DIREITO - PERIÓDICOS ELETRÔNICOS
A BARRIGUDA: REVISTA CIENTÍFICA
Publicação do Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Educação e Direito
(CIPED)
Versão On-line ISSN 2236-6695

Missão
A Barriguda é uma revista eletrônica, reconhecida pela CAPES com Qualis e
indexada em bases de dados, diretórios e portais de indexação abertos. Hoje ela
faz parte do Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Educação e Direito (CIPED).
A ideia de criar um periódico científico nasceu da necessidade de encorajar e
recuperar o ensino superior da apatia e inalterabilidade do conhecimento
reproduzido afastando-o do senso comum teórico a partir de uma perspectiva
interdisciplinar e inovadora para promover a solução de problemas reais na
sociedade. Seu conteúdo são artigos originais, análises de decisões judiciais,
resenhas críticas, artigos de revisão, notas científicas, entrevistas e informações
sobre inovações na ciência. Sua frequência é quadrimestral e adota o fluxo
contínuo para submissão de trabalhos científicos.
http://www.abarriguda.org.br/revista/index.php/revistaabarrigudaarepb/index

REVISTA ÂMBITO JURÍDICO
Publicação portal da Internet Âmbito Jurídico
Versão On-line ISSN - 1518-0360
Missão
Âmbito Jurídico é um dos mais tradicionais portais da Internet brasileira, além de
ser o que contém mais informações e serviços à disposição dos seus usuários.
Criado em março de 1998, a princípio como uma página pessoal, com a
finalidade de divulgar e facilitar a pesquisa de doutrina e de informações jurídicas
a profissionais e estudantes do Direito, em pouco mais de um ano, se tornou um
dos mais visitados portais jurídicos do país.
http://www.ambito-juridico.com.br/site/
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CADERNO VIRTUAL
Publicação do Instituto Brasiliense de Direito Público IDP
Versão On-line ISSN: 1981-3759
Missão
O Caderno Virtual surgiu com o objetivo de proporcionar um espaço de
divulgação de teses e de ideias no âmbito do Direito, promovendo o debate
acerca de temas relevantes da área jurídica e incentivando a pesquisa científica.
Trata-se de um periódico vinculado ao Instituto Brasiliense de Direito Público IDP
e destina-se a publicar trabalhos inéditos ou não, sobre todos os ramos e
especializações do Direito. O Caderno Virtual é uma publicação trimestral. A
revista disponibiliza o seu espaço para que professores, alunos e a comunidade
em geral, do Brasil e exterior, contribuam, enviando artigos, para possível
publicação. A avaliação de trabalhos é contínua e estes poderão ser aceitos ou
não, com base em parecer dos Avaliadores e do Conselho Editorial responsável
pela Revista. Solicita-se a estrita observância das Normas Editorias para o envio
e publicação de artigos desta Revista, as quais estão de acordo com as normas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/cadernovirtual

CONFLUÊNCIAS – REVISTA INTERDISCIPLINAR DE SOCIOLOGIA E
DIREITO
Publicação da Confluências
Versão On-line ISSN 1678-7145
Missão
A revista Confluências publica artigos inéditos (em inglês e espanhol), resenhas
e traduções que contemplem a construção de conexões teóricas e,
preferencialmente, empíricas entre as ciências sociais e o direito. Serão aceitos
artigos que, mesmo não sendo interdisciplinares, contribuam para a
compreensão dos debates centrais nas áreas de ciências humanas e de ciências
sociais aplicadas.
http://www.confluencias.uff.br/index.php/confluencias/index
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REVISTA DAT@VENIA
Publicação do Centro de Estudos Jurídicos da Universidade Estadual da
Paraíba – UEPB/BRASIL
Versão On-line ISSN 1519-9916
Missão
Journal Dat @ venia é uma publicação científica bianual do Centro de Estudos
Jurídicos da Universidade Estadual da Paraíba - UEPB / Brasil. Esta revista
abrange as mais diversas áreas do direito e áreas interdisciplinares relacionadas
através da publicação de textos científicos, aceitando submissões em português
com resumo em seu vernáculo (inglês, francês, espanhol e italiano). Seu
Conselho Editorial é composto principalmente por médicos de direito e áreas
afins, bem como por profissionais de perfil equivalente, com trajetória acadêmica
que lhes permite oferecer uma contribuição à qualidade dos artigos publicados.
Interesse para professores, pesquisadores e estudantes, em geral, aqueles que
estão envolvidos na prática jurídica e discurso dogmático campo interdisciplinar
de humanidades. De qualquer forma, este meio de difundir o conhecimento é um
veículo adequado para a democratização do conhecimento científico através de
abordagens teóricas avançadas ao conteúdo e perspectivas empíricas que
revelam as últimas tendências e discussões de assuntos sociais e tecnológicos
sob o direito mais prementes. Atualmente esta revista tem, de acordo com o
sistema-CAPES WebQualis, os seguintes extratos: Ciência Política e Relações
Internacionais, Línguas / Linguística, Planejamento Urbano e Regional /
Demografia, Trabalho Social, Direito e Sociologia, com seus Qualis: B4, B5, B3,
C, C e C.
http://revista.uepb.edu.br/index.php/datavenia
DIR – REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO UFPR
Publicação da Faculdade de Direito UFPR
Versão On-line ISSN: 0104-3315
Missão
Promovendo um alto nível de pesquisa na esfera jurídica brasileira desde 1953,
a Revista da Faculdade de Direito UFPR é um dos mais antigos periódicos
dedicados ao Direito no Brasil, e tem sido extremamente bem-sucedida em
combinar tradição e inovação. De fato, por mais de sessenta anos a Revista tem
Direito

respeitado seu passado, assim como tem sido um local para discussão de ideias
e conceitos inovadores.
http://revistas.ufpr.br/direito/index
DIREITO E JUSTIÇA – REVISTA DE DIREITO DA PUCRS
Publicação da Faculdade PUC/SP
Versão On-line ISSN 1984-7718
Missão
A revista científica Direito & Justiça, editada pela PUC-RS, é uma boa alternativa
para publicação do trabalho desenvolvido na área jurídica, bem como fonte de
pesquisa para professores, alunos e demais interessados. O próximo volume, de
2016, está sendo adequado aos critérios estabelecidos pelo SciELO - Scientific
Eletronic Library Online.
A submissão de artigos é permanentemente aberta.
O volume de 2016 terá duas edições exclusivamente sobre Direito de Família e
suas intersecções (sucessões, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do
idoso, estatuto da pessoa com deficiência).
O volume de 2017 terá duas edições exclusivamente sobre Teorias da Justiça e
Dignidade Humana.
O processo de submissão é totalmente online e livre de ônus para os autores; o
acesso ao conteúdo do periódico é aberto para os leitores e a visibilidade é
abrangente, tendo em vista a indexação em bases nacionais e internacionais. A
seleção de artigos originais é feita pelo processo de double-blind peer review.
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir

