PERIÓDICOS DIREITO
1 – REVISTA DIREITO E JUSTIÇA
A Revista cientifica Direito e Justiça, editada pela PUC-RS, é uma boa alternative para
publicação do trabalho desenvolvido na área jurídica, bem como fonte de pesquisa.
ISSN 2016-0527
QUALIS: B1
ACESSO: http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir
2 – REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFMG
A 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. ISSN
1984-1841
QUALIS: B2
ACESSO:
https://www.direito.ufmg.br/revista/index.php/revista/about/editorialPolicies#focusAndS
cope
3 – REVISTA ELETRÔNICA DIREITO E PÓLITICA
A Revista Eletrônica Direito e Politica tem como missão server à comunidade academica
cientifica como um instrument de informção e divugação de inumeras contribuições
produzidas e que merecem ser publicadas. ISSN 1980-7791
QUALIS: B1
ACESSO: http://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp
4 – REVISTA DO DIREITO PUBLICO
A Revista Eletrônica do Direito Público, uma publicação quadrimestral do Programa de
Mestrado em Direito Negocial e do departamento de Direito Público da Universidade
Estadual de Londrina/PR, tem por objetivo publicar artigos científicos de autores de
instituições de ensino e pesquisa, nacionais e estrangeiras, envolvendo temáticas afetas
à área de Direito Público e às linhas de pesquisa do Programa de Mestrado em Direito
Negocial. ISSN 1980-511X
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/direitopub
5 – REVISTA ELETRÔNICA DO CURSO DE DIREITO DA UFSM
A Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM (RECDUFSM - ISSN 1981-3694) foi
criada em 2006 e possui periodicidade quadrimestral. É destinada a profissionais e
pesquisadores da área jurídica no Brasil e no exterior. Aceita artigos inéditos nos
seguintes idiomas: português, inglês, espanhol, italiano ou francês. Tem por finalidade
a publicação de artigos científicos que contribuam para a expansão do conhecimento
na área das Ciências Jurídicas e Sociais. ISSN 1981-3694
QUALIS: A1
ACESSO: https://periodicos.ufsm.br/revistadireito
6 – REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO UFPR
Promovendo um alto nível de pesquisa na esfera jurídica brasileira desde 1953 a Revista
da Faculdade de Direito UFPR é um dos mais antigos periódicos dedicado ao Direito no
Brasil. ISSN 2236-7284
QUALIS: A2

ACESSO: http://revistas.ufpr.br/direito
7 – REVISTA GÊNERO E DIREITO
A missão da Revista Gênero e Direito (G&D) destina-se a informar a comunidade
acadêmica sobre os desafios e perspectivas que revestem a discussão interdisciplinar
do gênero.
O objetivo da G&D é estimular o debate e produção científica com o propósito de
produzir conhecimentos e atuar como transformador social e instrumento de reflexão
para uma isonomia entre os indivíduos.
O público-alvo de nossa revista é pós-doutores, doutores, mestres e estudantes de
pós-graduação. Dessa maneira os autores devem possuir alguma titulação citada ou
cursar algum curso de pós-graduação. Além disso a G&D aceitará a participação em
coautoria. ISSN 2179-7137
QUALIS: A1
ACESSO: http://periodicos.ufpb.br/index.php/ged/index
8 – REVISTA DA FACULDADE MINEIRA DE DIREITO
O Programa de Pós-graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais apresenta à comunidade acadêmica a Revista da Faculdade Mineira de
Direito, com o 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.
