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A Revista Jurídica é uma publicação semestral, de caráter científico e acadêmico da Fa-
culdade Nossa Senhora Aparecida - FANAP.

Em sintonia com a proposta institucional, tem como principal foco a publicação de textos
originais que reflitam a articulação entre a Pesquisa, o Ensino e a Extensão. A publicação
está registrada sob o ISSN nº 2358-7970 (impressa) e 2358-7989 (eletrônica).

O Conselho Editorial da Revista Jurídica publica a Chamada de Trabalhos (Call for Pa-
pers) para a sua próxima edição: Ano VI, Número 1, referente ao período de janeiro a
junho de 2019.

O endereço eletrônico da Revista Jurídica é:
http://191.252.3.229/ojs3/index.php/juridica.

Ela também pode ser acessada por meio do website da FANAP, em http://www.fanap.br,
sob o item Publicações no menu da página principal.

Temas Aceitos para Publicação

Os temas aceitos para submissão à Revista Jurídica abarcam todas as áreas do Direito,
pátrio ou estrangeiro, bem como áreas afins.

Submissão de Artigos e Publicação

Os manuscritos, formatados de acordo com as instruções que se seguem, devem ser sub-
metidos sob a forma de arquivo digital em um dos três formatos aceitos (vide seções a
seguir).

O envio do arquivo digital deverá ser enviado para o endereço oficial de correio eletrô-
nico da Revista Jurídica:revistajuridica@fanap.br, contendo as seguintes informações no
corpo do texto da mensagem (nesta ordem):

1. Título completo (sem abreviaturas) do artigo sendo submetido;
2. Nome completo (sem abreviaturas) dos autores do artigo de acordo com a ordem de

precedência de autoria;
3. Relação dos endereços de correios eletrônicos dos autores, na mesma ordem em que

foram identificados na autoria do artigo sendo submetido. O primeiro autor é sempre
considerado o autor de correspondência pelo Conselho Editorial;

4. Resumo do artigo, em português.

A revista adota o fluxo contínuo para recepcionar artigos, que serão submetidos a uma
avaliação pelo método double blind peer review. Serão somente publicados os trabalhos
que obedeçam aos critérios metodológicos academicamente exigidos e que estejam de
acordo com a linha editorial da Revista Jurídica.

Datas Importantes – Próxima Edição (Ano VI, Número 1)

Período de Submissão de Artigos: revista de fluxo contínuo. Para a próxima edição os
envios serão até dia 13 de outubro de 2019 (domingo);

Notificação de Aceitação do Artigo: dia 30 de outubro de 2019, para a próxima edição;

Período para Envio de Versão Final do Artigo: de 1 a 15 de novembro de 2019, para a
próxima edição;

Publicação da Edição: dezembro de 2019.

Política Editorial

A política editorial da Revista Jurídica exige que:
1. os artigos apresentados sejam redigidos em português, espanhol ou inglês contem-

plando resumo no idioma de sua redação. Para textos em português ou espanhol os
autores poderão, opcionalmente, incluir abstract em inglês;

2. o artigo submetido não tenha sido publicado em outro veículo científico e não seja, simul-
taneamente, submetido a processo de avaliação para publicação em veículos similares;

3. na hipótese de aprovação para publicação, os autores deverão realizar a cessão do
direito de publicação, sem qualquer tipo de ônus para a Revista Jurídica ou para a Fa-
culdade Nossa Senhora Aparecida – FANAP, tendo em vista que a publicação do artigo,
por si mesma, se constitui na justa contrapartida aceita pelos autores em retribuição à
aludida cessão de direito.

A FANAP, a seu exclusivo critério, poderá convidar os autores de trabalhos publicados
para apresentá-los em eventos científicos promovidos e/ou apoiados pela instituição. Na
oportunidade, os autores receberão certificado de apresentação do trabalho.

Formatação de Artigo

A Revista Jurídica publica, na seção Formato para Submissão, arquivo digital – em formato
Microsoft Word (.doc, .docx) e Libre Office (.odt) – contendo o modelo a ser utilizado pelos
autores para a elaboração de artigo a ser submetido para publicação.
Todos em conformidade com o modelo publicado no website da Revista Jurídica, na seção
Formato para Submissão, sob o título de Modelo de Formatação de Artigo;
Com a intenção de contribuir para a compreensão da estrutura modelo estabelecida nos
arquivos, destaca-se que:

1. o artigo deve ter no mínimo 08 (oito) páginas e no máximo 20 (vinte) páginas, já inclusas,
portanto, as seções de Resumo e/ou Abstract e Referências Bibliográficas;