DIREITO E DESENVOLVIMENTO
Publicação do SEER
Versão On-line ISSN 2177-0026
Missão
Esta área tem como objetivo reunir, organizar e divulgar APENAS as revistas
científicas brasileiras que utilizam o SEER/OJS.
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1879&It
emid=109
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REVISTA DIREITO PÚBLICO
Publicação do Programa de Pós-Graduação Strictu Sensu – Mestrado
Acadêmico em Direito do IDP
Versão On-line 2236-1766
Missão
Direito Público - Qualis A2 - é a revista oficial do Programa de Pós-Graduação
Strictu Sensu - Mestrado Acadêmico em Direito do IDP. Publicado pela IOB
Editora, objetiva ser um espaço de atualização bibliográfica constante para a
comunidade acadêmica, bem como de divulgação dos trabalhos publicados pelo
corpo
discente.
A revista DIREITO PÚBLICO tem interesse na publicação de doutrina,
jurisprudência comentada, estudos, conferências e notas. Os artigos devem
reportar-se a assuntos da área de Direito Público.
https://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/direitopublico

REVISTA DIREITO, ESTADO E SOCIEDADE
Publicação do Programa de Pós-Graduação em Direito da Política
Universidade Católica do Rio de Janeiro
Versão On-line ISSN 1516-6104
Missão
É com imensa satisfação que o Programa de Pós-Graduação em Direito da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro apresenta o número 49 da
Revista Direito, Estado e Sociedade, referente ao segundo semestre de 2016.
Neste volume contamos com artigos contendo pesquisas de grande variedade,
sendo todas vinculadas às áreas de concentração do Programa. Esperamos que
a leitura dos artigos publicados nesta edição seja de grande valia à comunidade
acadêmica e jurídica, propiciando novos debates e discussões. Não podemos
deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer aos autores, pareceristas e
leitores da Direito, Estado e Sociedade, que permitem que a cada número sejam
publicadas novas e instigantes pesquisas. Lembramos que estamos sempre
abertos ao envio de novos artigos, que devem ser submetidos por meio do nosso
sistema editorial online em plataforma Open Journal System, diretamente na
página da Revista
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http://direitoestadosociedade.jur.pucrio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
REVISTA E-CIVITAS
Publicação do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNI-BH
Versão On-line ISSN: 1984-2716
Missão
A Revista E-Civitas, do Centro Universitário de Belo Horizonte - Uni-BH, tem
como objetivo principal a veiculação de artigos científicos elaborados por juristas
dos diferentes Estados brasileiros, bem como de outros países. Nossa missão,
portanto, é propiciar a ampla circulação de textos relacionados ao estudo da
Ciência do Direito, cujo destaque se dá pela qualidade dos textos e autores que
nos escolhem para dar publicidade aos seus artigos. Estamos em um crescente
aprimoramento que nos levará aos mais altos níveis de qualificação, razão pela
qual buscamos estreitar os laços com vocês, nossos leitores, autores e
avaliadores, que serão nossos aliados na consecução desse objetivo.
http://revistas.unibh.br/index.php/dcjpg
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ESPAÇO JURÍDICO: JOURNAL OF LAW [EJJL]
Publicação Do Jornal Of Law EJJL
Versão On-line 2179-7943
Missão
A Espaço Jurídico Journal of Law [EJJL] dedica-se, prioritariamente, à
publicação de artigos científicos sobre direitos fundamentais. A [EJJL] tem
preferência por estudos relativos aos direitos fundamentais sociais e civis
estabelecidos em Tratados de Direitos Humanos e em Constituições. Neste
âmbito, a EJJL tem especial interesse por trabalhos que adotam a metodologia
dogmático-jurídica de análise e de crítica da existência jurídica, da natureza
normativa, da estrutura formal, da vigência, de vínculos de obrigações, dos
meios jurídicos disponíveis para concretizá-los, de restrições, violações e de
responsabilidades por atos ilegítimos que envolvem direitos fundamentais. Por
causa da atenção com a efetividade social desses direitos, a EJJL também
incentiva a submissão de trabalhos que adotam metodologias de análise e de
crítica filosófica de teorias e discursos, bem como trabalhos que adotam
metodologias das ciências sociais e que ofereçam análise e crítica de políticas
públicas específicas, bem como de práticas sociais (de empresas, de
movimentos sociais, de organizações não governamentais, de indivíduos)
relativas esses direitos fundamentais.
http://editora.unoesc.edu.br/index.php/espacojuridico

REVISTA EM TEMPO
Publicação da UNIVEM
Versão On-line ISSN 1516-8964
Missão
Publicação anual do Curso de Graduação e Mestrado em Direito do UNIVEM,
constituindo-se num espaço de diálogo da diversidade de pensamentos,
enfoques, posturas, projetos e atitudes em relação aos Direitos Humanos e à
Cidadania. Em tempo é um esforço de resposta à necessidade de reflexão do
tema pela comunidade.
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http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=628&Ite
mid=109

REVISTA DE FILOSOFIA DO DIREITO DO ESTADO E DA SOCIEDADE –
FIDES
Publicação da FIDES
Versão On-line 2177-1383
Missão
A Revista FIDES é um periódico científico eletrônico de acesso gratuito, voltado
para a publicação de trabalhos científicos - e de iniciação científica - na área
jusfilosófica, envolvendo temas de Filosofia do Direito, Teoria Geral do Estado,
Sociologia Jurídica, Teoria Geral do Direito, Ética e outros, de áreas diversas,
que envolvam tema de relevante reflexão para o meio acadêmico.
http://www.revistafides.com/ojs/index.php/br
REVISTA INTETERM@AS
Publicação da Revista Intermas
Versão On-line ISSN 1677-1281
Missão
Publicação de artigos científicos da área jurídica relacionados ao tema: Relações
Sociais Contemporâneas. Dentro da Linha de pesquisa: Estado, Sociedade e
Desenvolvimento
http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=663&Ite
mid=109

