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A ANAJURE (Associação Nacional de Juristas Evangélicos) torna público o Edital 

n.1/2019 da ReBraDiR - REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO E RELIGIÃO , que 

receberá, para análise e seleção, artigos científicos que comporão a publicação Nº1 da 

Revista. 

A Revista será publicada por meio eletrônico, com periodicidade semestral, com o devido 

registro no ISSN (Internacional Standard Serial Number), sendo um espaço reservado 

para publicação gratuita de trabalhos doutrinários pertinentes ao universo jurídico, afetos, 

especialmente, aos objetivos institucionais da ANAJURE. 

(https://www.anajure.org.br/institucional/objetivos/). 

 

1. Dos artigos enviados: 

 

1.1 Para serem considerados para a publicação Nº 1 da Revista, os artigos devem ser 

remetidos para o e-mail revista@anajure.org.br até o dia 19 de julho de 2019. 

1.2 Os artigos poderão versar sobre qualquer tema relacionado aos objetivos institucionais da 

ANAJURE (https://www.anajure.org.br/institucional/objetivos/), sendo altamente 

recomendadas as seguintes temáticas:  

I – Cosmovisão Cristã, Reforma Protestante e suas relações com o Estado de Direito e 

Direitos Humanos;  

II – Liberdade Religiosa e Objeção de Consciência; 

III – Liberdade de Expressão, Proselitismo e Discurso de Ódio; 

III - Regime Jurídico das Organizações Religiosas; 

IV - Direito dos Refugiados, Deslocados Internos e Apátridas; 

1.3 Ao enviar o artigo, o(s) autor(es) cede(m) seus direitos autorais à ANAJURE, que poderá 

divulgá-lo e/ou comercializá-lo em qualquer tipo de mídia, desde que citando a fonte e 

respeitando a integralidade do texto. 

1.4  Ao enviar o artigo, o(s) autor(es) cede(m) e autoriza(m) a inclusão do mesmo na versão 

eletrônica da ReBraDiR - REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO E RELIGIÃO, sendo 

as opiniões e conceitos emitidos pelos autores de sua exclusiva responsabilidade, não 

representando, necessariamente, o posicionamento institucional da ANAJURE. 
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1.5 Após a seleção e divulgação dos resultado dos artigos aprovados, estes serão submetidos 

à revisão quanto à forma (adequação ao formato da revista), bem como à correção 

ortográfica, podendo eventualmente serem devolvidos aos Autores para as respectivas 

adequações, que deverão ser efetivadas em até 07 (sete) dias consecutivos. Após, o artigo 

deve ser reenviado à Comissão Avaliadora, sob pena de não ser publicado na Edição para 

a qual foi aprovado. 

 

2. Requisitos do artigo: 

 

 

2.1 O artigo deverá ter, no mínimo, 12 (doze) laudas e, no máximo, 20 (vinte). 

2.2 O documento deverá ter o formato “.doc” ou “.docx”, compatível com Microsoft Word; 

folha tamanho A4; margens superior e esquerda iguais a 3 cm, e das páginas inferior e 

direita iguais a 2.5 cm; texto em fonte Times New Roman, tamanho 12 e espaçamento 

entre linhas 1,5. 

2.3 Os artigos poderão ser inscritos individualmente ou em coautoria, sendo, nessa hipótese, 

permitido o máximo de 02 (dois) co-autores por trabalho. 

2.4  No nome do arquivo anexado ao e-mail, deverá constar o Título e o(s) sobrenome(s) 

do(s) autor(es) em letra maiúscula. Seguem exemplos de trabalhos em coautoria e autoria, 

respectivamente: “TÍTULO.SOBRENOME.SOBRENOME.docx” ou 

“TÍTULO.SOBRENOME.docx”. 

 

2.5  O artigo deverá conter os seguintes itens: 

 

I – Título do trabalho em caixa alta (tamanho 12), centralizado e em negrito. Se houver 

subtítulo, inserir dois pontos após o título e escrevê-lo em seguida, na mesma linha, e em 

caixa baixa; 

II – Nome completo do(s) autor(es), abaixo do título, observado o espaço de uma linha 

entre título e o(s) nome(s) do(s) autor(es), alinhado à direita, em itálico e sem negrito. Em 

caso de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em linhas diferentes, na 

ordem alfabética do primeiro nome; 

III – Apresentação sucinta (titulação e vínculo institucional) e e-mail do(s) autor(es), em 

nota rodapé, inserida logo após o nome completo do autor, com a mesma fonte do texto, 

mas com tamanho 10 e espaçamento simples entre linhas. Nesse rodapé, deve-se indicar 

também, quando for o caso, a instituição de fomento à pesquisa; 

IV – Palavras-chave (mínimo de 03, máximo de 05), escritas logo após o nome do(s) 

autor(es), saltando-se uma linha de espaço entre os dois itens, alinhadas à esquerda, 

separadas por ponto- vírgula, em letras minúsculas (com exceção de nome próprio), sem 

qualquer destaque (negrito, itálico ou sublinhado); 

V – Texto do resumo, imediatamente após as palavras-chave, saltando-se uma linha entre 

os itens, justificado, com até 500 (quinhentos) caracteres, incluídos os espaços; 

VI – Texto do artigo, imediatamente após o resumo, saltando-se uma linha entre os itens, 

justificado, com recuo da primeira linha de cada parágrafo de 1,25 cm, sem inserção de 

qualquer linha em branco ou espaçamento especial antes e depois dos parágrafos; 

VII – Referências, sem recuo e com espaçamento simples entre linhas, as quais não serão 

consideradas para fins de contagem do limite de laudas estipulado no item 2.1. 

 

 



3. Avaliação dos artigos: 

 

3.1  A Comissão Avaliadora da Revista avaliará os trabalhos quanto à pertinência temática, 

gramática, coesão, coerência, inovação doutrinária e valor de contribuição acadêmica. 

3.2  A Comissão Avaliadora é composta pelos seguintes membros: 

 

a. Dr. Arnaldo Godoy – Presidente da Comissão 

b. Dr. Eduardo Moraes Lins de Azevedo – Membro 

c. Dr. Daniel e Silva Meira– Membro 

d. Dr. Jonas Moreno – Membro 

e. Dr. Luigi Braga – Membro 

f. Dr. Felipe Augusto Carvalho – Membro 

 

3.3 O resultado dos arquivos aprovados e selecionados para publicação no Nº.1 da Revista será 

divulgado no dia 20 de setembro de 2019, no site da ANAJURE (www.anajure.org.br)  

 

4. Disposições finais: 

 

 

4.1 Qualquer alteração realizada nesse edital será divulgada no site da ANAJURE 

(www.anajure.org.br). 

4.2  Eventuais questões não previstas nesse edital serão solucionadas pela Comissão 

Avaliadora da presente seleção. Quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem 

necessários deverão ser solicitados pelo e-mail (revista@anajure.org.br). 

 

Brasília, 26 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZIEL SANTANA 

Presidente da ANAJURE  
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Diretor da ANAJURE Publicações 
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