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EDITORIAL

A Revista Thesis Juris é um periódico científico semestral da comunidade jurídica,
com chamada permanente, apoiado pela Universidade Nove de Julho - UNINOVE, que tem
por escopo a difusão de estudos, pesquisas e documentos sobre temas livres e atuais da área
do direito e afins, priorizando as contribuições acadêmicas direcionadas para a análise crítica
dos novos fenômenos jurídicos.
Utilizamos o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, software
desenvolvido especificamente para a criação e gestão de publicações periódicas eletrônicas,
ferramenta traduzida e customizada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia – IBICT, baseado no sistema Open Journal Systems – OJS, da Universidade
British Columbia.
Atualmente, tal periódico conta com o conselho editorial e o quadro de pareceristas
compostos por professores doutores, vinculados a instituições de ensino superior de
qualidade, reconhecidas no meio acadêmico e distribuídas por diversos estados do Brasil e do
exterior, critérios que corroboram com a exogenia do projeto.
Cumprindo o compromisso de colaborar com a excelência da pesquisa em direito no
Brasil, a Revista Thesis Juris já conta com o seu International Standard Serial Number ISSN (2317-3580) e segue no processo de indexação, pelo que já resta cadastrada em bases de
dados como Latindex, Diadorim, portal do SEER, Sherpa/Romeo, Sumário.org, Livre,
Electronic Journals Library e EBSCOHOST.
Todos os trabalhos submetidos à Revista Thesis Juris são avaliados, em primeiro
lugar, por esta editora, que examina a adequação do trabalho à linha editorial da revista,
aspectos formais e metodológicos elementares, entre outros, considerando, ainda, o espaço
disponível para publicação. Após essa etapa, o texto é enviado a, no mínimo, dois
pareceristas, pelo sistema double blind peer review, que garante a privacidade de autor e
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avaliadores, para que sejam analisados a sua forma e o conteúdo, e emitido o parecer a ser
disponibilizado ao autor do trabalho.
Dentro de tais critérios, é com grande satisfação que apresentamos ao grande público o
terceiro volume da Revista Thesis Juris, composto por trabalhos que alcançaram grande
destaque, após rigorosa e disputada seleção, envolvendo autores de diversas instituições de
ensino, sediadas por todo o Brasil.
Os textos em tela, abaixo especificados, pelo rigor técnico, sensibilidade, originalidade
e coragem na escolha dos temas, bem como pelo grande valor científico que demonstram,
certamente em muito contribuirão para aperfeiçoamento do direito no país.
Nossa expectativa, no presente volume, é fornecer instrumentos para que
pesquisadores e aplicadores do direito compreendam a dimensão crítica de tradicionais
institutos jurídicos, redimensionando-os e, assim, disseminando as bases para o
desenvolvimento de uma ciência jurídica ainda mais próxima da realidade do cotidiano.
Boa leitura!

São Paulo, 20 de dezembro de 2013.
Mariana Ribeiro Santiago.
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