REVISTA LEX HUMANO
Publicação da Universidade Católica de Petrópolis
Versão On-line ISSN 2175-0947
Missão
Revista de Direito do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Católica de
Petrópolis
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http://seer.ibict.br/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=1798&It
emid=109

REVISTA NOVOS ESTUDOS JURÍDICOS
Publicação do Novos Estudos Jurídicos
Versão On-line ISSN 2175-0491
Missão
A revista NEJ – NOVOS ESTUDOS JURÍDICOS é um periódico científico
quadrimestral, com publicações ininterruptas desde 1995, que tem por missão
promover o aprimoramento dos estudos na área do Direito, especialmente nas
seguintes áreas: “Constitucionalismo e Produção do Direito” e “Direito e
Jurisdição”. As publicações dar-se-ão até o último dia dos meses de abril, agosto
e dezembro de cada ano. A revista o estimula aos debates críticos e éticos sobre
assuntos relacionados aos temas acima identificados e que compõe sua Linha
Editorial. O título abreviado da revista é NEJ que deve ser usado em bibliografias,
notas de rodapé, referências e legendas bibliográficas. Atualmente.
http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/nej

REVISTA O DIREITO ALTERNATIVO
Publicação do Direito Alternativo
Versão On-line ISSN 2236-7950
Missão
O Direito Alternativo – Revista do Núcleo de Direito Alternativo é um periódico
científico internacional, voltado a promover o debate, a construção do
conhecimento e a veiculação de estudos e pesquisas realizados por estudantes
de graduação, pós-graduação e professores ligados à teoria crítica do Direito.
Pretende ser um fórum de debates para pesquisadores que atuam nas diversas
áreas que compõe a ciência do Direito, de forma a romper as barreiras que têm
mantido essas produções de maneira isolada e dificultado o diálogo com as
demais áreas do saber. Incentiva-se a publicação de artigos de cunho
transdisciplinar e resultados de pesquisas que envolvam equipes
interinstitucionais. São também aceitos os trabalhos que não versem
exclusivamente sobre o Direito, mas que tenham importância inequívoca para o
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avanço do conhecimento científico sobre as diversas facetas da sociedade que
direta ou indiretamente têm influência sobre o fenômeno jurídico.
http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/direitoalternativo/index
CADERNOS DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
Publicação da PPGDIR/UERGS
Versão On-line ISSN: 1678-5029
Missão
A revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito
PPGDir./UFRGS é a publicação virtual e impressa, livremente acessível, do
Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul. Seu propósito é colaborar com o aperfeiçoamento do estudo jurídico
nacional e internacional, fomentando a pesquisa e a difusão, pública e gratuita,
de conhecimento. Mantém-se o compromisso com a produção científica
qualificada nos mais variados âmbitos do Direito e a consolidação de um espaço
de publicação para autores consagrados e jovens pesquisadores, entendendose que a livre difusão do conhecimento científico é escopo precípuo da
universidade pública.
O enfoque temático desta publicação se direciona, sobretudo, às linhas de
pesquisa desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Compreendendo o Doutorado e o
Mestrado, este Programa apresenta como peculiaridade o transpasse, em suas
quatro áreas de concentração (Direito Privado, Direito Público, Teoria do Direito
e Direito Internacional) de uma mesma ideia nuclear, sintetizada na expressão
“Fundamentos da Experiência Jurídica”. Em torno dessa ideia se agrupam três
linhas de pesquisa: Fundamentos Dogmáticos da Experiência Jurídica;
Fundamentos Teórico-Filosóficos da Experiência Jurídica; e Fundamentos da
Integração Jurídica.
http://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/index
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REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO
Publicação Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro
Versão On-line ISSN 2238-5177
Missão
A Revista de Direito Administrativo (RDA) é produzida pela Escola de Direito da
Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro (FGV Direito Rio). A edição e a
distribuição são realizadas em parceria com a Editora FGV e a Editora Fórum. O
periódico está vinculado ao Programa de Mestrado em Direito da Regulação da
FGV Direito Rio. Assim, além de manter a sua linha editorial tradicional, voltada
à divulgação de ideias nas áreas de direito público e teoria do direito, também
essenciais para uma compreensão ampla do fenômeno regulatório, a Revista
traz artigos relacionados especificamente às linhas de pesquisa do próprio
Programa: Governança regulatória, Instituições e Justiça e Economia,
Intervenção e Estratégias Regulatórias.
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda

REVISTA DIREITOS CULTURAIS
Publicação pela CAPES
Versão On-line ISSN 2177-1499
Missão
A Revista, classificada como B2 pelo Qualis Periódicos da CAPES, é uma
publicação semestral e está aberta à comunidade científica para divulgação de
artigos originais.
http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direitosculturais/about/editorialPoli
cies#focusAndScope
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REVISTA DIREITOS FUNDAMENTAIS & DEMOCRACIA
Publicação da Faculdade UniBrasil
Versão On-line ISSN 1982-0496
Missão
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) da
área de Direito, divulgou nesta terça feira (09), o resultado da classificação e
reclassificação dos periódicos. A Revista Direitos Fundamentais e Democracia
(ISSN: 1982-0496) do Programa de Mestrado em Direito do UniBrasil Centro
Universitário, que se encontrava no estrato A2, foi reclassificada como A1,
conquistando a nota máxima concedida pela CAPES.
Segundo a coordenação de Direito da CAPES, o procedimento de avaliação dos
periódicos jurídicos nacionais iniciou-se em 11 de janeiro de 2016, quando foi
aberto o prazo para o envio de pedidos de classificação/reclassificação, sendo
obrigatório para os periódicos jurídicos nacionais dos estratos B3 e superiores.
O prazo encerrou-se no dia 22 de fevereiro. Ao todo foram recebidos 143
pedidos, cuja avaliação foi realizada pela “Comissão Qualis”, - sistema utilizada
para classificação da produção científica - , com base no atendimento às regras
publicadas na página da área de Direito do site da CAPES.
Na nova classificação, apenas 12 revistas encontram-se no estrato A1. A
classificação da Revista Direitos Fundamentais e Democracia entre as mais bem
avaliadas mostra o reconhecimento do trabalho de excelência na qualidade do
ensino realizado no Programa de Mestrado em Direito do UniBrasil.
http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/index

