PERIÓDICOS DE DIREITO

REVISTA SÍNTESE DE ESTUDOS TRIBUTÁRIO
Possui um conceituado conselho editorial e constitui-se numa referência para estudo e
aprofundamento dos temas relevantes na área do Direito Tributário. Voltada aos advogados,
procuradores federais que atuam no ramo tributário, magistrados e professores que militam nas
esferas tributárias. Atendem, também, aos profissionais e estudantes que queiram um
aprimoramento neste ramo do direito. Repositório autorizado do Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça dos Tribunais Regionais Federais das 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Regiões.
PERIODICIDADE: Bimestral
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
ISSN: versão impressa 1519-1850
SITE: http://www.sintese.com/estudosTributarios.as
REVISTAS DE ESTUDOS CRIMINAIS
Possui as mais recentes doutrinas nacionais e estrangeiras referências para estudos e
aprofundamento dos temas relevantes desta área. Conteúdo elaborado por advogados especialistas
em Direito Criminal. A Revista apresenta exclusivamente conteúdos técnicos científicos e filosóficos
de Doutrinas Nacionais e Estrangeiras. A Revista apresenta exclusivamente conteúdos técnicos
científicos e filosóficos de Doutrinas Nacionais e Estrangeiras.
PERIODICIDADE: Trimestral
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
ISSN: versão impressa 1676-8698
SITE: http://www.sintese.com/estudosTributarios.asp
REVISTA JURÍDICA
As mais recentes tendências de jurisprudência e doutrina Civil e Penal dos Tribunais brasileiros com
foco científico e filosófico. A Revista é Repositório do Superior Tribunal Federal, Superior Tribunal de
Justiça e dos Tribunais Regionais Federais 1ª, 2ª e 4ª Regiões.
PERIODICIDADE: Mensal
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
ISSN: versão impressa 0103-3379
SITE: http://www.sintese.com/estudosTributarios.asp
REVISTA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPS

A RPS é elaborada por equipe especializada, que seleciona e organiza mês a mês as informações
mais relevantes, além de contar com a colaboração doutrinária das principais autoridades na área. É
um periódico mensal indispensável para o Setor de Relações Previdenciárias e advogados militantes
na área. Repositório autorizado para indicação de julgados no TRF.
Informações Completas:

•
•

doutrinas assinadas por renomados especialistas;
as novidades no período: orientação sobre auxílios, aposentadorias, pensões, abonos e
outros benefícios;
• textos completos da legislação do período: leis, medidas provisórias, decretos,
portarias, ordens de serviços, decisões administrativas, instruções normativas, etc.
• índices semestrais: alfabético-remissivo, onomástico e cronológico da legislação.
PUBLICAÇÃO: Revista LTr
PERIODICIDADE: Mensal
ISSN: versão impressa 0101-823X
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://pt.calameo.com/read/001049933a73891789c37
http://www.ltreditora.com.br/periodicos
REVISTA DO DIREITO DO CONSUMIDOR – RDC
Coordenada por Claudia Lima Marques e devidamente reconhecida pela sua excelente qualidade,
tanto no meio jurídico quanto no acadêmico, a Revista de Direito do Consumidor aborda as mais
recentes tendências nacionais e internacionais do Direito do Consumidor.
PUBLICAÇÃO: Editora Revista dos Tribunais / Publicação Oficial do Brasilcon – Instituto Brasileiro de
Política e Direito do Consumidor
PERIODICIDADE: Trimestral
ISSN: versão impressa 1415-7705
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A1
EMAIL/SITE: http://www.rt.com.br/
REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL – RDCE
Entre os mais antigos periódicos especializados da área, esta revista traz trimestralmente as mais
atuais discussões em Direito Constitucional, Direito Internacional e Direitos Humanos no Brasil.
PUBLICAÇÃO: Editora Revista dos Tribunais / Publicação Oficial do Instituto Brasileiro de Direito
Constitucional
PERIODICIDADE: Trimestral

ISSN: versão impressa 1518-272X
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B2
EMAIL/SITE: http://www.rt.com.br/
REVISTA DE PROCESSO – REPRO
A melhor publicação em direito processual do país é coordenada por um dos maiores nomes do
direito processual brasileiro, Teresa Arruda Alvim Wambier. Com alta densidade teórica, aborda
temas atuais e polêmicos, fundamentais para o cotidiano do advogado. Traz soluções para temas
ainda não discutidos pela doutrina nacional e internacional.
PUBLICAÇÃO: Editora Revista dos Tribunais / Publicação Oficial do Instituto Brasileiro de Direito
Processual
PERIODICIDADE: Mensal
ISSN: versão impressa 0100-181
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
EMAIL/SITE: http://www.rt.com.br/
REVISTA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO
A Revista LTr é uma valiosa fonte de estudos e informações sobre doutrina, jurisprudência e
legislação do Direito do Trabalho. Publicação mensal, editada há mais de 75 anos ininterruptamente.
Abrange toda Legislação Trabalhista do período; Doutrina elaborada e assinada por eminentes
especialistas em Direito do Trabalho; Jurisprudência Trabalhista, acórdãos na íntegra dos Tribunais
Superiores e Regionais. Repositório autorizado para indicação de julgados no STF e no TST. As
informações são organizadas de modo a tornar mais ágil a localização da matéria e a consulta de
modo geral. São editados índices semestrais: alfabético-remissivo, cronológico e onomástico, sobre
toda matéria publicada no período.
PUBLICAÇÃO: Revista LTR –
PERIODICIDADE: Mensal
ISSN: versão impressa 1516-9154
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://pt.calameo.com/read/001049933a73891789c37
http://www.ltreditora.com.br/periodicos
REVISTA BIOÉTICA
É considerada uma referência nacional na área de bioética, com ampla utilização nas universidades,
comissões de ética, bioética e ética em Pesquisa, conselhos regionais e outros interessados no