Com edição semestral e editoração eletrônica, a Revista publica artigos científicos
inéditos com qualidade reconhecida pelos pares, em sistema de avaliação duplo-cego,
promovida por integrantes do Conselho Científico. ISSN 2318-7999
QUALIS: A1
ACESSO: http://periodicos.pucminas.br/index.php/Direito
9 – REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO
A Revista Brasileira de Direito, inicialmente elaborada pelo Curso de Direito da IMED –
Faculdade Meridional – Passo Fundo-RS –, a partir do ano de 2013, passou a estar
vinculada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da IMED. A revista serve de
referência a divulgação das pesquisas realizadas em âmbito nacional e internacional
de interesse dos programas de pós-graduação stricto sensu, em afinidade às linhas de
pesquisa da revista. ISSN 2238-0604
QUALIS: A1
ACESSO: https://seer.imed.edu.br/index.php/revistadedireito
10 – REVISTA ELETRÔNICA DA FACULDADE DE DIREITO DA UFP
A Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de Pelotas (RFDP) tem periodicidade
semestral; sua finalidade é fomentar a reflexão, a crítica e a pesquisa na área do
Direito. Nesse sentido, a RFDP busca propiciar um meio de apresentação e
divulgação de pesquisas acadêmicas de pesquisadores nacionais e internacionais que
estudam o fenômeno jurídico. Tal participação dar-se-á por meio de artigos, resenhas
de livros e entrevistas. O material deve ser inédito, sendo que as temáticas abordadas
estejam dentro do âmbito do campo jurídico. ISSN 2448-3303
QUALIS: A2
ACESSO: https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/revistadireito
11 – REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL
A Revista de Direito Internacional (RDI) foi criada como instrumento de vinculação de
trabalhos acadêmicos relacionados a temáticas tratadas pelo Direito Internacional
Público e Privado e possui avaliação Qualis B1. Na busca pelo desenvolvimento e

construção de visões críticas a respeito do Direito Internacional, a RDI possui sua linha
editorial dividida em dois eixos. ISSN 2237-1036
QUALIS: B1
ACESSO: https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi
12 – REVISTA DO DIREITO
Os artigos submetidos à Revista do Direito passam, primeiro, por uma avaliação dos
editores-chefes para que este apreciem a sujeição as orientação aos autores. ISSN
1982-9957
QUALIS: A2
ACESSO: https://online.unisc.br/seer/index.php/direito
13 – RFD REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DA UERJ
A Revista da Faculdade de Direito da UERJ é uma publicação científica, vinculada ao
Programa de Pós-Graduação em Direito que publica, semestralmente, artigos em
todas as áreas do Direito. ISSN 2236-3475
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj
14 – IBD CIVIL
O Instituto Brasileiro de Direito Civil – IBDCivil, comprometido com o
desenvolvimento de locus associativo privilegiado para o pensamento, debate e
construção do direito civil contemporâneo à luz da legalidade constitucional, apresenta
a Revista Brasileira de Direito Civil - RBDCivil.. ISSN 2358-6974
QUALIS: B1
ACESSO: https://www.ibdcivil.org.br/rbdc.php
15 – REVISTA DIREITO AMBIENTAL E SOCIEDADE
A Revista Direito Ambiental e Sociedade – RDAS – e um periódico semestral
desenvolvido pelo programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito. ISSN 22370021
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/direitoambiental
16 – REVISTA DIREITO E-NERGIA
A revista congrega produção acadêmica relacionada aos temas Direito e Regulação
de energia, meio-ambiente e gestão de recursos naturais e produção de energia,
especialmente petróleo, nuclear, eólica, solar, biomassa, gás natural e elétrica.. ISSN
2175-6198
QUALIS: B2
ACESSO: https://periodicos.ufrn.br/direitoenergia
17 – REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL
A Revista de Direito Internacional (RDI) foi criada como instrumento de vinculação de
trabalhos acadêmicos relacionados a temáticas tratadas pelo Direito Internacional
Público e Privado e possui avaliação Qualis B1. Na busca pelo desenvolvimento e
construção de visões críticas a respeito do Direito Internacional, a RDI possui sua linha
editorial dividida em dois eixos. ISSN XXXX-XXXX
QUALIS: B1
ACESSO: http://lexcientifico.blogspot.com.br/2016/01/periodicos-de-direitointernacional.html
18 – REVISTA DE DIREITO EM DEBATE
A Revista Direito em Debate é uma publicação semestral do Departamento de
Ciências Jurídicas e Sociais da Unijui. Desde o ano de 1991, sem interrupção, a

