
Pesquisa de doutrina no site DireitodoEstado.com.br

“A  proposta  ambiciosa  do  site 

direitodoestado.com.br é a de utilizar as potencialidades da INTERNET para 

promover,  de forma gratuita,  o amplo acesso dos interessados a uma parte 

dessa reflexão renovada sobre o direito público”. Essa afirmação foi feita por 

Paulo Modesto, editor e coordenador científico do site.

O  site publica  três  revistas  eletrônicas 

especializadas  trimestrais  (de  Direito  do  Estado,  de  Direito  Administrativo 

Econômico e da Reforma do Estado). As publicações em questão contam com 

a colaboração dos mais renomados especialistas do direito, da administração e 

da economia do país.

Um dos destaques do  site é a disponibilização de 

vídeos com trechos significativos de palestras, conferências e aulas. Procura-

se,  ainda,  facilitar  o  acesso  à  TV  Justiça  (mantida  pelo  Supremo  Tribunal 

Federal), TV Câmara e TV Senado. Essas providências, segundo o site, “criam” 

a TV Direito.

A  Biblioteca  Virtual  organiza  uma  significativa 

parcela  da  doutrina  relacionada  com o  foco  temático  do  site.  São  versões 

integrais de artigos, livros, teses e monografias.

Outros recursos presentes na iniciativa em tela são: 

a) atualização diária de notícias jurídicas; b) guia de divulgação dos escritórios 

de profissionais especializados; c) divulgação de eventos jurídicos e d) mural 

eletrônico para troca de notícias, colaborações e opiniões.

 
O site DireitodoEstado.com.br pode ser encontrado, 

como  indica  a  própria  denominação,  no  seguinte  endereço  eletrônico: 

http://www.direitodoestado.com.br. 
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