assunto. É uma publicação científica idealizada pelo Conselho Federal de Medicina para fomentar a
discussão multidisciplinar e plural de temas de bioética e ética médica.
PUBLICAÇÃO: Conselho Federal de Medicina – Associação Brasileira de Editores Científicos (Abec) e
indexação na base de dados LILACS – Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em
Ciências da Saúde
PERIODICIDADE: Quadrimestral
ISSN: versão impressa 1983-8034
ISSN: versão online 1983-8042
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/index
bioetica@portalmedico.org.br
REVISTA DE DIREITO – ONLINE
BIBLIOTECA DIGITAL DE REVISTAS SÍNTESE – BDR
Biblioteca Digital de Revistas – representa a consolidação do portfólio de Revistas Jurídicas SINTESE,
que são desenvolvidas dentro dos mais modernos e elevados padrões editoriais existentes no
mercado de periódicos jurídicos do Brasil, reunidas em uma plataforma web, permitindo, por meio
de pesquisa, a rápida localização de assuntos dentro de uma ou mais áreas do Direito. Trata-se de
uma verdadeira enciclopédia jurídica, com conteúdo selecionados e enriquecidos editorialmente. O
produto trafega por áreas do Direito como Civil, Família, Penal, Tributário, Trabalhista, Previdenciário,
Administrativo, Ambiental, Desportivo, Empresarial, Imobiliário, Família, entre outros, reunidas em
uma mesma plataforma e integradas por meio de pesquisa consolidada.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
SITE: http://www.bdr.sintese.com/
REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PROCESSUAL – REDP
Consiste em periódico voltado a divulgar artigos, dissertações, teses e pesquisas desenvolvidos por
Professores e discentes do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro – UERJ, bem como por processualistas de Universidades brasileiras e estrangeiras.
Publicamos artigos inéditos, cabendo ao autor manter o seu ineditismo até 06 (seis) meses após a
publicação.
A opção pelo meio eletrônico de publicação da REDP visa a permitir o franco acesso da comunidade
jurídica ao seu conteúdo, além de conferir o dinamismo necessário à rápida divulgação de
informações e notícias atuais.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1

ISSN: 1982-7636
EMAIL/SITE: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/redp
REVISTA SERVIÇO SOCIAL & REALIDADE
Publica semestralmente, produções científicas originais voltadas às expressões da questão social.
Vincula-se ao Programa de Pós-Graduação – Doutorado e Mestrado em Serviço Social, da
Universidade Estadual Paulista, UNESP, Campus de Franca/SP/BR. Público Alvo: Professores,
Estudantes, Pesquisadores e Profissionais das Ciências Sociais e Ciências Humanas. Aceita trabalhos
inéditos sob a forma de artigos, ensaios e resenhas de livros em Inglês, Espanhol, Italiano e Francês.
Cada trabalho submetido é evalaido de acordo com as normas do Sistema Eletrônico de Editoração
de Revistas – SEER. A Revista Serviço Social & Realidade está indexada nos seguintes bancos de
dados. SEER Unesp- Franca ISSN versão eletrôncia eISSN: 2176-0896 ISSN versão impressa I14134233 Recebe opoio financeiro do Programa de Apoio à Pós-Graduação (capes) e da Pró-reitoria de
Pós-Graduação da Unesp/br.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
ISSN: versão impressa 2176-0896
SITE: http://ojs.franca.unesp.br/index.php/SSR/index
REVISTA ELETRONICA
É temática e inovadora. É a primeira publicação de Tribunais do Trabalho a utilizar as funcionalidades
tecnológicas do “Page Flip”, como rolagem de página eletrônica e pesquisa automática.
PERIODICIDADE: Mensal
ISSN: 2238-6114
SITE: http://ead.trt9.jus.br/moodle/course/view.php?id=122

REVISTA DIREITOS, TRABALHO E POLÍTICA SOCIAL
É uma publicação eletrônica semestral vinculada aos Programas de Pós-Graduação em Política Social
e em Direito. Seu caráter é interdisciplinar e se propõe a publicar artigos oriundos de atividades de
pesquisas e extensão nos eixos de Política Social, Estado e Sociedade e Direitos do Trabalho e do
trabalhador; ensaio; debate; resenha e resumos de dissertações e teses. Também abre espaços a
outros trabalhos de relevância para a temática, segundo as Políticas de Seção.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
ISSN: 2447-0023

SITE: http://revista91.hospedagemdesites.ws/index.php/rdtps/index
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG
Tem como objetivo primordial veicular os artigos de colaboradores nacionais e internacionais bem
como de professores da própria Faculdade de Direito da UFMG, da maior importância e das
pesquisas nela levadas a efeito. Com isto pretende não só divulgar o esforço científico elaborado,
como possibilitar a sua informação a trabalhos semelhantes desenvolvidos no Brasil e no mundo.
PERIODICIDADE: Semestral
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B5
ISSN: versão digital 1984-1841
ISSN: versão impressa 0304-2340
SITE:

REVISTA CIENTÍFICA SEMANA ACADÊMICA
É um periódico de acesso livre e gratuito, publicado mensalmente pela Unieducar Inteligência
Educacional.
Tem como missão disseminar o conhecimento científico, revisto por pares, desenvolvido por
pesquisadores em diversas áreas do conhecimento.
PERIODICIDADE: Mensal
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
ISSN: 2236-6717
SITE: www.semanaacademica.org.br.
REVISTA DE DIREITO DA CIDADE
A publicação da Revista de Direito da Cidade teve início em 2006 com sua edição impressa, sendo
que, a partir de 2011, frente às novas tecnologias da informação passou a ser em formato online.
Como Projeto de Pesquisa e Extensão do Programa de Pós Graduação – Mestrado e Doutorado- em
Direito da Faculdade de Direito da UERJ, é orientado pelo princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, dirigido à construção de uma abordagem crítica e de uma prática extensionista
de excelência; cumprindo seu mister, se alinha ao Texto nos ditames do artigo 207 da Constituição
Federal de 1988; “As Universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de
gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão.”(grifo nosso).
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A1
SITE: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc

REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA
Um abrangente e diversificado banco de dados, permanentemente atualizado, à disposição de
nossos assinantes através do Ciência Jurídica On-Line, instrumento que faculta aos detentores da
Revista acesso diário a pesquisas e consultas em nosso site, em caráter exclusivo àqueles que
integram nosso cadastro. Disponível também para todos os nossos visitantes em fase experimental
Está sendo disponibilizado para consulta para consulta todos os acórdãos (íntegra), artigos,
pareceres, parecer do MP, Sentenças e legislações publicadas na Ciência Jurídica o Ciência Jurídica do
Trabalho.
SITE: http://www.rcj.com.br/rcj_online.php
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
Se destina a servir de vínculo para a difusão de novos conhecimentos e para a troca de ideias entre
pesquisadores, estudiosos, profissionais na prática e no desenvolvimento da Ciência do Direito e
atividades afins. Sua publicação visa estimular a pesquisa e o estudo da área. São aceitos artigos
científicos da área do Direito ou de áreas afins que tenham relevância aos estudos jurídicos.
PERIODICIDADE: Mensal
ISSN: 2236-6717
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
SITE: http://seer.ufrgs.br/revfacdir/about/editorialPolicies#focusAndScope
REVISTA ELETRÔNICA DIREITO E POLÍTICA
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.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
ISSN: 1980-7791
SITE: http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/index
DIREITO, ESTADO E SOCIEDADE
Divulgar intervenções interdisciplinares e inovadoras que tenham qualidade aprovada por pares
competentes. As contribuições podem se dar por meio de artigos originais, artigos de revisão,
resenhas, entrevistas, relatórios de pesquisas ou relatos específicos sobre seminários científicos.

Alguns números do periódico dedicam-se a temáticas específicas, conforme deliberação do Conselho
Editorial. Como o periódico está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC-Rio,
espera-se que os trabalhos estejam, preferencialmente, vinculados às suas linhas de pesquisa, a
saber: Transformações Constitucionais e Pensamento Constitucional Contemporâneo; Direitos
Humanos, Cidadania e Democracia; Teoria do Direito, Ética e Construção da Subjetividade.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
EMAIL/SITE: http://direitoestadosociedade.jur.puc-rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.pelegrino.com.br/
REVISTA DO DIREITO
Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Universidade de
Santa Cruz do Sul.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A2
SITE: http://online.unisc.br/seer/index.php/direito
A justiça do Direito online
SITE: http://www.correioforense.com.br/
REDE SUR
Pretende aprofundar e fortalecer os vínculos entre acadêmicos preocupados com a temática dos
direitos humanos, ampliando sua voz e sua participação diante de órgãos das Nações Unidas,
organizações internacionais e universidades. Neste contexto, publica a Revista Sur com o objetivo de
consolidar um canal de comunicação e de promoção de pesquisas inovadoras
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A2
SITE: http://socialsciences.scielo.org/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_1806-6445/nrm_iso
IBAP já lançou diversas obras jurídicas, de autoria individual ou coletiva, que são distribuídas aos
associados ou comercializadas para terceiros.
SITE: http://ibap.org/
PUB – REVISTA CULTURAL
A Revista PUB – Diálogos Interdisciplinares, de caráter interdisciplinar, foi criada por um grupo de
associações de profissionais da área jurídica: IBAP – Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, APEP –
Associação dos Procuradores do Estado do Paraná e SINDIPROESP – Sindicato dos Procuradores do
Estado, das Autarquias, Fundações e Universidades Públicas do Estado de São Paulo. Seu principal
objetivo é fomentar o diálogo dos profissionais da área jurídica (em especial os advogados públicos,
mas não somente) com artistas, pesquisadores e professores outras áreas do conhecimento
humano, tais como Professores de Literatura e Linguística, Sociólogos, Geógrafos, Historiadores,
Músicos, Ecologistas, etc.
SITE: http://www.revista-pub.org/blog/

REVISTA DE DIREITOS DIFUSOS
Uma publicação do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, da Academia Latino Americana de
Direito Ambiental e da Associação dos Professores de Direito Ambiental do Brasil. Este é o site do
Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, uma associação sem fins lucrativos criado e dirigida por
procuradores do estado e do município, advogados da União, defensores públicos, advogados da
administração indireta e colaboradores.
SITE: http://ibap.org/revistas/
BIBLIOTECA DIGITAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Para os estudantes e profissional da área de Direito, esta é uma ótima fonte de pesquisa para
documentos, livros, artigos e outros arquivos de interesse para a área.
SITE: http://www.stf.jus.br/portal/biblioteca/pesquisarBibliotecaDigital.asp
REVISTA DIREITO GV
É uma publicação acadêmica da FGV Direito SP em formato online. A Revista publica artigos,
resenhas e traduções inéditos (nacional ou internacionalmente) com as mais diversas abordagens
teóricas e metodológicas, inclusive artigos interdisciplinares, de pesquisa aplicada ou que se
enquadrem nos campos de pesquisa Direito e Desenvolvimento (law & development), Direito e
Sociedade (law & society) e Direito e Economia (law & economics). Ademais, recebe trabalhos sobre
Direito nacional, internacional e global; Teoria, Sociologia, Filosofia e História do Direito; e sobre
ensino jurídico.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A1
ISSN: 2317-6172
SITE: http://direitosp.fgv.br/publicacoes/revista/revista-direito-gv
REVISTA ESPAÇO ACADÊMICO B2
A revista Espaço Acadêmico tem como objetivo divulgar a reflexão crítica sobre o campo acadêmico,
a política e a sociedade em geral, numa perspectiva plural e democrática; Contribuir para fortalecer
os vínculos entre os espaços formais do conhecimento científico e os espaços e movimentos sociais
externos à comunidade acadêmica; Viabilizar o registro público do conhecimento e sua preservação;
disseminar a informação e o conhecimento gerados pela comunidade científica e fora dela; agilizar o
processo de comunicação científica.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B2
SITE: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/EspacoAcademico
REVISTA DOUTRINA E PEÇAS, JUS NAVIGANDI
O Jus Navigandi é uma revista jurídica especializada de alcance internacional, com 13 anos de
existência, cujo público mensal é superior ao de todas as revistas jurídicas impressas brasileiras. É
reconhecido como publicação periódica on-line no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e