REVISTA DIREITO GV
Publicação da Faculdade GV
Versão On-line ISSN 2317-6172
Missão
Publicar artigos, resenhas, ensaios e traduções inéditos sobre temas jurídicos
dogmáticos, teóricos, históricos, sociológicos ou trabalhos de pesquisa aplicada.
Em todos os casos, os textos devem analisar criticamente o objeto estudado e
evitar posturas formalistas que não se preocupem com o funcionamento real das
instituições
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http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=18082432&lng=pt&nrm=iso

REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL (BRAZILIAN JOURNAL OF
INTERNATIONAL LAW)
Publicação do JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW
Versão On-line ISSN 2237-1036
Missão
A Revista de Direito Internacional (RDI) foi criada como instrumento de
vinculação de trabalhos acadêmicos relacionados a temáticas tratadas pelo
Direito Internacional Público e Privado e possui avaliação Qualis B1.
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/index

REVISTA DIREITO E JUSTIÇA: REFLEXÕES SOCIOJURÍDICAS
Publicação da CAPES
Versão On-line ISSN
Missão
A Revista Direito e Justiça: Reflexões Sociojurídicas, classificada como B1 pelo
Qualis Periódicos da CAPES, tem como objetivo atuar como instrumento de
propagação das reflexões e construções do conhecimento acerca dos Novos
Direitos, estimulando o debate, o questionamento e o desenvolvimento dos
processos formativos dos operadores e investigadores jurídicos, como forma de
integração entre a universidade e o mundo da vida voltada para a
potencialização dos processos de constituição da cidadania e da democracia.
http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direito_e_justica/index
REVISTA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS, HERMENÊUTICA E TEORIA
DO DIREITO
Publicação da RECHTD
Versão On-line ISSN
Missão
A Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito
(RECHTD) da UNISINOS é uma publicação quadrimestral que tem por finalidade
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divulgar artigos científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo conteúdo afinese com as seguintes temáticas gerais.
http://www.revistas.unisinos.br/index.php/RECHTD/index
REVISTA DE ESTUDOS JURÍDICOS
Publicação da Unesp
Versão On-line 2179-5177
Missão
A Revista Estudos Jurídicos da Unesp (ISSN 1414-3097), vinculada ao
Programa de Pós-graduação em Direito da Unesp, publica em seus números,
trabalhos jurídicos na forma de artigos, resenhas e traduções, na linha editorial
“Sistemas normativos e Fundamentos da Cidadania”, consoante sua área de
concentração, com destaque para uma das três linhas de pesquisa do Mestrado:
1) A Cidadania na Dimensão Internacional 2) A Cidadania Participativa nas
Políticas Públicas; e, 3) Tutela e Efetividade dos Direitos da Cidadania.A Revista
é fruto da preocupação do PPGDireito/Unesp/Franca com a pesquisa jurídica em
uma realidade caracterizada pela necessidade de se concretizar
o compartilhamento do conhecimento e habilidades direcionadas ao
fortalecimento e ao respeito aos direitos humanos e às liberdades
fundamentais.A linha editorial vincula-se a uma abordagem crítica para o
entendimento dos fenômenos das mais diferentes naturezas relevantes para o
mundo jurídico e tem levado a um constante questionamento sobre os processos
de investigação científica desenvolvidos pelo mundo acadêmico na área do
Direito.
http://periodicos.franca.unesp.br/index.php/estudosjuridicosunesp/index

REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFG
Publicação da Faculdade de Direito da UFG
Versão On-line 0101-7187
Missão
A Revista da Faculdade de Direito da UFG foi criada em 1977, tendo passado
por reestruturações nesses 39 anos de existência, com o compromisso de
aprimorar sua missão de difundir o conhecimento jurídico mais avançado. Foram
redefinidas metas editoriais e prioridades estratégicas para refinar o periódico,
que chega ao volume 40 com conteúdo mais crítico e reflexivo. A RFD UFG
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enlaça-se com o pensamento provocativo, vislumbrando a formação de uma
realidade social mais justa.
https://www.revistas.ufg.br/revfd
REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
Publicação Coordenação de Edições Técnicas do Senado Federal
Versão On-line ISSN 0034-835x
Missão
A Revista de Informação Legislativa (RIL) é uma publicação trimestral, produzida
pela Coordenação de Edições Técnicas do Senado Federal. Publicada desde
1964, é, entre os seus congêneres, o periódico brasileiro que há mais tempo
circula ininterruptamente no País.
Em seus mais de 50 anos, a Revista tem divulgado artigos inéditos
predominantemente nas áreas de Direito, Ciência Política e Relações
Internacionais. Sua missão é contribuir para a análise dos grandes temas em
discussão na sociedade brasileira e, consequentemente, em debate no
Congresso Nacional.
http://www12.senado.leg.br/ril
REVISTA DIÁLOGOS DO DIREITO
Publicação do Projeto "Jardim do Curso de Direito"
Versão On-line ISSN 2316-2112
Missão
A Revista Diálogos do Direito nasceu a partir do Projeto "Jardim do Curso de
Direito". O Jardim merece ser, na proposta dos filósofos gregos do epicurismo,
um lugar muito privilegiado, e raro, de liberdade, ou, na proposta dos estoicos,
uma busca de serenidade. O diálogo parte, assim, de obras literárias, escolhidas
pelos professores do Curso, uma para cada edição, concentrando o diálogo de
um semestre entre pesquisadores, discentes e docentes.
http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/dialogosdodireito#.WNPe4m_yuUk
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REVISTA DIREITO E PRÁXIS
Publicação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Versão On-line ISSN 2179-8966
Missão
A Revista Direito e Práxis é uma publicação acadêmica, vinculada à linha de
pesquisa em Teoria e Filosofia do Direito do Programa de Pós-Graduação em
Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Seu objetivo é a difusão de
pesquisas e experiências em direitos humanos que sejam formuladas em bases
interdisciplinares e críticas, bem como aquelas realizadas em vivências de
extensão popular, assessoria jurídica universitária e atuação junto aos
movimentos sociais. A Revista também publica trabalhos teóricos situados nos
campos da Teoria do Direito, Filosofia e Sociologia.
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/
REVISTA DIREITO EM DEBATES
Publicação do Departamento de Ciências Jurídicas e Sociais e Unijui
Versão On-line 2176-6622
Missão
A Revista Direito em Debate é uma publicação semestral do Departamento de
Ciências Jurídicas e Sociais da Unijui. Desde o ano de 1991, sem interrupção, a
Revista Direito em Debate publica estudos de autores brasileiros e estrangeiros
que abordam o direito de modo crítico e interdisciplinar. A editoração da revista
é realizada de forma totalmente eletrônica e de acordo com as exigências
científicas estabelecidas pelo sistema QUALIS de periódicos. Classificada pelo
sistema Qualis de periódicos no estrato.
https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate
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REVISTA DO DIREITO
Publicação da Universidade de Santa Cruz do Sul
Versão On-line ISSN 1982-9957
Missão
A Revista do Direito está vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Direito
– Mestrado e Doutorado – da Universidade de Santa Cruz do Sul, e foi criada no
ano de 1994 na versão impressa, com o objetivo de disseminar o conhecimento,
e as reflexões relacionadas ao Direito.
A missão da Revista é criar um espaço democrático de debate acadêmico,
norteado pela excelência da produção científica, e, para melhor atender a este
objetivo, em 2013 ela aderiu ao formato virtual, com acesso é livre e gratuito,
permitindo assim que o seu conteúdo esteja ao alcance de todos.
São publicados três números por ano, sendo então quadrimestral a sua
periodicidade, com um número que compreende os meses de janeiro a abril; o
segundo número compreende maio a agosto, e o terceiro e último, entre
setembro e dezembro. A partir de 2015 a Revista passou a publicar 25 artigos
por ano, sendo os dois primeiros números compostos por 8 artigos, e o último,
com 9 artigos. Todos esses três momentos são abertos espaços para artigos de
autoria de pesquisadores nacionais e estrangeiros.
https://online.unisc.br/seer/index.php/direito
REVISTA DO DIREITO PÚBLICO
Publicação Universidade Estadual de Londrina
Versão On-line ISSN 1980-511x
Missão
A Revista Eletrônica do Direito Público da Universidade Estadual de Londrina,
tem por objetivo publicar artigos científicos de autores de instituições de ensino
e pesquisa, nacionais e estrangeiras, envolvendo temáticas afetas à área
de Direito Público e às linhas de pesquisa do programa de Mestrado em Direito
Negocial. Em suas seções especiais, à partir do ano de 2012, aceita-se também
resenhas e resumo de teses.
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http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub/about/editorialPolicies#focus
AndScope

