
 
 

Chamada de Artigos, Resenhas e Ensaios para o Periódico Constituição, Economia 

e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional 

 

Invitación a publicar Artículos, Reseñas y Ensayos en la Revista  

Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia 

Brasileira de Direito Constitucional 

 

Call for Articles, Reviews and Essays for the publication Constituição, Economia e 

Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional (Constitution, Economics and Development: Law Journal of the 

Brazilian Academy of Constitutional Law)  

 

 

 A Revista Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da 

Academia Brasileira de Direito Constitucional (ISSN 2177-8256, disponível em 

http://www.abdconst.com.br/revistas.php), com periodicidade semestral, está recebendo 

artigos, resenhas e ensaios para a publicação dos seus segundo e terceiro número até 27 

de setembro, de acordo com as informações abaixo. 

 Cordialmente, 

 Ilton Norberto Robl Filho - Editor Responsável. 

 

La Revista Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da 

Academia Brasileira de Direito Constitucional (ISSN 2177-8256, disponible en 

http://www.abdconst.com.br/revistas.php), con periodicidad semestral, está recibiendo 

artículos, reseñas y ensayos para la  publicación de sus segundo y tercero números hasta 

27 de setiembre, de acuerdo con las informaciones que se mencionan más abajo. 

 Un cordial saludo, 

 Ilton Norberto Robl Filho - Editor Responsable. 

 

The Law Journal Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista 

Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ISSN 2177-8256, 

available at http://www.abdconst.com.br/revistas.php), published every semester, is 

receiving articles, reviews and essays to be published in its second and third editions 

until September 27, according to the information below. 

 

 Cordially,  

 Ilton Norberto Robl Filho – Chief Editor 

 



Português - Linha Editorial: o periódico científico Constituição, Economia e 

Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional publica artigos, resenhas e ensaios inéditos nos âmbitos da teoria e da 

dogmática jurídica, privilegiando a perspectiva transdiciplinar, assim como de outros 

saberes, sobre Constituição, Economia e Desenvolvimento.  

A linha editorial incentiva a produção de estudos das relações jurídico-constitucionais 

com a prática e o pensamento econômicos a partir da perspectiva democrática e da 

efetivação dos direitos fundamentais. Ainda, fomenta as discussões acadêmicas sobre o 

desenvolvimento econômico, jurídico, humano e social e uma leitura crítica da Escola 

Law and Economics. 

Avaliação dos Artigos: Os artigos, resenhas e ensaios são analisados pelo Editor 

Responsável, primeiramente, para verificar a pertinência com a linha editorial da 

Revista. Posteriormente, é feito o blind peer review, ou seja, os trabalhos científicos são 

remetidos a dois professores-pesquisadores doutores, sem a identificação dos autores, 

para a devida avaliação de forma e de conteúdo. Após a análise dos pareceristas, o 

editor chefe informará aos autores o parecer negativo pela publicação ou requererá as 

alterações sugeridas pelos pareceristas. Neste caso, os autores deverão realizar as 

modificações propostas para prosseguir o processo de exame do trabalho e, a partir das 

alterações feitas, os pareceristas emitirão a opinião pela publicação ou não do texto. 

Envio dos Trabalhos Científicos: todos os artigos, resenhas e ensaios deverão ser 

enviados para o Editor Responsável da Revista Constituição, Economia e 

Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional, Ilton Norberto Robl Filho, no endereço eletrônico 

ilton@abdconst.com.br, acompanhados 1) de uma autorização expressa para publicação, 

divulgação e comercialização por editora indicada pela ABDCONST e 2) de declaração 

de responsabilidade do autor sobre a autoria do texto e da submissão às regras e aos 

prazos editoriais, afirmando expressamente o caráter inédito do trabalho. 

Principais Normas Editoriais de Formatação: os trabalhos serão redigidos em 

português, espanhol ou inglês e digitados em processador de texto Word. 

Fonte para o corpo do texto: Times New Roman tamanho 13; 

Fonte para as notas de rodapé e citações longas de mais de 3 linhas: Times New Roman 

tamanho 11; 

Entrelinhamento para o corpo do texto: 1,5; 

Entrelinhamento para as notas de rodapé e citações longas: 1,0; 

Preferência ao uso da terceira pessoa do singular; 

Estilo utilizado nas palavras estrangeiras: itálico; 

Estilo utilizado para destacar palavras do próprio texto: negrito; 

Número de páginas: no mínimo 10 e no máximo 30 páginas, justificado e com páginas 

não numeradas, podendo a juízo do Editor Responsável ser publicado artigo com mais 

de 30 páginas. 