Tecnologia (IBICT), órgão governamental responsável pela catalogação internacional de publicações
periódicas, sob o código ISSN 1518-4862. O IBICT não distingue entre periódicos impressos ou
virtuais, tendo como critério de seleção a “qualidade editorial”, dentre outros requisitos formais.
SITE: http://jus.com.br/revista/
REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO DO ESTADO
É um periódico trimestral, especializado em direito público, formado a partir de trabalhos de
conhecidos juristas nas áreas de direito constitucional, direito processual, direito administrativo,
direito penal e direito tributário. A Revista tem a coordenação científica do Prof. Paulo Modesto (BA).
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
SITE: http://www.direitodoestado.com.br/revista-eletronica-de-direito-do-estado
REVISTA ELETRÔNICA DA REFORMA DO ESTADO – RERE
É uma revista multidisciplinar, reunindo estudos de juristas, economistas, administradores e
cientistas políticos sobre as transformações do Estado. A Revista tem a coordenação científica do
Prof. Humberto Falcão Martins (DF), Prof. Caio Marini (DF) e Prof. Paulo Modesto (BA).
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
SITE: http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp
REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO ECONÔMICO – REDAE
É um periódico trimestral, formado a partir de trabalhos de especialistas que aprofundam a face
mais dinâmica do direito administrativo da atualidade: as relações entre o direito administrativo e a
economia. A Revista tem a coordenação científica do Prof. Egon Bockmann Moreira (PR) e Prof. Paulo
Modesto (BA).
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
SITE: http://www.direitodoestado.com.br/redae.asp
REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO PROCESSUAL – REDP
Destina-se a divulgar artigos, dissertações, teses e pesquisas desenvolvidas por Professores e
discentes do Programa de Mestrado e Doutorado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ, bem como por processualistas de Universidades brasileiras e estrangeiras. A REDP surge com a
vocação de contribuir para o permanente desenvolvimento do Direito Processual, estando apta a
acompanhar a sua rápida e constante evolução.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
SITE: http://www.redp.com.br/
REVISTA ELETRÔNICA DE DIREITO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO NEWTON DE PAIVA

Periodicidade trimestral. Esta Revista jurídica pretende, por meio da mídia eletrônica, divulgar a
produção acadêmica e científica do Centro Universitário Newton Paiva, bem como as colaborações
que forem enviadas por pesquisadores e profissionais do Direito de outras instituições do Brasil e do
exterior. Pretende, ainda, divulgar os estudos e as pesquisas desenvolvidas no âmbito das atividades
de extensão, onde a parceria entre a Instituição e a comunidade se torna cada vez mais intensa,
possibilitando uma real integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
SITE: http://direito.newtonpaiva.br/revistadireito/
REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE DE DIREITO DA PUC DE SÃO PAULO
O objetivo da Revista é a divulgação de trabalhos científicos que se alinhem com as linhas de
pesquisa desenvolvida pelos seis Departamentos da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona
maior democratização mundial do conhecimento.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
SITE: http://revistas.pucsp.br/index.php/red/issue/current
REVISTA DIREITO E LIBERDADE
A RDL-ESMARN é um periódico científico semestral publicado pela Escola da Magistratura do Rio
Grande do Norte (ESMARN), ininterruptamente, desde o ano de 2005. Publicam-se, pois, artigos e
relatos de pesquisas inéditos de autores pesquisadores, docentes e discentes, principalmente na
área jurídica, cujo objetivo primordial é promover a pesquisa científica e o estudo crítico do Direito.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
SITE: http://www.esmarn.org.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/issue/current
ÂNIMA REVISTA ELETRÔNICA
A ÂNIMA – Revista Eletrônica do Curso de Direito tem por finalidade divulgar a produção intelectual
do corpo docente e discente do Curso de Direito das Faculdades Opet, bem como de docentes e
pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior, nacionais ou estrangeiras. Periodicidade
semestral.
SITE: http://www.anima-opet.com.br/anima_5.html
CADERNOS DA ESCOLA DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Revista sob responsabilidade dos Cursos de Direito e Relações Internacionais das Faculdades
Integradas do Brasil – UniBrasil
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
SITE: http://apps.unibrasil.com.br/revista/index.php/direito
REVISTA ÂMBITO JURÍDICO

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.
SITE: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_juridica
REVISTA ELETRÔNICA CEJ
A Revista CEJ, lançada em 1997, destina-se à difusão e ao intercâmbio de conhecimentos relativos à
ciência jurídica entre magistrados, juristas e profissionais do Direito. Sua periodicidade é trimestral,
não é comercializada e possui versão impressa, com tiragem de 3.700 exemplares. É formada por um
corpo principal constituído de artigos técnicos e científicos inéditos e das seguintes seções:
“Produção Acadêmica”, que divulga resenhas de dissertações ou teses recém-desenvolvidas;
“Indicações Literárias”, que divulga lançamentos de obras de cunho jurídico ou sócio jurídico; e
“Memória da Justiça Federal”, que objetiva propagar textos que promovam a consolidação da
memória institucional e o registro da contribuição da Justiça Federal ao exercício da cidadania.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
SITE: http://www2.cjf.jus.br/ojs2/index.php
REVISTA ELETRÔNICA TRT/RSª REGIÃO
A Revista Eletrônica do TRT 4ª Região, elaborada sob a coordenação da Comissão da Revista e Outras
Publicações, é composta de acórdãos, ementas, sentenças, artigos doutrinários e informações
(notícias, “dicas” de Português, etc.), visando a fornecer subsídios sobre temas atuais, de especial
relevância, polêmicos e de interesse prático.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
SITE: http://www.trt4.jus.br/portal/portal/trt4/consultas/jurisprudencia/revistaeletronica
REVISTA ELETRÔNICA DO CURSO DE DIREITO DA UNIFACS
Revista eletrônica, do Centro de Pesquisas Jurídicas da UNIFACS.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
SITE: http://www.revistas.unifacs.br/index.php/redu
REVISTA PROLEGIS
Revista jurídica de iniciativa pessoal do Professor Clovis Brasil Pereira, Advogado, Mestre em Direitos
Difusos e Coletivos e Especialista em Processo Civil. É administrado pela Empresa Prolegis Cursos
Jurídicos S/C Ltda e tem por objetivo, a divulgação e o fomento da discussão e pesquisa de temas
ligados ao mundo jurídico, reunindo material de apoio aos estudantes, estagiários e operadores de
direito em geral.
SITE: http://www.prolegis.com.br/revista/
REVISTA PROJEÇÃO, DIREITO E SOCIEDADE

