
 
 

 

CHAMADA PERMANENTE DE ARTIGOS 

 
A Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, publicação do 
Instituto Tullio Ascarelli, em conjunto com o Departamento de Direito Comercial da 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (“FD-USP”), é revista de enorme 
importância para o desenvolvimento do Direito Comercial brasileiro. O Comitê de 
Redação é auxiliado por alunos de graduação e pós-graduação da FD-USP. 

Tema – A revista está aberta às mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, 
inclusive a textos interdisciplinares, no formato de artigos, comentários jurisprudenciais 
e resenhas, desde que relacionados às áreas da linha editorial. 

Avaliação dos Artigos - Todos os artigos enviados passam pela análise prévia do Comitê 
de Redação. Uma vez verificada sua adequação à linha editorial da revista, os artigos serão 
submetidos ao processo conhecido como double blind peer review. Caso sejam sugeridas 
alterações, elas deverão ser incorporadas ao texto do artigo, cuja versão final deverá ser 
reencaminhada para nova avaliação. 

Requisitos e Formatação 

x Os artigos devem ser inéditos. 

x O tamanho máximo permitido é de 35 laudas de 2.100 caracteres cada, que devem 
ser acompanhadas por (i) um resumo de, no máximo, 250 palavras, contendo estudo, 
objetivo, método, resultado e conclusões, bem como por (ii) sete palavras-chave. Textos 
mais extensos poderão ser publicados a critério do Comitê de Redação. 

x Serão aceitos artigos em português, inglês, espanhol, italiano ou francês. O título, 
resumo e palavras-chave deverão ser apresentados também em língua inglesa. 

x A formatação do texto deverá obedecer às seguintes regras: 

o O papel utilizado será de formato A4. 

o Margens superiores e esquerdas terão 3,0 cm e margens inferiores e direitas 
terão 2,0 cm. 

o A fonte será Times New Roman e, no corpo do texto, deverá ter tamanho 
12 e espaçamento de 1,5 linha. Nas notas de rodapé, o tamanho será 10, 
com espaçamento simples. 



 
 

 

o Citações deverão seguir as regras vigentes da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ("ABNT"). 

x Para permitir a avaliação anônima, os artigos não deverão indicar sua autoria ou 
conter qualquer referência que permita identificá-la. 

x Serão admitidos artigos redigidos em coautoria ou com colaboração. 

Submissão – A revista está aberta a receber artigos para avaliação, de modo contínuo e 
permanente, pelo e-mail rdm@usp.br. Os artigos enviados devem ser acompanhados pelo 
curriculum vitae atualizado do(a) autor(a). 

A Equipe RDM aproveita a oportunidade para demonstrar sua preocupação com a 
ampliação da diversidade em suas publicações. Nesse sentido, incentivamos o envio de 
artigos por autores(as) de todos os gêneros, origens, etnias, idades e/ou que se encaixem 
em outros grupos que sofram com qualquer processo de discriminação. 

A remessa do texto implica a cessão de direitos autorais, inclusive os de tradução, para o 
Instituto Tullio Ascarelli. 