REVISTO DO ECEMG
Publicação do ECEMG
Versão On-line 978-85-68149-09-6
Missão
Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais foi lançada em
dezembro de 1983.
De periodicidade trimestral, constitui, por excelência, veículo de informação cuja
função precípua é divulgar atos, pareceres e decisões do Tribunal, contribuindo
com o público interno no desempenho de suas atividades e orientando os
jurisdicionados quanto à aplicação correta das verbas públicas, bem como
publicar doutrinas jurídicas para fomentar o debate acadêmico-doutrinário. Os
trabalhos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.
A Revista está dividida em seções que, atualmente, abrangem entrevista,
doutrina, pareceres e decisões do Tribunal, relatório técnico, estudo da
jurisprudência.
http://revista.tce.mg.gov.br/

REVISTA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Publicação da Escola Judicial
Versão On-line ISSN 2238-6114
Missão
A 56ª edição da Revista Eletrônica da Escola Judicial dedica, pela terceira
oportunidade, a compilar o repertório pesquisado e contido tanto em todas as
edições da revista física, coincidente aos 40 anos do Tribunal Regional do
Trabalho da 9ª Região, quanto às edições de seu primeiro quinquênio
completado em outubro de 2016, com ultrapassadas 1.500.000 consultas. A
Revista Índice vincula-se à tradição preciosa da busca pela acessibilidade,
multiplicação do conhecimento científico espelhado em reflexões acerca da
realidade social do universo do trabalho humano e, sobretudo, à ordenação
metodológica de seu acervo teórico tão consultado pelos leitores conquistados
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ao longo da existência da publicação, sempre a cargo de Grupo de Pesquisa
coordenado pelo Desembargador Luiz Eduardo Gunther.
https://juslaboris.tst.jus.br/handle/1939/100117

REVISTA ELETRÔNICA DIREITO E POLÍTICA
Publicação da Revista Direito e Política
Versão On-line ISSN 1980-7791
Missão
A Revista Eletrônica “Direito e Política” - ISSN 1980-7791, tem como missão
servir à comunidade acadêmico científica como um instrumento de informação e
divulgação de inúmeras contribuições produzidas e que merecem ser
publicadas.
Como é de conhecimento da Academia, tanto a Ciência Jurídica como a Ciência
Política exercem um papel fundamental no estudo das relações humanas. Para
que esse papel contribua para a Sociedade, contudo, é necessário um efetivo
canal de informação e conhecimento, cientificamente concebido. Ser esse
instrumento é a principal missão da Revista Eletrônica Direito e Política.
A proposta de qualidade científica da revista está alicerçada nos consolidados e
reconhecidos parâmetros para publicação recomendados pela CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e adotado
pelos periódicos científicos da Univali, contando com pesquisadores de alto nível
em seu conselho editorial para selecionar e avaliar os artigos submetidos à sua
apreciação.
A Revista Eletrônica Direito e Política está indexada nas seguintes bases de
dados, que cooperam na divulgação do material: CAPES periódicos; LATINDEX;
Base de dados da Rede Virtual de Bibliotecas Congresso Nacional - RVBI; IBICT;
CrossRef - Digital Object Identifier Registration Agency of the International DOI
Foundation; vLex e Google Acadêmico. A RDP oferece acesso livre imediato ao
seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o
conhecimento científico ao público proporciona a democratização do
conhecimento.
A Revista Eletrônica “Direito e Política” ao longo dos seus 11 (onze) anos de
existência consolidou-se como elemento motivador para a difusão do
conhecimento no âmbito das ciências sociais aplicadas, sendo veículo para o
contínuo aprimoramento das discussões sobre tão relevante área do saber.
http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp
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REVISTA ESTUDOS LEGISLATIVOS
Publicação pela CAPES
Versão On-line ISSN 1980-7791
Missão
A Revista Eletrônica “Direito e Política” - ISSN 1980-7791, tem como missão
servir à comunidade acadêmico científica como um instrumento de informação e
divulgação de inúmeras contribuições produzidas e que merecem ser
publicadas.
Como é de conhecimento da Academia, tanto a Ciência Jurídica como a Ciência
Política exercem um papel fundamental no estudo das relações humanas. Para
que esse papel contribua para a Sociedade, contudo, é necessário um efetivo
canal de informação e conhecimento, cientificamente concebido. Ser esse
instrumento é a principal missão da Revista Eletrônica Direito e Política.
A proposta de qualidade científica da revista está alicerçada nos consolidados e
reconhecidos parâmetros para publicação recomendados pela CAPES Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, e adotado
pelos periódicos científicos da Univali, contando com pesquisadores de alto nível
em seu conselho editorial para selecionar e avaliar os artigos submetidos à sua
apreciação.
A Revista Eletrônica Direito e Política está indexada nas seguintes bases de
dados, que cooperam na divulgação do material: CAPES periódicos; LATINDEX;
Base de dados da Rede Virtual de Bibliotecas Congresso Nacional - RVBI; IBICT;
CrossRef - Digital Object Identifier Registration Agency of the International DOI
Foundation; vLex e Google Acadêmico. A RDP oferece acesso livre imediato ao
seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o
conhecimento científico ao público proporciona a democratização do
conhecimento.
A Revista Eletrônica “Direito e Política” ao longo dos seus 11 (onze) anos de
existência consolidou-se como elemento motivador para a difusão do
conhecimento no âmbito das ciências sociais aplicadas, sendo veículo para o
contínuo aprimoramento das discussões sobre tão relevante área do saber.
http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp
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REVISTA JURÍDICA
Publicação da FURB
Versão On-line ISSN 1982-4858
Missão
A Revista Jurídica da FURB é uma publicação quadrimestral que tem por
finalidade divulgar artigos científicos, artigos de reflexão e resenhas ao escopo
de colaborar para a difusão da produção científica na área jurídica, a partir das
diferentes perspectivas com que os temas do direito e da sociedade podem ser
aproximados. Buscando contribuir para a reflexão jurídico-científica crítica e
criativa sobre temas contemporâneos que afetam o Direito e os direitos, focaliza
as relações entre direito e sociedade, as políticas constitucionais e diálogos
interculturais e interdisciplinares voltados para a sustentabilidade socioambiental
e a proteção de direitos.
http://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/index