Tem por missão e objetivo promover e divulgar o conhecimento científico e técnico relativo as
práticas das ciências jurídicas e sociais. Discutir o significado de atuações nos campos profissionais e
da pesquisa, por meio de publicações de trabalhos científicos.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
SITE: http://revista.faculdadeprojecao.edu.br/
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO
A RDF- Revista da Faculdade de Direito é uma ferramenta de divulgação do conhecimento científico
jurídico e tem o objetivo principal de disseminar pesquisas realizadas para este público. A submissão
de artigos na Revista é aberta a interessados de quaisquer Instituições de ensino e pesquisa,
profissionais da área, discentes e docentes.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
SITE: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj
REVISTA SISTEMA PENAL E VIOLÊNCIA
A revista Sistema Penal & Violência, publicação do Programa de Pós-Graduação em Ciências
Criminais da PUCRS, pretende propiciar um espaço de reflexão e divulgação dos temas relacionados
ao debate das ciências criminais, buscando propiciar a apreensão da violência e das formas de
atuação das agências de punitividade (sistema penal), colocando em diálogo a perspectiva jurídica e
criminológica com a de outras áreas do conhecimento.
QUALIS CAPES: B4
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B5
SITE: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/sistemapenaleviolencia
REVISTA DIGITAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO – USP
A RDDP constitui veículo de excelência, criado pelo Departamento de Direito Público da FDRP/USP,
para divulgar pesquisa em direito público em formato de artigos científicos, comentários a julgados,
resenhas de livros e considerações sobre inovações normativas.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
ISSN: 2238-3441
SITE: http://143.107.157.117/ojs/index.php/RDDP/index
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO
A Revista de Administração e Inovação – RAI é resultado de um trabalho coletivo de pesquisadores
que atuam nas áreas de ciências sociais aplicadas, especialmente em temas voltados para inovação,
tal qual definido pelo Manual de Oslo. Em 2004, o projeto foi concebido pelo Núcleo de Política e
Gestão Tecnológica da Universidade de São Paulo – PGT/USP para viabilizar um veículo de
comunicação de caráter científico, em meio digital, de estudos e pesquisas referenciados às áreas de
política, economia e gestão da inovação. Desde a sua fundação a RAI conta com o suporte de equipes

de pesquisa que compõem o Comitê Científico. A RAI opera sobre a plataforma Open Journal System
(OJS), mais conhecida na comunidade científica brasileira como Sistema Eletrônico de Editoração de
Revistas – SEER. Tecnicamente, o sistema está hospedado na LocaWeb, maior empresa brasileira
especializada nesta tecnologia.
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
ISSN: 1809-2039
SITE: http://www.revistarai.org/rai
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO – PORTAL DE PERIÓDICOS JURÍDICOS
O IDP é reconhecido pela excelência de suas iniciativas no ensino de pós-graduação (stricto e lato
sensu), extensão universitária e aperfeiçoamento profissional na área jurídica. Ao longo de uma
década de existência e efetivo funcionamento, o IDP tem realizado pesquisas de alto nível na área de
Direito Público (com ênfase em Direito Constitucional), além de outras atividades conexas a esse
trabalho, ou dele decorrentes. E, mais recentemente, consolidou-se como Instituo de ensino e
pesquisa também na área de Direito Privado. As publicações periódicas do IDP têm origem nas
pesquisas realizadas e orientadas pela comunidade acadêmica do Instituto. A análise crítica e a nova
visão dos articulistas sobre as questões jurídicas em pauta dão lugar a matérias de valor técnicocientífico, que, por serem relevantes, são encaminhadas para publicação em livros e revistas.
Consulte o Portal de Periódicos Jurídicos do IDP e tenha acesso aos sumários, resumos e artigos das
principais publicações do IDP.
SITE: http://www.portaldeperiodicos.idp.edu.br/index.php/index/index
REPERTÓRIO DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS DE DIREITO
Para a localização de periódicos eletrônicos de Direito publicados no exterior e no Brasil.
SITE: http://www.infolegis.com.br/perdireito.htm
PORTAL DE REVISTAS DA ABC
Essa iniciativa nasceu do fórum nacional de Peritos Criminais, com a idéia de criar a RBC – Revista
Brasileira de Criminalística, que será a revista científica de nível nacional da ABC. A ABC, assumindo
seu papel de Associação de nível nacional, promoveu esse portal para hospedagem da RBC e de
outras revistas de eventos, conferências ou atividades diárias. Qualquer entidade filiada pode criar
suas revistas sem qualquer custo adicional e sem limitação de número, bastando apenas entrar em
contato com o Administrador para maiores detalhes.
SITE: http://www.rbc.org.br/ojs/
REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL
É uma publicação do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito do Centro Universitário de
Brasília. Seu objetivo é a divulgação de pesquisas que procurem pensar o direito internacional a
partir de sua inserção no mundo contemporâneo. A revista é indexada em várias bases de dados
internacionais, com distribuição ampla e livre. É um dos poucos periódicos brasileiros listados no
Expresso, um dos principais serviços de submissão de artigos on-line utilizados nos Estados Unidos.
PERIODICIDADE: Quadrimestral

ISSN: versão impressa 2236-997X
ISSN: versão online 2237-1036
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A1
EMAIL/SITE: http://www.publicacoes.uniceub.br/rdi/index
REVISTA DE DIREITO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL
Tem como escopo principal a publicação e difusão de artigos jurídicos de pesquisadores nacionais e
estrangeiros sobre temas das linhas de pesquisa do PPGD-PUCPR, e ser lida por pesquisadores,
professores e estudantes de Direito de diferentes países interessados em Direito Econômico e
Socioambiental, por meio da publicação de artigos em inglês, espanhol, português, italiano e francês.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
ISSN: versão 2179-345X
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A2
EMAIL/SITE: http://periodicos.pucpr.br/index.php/direitoeconomico/index
REVISTA DE CULTURA E EXTENSÃO USP
Visa se consolidar como um espaço qualificado para a promoção do conhecimento e diálogo de
novas ideias e, principalmente, ampliar a comunicação da Universidade de São Paulo com a
sociedade. Para isso, atua na divulgação das atividades de cultura e extensão existentes no âmbito
da USP, apresentando as interfaces que tais ações desenvolvem com o ensino e a pesquisa.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão 2175-6805
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B5
EMAIL/SITE: http://www.revistas.usp.br/rce/index
REVISTA DA FACULDADE MINEIRA DE DIREITO
Revista publica artigos científicos inéditos com qualidade reconhecida pelos pares, em sistema de
avaliação duplo-cego, promovida por integrantes do Conselho Científico.
Tem como objetivo de aprimorar a reflexão sobre a complexa relação entre Direito e Democracia na
sociedade contemporânea. Com essa iniciativa, a PUC Minas abre espaço para o diálogo
interdisciplinar entre os diversos setores do conhecimento das ciências sociais aplicadas.
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão 1808-9429
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A1