Revista Direito em Debate publica estudos de autores brasileiros e estrangeiros que
abordam o direito de modo crítico e interdisciplinar. A editoração da revista é realizada
de forma totalmente eletrônica e de acordo com as exigências científicas
estabelecidas pelo sistema QUALIS de periódicos. Classificada pelo sistema. ISSN
2176-6622
QUALIS: B1
ACESSO: https://www.revistas.unijui.edu.br/index.php/revistadireitoemdebate
19 – REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL PENAL
Das constantes discussões em grupos de estudos e de pesquisas, bem como de
seminários científicos, tendo como um de seus objetos o Direito Processual Penal,
surgiu a necessidade de intensificar a construção e o desenvolvimento científicos dos
institutos desse ramo do Direito. A busca de um espaço próprio ao processo penal cria
possibilidades de desenvolvimento científico crítico-construtivo. ISSN 2525-510X
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.ibraspp.com.br/revista/index.php/RBDPP
20 – REVISTA DE DIREITO BRASILEIRA RDB
A Revista de Direito Brasileira (Brazilian Journal Of Law) – RDB é uma publicação
quadrimestral editada desde 2011 (versão impressa) pelo CONPEDI - Conselho
Nacional de Pesquisa e Pós Graduação em Direito, que visa fomentar o estudo das
questões mais relevantes que envolvem a jurisdição constitucional tanto em âmbito
nacional quanto estrangeiro. Neste sentido, procura-se estudar os principais temas do
Direito Contemporâneo de modo reflexivo e dialético. Objetiva-se criar um campo
vasto de discussão e aproximação do Direito interno e internacional, propiciando um
intercâmbio de informações e soluções sobre as mais diversas questões jurídicas
situadas no âmbito da jurisdição constitucional. ISSN 2358-1352
QUALIS: B3
ACESSO: http://www.rdb.org.br/ojs/index.php/rdb
21 – REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO E JUSTIÇA
A RBDJ é uma revista jurídica semestral, arbitrada, de conteúdo generalista e
circulação internacional, de acesso livre, prioritariamente voltada à comunidade
acadêmico-científica do Direito, com artigos simultaneamente publicados em
português/espanhol e inglês. ISSN XXXX-XXXX
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.revistas2.uepg.br/index.php/direito
22 – REVISTA DIREITO E DIALOGICIDADE
A Revista eletrônica Direito & Dialogicidade, (abrevia-se Rev. Dir. Dialog.), nasceu
da necessidade de um periódico científico para divulgação de pesquisas, estudos e
experiências de profissionais da área do Direito e ciências afins, e, em particular,
promover e estimular a pesquisa e a publicação científica de docentes e discentes do
Departamento de Direito da Universidade Regional do Cariri - URCA e de outras
instituições de ensino superior. ISSN 2178-826X
QUALIS: A1
ACESSO: http://periodicos.urca.br/ojs/index.php/DirDialog
23 – REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO ANIMAL
A Revista Brasileira de Direito Animal nasceu em 2006 por iniciativa do Professor
Doutor Heron Santana Gordilho, da Universidade Federal da Bahia ( UFBA) e do
doutorando da Universidade de Salamanca (Espanha), Luciano Rocha Santana, aos
quais veio a juntar-se o doutorando pela UFBA, Tagore Trajano da Silva.. ISSN XXXXXXXX
QUALIS: A2

ACESSO:
https://portalseer.ufba.br/index.php/RBDA/about/editorialPolicies#focusAndScope
24 – REVISTA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS
Revista de Ciências Jurídicas, ISSN 1518-0719 (impresso) e ISSN 2179-1511 (online), é publicada semestralmente pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da
Universidade Estadual de Maringá. A revista publica Artigos científicos, resenhas
críticas, jurisprudências comentadas e comunicações pertinentes à Ciência jurídica
Brasileira. ISSN 1518-0719
QUALIS: B5
ACESSO: http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/RevCiencJurid
25 – REVISTA DO CURSO DE DIREITO DO UNIFOR
A Revista do Curso de Direito do UNIFOR, publicação semestral e on line do curso de Direito do
UNIFOR, é um veículo de socialização e disseminação dos estudos produzidos pelo curso de Direito
para toda a comunidade acadêmica e profissionais da área de Direito, com proposta inter e
multidisciplinar. ISSN XXXX-XXXX

QUALIS: B3
ACESSO: https://periodicos.uniformg.edu.br:21011/periodicos/
26 – REVISTA OPINIÃO JURÍDICA
A Revista Opinião Jurídica (ISSN 1806-0420 e-ISSN 2447-6641) tem periodicidade
semestral e, a partir de 2017, passa a ser veiculada apenas por via eletrônica.
