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Editorial

A revista Prisma Jurídico é um periódico semestral criado em 2002, 
pela Faculdade de Direito da Universidade Nove de Julho. Está classificada 
no Qualis Periódicos da Capes como B2 e sua missão é publicar artigos 
inéditos que tenham aderência à área do Direito e análises que envolvam o 
sistema judicial, sua funcionalidade, diálogos entre sustentabilidade e de-
senvolvimento no contexto do espaço público e privado. 

A revista constitui um espaço não dogmático que respeita a plurali-
dade indispensável para o debate intelectual sobre temas relevantes e atuais. 
A pletora de paráfrases da legislação e de simples reproduções da doutrina 
ou da jurisprudência dominantes não interessa à esta publicação. Os temas 
que são objetos da revista permitem, em regra, abordagens inter e multidis-
ciplinares, seja da própria Ciência Jurídica e seus ramos, seja da Filosofia do 
Direito, Ciência Política, História, Sociologia, etc.

Atualmente está indexada no Latindex, Ebsco, DOAJ, RadALyC e 
Acadmic Journais Databse. C e publica trabalhos de autores brasileiros ou 
estrangeiros, nos idiomas português, espanhol, francês e inglês. 

Esperamos poder contribuir para o debate de ideias, a apresentação 
de argumentos e principalmente para a busca de uma reflexão crítica sobre 
o Direito e suas análises interdisciplinares.

Desejamos a todos uma boa leitura,

Orides Mezzaroba

Samyra Haydêe Dal Farra Naspolini Sanches
Editores