EMAIL/SITE: http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito
DIREITO E JUSTIÇA: REFLEXÕES SOCIOJURÍDICAS
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, dirigindo-se tanto ao público acadêmico, como a
profissionais e de outras áreas jurídicas e sociológicas.
PERIODICIDADE: Quadrimestral
ISSN: versão impressa 1676-8558
ISSN: versão online 2178-2466 B1
EMAIL/SITE: http://srvapp2s.urisan.tche.br/seer/index.php/direito_e_justica/index

REVISTA DE DIREITO – ARQUIVOS PARA PESQUISA
REVISTA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA – RBP PSYCHATRYA PUBLICAÇÃO (RBP)
Órgão oficial da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP – Associação Brasileira de Psiquiatria). Ex
Revista ABP, a RBP é publicada trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro. Seu
objetivo é publicar trabalhos originais de todas as áreas de Psiquiatria, com foco em saúde pública,
epidemiologia clínica, ciências básicas e problemas de saúde mental que são relevantes na nossa
área de estudos. Além dos números regulares, a RBP também publica dois suplementos anuais,
voltados principalmente à atualização clínica. A publicação é um instrumento importante dentro da
preocupação da nossa instituição para fornecer ferramentas para a formação profissional e
atualização de seus associados. Devido à sua alta classificação, o jornal divulga a credibilidade dos
estudos clínicos e científicos muitos e bons desenvolvidos no Brasil. Sem dúvida, a RBP podem ser
responsáveis por uma grande parte do respeito internacional alcançado pela psiquiatria brasileira.
MISSÃO: Publicar trabalhos originais de todas as áreas da psiquiatria, com ênfase nas áreas de
saúde pública, epidemiologia clínica, ciências básicas e problemas de saúde mental relevantes em
nosso meio.
PUBLICAÇÃO: Um patrimônio da Associação Brasileira de Psiquiatria e da psiquiatria brasileira
PERIODICIDADE: Trimestral
ISSN: versão impressa 1516-4446
ISSN: versão online 1809-452X
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A1
EMAIL: http://www.rbppsychiatry.org.br/
editorial@abpbrasil.org.br

EDUCAÇÃO Ɛ SOCICIEDADE
É um dos mais importantes periódicos hoje editados na área da Educação no país. Editada desde
1978, a Revista é publicada quadrimestralmente. Um número especial temático tem sido organizado
a cada ano, desde 1995, transformando a Revista em uma publicação trimestral. Ideada como
instrumento de incentivo a pesquisa acadêmica e debate amplo sobre o ensino, nos seus diversos
prismas, ela atinge, após anos de publicação ininterrupta, um grande acúmulo de análises,
informações, debates, fontes teóricas, relatos de experiências pedagógicas, entre outros, de grande
interesse a cientistas e educadores que atuam nas ciências humanas e outros campos do saber.
MISSÃO: Projetado para ser um incentivo para a pesquisa acadêmica, e um instrumento de amplo
debate sobre a educação em seus vários aspectos, a revista aceita contribuições sob a forma de
artigos e resenhas nas áreas de Ciência da Educação
PUBLICAÇÃO: Centro de Estudos Educação e Sociedade – Cede
PERIODICIDADE: Trimestral
ISSN: versão impressa

0101-7330

ISSN: versão online 1678- 4626
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B1
EMAIL/SITE: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_01017330/lng_pt/nrm_iso – revista@cedes.unicamp.br
REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO
Publicado pela ANPEd – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa los Educação (Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa), publica artigos acadêmicos e científicos e é voltada para
melhorar o intercâmbio acadêmico dentro um cenário nacional e um internacional. Seu público
principal são os professores, tutores, professores e pesquisadores em educação, bem como de
graduação, pós-graduação e estudantes de pós-graduação das ciências sociais e humanas. Áreas de
interesse – de educação, a educação primária e secundária, de ensino superior e políticas
educacionais, movimentos sociais e educação. Em 2000, a partir do número 14 em diante, o jornal
começou a ser publicado em uma forma de co-edição e foi comercializada pela Editora Autores
Associados desde então.
MISSÃO: Para publicar artigos acadêmicos e científicos e é voltada para melhorar o intercâmbio
acadêmico no âmbito nacional e um cenário internacional.
PUBLICAÇÃO: Editora Autores Associados
PERIODICIDADE: Trimestral
ISSN: versão impressa 1413-2478
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B3
EMAIL: http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1413-2478/lng_pt/nrm_iso
rbe@anped.org. br

REVISTA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO – RBA
Foi criada em 1989, é um instrumento oficial de divulgação do Conselho Federal de Administração
(CFA), a Revista aborda temas variados, sempre sob o ângulo das necessidades do administrador, do
empreendedor, do empregado e do público em geral. As reportagens indicam caminhos para que o
leitor possa colocar em prática a experiência reportada.
PUBLICAÇÃO: Conselho Federal de Administração
PERIODICIDADE: Bimestral
ISSN: versão impressa 1517-2007
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://www.rbaonline.org.br/