Normas Editorias de Estrutura do Texto: os artigos, resenhas e ensaios deverão 

conter os elementos abaixo: 

Cabeçalho: título, subtítulo, nome do(s) autor(es) – o número máximo de autores é três; 

Título: deve ser claro e objetivo, podendo ser complementado por um subtítulo separado 

por dois pontos, em fonte maiúscula e minúscula, em negrito e centralizado; 

Nome do(s) autor(es): indicação por extenso depois do título, alinhado à esquerda; 

Créditos: qualificação e endereço eletrônico do(s) autor(es), informados abaixo do 

nome; 

Resumo: síntese do conteúdo do artigo de 100 a 250 palavras, incluindo tabelas e 

gráficos, em voz ativa e na terceira pessoa do singular e localizado antes do texto 



(ABNT – NBR 6028); expressar na primeira frase do resumo o assunto tratado, situando 

no tempo e no espaço; dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular; ressaltar os 

objetivos, métodos, resultados e as conclusões do trabalho; 

Resumo em outra língua: nos textos em português e espanhol, será apresentado um 

resumo em inglês. Nos trabalhos em inglês e espanhol, o Editor Responsável 

providenciará, caso os autores não encaminhem, a tradução do resumo para o português; 

Palavras-chave: até 5 (cinco) palavras significativas que expressem o conteúdo do 

artigo, escritas em negrito, alinhamento à esquerda, separados por ponto e vírgula ou 

ponto;  

Palavras-chave em outra língua: nos textos em português e espanhol, serão apresentadas 

palavras-chave em inglês. Nos trabalhos em inglês e espanhol, o editor responsável 

providenciará, caso os autores não encaminhem, a tradução das palavras-chave para o 

português; 

Sumário: informação das seções que compõem o artigo, numeradas progressivamente 

em algarismo arábico; 

Texto do artigo: deverá apresentar como partes uma introdução, desenvolvimento e 

conclusão, antecedida pelo resumo, resumo em outra língua (português e espanhol), 

palavras-chave e palavras-chave em outra língua (português e espanhol); 

Citação, notas de rodapé e referências bibliográficas: deve-se seguir a ABNT – NBR 

10520. As referências bibliográficas completas devem ser apresentadas no final do 

texto; 

Anexo: material complementar ao texto, incluído ao final apenas quando indispensável; 

Tabelas ou gráficos: devem ser adotadas as “normas de apresentação tabular” 

publicadas pelo IBGE. 

Conselho Editorial: Editor Responsável Ilton Norberto Robl Filho (Coordenador de 

Pesquisa e dos Grupos de Estudos Nacionais da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional, Coordenador Adjunto do Curso de Direito da Unibrasil, Advogado 

Membro da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/PR, Vice-Presidente do Centro de 

Estudos Jurídicos da Pós-Graduação em Direito da UFPR e Doutorando, Mestre e 

Bacharel em Direito pela UFPR). 

Membros do Conselho Editorial: Antonio Carlos Wolkmer (Coordenador e Professor do 

Programa de Pós-Graduação em Direito da UFSC e Doutor em Direito da UFSC), 

António José Avelãs Nunes (Professor Catedrático da Faculdade de Direito de Coimbra, 

Doutor Honoris Causa da UFPR e Doutor em Direito pela Faculdade de Direito de 

Coimbra), Eroulths Cortiano Junior (Professor do Programa de Pós-Graduação e da 

Graduação em Direito da UFPR, Presidente da Comissão de Ensino Jurídico da 

OAB/PR e Doutor em Direito pela UFPR), Fábio Nusdeo (Professor Titular da 

Faculdade de Direito do Largo São Francisco – USP e Doutor em Economia pela USP), 

Marco Aurélio Marrafon (Vice-Presidente da ABDConst, Professor da Faculdade de 

Direito da UERJ e Doutor em Direito pela UFPR), Marcos Augusto Maliska (Professor 

do Mestrado em Direito da Unibrasil e Doutor em Direito pela UFPR), Marcus Firmino 

Santiago (Professor do Curso de Direito das Faculdades Espam/Projeção – Brasília e 

Doutor em Direito pela Universidade Gama Filho), Mariana Mota Prado (Professora da 

Faculdade de Direito da Universidade de Toronto e Doutora em Direito pela 

Universidade de Yale) e Ricardo Lobo Torres (Professor Titular da Faculdade de 

Direito da UERJ e Doutor em Filosofia pela UGF). 

