passamos a contar com a 
assistência editorial voluntária da Prof. Dra. Julia Mattei de Olivei-
ra Maciel, associada do IBAP e da APRODAB. Sua colaboração vem 
sendo decisiva para a implantação de plataforma eletrônica on line  
(URL: http://ibap.emnuvens.com.br/rdd). O sistema de double blind 
review foi aperfeiçoado e, hoje, o encaminhamento das colaborações re-
cebeidas é feito aos colaboradores pareceristas voluntários de forma au-
tomática. As diretrizes para os autores encontram-se nas duas últimas 
páginas deste volume, devendo ser rigorosamente obedecidas.

Nesta 70ª edição da Revista de Direitos Difusos, são veicula-
dos os dez trabalhos mais bem avaliados pela equipe de pareceristas.  
Os trabalhos foram submetidos a apresentação pública por ocasião do 16º 
Congresso Brasileiro do Magistério Superior de Direito Ambiental, pro-
movido pela Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil 
– APRODAB no período de 13 a 15 de setembro de 2018 na Escola de 
Ciências Jurídicas e Sociais – Curso de Direito e Curso de Relações Inter-
nacionais de Balneário Camboriú da Universidade do Vale do Itajaí, com 
o apoio institucional do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública – IBAP 
e da Academia Latino Americana de Direito Ambiental – ALADA. 

João Alfredo Telles Melo obteve a nota máxima durante o congres-
so, tendo sido laureado com o Prêmio Vladimir Garcia Magalhães de 
2018, na categoria Mestrado. Segunda colocada na classificação geral, 
Maria Sebastiana Barbosa Pinheiro foi contemplada com o Prêmio Vladi-
mir Garcia Magalhães na categoria Bacharel. Os trabalhos dos vence-
dores nas demais categorias (Graduando, Especialista e Doutor) tam-
bém integram esta edição, além de outros juristas cujas notas não foram 
suficientes para o recebimento do prêmio, mas que alcançaram as dez 
primeiras colocações. Destaque, em particular, para a participação de 
Valeriana Augusta Broetto, laureada com o 1º Prêmio Maria Collares F. 
Conceição, por seu estudo voltado à questão Ecofeminista.

A edição registra ainda a publicação de duas importantes cartas 
lançadas no segundo semestre de 2018: a Carta de Balneário Camboriú, 
elaborada pelos congressistas do 16º Congresso da APRODAB e lida ao 
final do evento, em 15 de setembro; e a Carta em Defesa da Democracia 
e do Meio Ambiente, lançada pelo IBAP e subscrita por centenas de 
cidadãos, lançada em 15 de outubro.

Cabe, por fim, deixar expressos os agradecimentos especiais 
à prof. Francelise Pantoja Diehl, presidente do 16º Congresso da  
APRODAB, sem a qual não teria ocorrido aquele memorável evento 
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e, por consequência, tampouco teria esta edição o conteúdo aqui apre-
sentado e, ainda, aos profs. Ana Maria Jara Botton, Ibraim Rocha, Julia 
Mattei e Themis Aline Calcavecchia, que não mediram esforços para 
a realização de mais este projeto acadêmico e editorial do IBAP e da 
APRODAB. 

São Paulo, 31 de dezembro de 2018

Prof. Dr. Guilherme José Purvin de Figueiredo
Revista de Direitos Difusos – Editor