REVISTA DEPOIMENTOS
Principal veículo de publicação científica da FDV, a Revista Depoimentos vem se qualificando, ao
longo dos anos, com vistas a se tornar um periódico de referência nacional na área do Direito. O
objetivo inicial da revista que era publicar os trabalhos desenvolvidos por professores e alunos de
nossa graduação foi se ampliando. Incorporamos artigos originados de nossas pesquisas, bem como,
aqueles produzidos no âmbito do Mestrado em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais.
Saímos da condição de publicação de artigos originados exclusivamente no interior da instituição
para uma política de abertura do espaço para publicações externas, ou seja, artigos de
pesquisadores de renome nacional e internacional que não pertencem à esfera da FDV. A Revista
Depoimentos – Revista do Direito da FDV – é uma publicação generalista que publica artigos inéditos
dos diferentes campos do saber jurídico, estando aberta a abordagens teóricas e metodológicas
ligadas a diversas áreas do conhecimento humano com os quais o Direito dialoga.
PUBLICAÇÃO: FDV Publicações – Faculdade de Direito de Vitoria
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa 1519-5880
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B4
EMAIL/SITE: http://www.fdv.br/

REVISTA DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
A Revista de Direitos e Garantias Fundamentais, revista semestral do Programa de Pós-Graduação da
Faculdade de Direito de Vitória, com publicação iniciada em 2006, tem distribuição nacional. Aceita
trabalhos que tenham conteúdo acadêmico e que versem sobre Direitos Fundamentais e/ou
temáticas correlatas.
PUBLICAÇÃO: FDV Publicações – Faculdade de Direito de Vitoria

PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa 1980-7864
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B3
EMAIL/SITE: http://www.fdv.br/
REVISTA DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO – DPU
Tem como objetivo estimular a divulgação técnico e científica de pesquisas e estudos relacionados
aos temas afetos à Defensoria Pública, à promoção dos Direitos Humanos e ao acesso à Justiça. A
Revista da Defensoria Pública da União teve seu primeiro número publicado no primeiro semestre
de 2009, e nos dois últimos anos sofreu consideráveis modificações para se adequar cada vez mais
aos padrões de qualidade exigidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – CAPES. Na edição nº 5, foi criado o Conselho Editorial da Revista, responsável pela
formulação e implementação da política editorial, composto, inicialmente, por quatro conselheiros
endógenos, Defensores Públicos Federais. Na edição n. 6, juntaram-se ao conselho exógeno 6
conselheiros externos.
MISSÃO: Garantir aos necessitados o conhecimento e a defesa de seus direitos
PUBLICAÇÃO: Defensoria pública Escola Superior
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa 1984-0322
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://www.dpu.gov.br/esdpu/index.php/revistadadpu.html
REVISTA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTDO DO ESPÍRITO SANTO
Foi um ideal longamente sonhado pelos procuradores sem que nos fossem assegurados os meios
indispensáveis à realização deste projeto. Os primeiros volumes vieram a publico pelo louvável
esforço individual de alguns procuradores.
PUBLICAÇÃO: Procuradoria Geral do Estado – PGE/ES
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa 1808-897X
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://pge.es.gov.br/website/site/Pagina.aspx?id=43
REVISTA SUPERIOR DE JUSTIÇA – ESJUS
A Revista Superior de Justiça surge em um momento onde alunos e profissionais precisam cada vez
mais de espaço para apresentação de seu potencial e contribuir de forma sistêmica com o meio

científico e jurídico. A revista tem o objetivo de dar fluidez à produção científica de nossos
doutorandos e mestrandos e estes poderão divulgar seus artigos a partir da análise dos mesmos
pelo Conselho Editorial que é presidido pela Dra. Sara Bernardes e pelo Dr. Joaquim Miranda,
Diretora Presidente e Coordenador Acadêmico ESJUS respectivamente.
PUBLICAÇÃO: LEUD – ESJUS – Escola Superior de Justiça
PERIODICIDADE: Anual
ISSN: versão impressa 2236-2355
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO:
EMAIL/SITE: http://esjus.com.br/revista-superior-de-justica/
REVISTA PRÁTICA JÚRIDICA
Leva você ao prazer de estudar. Um bom professor faz diferença na hora de transmitir a matéria. Por
isso, foram selecionados os mais notáveis mestres do Direito para preparem aulas práticas de
processos, fornecerem dicas e orientações que vão auxiliar na interpretação jurídica, na elaboração
de monografias e na análise dos mais relevantes temas jurídicos da atualidade. Sua concepção foi
desenvolvida para auxiliar na preparação prática profissional do Direito. Todos os meses os
profissionais poderão se beneficiar de subsídios e orientações para a formação de um profissional
completo, capaz de atuar nas mais diversas áreas jurídicas.
PUBLICAÇÃO: Editora Consulex
PERIODICIDADE: Quinzenal
ISSN: versão impressa 1677-1788
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://www.consulex.com.br/item.asp?id=4
REVISTA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E POLÍTICA L&C
Num Estado de Direito, estruturado sobre os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, é
inegável a importância do Direito Administrativo, que tem por objeto disciplinar a organização, as
formas de expressão e os limites da atuação do Estado, aplicando-se suas normas também a
particulares no exercício de função delegada. A Editora Consulex, considerando o acentuado
dinamismo da doutrina administrativista, bem como das regras inerentes a esse ramo do direito
público, não olvidou as necessidades do dia-a-dia do profissional que atua junto à Administração
Pública, disponibilizando-lhe a L&C – Revista de Administração Pública e Política cujas páginas
veiculam, mensalmente, artigos doutrinários, pontos de vista e orientações práticas dos maiores
juristas do País, que lecionam sobre Direito Municipal, Direito Eleitoral, Direito Ambiental, Direito
Tributário e Financeiro, Licitações e Contratos, Ciência Política, entre outros temas de vital
importância para o desempenho de atividades que façam a interconexão entre o Estado e o cidadão
não só no âmbito do Executivo, mas também do Legislativo e do Judiciário.
PUBLICAÇÃO: Editora Consulex
PERIODICIDADE: Mensal

