
  

 

Missão: Conduzir as principais e atuais discussões sobre os diversos aspectos subjacentes ao 

fenômeno regulatório e, em uma perspectiva mais ampla, sobre o direito público e teoria do 

direito no Brasil, de maneira interdisciplinar, empírica e com alto padrão de qualidade. 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

Os artigos endereçados com vistas à publicação neste periódico devem ser 

encaminhados por seus respectivos autores em conformidade com a normalização da Revista. 

Com a simples submissão do artigo, os autores já aderem ao compromisso da plena 

conformidade do trabalho aos critérios acadêmicos, científicos e técnicos de originalidade. O 

descumprimento de quaisquer dos termos do compromisso de originalidade constitui plágio. 

Os autores, desde já, isentam a Fundação Getulio Vargas / FGV Direito Rio de qualquer 

responsabilidade por lesão a direitos de terceiros e confirmam que este material, seus 

resultados e conclusões são de responsabilidade dos autores e não representam, de qualquer 

maneira, a posição institucional da Fundação Getulio Vargas / FGV Direito Rio. 

Os autores receberão, a título de direitos autorais, um exemplar do número da RDA 

em que foram publicados os seus artigos, estando cientes de que: (i) a FGV tem direitos de 

produção e comercialização da RDA em mídia eletrônica (disquete, CD-ROM, Internet, e-Book, 

e-Learning etc.), incluindo informações armazenadas, sistemas de restauração, direitos de 

adaptação de dispositivos, bancos de dados e software em todo o mundo; (ii) a FGV reserva-se 

o direito de que os trabalhos publicados na RDA sejam objeto de "Licença Pública Geral", de 

modo a estabelecer permissão para a reprografia e distribuição não comercial, inclusive na 

internet; e (iii) a RDA se encontra on-line, em acesso aberto, sob a licença Creative Commons 

Atribuição-SemDerivações-SemDerivados (CC BY-NC-ND).  
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