REVISTA PROJEÇÃO, DIREITO E SOCIEDADE
Publicação da Faculdade Projeção
Versão On-line ISSN 2178-6283
Missão
Projeção, Direito e Sociedade é um periódico que se apresenta como um espaço
colaborativo de comunicação científica sobre temas contemporâneos nas áreas
de Direito e Serviço Social, possui preferência na publicação de resultados de
pesquisas, debates críticos-reflexivos e que possibilitem a interação e
interdisciplinaridade dos conhecimentos jurídicos e sociais.
http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/index.php/Projecao2
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REVISTA DA PROCURADORIA GERAL DO BANCO DO BRASIL
Publicação do Banco do Brasil
Versão On-line ISSN 1982-9965
Missão
A Revista da Procuradoria-Geral do Banco Central completa dez anos e
permanece valiosa por três razões em especial. Primeiro, porque a Revista abre
espaço para que temas ligados a moeda, bancos centrais e sistema financeiro
possam ser avaliados pela perspectiva jurídica. Em tempos de bitcoin, políticas
monetárias pouco convencionais e Fintech, a apreciação jurídica dessas novas
realidades é certamente bem-vinda, como também o é o exame da dinâmica
processual e jurisprudencial. Por mais peculiares que, alguma vez, sejam as
ações judiciais do Banco Central, o contencioso é feito no dia a dia dos tribunais,
com as armas que estão disponíveis aos demais atores. Segundo, porque a
Revista traz à luz opiniões e argumentos emitidos pela Procuradoria-Geral do
Banco Central (PGBC) em suas manifestações jurídicas internas e externas.
Essa prática de transparência não apenas amplia as possibilidades de
autocrítica, como também favorece a análise da atuação da PGBC pelo público
externo, por todos os nossos qualificados leitores. Afinal, os procuradores do
Banco Central prestamos serviço público, que pode e deve ser conhecido pelos
cidadãos. Advogados a serviço do público, seja como procuradores, promotores,
seja como defensores ou juízes, devemos ter a consciência de que atuamos em
benefício de ideal maior, não em razão da consecução de desígnios individuais.
Terceiro, porque a Revista representa saudável oportunidade para se aprender
com o outro. É louvável a abertura para se estabelecer o diálogo franco e se
promover a livre exposição de ideias, convergentes e, sobretudo, divergentes.
Talvez esse ainda seja o melhor antídoto contra a intolerância e as visões
absolutas, que teimam em seguir em voga. Para tanto, a Revista esforça-se em
buscar contribuições além de limites institucionais, regionais e até nacionais.
Todas as vozes que venham recomendadas pela qualidade e seriedade de suas
provocações e convicções serão aqui ouvidas e lidas.
https://www.bcb.gov.br/?id=REVISTAPGBCED&ano=2016
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REVISTA JURÍDICA DIREITO E REALIDADE
Publicação Direito de Monte Carmelo
Versão On-line ISSN 2237-0870
Missão
A Revista Jurídica DIREITO & REALIDADE da Faculdade de Direito de Monte
Carmelo é uma revista científica com conteúdo disponível em meio eletrônico,
com periodicidade semestral iniciando suas publicações em junho de 2011,
como um projeto do Núcleo de Pesquisa do Curso de Graduação em Direito da
FACIHUS/FUCAMP, para atender ao objetivo do curso de estimular, desde as
séries iniciais, a produção de conhecimento jurídico.
http://www.fucamp.edu.br/editora/index.php/direito-realidade/index

REVISTA JURÍDICA DEMOCRACIA, DIREITO & CIDADANIA
Publicação Universidade de Uberaba
Versão On-line ISSN 2178-0226
Missão
A Revista Eletrônica "Democracia, Direito e Cidadania", da Universidade de
Uberaba, é um instrumento de divulgação de trabalhos de discentes, docentes e
pesquisadores em geral, na área do Direito e em outras ciências que interagem
com o conhecimento jurídico. Busca-se contribuir para o aprimoramento do
pensamento científico, por meio do compartilhamento das ideias de estudiosos
de diversas partes do mundo, em suas distintas propostas de teorização e
aplicação do Direito, seguindo as linhas de pesquisa relacionadas com a
democracia, a filosofia, o processo, a constitucionalidade e as atividades
econômicas.
http://revistas.uniube.br/index.php/ddc
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REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
Publicação da Jurisprudência STF
Versão On-line ISSN 0035-0540
Missão
A RTJ, com mais de 50 anos de existência, é o veículo oficial de divulgação da
jurisprudência do STF. Até a edição de março de 2007, compunha-se apenas de
acórdãos. Desde abril de 2007, contempla também decisões monocráticas.
http://www.stf.jus.br/portal/indiceRtj/pesquisarIndiceRtj.asp

