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REGRAS PARA A
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Chamada permanente para submissão de Artigos, Resenhas e Ensaios para o
Periódico Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional (QUALIS B.1)
Invitación permanente a publicar Artículos, Reseñas y Ensayos en la
RevistaConstituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional (QUALIS B.1)
Permanent call for Articles, Reviews and Essays for the publication Constituição,
Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de
Direito Constitucional (Constitution, Economics and Development: Law Journal of
the Brazilian Academy of Constitutional Law) (QUALIS rank: B.1)

A Revista Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional (QUALIS B.1, ISSN 2177-8256,
disponível em http://www.abdconst.com.br/revistas.php), com periodicidade
semestral, recebe artigos, resenhas e ensaios inéditos em português, inglês, espanhol,
francês e italiano para a publicação, de acordo com as informações abaixo.
Cordialmente,
Ilton Norberto Robl Filho - Editor Responsável (ilton@abdconst.com.br)
Flávio Pansieri - Editor Responsável (revista@abdconst.com.br)
Luis Henrique Braga Madalena – Editor Adjunto (revista@abdconst.com.br)
Miriam Olivia Knopik Ferraz - Editora Adjunta (revista@abdconst.com.br)
La Revista Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional (QUALIS B.1, ISSN 2177-8256,
disponible en http://www.abdconst.com.br/revistas.php), con periodicidad semestral,
recibie artículos, reseñas y ensayos inéditos en portugués, inglés, español, francés y
italiano para publicación, de acuerdo con las informaciones que se mencionan más
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
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abajo. Para hacer la revista más internacional y ampliar su excelencia será priorizado
la publicación de trabajos escritos en lengua inglesa y sometidos por autores con
Doctorado.
Un cordial saludo,
Ilton Norberto Robl Filho - Editor Responsable (ilton@abdconst.com.br)
Flávio Pansieri - Editor Responsable (revista@abdconst.com.br)
Luis Henrique Braga Madalena – Editora Assistente (revista@abdconst.com.br)
Miriam Olivia Knopik Ferraz - Editora Assistente (revista@abdconst.com.br)
The Law Journal Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional (QUALIS B.1, ISSN 2177-8256,
available at http://www.abdconst.com.br/revistas.php), published every semester,
receives original articles, reviews and essays in Portuguese, English, Spanish, French
and Italian to be published, according to the information below.
In order to further internationalize Journal and increment its editorial quality papers
submitted in English or by authors with PhD will be favored in publishing.
Cordially,
Ilton Norberto Robl Filho - Chief Editor (ilton@abdconst.com.br)
Flávio Pansieri - Chief Editor (revista@abdconst.com.br)
Luis Henrique Braga Madalena – Assistant Editor (revista@abdconst.com.br)
Miriam Olivia Knopik Ferraz - Assistant Editor (revista@abdconst.com.br)
Português - Linha Editorial: o periódico científico Constituição, Economia e
Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional
publica artigos, resenhas e ensaios inéditos nos âmbitos da teoria e da dogmática jurídica,
privilegiando a perspectiva transdisciplinar e comparada, assim como de outros saberes,
sobre Constituição, Economia e Desenvolvimento.
Missão: A missão da Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional é incentivar a produção de estudos das
relações jurídico-constitucionais com a prática e o pensamento econômicos a partir da
perspectiva democrática e da efetivação dos direitos fundamentais. Ainda, visa fomentar as
discussões acadêmicas sobre o desenvolvimento econômico, jurídico, humano e social e uma
leitura crítica da Escola Law and Economics.
Avaliação dos Artigos: Os artigos, resenhas e ensaios são analisados pelo Editor
Responsável, primeiramente, para verificar a pertinência com a linha editorial da Revista.
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
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Posteriormente, é feito o Double blind peer review, ou seja, os trabalhos científicos são
remetidos a dois professores-pesquisadores doutores, sem a identificação dos autores, para
a devida avaliação de forma e de conteúdo. Quando houver um parecer pela aprovação e
outro pela reprovação do artigo, poderá haver a submissão a terceiro parecerista para
desempate, depois de exame pelo Editor Encarregado. Após a análise pelos pareceristas, o
Editor Responsável informará aos autores o parecer negativo pela publicação ou requererá
as alterações sugeridas pelos pareceristas. Neste caso, os autores deverão realizar as
modificações e, a partir das alterações feitas, o Editor Responsável emitirá a opinião pela
publicação ou não do texto. Em cada número poderão ser publicados até dois trabalhos (20%
do total) de autores convidados, selecionados pelo Editor Responsável, de autoria de
pesquisadores estrangeiros ou nacionais de grande renome com especial pertinência temática
com a revista. Dentre os trabalhos aprovados, por política editorial de internacionalização e
excelência, haverá preferência de publicação de trabalhos escritos em língua inglesa,
trabalhos submetidos por autores com doutorado e trabalhos com coerência temática no
número do periódico.
