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EDITAL DE CHAMADA PARA EDIÇÃO ESPECIAL 

 DA REVISTA PENSAMENTO JURÍDICO 

 
 
 
 
 

1 SOBRE A REVISTA PENSAMENTO JURÍDICO (RPJ) 
 

A Revista Pensamento Jurídico é um periódico científico promovido pelo 

programa de mestrado e doutorado em direito da Faculdade Autônoma de 

Direito de São Paulo – FADISP. Sua publicação é de dois volumes por ano e 

possui o objetivo de publicar artigos e resenhas que versem sobre a linha 

editorial da revista, cujos temas são, especificamente, afetos às áreas do 

programa de pós-graduação strictu sensu da instituição, suas linhas de 

pesquisa ¹ e, em caráter especial de pandemia desta edição, relacionadas ao 

COVID – 19. Os textos dessa edição serão aceitos até a data final de 31/05/2020. 
 

 

2. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA COLABORADORES 
 

a) As colaborações deverão ser inéditas e devem versar sobre a linha editorial 

da revista conforme exposto no tópico 1 deste edital; 
 

b) Serão aceitas colaborações nas modalidades de artigo ou resenha; 
 

c) Serão admitidas colaboração de, no máximo, 3 autores. Um dos autores 

deverá ter o grau mínimo de mestre em Direito; 
 

d) As colaborações devem ser apresentadas em documento de extensão “.doc” 

e remetidas ao e-mail revistapensamentojuridico@alfa.br; 
 

e) As colaborações deverão ser enviadas de duas formas: (i) um arquivo em 

formato Word de extensão “.doc” com a identificação dos autores e (ii) um 

arquivo em formato Word de extensão “.doc” sem a identificação dos autores; 
 

f) A identificação dos autores deverá ser feita em folha de rosto com o nome 

completo do(s) autor(es), titulação, instituição à qual é vinculado, telefone, 

endereço completo, e-mail principal e adicional e apontamento da modalidade 

do trabalho (artigo ou resenha);  
 

 
1 Área do Mestrado: Função Social do Direito. Linhas de Pesquisa do Mestrado: 1. Acesso à 
Justiça e 2. Função Social dos Institutos de Direito Privado.  

Área  do  Doutorado:  Função  Social  no  Direito  Constitucional.  Linhas  de  Pesquisa  do 
Doutorado: 1. Acesso à Justiça nas Constituições e 2. Constitucionalização dos Institutos de 
Direito Privado. 
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g) A publicação na Revista Pensamento Jurídico implica a aceitação das 

condições da Cessão de Direitos Autorais de Colaboração Autoral Inédita e 

assunção tácita (pelo envio do artigo) de responsabilidade autoral; 
 

h) O texto enviado para publicação na Revista Pensamento Jurídico fica 

vinculado exclusivamente a esta até a resposta definitiva. Havendo aceitação o 

texto estará vinculado a Revista Pensamento Jurídico até sua publicação. 
 

i) A temática das colaborações deverá ter como foco as Linhas de Pesquisa do 

Programa de Pós-graduação strictu sensu em Direito da FADISP, e 

relacionadas no COVID-19, conforme indicadas anteriormente, sob pena de 

infringir a questão do conflito de interesses do periódico; 
 

j) As  colaborações  enviadas  para  Revista  Pensamento  Jurídico  serão  
recebidas pela secretaria da revista que remeterá os arquivos, sem 

identificação, para análise dos pareceristas anônimos para avaliação qualitativa 

de forma e conteúdo (double-blind-peer review). Após a avaliação, o autor 

receberá a informação se o artigo foi aprovado, aprovado com ressalvas ou 

rejeitado. O autor terá acesso a todos os pareceres sobre seu artigo, sem 

identificação do parecerista. Os artigos aprovados com ressalvas e que 

venham a sofrer modificações oriundas das sugestões dos pareceristas 

deverão ser enviados novamente para Revista Pensamento Jurídico. Os 

artigos poderão ser escritos nos seguintes idiomas: portugês, inglês, alemão, 

espanhol, francês ou italiano. 
 
 

3. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
 

3.1 Título, Resumo, Citações e Referências 
 

a) Título na língua da redação do texto e em inglês (se o artigo estiver redigido 

em língua inglesa deverá, obrigatoriamente, conter título em um dos outros 

idiomas citados); 
 

b) Resumo na língua de redação do texto e em inglês (abstract), contendo 

entre 150 a 500 palavras (se o texto estiver redigido em língua inglesa deverá, 

obrigatoriamente, conter título em um dos outros idiomas citados); 
 

c) De 3 a 5 palavras-chave na língua de redação do texto e em inglês (se as 

palavras-chave estiverem escritas em língua inglesa deverão, 

obrigatoriamente, serem apresentadas também em um dos outros idiomas 

citados) 
 

d) As citações devem ser feitas em nota de rodapé, indicando os dados 

segundo os seguintes modelos: 
 

d. 1) Livro: 
 

NIETZCHE, Friedrich Wilhelm. Ecce homo: como alguém se torna o que é. 
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Trad.: Paulo César de Souza 2 ed.. São Paulo: Companhia das letras, 2007, p.  
56.  
d.2) Capítulo de livro: 

 
FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Poder e justiça. In: TÔRRES, Heleno 

Taveira (org.). Direito e poder nas instituições e nos valores do público e do 

privado contemporâneos - Estudos em homenagem a Nelson Saldanha. 

Barueri: Manole, 2005, p. 170.  
d.3) Artigo: 

 
JESTAEDT, Matthias. A ciência como visão de mundo: ciência do direito e  

concepção de democracia em Hans Kelsen. In: Revista Brasileira de Estudos 

Políticos, n. 106, jan/jun. 2013, p. 15.  
d.4) Tabelas, quadros e diagramas devem conter título e ter a fonte indicada 

em nota da rodapé.  
e) As referências completas devem ser apresentadas em ordem alfabética no 

final do texto, de acordo com as normas da NBR 6023/ABNT. 
 
 

3.2 Estrutura Formal 
 

a) Tamanho do papel: A4. 
 

b) Editor de texto: word.doc 
 

c) Fonte: Arial, 12. 
 

d) Margens: esquerda e direita: 3,0 cm e superior e inferior: 2,5 cm. 
 

e) Parágrafo, espaçamento anterior e posterior: 5 pontos. 
 

f) Entre linhas: 1,5. 
 

g) Alinhamento: justificado. 
 

 

3.3 Extensão e prazo 
 

a) Artigos: até 30 laudas 
 

b) Resenhas: até 10 laudas 

c) Data final: 31/05/2020 

 
 
 

 

COORDENAÇÃO DA REVISTA PENSAMENTO JURÍDICO 
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