 

Español - Línea Editorial: la publicación periódica científica Constituição, Economia 

e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional edita artículos, reseñas y ensayos inéditos en los ámbitos de la teoría y 



de la dogmática jurídica, privilegiándose la perspectiva transdisciplinar, así como de 

otros saberes relacionados con la Constitución, Economía y el Desarrollo.  

La línea editorial incentiva la producción de estudios en torno de las relaciones jurídico-

constitucionales con la práctica y el pensamiento económicos desde la perspectiva 

democrática y de la efectividad de los derechos fundamentales. Asimismo, fomenta los 

debates académicos sobre el desarrollo económico, jurídico, humano y social y a una 

lectura crítica de la Escuela Law and Economics. 

Evaluación de los Artículos: Los artículos, reseñas y ensayos son analizados 

primeramente por el Editor Responsable para verificarse la adecuación del trabajo a la 

línea editorial de la Revista. Posteriormente se realiza una evaluación blind peer review 

que consiste en la remisión de dichos trabajos científicos a dos profesores-

investigadores doctores, sin que conste la identificación de los autores, para someterlos 

a la revisión de la forma y del contenido. Tras el análisis de los evaluadores, el editor 

jefe les informará a los autores el parecer negativo para la publicación o les solicitará 

los cambios sugeridos por los evaluadores. En este caso, los autores habrán de realizar 

las rectificaciones pertinentes para que se pueda proseguir con el proceso de examen del 

trabajo y, a partir de las alteraciones hechas, los evaluadores emitirán una opinión para 

la publicación o no del texto. 

Envío de los Trabajos Científicos: todos los artículos, reseñas y ensayos deberán ser 

enviados al Editor Responsable de la Revista Constituição, Economia e 

Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional, Ilton Norberto Robl Filho, por correo electrónico a la siguiente  

dirección ilton@abdconst.com.br, acompañados 1) de una autorización expresa para su 

publicación, divulgación y comercialización en la editora indicada por ABDCONST y 

2) de una declaración de responsabilidad del autor sobre la autoría de la obra y su 

aceptación a las reglas y a los plazos editoriales, afirmándose expresamente el carácter 

inédito del trabajo. 

Principales Normas Editoriales y su Formato: los trabajos deberán estar redactados 

en portugués, español o inglés y digitalizados en procesador de texto Word. 

Fuente para el cuerpo del texto: Times New Roman tamaño 13; 

Fuente para las notas a pie de página y para las citas textuales, cuando sean superiores a 

3 líneas: Times New Roman tamaño 11; 

Interlineado para el cuerpo del texto: 1,5; 

Interlineado para las notas a pie de página y citas textuales largas: 1,0; 

Se da preferencia al uso de la tercera persona del singular; 

Estilo de fuente para palabras extranjeras: cursiva; 

Estilo de fuente para destacar las palabras dentro del propio texto: negrita; 

Número de páginas: no inferior a 10 y no superior a 30 páginas, justificado y con 

páginas no enumeradas, el artículo cuya extensión supere las 30 páginas podrá ser 

publicado si el Editor Responsable lo juzga conveniente. 

Normas Editoriales para la Estructura del Texto: los artículos, reseñas y ensayos 

deberán contener los siguientes elementos: 

Encabezado: título, subtítulo, nombre del autor o autores – el número de autores no 

deberá exceder de tres; 

Título: debe ser claro y objetivo y puede ser complementado por un subtítulo separado 

por dos puntos, en fuente mayúscula y minúscula, en negrita y centralizado; 

Nombre del autor o autores: completo después del título, alineado a la izquierda; 

Créditos: cualificación académica y dirección de correo electrónico del autor o  autores 

que hayan sido informados debajo del nombre; 



Resumen: síntesis del contenido del artículo de entre 100 a 250 palabras, incluyendo 

tablas y gráficos, en voz activa y en tercera persona del singular y colocado antes do 

texto (ABNT – NBR 6028); se deberá expresar en la primera frase del resumen el 

asunto de que se trata, situándolo en el tiempo y en el espacio; dársele preferencia al uso 

de la tercera persona del singular y resaltar los objetivos, métodos, resultados y las 

conclusiones del trabajo; 

Resumen en otro idioma: los textos redactados en portugués y en español, deberán 

presentarse acompañados de un resumen en inglés. Los autores cuyos trabajos hayan 

sido redactados en inglés y español, el Editor Responsable se encargará, en caso de que 

no lo hagan ellos, de providenciar la traducción del resumen en portugués; 

Palabras-clave: hasta 5 (cinco) palabras significativas que expresen el contenido del 

artículo, escritas en negrita, alineadas a la izquierda, separadas por punto y coma o 

punto;  