REVISTA INTERNACIONAL DE DIREITO HUMANOS
Publicação da Revista Internacional de Direito Humanos
Versão-On-line ISSN 1806-6445
Missão
O primeiro bloco de artigos trata de desigualdades de ordem econômica. Chiara
Capraro (Itália) defende que a questão dos impostos é central para uma
implementação plena dos direitos humanos, com grande impacto na justiça de
gênero. Uma politica fiscal mais equânime favoreceria notadamente a correção
de distorções decorrentes da economia de mercado, que recorre ao trabalho
feminino não remunerado para reduzir a provisão pública de serviços. Já Pilar
Arcidiácono (Argentina) trata do tema das políticas redistributivas examinando o
caso do programa social argentino “Subsídio Universal por Filho”, com foco em
uma iniciativa de litígio para reverter a exclusão das mães encarceradas que
convivem com filhos menores de quatro anos do grupo de possíveis
beneficiárias.
http://sur.conectas.org/edicoes/
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DIREITO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Publicação Escola Superior Dom Helder Câmara – ESDHC
Versão On-line ISSN 2179-8699
Missão
A Revista Veredas do Direito aponta em seu subtítulo dois elementos: Direito
Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Direciona, portanto, seu objeto de
interesse justamente para temáticas diretamente relacionadas às áreas de
concentração do Programa de Pós-graduação em Direito da Escola Superior
Dom Helder Câmara - ESDHC: (1) Direito Ambiental e (2) Desenvolvimento
Sustentável.
http://www.domhelder.edu.br/revista/index.php/veredas/index

Periódicos Internacionais
BERKELEY TECHNOLOGY LAW JOURNA
Publicação Universidade do Chile
Versão On-line On-line ISSN 1726-569X
Missão
A revista Acta Bioethica é publicada semestralmente pelo Centro Interdisciplinar
de Estudos em Bioética, Universidade do Chile. É uma revista que se constitui
em fonte pluralista de perspectivas e em importante espaço que acolhe
contribuições de renomados autores comprometidos com uma postura
interdisciplinar dos condicionantes e das conseqüências éticas da investigação
tecnocientífica.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=1726569X&lng=pt&nrm=iso
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CUESTIONES CONSTITUCIONALES
Publicação da Revistas Jurídicas
Versão On-line ISSN 2248-4481
Missão
2014 a reforma constitucional em matéria eleitoral incluída entre os princípios da
paridade de género. A partir desse reconhecimento, a mudança legal reforçou
os mecanismos de gênero ação afirmativa. Ao mesmo tempo, um espaço
importante para a interpretação constitucional do alcance e implicações desse
princípio aberto. Este artigo analisa a posição e interpretação empreendida pelos
dois corpos de revisão constitucional em matéria eleitoral, o Supremo Tribunal
Federal e o Tribunal Eleitoral, respeitar o princípio da paridade de género na
distribuição dos lugares de representação proporcional. As conclusões que
muda a ordem dos candidatos nas listas de melhores perdedores vão além das
disposições da Constituição, resultar em uma violação do princípio democrático
de respeitar a vontade do eleitorado, bem como perturbar o objetivo da ação
afirmativa.
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/cuestionesconstitucionales/article/view/10857

CUADERNOS DE MEDICINA FORENSE
Publicação pela Scielo
Versão On-line ISSN 1988-611X
Missão
Pós especializada em Medicina Legal, Bioética, Direito e trabalho em saúde
Jurisprudência.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1135-7606&nrm=iso
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JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY
Publicação JOURNAL OF LAW & TECHNOLOGY
Missão
Como o primeiro Legal Journal para publicar exclusivamente on-line, nos
esforçamos para apresentar idéias que são legalmente e tecnologicamente
tópica. Acreditamos que todos os artigos da edição II fornecem análises únicas
e
pensadas
que
avançam
interseções
de
tópicos
legais
e
tecnológicos. Esperamos que os temas exclusivos de nossos autores e as
teorias correlacionadas avancem os debates em cada uma de suas respectivas
áreas de prática.
http://jolt.richmond.edu/volume-xxiii-issue-2/
LAW AND CONTAMPORANY PROBLEMS
Publicação Duke Law School
Missão
Lei e Problemas contemporâneos foi fundada em 1933 e é o mais antigo jornal
publicado na Duke Law School. É uma publicação trimestral, interdisciplinar,
editado pelo corpo docente da Duke Law School. L & CP reconhece que muitos
campos nas ciências, ciências sociais e humanidades podem melhorar o
desenvolvimento e a compreensão da lei. É nosso propósito procurar estas
áreas de sobreposição e publicar simpósios equilibrados que iluminam não
apenas leitores legais, mas leitores destas outras disciplinas também.
http://lcp.law.duke.edu/about/
ASSOCIAÇÃO COSTARRICENSE DE MEDICINA FORENSE
Publicação da Associação Costarricense de Medicina Forense
Versão On-line ISSN 1409-0015
Missão
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Publicar e participar de discussões sérias e profundas em tópicos de trabalho
médico legal, de direito interesse, forense pesquisa médica e uma ampla gama
de assuntos compatíveis.
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_serial&pid=14090015&lng=en&nrm=iso
MEXICAN LAW REVIEW
Publicação da Universidade Nacional Autônoma do México
Versão On-line ISSN 1870-0578
Missão
Mexican Law Review , vol. IX, sem. 02 de janeiro-junho 2017, é uma publicação
semestral publicado pela Universidade Nacional Autônoma do México, Ciudad
Universitaria, Coyoacan, CP 04510, México DF, por meio do Instituto de
Pesquisas Jurídicas, Mario Circuit de la Cueva s / n, Ciudad Universitaria
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/mexican-law-review
FUNDACIÓN FERNANDO FUEYO LANERI. ESCUELA DE DERECHO.
Publicação da Universidade Diego Portales
Versão On-line ISSN 0718-8072
Missão
A Revista Chilena do Direito Privado é uma publicagáo especializada que
contribuí ao desenvolvimento do estudo do direito privado, através do estímulo
do debate crítico. O seu objetivo principal radica em permitir o diálogo entre
académicos, profissionais e instituir um vínculo entre os diferentes atores do
mundo jurídico nacional e estrangeiro.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=07188072&lng=pt&nrm=iso
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THE LAW, STATE AND TELECOMMUNICATIONS REVIEW
Publicação Universidade de Brasília
Missão
Aceita submissões em inglês, espanhol e português. Ele não cobra pelo
processamento, envio ou publicação dos artigos. Os autores são autorizados a
manter os direitos autorais do seu papel sem restrições. Congratulamo-nos com
apresentações de papel durante todo o ano. Eles serão submetidos a rigoroso
processo de revisão pelos pares por arbitragem anônima de árbitros
especialistas independentes. A Revista de Direito, Estado e Telecomunicações
é uma revista mantida pela Universidade de Brasília e editada pelo Grupo de
Pesquisa em Direito das Telecomunicações da Faculdade de Direito de Direito
e Regulação. A revista adota resumos estruturados com indicação clara de
propósito, metodologia / abordagem / design, achados, implicações práticas e
originalidade / valor dos artigos. Palavras-chave devem descrever o conteúdo
real do artigo e ser limitado a cinco, De acordo com a norma ABNT NBR 6028. A
revista adota o formato de citação e referência da ABNT NBR (Associação
Brasileira de Normas Técnicas
http://www.ndsr.org/SEER/index.php?journal=rdet&page=index