O periódico atende aos padrões internacionais, de acordo com o governo brasileiro, o
qual lhe outorga estrato A2 no ranking de periódicos do Programa Qualis da Capes. É
um periódico da área do Direito, que tem como intuito a divulgação de pesquisas
científicas de excelência, com alto grau de exogenia (de pelo menos 75%),
observadas as linhas de pesquisa da revista. ISSN 2447-6641
QUALIS: A2
ACESSO: http://periodicos.unichristus.edu.br/index.php/opiniaojuridica
27 – REVISTA DE ESTUDO EMPÍRICOS EM DIREITO
A Revista de Estudos Empíricos em Direito tem por missão fomentar uma cultura de
pesquisa empírica no universo do direito. Trata-se de uma revista acadêmica que
objetiva, por meio da publicação de pesquisas empíricas e de reflexões teóricas sobre
pesquisa, contribuir para uma maior abertura da academia jurídica a toda uma
produção de diversas disciplinas que se debruçam sobre algum aspecto do direito.
Há por detrás deste projeto a crença de que tanto o aporte de dados de pesquisa
empírica quanto uma reflexão metodológica e epistemológica sobre esse tipo de
pesquisa podem ser fatores de grande contribuição o avanço do conhecimento do
direito enquanto fenômeno social.. ISSN 2319-0817
QUALIS: B1
ACESSO: http://www.reedpesquisa.org/ojs-2.4.3/index.php/reed/index
28 – REVISTA DIREITO E LIBERDADE
A Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte lança em 28 de abril de 2017, a
primeira edição do Volume 19 da Revista Direito e Liberdade (RDL), atendendo
periodicidade quadrimestral. ISSN 1809-3280
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade
29 – REVISTA DIREITO E DEMOCRACIA
Destinada ao fortalecimento e aprofundamento dos vínculos entre acadêmicos,
docentes, alunos e pesquisadores, a Revista Direito e Democracia está aberta ao
recebimento de trabalhos com as mais diversas abordagens teóricas, práticas e

metodológicas, inclusive interdisciplinares, que se enquadram no eixo temático. ISSN
1518-1685
QUALIS: XX
ACESSO: http://www.periodicos.ulbra.br/index.php/direito
30 – REVISTA DE DIREITO INTERNACIONAL ECONÔMICO E TRIBUTÁRIO
O escopo temático da Revista é o Direito Internacional Tributário e o Direito
Internacional Econômico, em seus múltiplos aspectos. O entrelaçamento das áreas de
interesse da Revista resulta do caráter interdisciplinar das matérias sob o campo de
investigação e bem assim da transdiciplinariedade intrínseca dos ramos do Direito que
estão sob seu foco. Embora a Revista tenha por objetivo principal publicar textos de
caráter acadêmico, publicará também textos de caráter profissional que se adequem à
sua proposta editorial, e também de temas ligados a esses ramos do direito como O
Direito Financeiro. São aceitos para publicação textos em português, espanhol e
inglês. ISSN 2318-8529
QUALIS: B2
ACESSO: https://portalrevistas.ucb.br/index.php/RDIET

