
  

 
 

REVISTA DE ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO (RAED) 
 

 

Público-alvo:  

A Revista de Análise Econômica do Direito (RAED) tem como público-alvo leitores e autores 

interessados no estudo e pesquisa das instituições jurídicas com o uso de metodologia econômica, 

empírica, analítica e afins.  

 

Periodicidade:  

A revista terá periodicidade semestral, com publicações previstas em Maio e Novembro. No entanto, 

as submissões poderão ser feitas e serão avaliadas de maneira permanente.  

 

Escopo da Revista:  

A RAED tem como objetivo publicar trabalhos teóricos e empíricos inéditos que empreguem a 

metodologia econômica, empírica, teórica-analítica e afins para melhor compreender questões 

sociojurídicas relevantes e avançar na propositura de soluções. Além de trabalhos acadêmico-

científicos em formato de artigos, também poderão ser publicados, por decisão dos editores, estudos 

técnicos, tais como pareceres e notas técnicas que se basearem no emprego dessas metodologias.  

Exemplo de temas de pesquisa a serem abordados através da metodologia da análise econômica do 

direito: 

✓ Análise Econômica do Direito de Propriedade (inclusive Propriedade Intelectual) 

✓ Análise Econômica do Direito de Contratos   

✓ Análise Econômica do Direito de Responsabilidade Civil 

✓ Análise Econômica do Direito do Consumidor 

✓ Análise Econômica do Direito do Processo 

✓ Análise Econômica do Direito Penal / Economia do Crime 

✓ Análise Econômica do Direito Administrativo 

✓ Análise Econômica do Direito Regulatório e de Defesa da Concorrência  

✓ Eficiência de Órgão Públicos (Judiciário, Ministério Público, etc). 

✓ Análise de Impacto Regulatório 

✓ (Entre outros.) 

 

Submissão e Publicação de Trabalhos: 

Os trabalhos submetidos para publicação na RAED serão avaliados por pareceristas anônimos 

especialistas no tema abordado, seguindo o procedimento dominante na comunidade científica 

mundial de revisão duplamente anônima.  Os pareceristas serão especialistas de renome que tenham 

se cadastrado em nosso banco de dados, e/ou convidados para avaliação específica, cuja 

especialização é compatível com o tema do trabalho avaliado.   

 



  

 

Autores interessados deverão submeter seus trabalhos para: submissoes@revista-aed.org  

As normas de submissão encontram-se em seção específica abaixo. Autores devem se certificar de 

ter lido e atendido às regras constantes antes de enviar seus trabalhos.  

 

Editores Responsáveis: 

Erik Navarro Wolkart (Justiça, New Law) 

Luciana L. Yeung (Insper) 

Luiz Fux (Presidência do Supremo Tribunal Federal, Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 

  

Conselho Editorial:  

Flávio Luiz Yarshell (Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo) 

Giovanni Battista Ramello (Università degli Studi del Piemonte Orientale, Alessandria, Itália) 

Gustavo Franco (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) 

José Vicente Santos de Mendonça (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) 

Luciano Bennetti Timm (Fundação Getúlio Vargas/São Paulo) 

Marcia Carla Pereira Ribeiro (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Universidade Federal do 

Paraná) 

Mariana Pargendler (Fundação Getúlio Vargas/São Paulo) 

Omri Bem-Shahar (University of Chicago, EUA) 

Paulo Furquim de Azevedo (Insper) 

Ricardo Villas Bôas Cueva (Superior Tribunal de Justiça) 

Teresa Arruda Alvim (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)  

Todd Henderson (University of Chicago, EUA) 

 

Normas de submissão – Thomson Reuter e Revista de AED: 

1. Apenas trabalhos inéditos serão aceitos para publicação na RAED.  

2. As referências bibliográficas devem estar em formato ABNT.  

3. As submissões deverão ser feitas em arquivos de formato editável (“doc” ou similares). Não 

serão aceitos documentos em formato pdf. 

 

FORMATAÇÃO EXIGIDA PARA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS: 

a) Tamanho do arquivo: de 15 a 25 páginas, equivalentes a 50.000 caracteres ou 7.000 

palavras, incluindo notas de rodapé e bibliografia; 

b) Alinhamento: justificado; 

c) Fonte: Times New Roman, normal, tamanho 12 – título, corpo de texto, citações; tamanho 

10 – notas de rodapé (não utilizar notas de fim); 
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d) Espaçamento entre linhas: 1,5; 

e) Destaques em itálico (não utilizar negrito e sublinhado); 

f) Citações: entre aspas e sem recuo – padrão ABNT; 

g) Dados básicos do artigo: 

g.1 Título do artigo em português. 

g.2 Título do artigo em inglês. 

g.3 Resumo do artigo em português com, no máximo, 10 linhas. 

g.4 Palavras-chave em português, no máximo em número de quatro.  

g.5 Resumo do artigo em inglês com, no máximo, 10 linhas. 

g.6 Palavras-chave em inglês, no máximo em número de quatro.  

h) Dados básicos dos autores (para todos os autores do artigo):  

h.1 Nome completo. 

h.2 Mini currículo atualizado. 

h.3 Endereço eletrônico de todos os autores do trabalho.  

i) Deverão ser submetidos 2 arquivos em separado: O primeiro deve conter o artigo com 

os itens de a) até g) descritos acima. O segundo arquivo deve conter apenas os itens de 

a) até g), ou seja, não deve conter nenhum tipo de identificação dos autores.  

j) Os dois arquivos devem vir nomeados com o título do artigo, em caixa alta; o segundo deve 

ter como complemento “(ARQUIVO SEM ID DOS AUTORES)”.  

k) Submissões que não seguirem essas regras serão devolvidas ao(s) autor(es).  

 

Os dois arquivos deverão ser enviados à Comissão Editorial, por e-mail: submissoes@revista-

aed.org 

 

Corpo de Pareceristas (revisores) da RAED: 

A RAED incentiva a todos os pesquisadores interessados para fazerem parte do seu corpo de 

pareceristas. A exigência para tanto é que tenha doutorado em área correlata à AED ou esteja em fase 

de tese de doutorado. Para isso, solicita-se o envio de currículo, com ênfase na formação acadêmica, 

publicações já feitas, metodologias de pesquisa com as quais o candidato(a) tem familiaridade e 

área(s) de atuação para: editores@revista-raed.org Uma mensagem de confirmação do aceite será 

enviada pelos editores.  
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Cessão de Direitos dos Autores: 

A submissão para avaliação nas Revistas da Editora dos Tribunais/Thompson Reuters implica na 

aceitação das condições da Cessão de Direitos Autorais de Colaboração Autoral Inédita. Como 

contrapartida pela Cessão de Direitos Autorais, o(s) autor(es) receberá(ão) um exemplar da Revista 

no qual foi publicado o conteúdo de sua autoria.  

 

O prazo de avaliação é, em média, de 6 (seis) a 8 (oito) meses. 

 

 

Conselho Editorial  

Thomson Reuters – Revista dos Tribunais 

Revista de Análise Econômica do Direito  

 

 

 