Edições Universitárias de Valparaiso
Publicações da Universidade Católica de Valparaíso
Versão On-line ISSN 0718-6851
Missão
A Revista de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso (que
podem ser citados como RDPUCV.) Visa divulgar pesquisas originais e inéditos
dogmática, legislativas, institucionais e de todos os ramos de direito comparado
dos romances tradição. Também publica artigos em Filosofia, Teoria e História
do Direito e História do pensamento político jurídica, em todos os casos, mesmo
quando constituído de apresentações para conferências científicas. Suporta
também uma revisão do estatuto questão, e extensa literatura comentários e
jurisprudência, desde que em todos os casos, fornece crítica.

Direito

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=07186851&nrm=iso&rep=&lng=pt

REGULATION AND GOVERNANCE
Versão On-line ISSN 1748-5991
Missão
Desde a sua fundação em 2007, Regulação e Governança tornou-se um ponto
de partida para a investigação sobre o desenvolvimento, aplicação e
consequências das regras regulamentares dentro e entre os cenários
nacionais. Estamos felizes em destacar algumas contribuições recentes,
incluindo um simpósio sobre Pluralismo Regulatório e Governança Ambiental na
China ,
um
artigo
de definição
de agenda
sobre
os efeitos
regulatórios da Organização Mundial do Comércio e vários artigos sobre falhas
regulatórias recentes, incluindo o Deepwater Horizon Acidente , o acidente
nuclear de Fukushima Daiichi.
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1748-5991

EDICIONES UNIVERSITARIAS DE VALPARAISO
Publicações da SCIELOS
Versão ISSN 0716-5455
Missão
A Revista de Estudos Histórico-Jurídicas tem como objetivo divulgar artigos de
pesquisa originais e inéditos da história dogmática, legislativo e institucional nas
áreas de direito romano e história do direito, especialmente tradição europeia e
latino-americana romanística; e . história do pensamento jurídico e político
ocidental também apoiou revisões sobre o status de um problema, e extensas
revisões da literatura, oferecendo sempre criticidade a Revista não publica obras
puramente filosóficas, teóricas, políticas ou de conteúdo sociológico ;. nem se
são mera divulgação, que consiste conversas ou palestras não reprocessado
sob forma de artigos, ou oferecer uma base experimental ( "Reflexões",
"observações", "considerações", "amputações", "notes", etc.)
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=07165455&lng=es&nrm=iso

Direito

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE. FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS
SOCIALES
Publicação da Universidade Austral de Chile
Versão On-line ISSN 0718-0950
Missão
Journal of Law, Universidade Austral de Chile é uma revista da lei geral que visa
contribuir para o desenvolvimento da ciência jurídica, a promoção da discussão
crítica e plural sobre as questões jurídicas e é publicado em Junho e Dezembro
de cada ano.
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=07180950&nrm=iso&rep=&lng=pt
REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Publicação do Direito Administrativo
Versão On-line ISSN 1696-9650
Missão
No documento vinculado realiza, entre outras coisas, a estrutura, conteúdo, os
objetivos, os recursos, o público que se dirige a Revista Geral, e as vantagens
de seu personagem online. Para acessar o seu conteúdo.
http://www.iustel.com/default.asp

REVISTA GENERAL DE DERECHO ADMINISTRATIVO
Versão On-line ISSN 1698-1189
Missão

Direito

No documento vinculado realiza, entre outras coisas, a estrutura, conteúdo, os
objectivos, os recursos, o público que se dirige a Revista Geral, e as vantagens
de seu personagem online. Para acessar o seu conteúdo
http://www.iustel.com/default.asp

STUDIES IN SOCIAL JUSTICE
Publicação da Justiça Social
Versão On-line ISSN 1911-4788
Missão
Estudos em Justiça Social publica artigos sobre questões relativas aos
problemas sociais, culturais, econômicos, políticos e filosóficos associados às
lutas pela justiça social. Esta revista interdisciplinar pretende publicar trabalhos
que ligam a teoria à mudança social ea análise de questões substantivas. A
revista acolhe contribuições heterodoxas que são críticas aos paradigmas
estabelecidos de investigação.
A revista se concentra em debates que ultrapassam as noções convencionais de
justiça social e vê a justiça social como um conceito crítico que é parte integrante
da análise da formação de políticas, dos direitos, da participação, dos
movimentos sociais e das transformações. A justiça social é analisada no
contexto de processos que envolvem nacionalismo, política social e pública,
globalização, diásporas, cultura, gênero, etnicidade, sexualidade, bem-estar,
pobreza, guerra e outros fenômenos sociais. Ela procura abordar questões e
debates que vão desde governança a democracia, ambientes sustentáveis e
direitos humanos, e introduzir novos trabalhos sobre questões urgentes de
justiça social em todo o mundo.
https://brock.scholarsportal.info/journals/SSJ/index

Direito