2. o texto do artigo deverá seguir, integralmente, o modelo publicado, cujas principais ca-
racterísticas incluem:

• tamanho de papel: A4, como todas as quatro margens (esquerda, direita, inferior e
superior) com 2,0cm (dois centímetros);

• texto em coluna única;
• fonte Times New Roman, Corpo 12, com espaçamento simples entre linhas e sem
espaçamento entre parágrafos;

• recuo de 1,0cm no primeiro parágrafo de cada seção e subseção do texto do artigo;
• figuras, tabelas, e demais elementos gráficos devem sempre ser centralizados na pá-
gina, com sua identificação apresentada na fonte Times New Roman, Corpo 10, com
espaçamento simples entre linhas e sem espaçamento entre parágrafos.

3. as citações de até 03 (três) linhas de extensão devem ser incluídas no próprio corpo do
artigo, sempre colocadas entre aspas. Para citação com mais de 03 (três) linhas, reali-
zar destaque conforme modelo digital publicado para os autores no website da Revista
Jurídica. Todas as citações devem ser acompanhadas da devida referência de autoria;

4. as ilustrações, gráficos, desenhos, quadros e tabelas devem se restringir ao absoluta-
mente necessário à compreensão do texto, devendo estar localizados o mais próximo
possível de onde foram mencionados no artigo. Apesar dos artigos terem as imagens
incorporadas (fotos, mapas, desenhos etc) ao corpo do texto, estas devem também ser
enviadas sob a forma de arquivos de imagem separados, com a maior resolução possí-
vel e em formatos amplamente conhecidos como .jpeg, .png, .bmp, etc.

Processo Editorial

O Conselho Editorial da Revista Jurídica somente iniciará o processo de avaliação de arti-
gos que cumpram todas as exigências supramencionadas.
Os autores serão comunicados, por meio de mensagem eletrônica, a respeito do início e
de todo o andamento do processo avaliação de um artigo submetido.
Na hipótese de aceitação do artigo para publicação na Revista Jurídica, um relatório com
as possíveis revisões (correções e/ou sugestões) será encaminhado aos autores, bem
como fixado prazo para o reenvio do artigo final (ou camera ready ) para publicação.
Ocorrendo a rejeição do artigo pela Revista Jurídica, os autores serão cientificados pelos
consultores, os quais apontarão quais os motivos que explicam a sua não aceitação.
Em linhas gerais, o processamento segue o seguinte fluxo:

1. os artigos previamente aprovados pelo Conselho Editorial são encaminhados para con-
sultores ad hoc escolhidos pelos supramencionados conselhos;

2. os consultores ad hoc, após análise, emitem parecer a respeito do artigo recebido, in-
dicando sua recomendação para aceitação plena – sem modificações, aceitação com
modificações ou rejeição, sempre lastreado por texto explicativo dos motivos do parecer
emitido;

3. a partir dos pareceres dos consultores ad doc, a Equipe Editorial da Revista Jurídica
emite parecer final a respeito da aceitação ou rejeição dos artigos;

4. todos os autores recebem cópias dos pareceres emitidos pelos consultores ad doc, bem
como o parecer final;

5. não cabe aos autores dos artigos nenhum recurso em relação ao parecer final;

6. o consultor ad hoc pode ser substituído, seja pela identificação de algum impedimento
ou por simples deliberação da Equipe Editorial;

7. o consultor ad hoc pode, livremente, declarar-se impedido para emitir parecer a respeito
de determinado artigo que lhe foi entregue;

8. o consultor ad hoc não tem conhecimento da autoria dos artigos, assim como os autores
não terão conhecimento dos consultores ad hoc;

Recomendações para Elaboração de Artigo

A redação do artigo deve utilizar linguagem clara, objetiva e coerente na exposição das
ideias, se observando o estilo de linguagem acadêmica e científica, bem como as normas
do uso culto do idioma.
Após o processo de elaboração do artigo é altamente recomendável que este seja subme-
tido a rigoroso processo de revisão (ortográfica e gramatical) por profissional especializado
nesta área do conhecimento.
Destaca-se que, quando publicado, o conteúdo do artigo é de responsabilidade exclusiva
de seus autores não se responsabilizando, portanto, a Revista Jurídica ou a Faculdade
Nossa Senhora Aparecida – FANAP.

1 Revista Jurídica – Ano VI, Número 1, Janeiro a Junho/2019. FANAP - 2019, Faculdade Nossa Senhora Aparecida.