Palabras-clave en otro idioma: los textos en portugués y español, vendrán acompañados 

de las palabras-clave en inglés. Los autores cuyos trabajos hayan sido redactados en 

inglés y español, el editor responsable se encargará de providenciar, en caso de que no 

lo hagan, la correspondiente traducción de las palabras-clave en portugués; 

Sumario: la información de las secciones que componen el artigo, deberán ir numeradas  

en guarismo arábigo por orden de aparición en el texto; 

Texto del artículo: tendrá que presentar como partes: una introducción, el desarrollo y la 

conclusión, antecedida por el resumen, resumen en otro idioma (portugués y español), 

palabras-clave y palabras-clave en otro idioma (portugués y español); 

Citas, notas a pie de página y referencias bibliográficas: ABNT – NBR 10520. Las 

referencias bibliográficas completas se deberán colocar al final del texto; 

Anexo: material complementario al texto se incluirá al final apenas cuando sea 

indispensable; 

Tablas o gráficos: los datos deben adoptar las “normas de presentación tabular” 

publicadas por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística). 

Consejo Editorial: Editor Responsable Ilton Norberto Robl Filho. Coordinador de 

Investigación y de los Grupos de Estudio Nacionales en la Academia Brasileira de 

Direito Constitucional, Coordinador Adjunto de la Licenciatura en Derecho de la 

Unibrasil, Abogado Miembro de la Comisión de Enseñanza Jurídica de la OAB/PR 

(Colegio de Abogados de Brasil/ Paraná), Vicepresidente del Centro de Investigaciones 

Jurídicas do Programa de Postgrado en Derecho de la UFPR (Universidade Federal do 

Paraná)  y Doctorando, con grado de Maestría y Licenciado en Derecho por la UFPR 

(Universidade Federal do Paraná). 

Miembros del Consejo Editorial: Antonio Carlos Wolkmer .Coordinador y Profesor del 

Programa de Posgrado en Derecho de la UFSC (Universidade Federal de Santa 

Catarina) y Doctor en Derecho por la UFSC. António José Avelãs Nunes .Profesor 

Catedrático de la Faculdade de Direito de Coimbra, Doctor Honoris Causa por la 

UFPR y Doctor en Derecho por la Faculdade de Direito de Coimbra. Eroulths Cortiano 

Junior. Profesor del Programa de Posgrado y de la Licenciatura en Derecho de la UFPR, 

Presidente de la Comisión de Enseñanza Jurídica en la OAB/PR y Doctor en Derecho 

por la UFPR. Fábio Nusdeo. Profesor Titular de la Faculdade de Direito do Largo São 

Francisco – USP (Universidade de São Paulo) y Doctor en Economía por la USP. 

Marco Aurélio Marrafon. Vicepresidente de la Academia Brasileira de Direito 

Constitucional, Profesor de la Facultad de Derecho de la UERJ (Universidade do 

Estado de Rio de Janeiro) y Doctor en Derecho por la UFPR. Marcos Augusto Maliska. 

Profesor del Curso de Maestría en Derecho de la Unibrasil y Doctor en Derecho por la 

UFPR. Marcus Firmino Santiago es Profesor en la Facultad de Derecho del Curso 



Espam/Projeção – Brasília y Doctor en Derecho por la UGF (Universidade Gama 

Filho). Mariana Mota Prado es Profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad 

de Toronto y Doctora en Derecho por la Universidad de Yale. Ricardo Lobo Torres. 

Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la UERJ (Universidade do Estado de Rio 

de Janeiro) y Doctor en Filosofía por la UGF (Universidade Gama Filho). 

 

English - Editorial line: the Law Journal Constituição, Economia e Desenvolvimento: 

Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional publishes 

unpublished articles, reviews and essays within the ambit of law theory and dogmatism, 

especially with the transdisciplinary perspective, as well as other knowledge areas, 

about Constitution, Economics and Development.      

The editorial line encourages the production of studies on constitutional law relations 

with the economical practice and thinking, from the democratic perspective and the 

stating of fundamental rights. Yet, it motivates academic discussions on economic, law, 

human and social development and a critical reading of the Law and Economics School.  

Evaluation of Articles: Articles, reviews and essays are firstly analyzed by the Chief 

Editor to verify if they are pertinent to the Law Journal editorial line. Then, they are sent 

for blind peer review – scientific works are sent to two PhD professors-researchers, with 

no author identification, to evaluate structure and content. After the professors' analysis, 

the chief editor will inform the authors of negative opinions or will require suggested 

changes. In this case, authors should do the suggested changes, and professors will give 

a second opinion for publishing the text or not. 

