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APRESENTAÇÃO
A Revista Brasileira de Direito (RBD), vinculada ao Curso de
Direito da Faculdade Meridional (IMED), iniciou sua trajetória em
2005. Inicialmente disponível na forma impressa, passa, a partir de
2011, a contar com edições semestrais, na forma eletrônica.
Seguindo sua trajetória de construção de conhecimento, a Revista
está atrelada à temática dos Direitos Fundamentais no Espaço Público,
eleita na Instituição como grande área de concentração de pesquisas da
área do Direito, num espaço plural e interdisciplinar atento à complexidade e ao processo de fazer contínuo e crítico do Direito.
A presente edição, envolta nos propósitos expostos, vem dialogar apresentando novas abordagens de temáticas com enfoque nos
Direitos Fundamentais.
Merecem destaque nesta edição os artigos “Caso Norambuena
uma violação dos direitos fundamentais”, de autoria de Josiane Mallet Balbé; “Inseminação artificial, seleção genética e poder: análise
de caso”, produzido em co-autoria de Cassiana Trentin Charnoski,
Daniela Lippstein e Salete Oro Boff; “As violações aos direitos fundamentais na ditadura militar brasileira: um estudo de caso envolvendo a justiça de transição, a jurisdição constitucional e as chances
perdidas no regime militar brasileiro”, da lavra de Iuri Bolesina e de
Tássia Aparecida Gervasoni; “O STF e o Duplo Sentido da Anistia:
Condições de possibilidade para um direito à verdade das vítimas
da ditadura civil-militar no Brasil (1964-1985)”, de composição de
Fernanda Vecchi Pegorini; “A proteção internacional dos direitos
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sa Schneider e Gilmar Antônio Bedin; “Ativismo judicial e processo
civil no estado contemporâneo”, de autoria de Luciano de Araujo
Migliavacca; “Ativismo judicial: uma forma de controle social?”; de
autoria de Janriê Rodrigues Reck e Jacson Bacin Vicente; “A memória como direito fundamental civil e político: abordagem preliminar”, texto em co-autoria de Rogério Gesta Leal e Tais Ramos.
Assim, a Revista evoluiu refletindo a maturação científica do
Curso de Direito da IMED e constitui-se num espaço da produção e
democratização do conhecimento, aberto à comunidade acadêmica
de pesquisadores nacionais e internacionais.
Nossos agradecimentos aos colaboradores desta edição, autores e conselho editorial e avaliadores.
Boa leitura a todos.
Os Diretores
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