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Orientações aos colaboradores da Revista Justiça e Sistema Criminal

Histórico e missão

A Revista Justiça e Sistema Criminal é um espaço para divulgação da produção científica 
e acadêmica de temas relativos ao sistema criminal, compreendendo aspectos relacionados tanto 
ao Direito e ao Processo Penal quanto à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia Jurídico-
-Penal e à Filosofia do Direito Penal, que visa principalmente difundir modernas tendências das 
áreas referidas, em sentido crítico e evolutivo. 

Os temas principais estão vinculados ao desenvolvimento dos trabalhos do Grupo 
de Estudos Modernas Tendências do Sistema Criminal, que reúne pesquisadores de diversas 
universidades e acadêmicos de graduação e pós-graduação da FAE Centro Universitário. Entre 
nossos leitores, encontram-se professores, alunos de graduação e pós-graduação, profissionais 
da área jurídica e consultores de empresas públicas e privadas.

Objetivo

O objetivo da Revista Justiça e Sistema Criminal é promover a publicação de temas 
relacionados ao Direito e ao Processo Penal quanto à Criminologia, à Política Criminal, à Sociologia 
Jurídico-Penal e à Filosofia do Direito Penal.

Pretende-se contribuir para o desenvolvimento teórico do modelo de controle social 
criminal a partir da difusão de ideias modernas e críticas que ajudem na construção de um perfil 
humanista do sistema criminal.

Assim, será dada prioridade à publicação de artigos que, além de inéditos, nacional e 
internacionalmente, tratem de temas contemporâneos relacionados com a matéria criminal e 
que tenham perfil preferencialmente crítico.

Orientação editorial

Os trabalhos selecionados pela Revista Justiça e Sistema Criminal serão aqueles que 
melhor se adequem às linhas de pesquisa desenvolvidas pelo Grupo de Estudos Modernas 
Tendências do Sistema Criminal, acessíveis pela plataforma de grupos de pesquisa do CNPq.

Os trabalhos podem versar tanto sobre análises teóricas quanto experiências da práxis 
jurídica, resultantes de estudos de casos ou pesquisas direcionadas que exemplifiquem ou tragam 
experiências, fundamentadas teoricamente e que contribuam com o debate estimulado pelo 
objetivo da revista.

Enfatiza-se a necessidade de os autores respeitarem as normas estabelecidas nas Notas para 
Colaboradores. Os trabalhos serão publicados de acordo com a ordem de aprovação.

Focos

O principal requisito para publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal consiste em 
que o artigo represente, de fato, contribuição científica. Tal requisito pode ser desdobrado nos 
seguintes tópicos:

– O tema tratado deve ser relevante e pertinente ao contexto e ao momento e, 
preferencialmente, pertencer à orientação editorial.
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– O referencial teórico-conceitual deve refletir o estado da arte do conhecimento na área.
– O desenvolvimento do artigo deve ser consistente, com princípios de construção 

científica do conhecimento.
– A conclusão deve ser clara e concisa e apontar implicações do trabalho para a teoria 

e/ou para a prática jurídico-penal. Espera-se, também, que os artigos publicados na 
Revista Justiça e Sistema Criminal desafiem o conhecimento e as práticas estabelecidas 
com perspectivas provocativas e inovadoras.

Escopo

A Revista Justiça e Sistema Criminal tem interesse na publicação de artigos de 
desenvolvimento teórico e prático forense.

Os artigos de desenvolvimento teórico devem ser sustentados por ampla pesquisa 
bibliográfica e devem propor novos modelos e interpretações para aspectos relacionados ao 
sistema criminal.

Os trabalhos empíricos devem fazer avançar o conhecimento na área, por meio 
de pesquisas metodologicamente bem fundamentadas, criteriosamente conduzidas e 
adequadamente analisadas.

Normas de Publicação Para os Autores

– Os trabalhos encaminhados para publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal 
consideram-se licenciados a esta pelo prazo de duração dos direitos patrimoniais do 
autor. Os trabalhos também poderão ser publicados em outros lugares, em qualquer 
tipo de mídia, impressa ou eletrônica, mas a responsabilidade referente aos direitos 
de autoria, em face da publicação na Revista Justiça e Sistema Criminal, serão de 
responsabilidade exclusiva do autor.