Sending Scientific Works: Every article, review and essay should be sent to Ilton 

Norberto Robl Filho – Chief Editor of Revista Constituição, Economia e 

Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito 

Constitucional – to the email ilton@abdconst.com.br, along with 1) an express 

authorization for publishing, promotion and commercialization by a press indicated by 

ABDCONST, and 2) the author's declaration of responsibility about text authorship and 

submission to editorial rules and deadlines, expressing the unpublished nature of the 

work.   

Main Editorial Rules for Formatting: Works shall be written in Portuguese, Spanish 

or English in a Microsoft Word document.  

- Main text font: Times New Roman, size 13 

- Font for footnotes and long quotations (more than 3 lines): Times New Roman, size 11 

- Main text line spacing: 1.5 

- Footnotes and long quotations line spacing: 1.0 

- Preferably written in third person singular 

- Foreign words style: italics 

- Text highlighted words style: bold 

- Number of pages: minimum of 10 and maximum of 30 pages, justified text with un-

numbered pages; Chief Editor may publish articles with more than 30 pages. 

Editorial Rules for Text Structure: Articles, reviews and essays should have the 

following parts: 

- Heading: title, subtitle, name of the author(s) – maximum of three authors 

- Title: It should be clear and objective, and it may be complemented by a subtitle 

separated by colon, in upper and lower case, in bold and center aligned 

- Name of the author(s): indicated after the title, left aligned 

- Credits: qualifications and authors' emails below the names 

- Abstract: synopsis of the article contents from 100 to 250 words, including tables and 

graphics, in active voice and third person singular, before the text (ABNT – NBR 



6028); it should express the subject in the first sentence of the abstract, determining 

time and space; preferably written in third person singular; it should highlight 

objectives, methods, results and conclusions of the work 

- Abstract in other language: for Portuguese and Spanish texts, there will be an abstract 

in English. For works in English and Spanish, the Chief Editor will provide the abstract 

translation to Portuguese – if authors do not send it 

- Key-words: up to 5 (five) significant words that express the content of the article, 

written in bold, left aligned, separated by semicolon or dot      

- Key-words in other language: for Portuguese and Spanish texts, there will be key-

words in English. For works in English and Spanish, the Chief Editor will provide the 

key-words translation to Portuguese – if authors do not send it 

- Summary: information about the article sections, progressively numbered in Arabic 

numerals 

- Article text: it should present an introduction, main text and conclusion – after the 

abstract, abstract in other language (Portuguese and Spanish), key-words and key-words 

in other languages (Portuguese and Spanish) 

- Quotations, footnotes and bibliographic references: ABNT – NBR 10520. Complete 

bibliographic references should be presented at the end of the text 

- Appendix: material to complement the text, included at the end if necessary 

- Tables or graphics: refer to "normas de apresentação tabular" (tabular presentation 

rules), published by IBGE. 

Editorial Council: Chief Editor Ilton Norberto Robl Filho (Coordinator of Research 

and of the National Study Groups at the Brazilian Academy of Constitutional Law, 

Adjunct Coordinator of the Law Course at Unibrasil, Lawyer Member of the Law 

Education Commission at OAB/PR, Vice-President of the Center of Legal Studies at 

UFPR, PhD student, Master and Bachelor in Law from UFPR). 

Editorial Council Members: Antonio Carlos Wolkmer (Coordinator and Professor of the 

Post-Graduation Program in Law at UFSC and PhD in Law from UFSC), António José 

Avelãs Nunes (Full Professor at Coimbra Faculty of Law, PhD Honoris Causa from 

UFPR and PhD in Law from Coimbra Faculty of Law), Eroulths Cortiano Junior 

(Professor of the Program of Post-Graduation and Graduation in Law at UFPR, 

President of the Law Education Commission at OAB/PR and PhD in Law from UFPR), 

Fábio Nusdeo (Full Professor at Largo São Francisco Faculty of Law – USP and PhD in 

Economics from USP), Marco Aurélio Marrafon (Vice-President of the Brazilian 

Academy of Constitutional Law, Professor at UERJ Faculty of Law and PhD in Law 

from UFPR), Marcos Augusto Maliska (Professor of the Master course in Law at 

Unibrasil and PhD in Law from UFPR), Marcus Firmino Santiago (Professor of Law at 

Espam/Projeção – Brasília and PhD in Law from UGF), Doutor em Direito pela 

Universidade Gama Filho), Mariana Mota Prado (Professor of Law at Toronto 

University and PhD in Law from Yale University) and Ricardo Lobo Torres (Full 

Professor at UERJ Faculty of Law and PhD in Philosophy from UGF). 

 