ISSN: versão impressa 1519-8049
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://www.consulex.com.br/item.asp?id=995
REVISTA JURÍDICA CONSLUEX
Destaca no cenário de publicações jurídicas pela análise dos mais relevantes e polêmicos temas da
atualidade sem a aridez própria da linguagem técnica, inerente à Ciência do Direito. Os textos
jurídicos são elucidados com ilustrações que remetem o leitor a uma curiosidade natural acerca do
seu conteúdo, o qual alia conhecimento e prática. Por isso tudo, milhares de profissionais do Direito
(mais de 80 mil) consagraram a Consulex como indispensável no seu dia-a-dia. De leitura agradável, a
Consulex se constitui importante instrumento de informação acerca dos movimentos nacionais e
internacionais que implicam uma análise jurídica, bem como da evolução doutrinária e
jurisprudencial.
PUBLICAÇÃO: Editora Consulex
ISSN: versão impressa 1519-8065
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://www.consulex.com.br/item.asp?id=3
REVISTA DE SAÚDE PÚBLICA (RSP)
Tem por finalidade publicar contribuições científicas originais sobre temas relevantes para a saúde
pública em geral. A revista é especializada nas diversas áreas interdisciplinares de saúde pública,
com ênfase na epidemiologia
MISSÃO: Para publicar e divulgar a produção científica sobre temas de relevância para a Saúde
Pública.
PUBLICAÇÃO: Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
PERIODICIDADE: Bimestral
ISSN: versão impressa 0034-8910
ISSN: versão online 1518-8787
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A1
EMAIL: http://www.rsp.fsp.usp.br/mensagem/pub/bemvindo.php?tipo=0
revsp@org.usp.br
COMUNICADO: a partir do volume 48, 2014, a Revista de Saúde Pública deixa de ser distribuída no
formato impresso. A divulgação passa a ser feita apenas pelo acesso gratuito on-line, através de
nosso site na SciELO: www.scielo.br/rsp

REVISTA DE ANTROPOLOGIA
Tem como objetivo a divulgação e discussão de temas, resultados de pesquisas e modelos teóricometodológico próprios da Antropologia, em suas diversas áreas e interfaces com disciplinas afins, a
partir de textos inéditos e resenhas. Visa proporcionar aos leitores um panorama sempre atualizado
das questões mais relevantes de seu campo de pesquisa e reflexão no país e no exterior.
MISSÃO: Para publicar artigos, resenhas e traduções de pesquisadores nacionais e internacionais
que estão em conformidade com as preocupações da antropologia.
PUBLICAÇÃO: Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade de São Paulo – FFLCH / USP
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa 0034-7701
ISSN: versão online 1678-9857
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A2
EMAIL: http://www.revistas.usp.br/ra – revant@edu.usp.br
REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS SOCIAIS (RBCS)
Periodicidade quadrimestral, é publicada desde junho de 1986 pela ANPOCS – Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais. A publicação consolidou-se como uma das
principais revistas brasileiras na área de Ciências Sociais, alcançando ampla diversidade temática,
disciplinar e conceitual. Além de autores nacionais, incorpora contribuições de cientistas sociais
estrangeiros de renome. Sua penetração é crescente, assim como o seu prestígio, contando hoje com
848 assinantes. Além da Revista Brasileira de Ciências Sociais, a ANPOCS publica o Informe
ANPOCS, o anuário Ciências Sociais Hoje, a Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em Ciências
Sociais (BIB), assim como duas teses premiadas por ano.
MISSÃO: Publicar obras nas áreas Ciências Sociais
PUBLICAÇÃO: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa los Ciências Sociais – ANPOCS
PERIODICIDADE: Quadrimestral
ISSN: versão impressa 0102-6909
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: A2
EMAIL/SITE: http://socialsciences.scielo.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=01026909&lng=pt&nrm=iso&rep= anpocs@anpocs.org

REVISTA BRASILEIRA DE CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO HUMANO – JOURNAL OF HUMAN
GROTH AND DEVELOPMENT

Está destinada a servir de espaço para apresentação e troca de saberes entre profissionais das
universidades e dos serviços que lidam com a problemática do crescimento e desenvolvimento
humano. O periódico divulga, desde 1994, trabalhos de pesquisa, revisões, estudos de caso e
experiências inovadoras voltadas à promoção do crescimento e do desenvolvimento humano, com
ênfase na criança e adolescente.
MISSÃO: A Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano está destinada a servir de
espaço para apresentação e troca de saberes entre profissionais das universidades e dos serviços
que lidam com a problemática do crescimento e desenvolvimento humano. O periódico divulga,
desde 1994, trabalhos de pesquisa, revisões, estudos de caso e experiências inovadoras voltadas à
promoção do crescimento e do desenvolvimento humano, com ênfase na criança e adolescente.
PUBLICAÇÃO: Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento do Ser Humano
PERIODICIDADE: Quadrimestral
ISSN: versão impressa 0104-1282
ISSN: versão online 2175-3598
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: B2
EMAIL/SITE: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_serial&pid=0104-1282
rbcdh.fsp@gmail.com
GV EXECUTIVO
A GV-executivo tem como missão disseminar o conhecimento em Administração de Empresas,
contribuindo de modo diferenciado para formação e aperfeiçoamento do jovem administrador, o
que inclui transmissão de cultura. O conteúdo editorial da revista busca atingir profissionais de
modo geral, abrangendo também leitor não-especialista em Administração que atue
como administrador.
PUBLICAÇÃO: FGV-EAESP
PERIODICIDADE: Semestral
ISSN: versão impressa 1806-8979
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://rae.fgv.br/gv-executivo/edicoes
REVISTA LUSO-BRASILEIRA DE DIREITO DO CONSUMO
Reúne artigos com os avanços jurídicos sobre o consumo no Brasil e na Europa e as principais
discussões do tema.
PUBLICAÇÃO: Editora Bonijuris Ltda e J.M. Editora e Livraria Ltda
PERIODICIDADE: Trimestral

ISSN: versão impressa 2237-1168
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
EMAIL/SITE: http://www.livrariabonijuris.com.br/
REVISTA CIÊNCIA JURÍDICA DO TRABALHO
Publicação bimestral de Doutrina, Jurisprudência na íntegra* e ementada, Trabalhista e
Previdenciária (Tribunais Superiores e Regionais), Estudos Jurídicos, Sentenças, Pareceres, Notas e
Comentários, Prática Processual, Legislação e Atos Normativos, com índice Alfabético-remissivo,
ementado e cumulativo. Repositório autorizado de Jurisprudência perante o Tribunal Superior do
Trabalho.
* a partir do vol. 61 a íntegra das jurisprudências se encontram disponíveis em nosso site
PUBLICAÇÃO: Edições Ciência Jurídica
PERIODICIDADE: Bimestral
ISSN: versão impressa 1809-8711
QUALIS/CAPS NA ÁREA DE DIREITO: C
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