– Os trabalhos devem ser enviados pelo correio eletrônico, para o endereço (revistajsc@
sistemacriminal.org). Recomendamos a utilização do processador de texto Microsoft 
Word 97. Pode-se, no entanto, utilizar qualquer processador de texto, desde que 
os arquivos sejam gravados no formato RTF, que é um formato de leitura comum a 
todos os processadores de texto.

– Não há um número predeterminado de páginas para os textos. Esse número deve ser 
adequado ao assunto tratado. Os parágrafos devem ser alinhados à esquerda. Não 
devem ser usados recuos, deslocamentos, nem espaçamentos antes ou depois. Não se 
deve utilizar o tabulador <TAB> para determinar os parágrafos: o próprio <ENTER> 
já o determina. Como fonte, usar o Arial, corpo 12. Os parágrafos devem ter entrelinha 
1,5; as margens superior e inferior 2,0 cm e as laterais 3,0 cm. O tamanho do papel 
deve ser A4. 

– Os trabalhos deverão ser precedidos por uma folha na qual se fará constar 
impreterivelmente: título do trabalho, nome do autor (ou autores), qualificação 
(situação acadêmica, títulos, instituições às quais pertença e principal atividade 
exercida), endereço completo para correspondência, telefone, fax e e-mail, além 
da autorização de publicação do artigo.
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– As referências bibliográficas deverão ser de acordo com a NRB 6023/2002 da ABNT. 
Deverão constar nas referências: SOBRENOME, Nome do autor. Título da obra em 
negrito. Tradução. Edição. Local: Editora, data.

– Os trabalhos deverão ser precedidos por um breve Resumo (10 linhas no máximo) em 
português e em outra língua estrangeira, e de um Sumário, do qual deverão constar 
os itens com até três dígitos.

– Deverão ser destacadas as palavras-chave limitadas ao número de 5 (cinco) também 
em português e em outra língua estrangeira. Palavras ou expressões que expressem 
as ideias centrais do texto, as quais possam facilitar posterior pesquisa ao trabalho.

– Todo destaque que se queira dar ao texto deve ser feito com o uso de itálico. Jamais 
deve ser usado o negrito ou a sublinha. Citações de textos de outros autores deverão 
ser feitas entre aspas, sem o uso de itálico. A introdução e a bibliografia, no sumário, 
não deverão ser numeradas.

– Não será prestada nenhuma remuneração autoral pela licença de publicação dos 
trabalhos. Em contrapartida, o colaborador receberá 2 (dois) exemplares do periódico 
em cujo número seu trabalho tenha sido publicado ou do produto digital, quando 
contido em suporte físico.

– Os trabalhos que não se ativerem a essas normas serão devolvidos a seus autores, que 
poderão reenviá-los, desde que efetuadas as modificações necessárias.

– A seleção dos trabalhos para publicação é de competência do Conselho Editorial da 
Revista. Todos os trabalhos serão primeiramente lidos pelos coordenadores das Revistas, 
que os distribuirão, conforme a matéria, para os conselheiros ou ainda para pesquisadores 
que não sejam conselheiros da Revista, mas tenham reconhecida produção científica 
na área. Eventualmente, os trabalhos poderão ser devolvidos ao autor com sugestões 
de caráter científico, que, caso as aceite, poderá adaptá-lo e reencaminhá-lo para nova 
análise. Não será informada a identidade dos responsáveis pela análise dos trabalhos. 
Os trabalhos recebidos e não publicados não serão devolvidos.

Permuta

A Revista Justiça Criminal faz permuta com as principais faculdades e universidades do 
Brasil, da Espanha, da Argentina e da Nicarágua.

Envio de artigos
Os artigos deverão ser encaminhados para:

FAE Centro Universitário - Grupo de Pesquisas Modernas Tendências do Sistema Criminal

Rua 24 de Maio, 135

80230-080 Curitiba -PR

E-mail disponível no site www.sistemacriminal.org

Fone: (41) 2105-4098 - Fax: (41) 2105-4195

Agradecemos o seu interesse pela Revista Justiça e Sistema Criminal e esperamos tê-lo(a) 
como colaborador(a) frequente.