Gratuidade de submissão: O periódico não cobra nenhum valor, taxa ou preço para
submissão ou publicação dos trabalhos submetidos. O processo editorial e a publicação são
totalmente gratuitos.
Envio dos Trabalhos Científicos: As submissões de trabalhos científicos serão realizadas
no sítio eletrônico da ABDConst, dentro do sistema OJS (Open Journal Systems), no
seguinte endereço eletrônico: http://www.abdconst.com.br/revistaabdconst
Os artigos deverão ser submetidos no MODELO disponibilizado no website.
Cessão de Direitos Autorais e Termo de Responsabilidade: Os autores, ao submeterem
seus trabalhos, aceitam plenamente o conteúdo do termo de cessão de direitos autorais,
obrigando-se a assinar a via disponível no site, o que implica na transferência integral e nãoonerosa dos direitos patrimoniais de seu trabalho à Revista. Os autores também assinarão
termo de responsabilidade em relação ao conteúdo do trabalho e atestam que o trabalho
submetido é inédito e não foi veiculado em outro periódico e que foram tomadas todas as
precauções e procedimentos éticos cabíveis no curso da pesquisa.
Identificação dos autores: Os autores devem se identificar inscrevendo seu nome completo
logo abaixo do título do artigo. Cada nome deve ocupar uma linha e possuir nota de rodapé
com a qualificação completa do autor. A qualificação do autor deve obrigatoriamente conter:
o vínculo institucional (instituição, cidade e estado) do autor e dados para contato
(preferencialmente e-mail). Caso a pesquisa tenha sido realizada com financiamento de
instituição pública ou privada, o vínculo deve ser indicado na última linha da qualificação.
Regras e exame por comitê de ética: Os autores devem obrigatoriamente atender todas as
regras éticas de suas respectivas áreas e da pesquisa científica. Os trabalhos serão excluídos
do processo de avaliação caso seja constatada alguma violação na ética da pesquisa
científica. Se os trabalhos foram desenvolvidos no Brasil, deve-se observar a Resolução n.
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
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466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Nas pesquisas que envolvam dados pessoais,
sigilosos, entrevistas, interação ou intervenção com seres humanos, ou qualquer
experimentação e análise que por lei ou regulamento exija parecer ético, o Autor deverá
submeter previamente o trabalho para análise da observância das regras sobre ética na
pesquisa e, nos trabalhos desenvolvidos no Brasil, os procedimentos de pesquisa necessitam
ser analisados por Comitês de Ética cadastrados no sistema CEP/CONEP. O parecer ou
autorização do comitê deverá ser submetido em conjunto com o trabalho.
Principais Normas Editoriais de Formatação: os trabalhos serão redigidos em português,
espanhol, inglês, francês ou italiano e digitados em processador de texto Word.
Fonte para o corpo do texto: Times New Roman tamanho 13;
Fonte para as notas de rodapé e citações longas de mais de 3 linhas: Times New Roman
tamanho 11;
Entrelinhamento para o corpo do texto: 1,5;
Entrelinhamento para as notas de rodapé e citações longas: 1,0; Preferência ao uso da terceira
pessoa do singular;
Estilo utilizado nas palavras estrangeiras: itálico;
Estilo utilizado para destacar palavras do próprio texto: negrito;
Número de páginas: no mínimo 10 e no máximo 30 páginas, justificado e com páginas não
numeradas, podendo a juízo do Editor Responsável ser publicado artigo com mais de 30
páginas.
Normas Editoriais de Estrutura do Texto: os artigos, resenhas e ensaios deverão conter
os elementos abaixo:
Cabeçalho: título, subtítulo, nome do(s) autor(es) – o número máximo de autores é três;
Título: deve ser claro e objetivo, podendo ser complementado por um subtítulo separado por
dois pontos, em fonte maiúscula e minúscula, em negrito e centralizado;
Nome do(s) autor(es): indicação por extenso depois do título, alinhado à esquerda;
Créditos: qualificação e endereço eletrônico do(s) autor(es), em nota de rodapé;
Resumo: síntese do conteúdo do artigo de 100 a 250 palavras, incluindo tabelas e gráficos,
em voz ativa e na terceira pessoa do singular e localizado antes do texto (ABNT – NBR
6028); expressar na primeira frase do resumo o assunto tratado, situando no tempo e no
espaço; dar preferência ao uso da terceira pessoa do singular; ressaltar os objetivos, métodos,
resultados e as conclusões do trabalho;
Resumo em outra língua: nos textos em português e espanhol, será apresentado um resumo
em inglês. O Editor Responsável providenciará, caso os autores não encaminhem, a tradução
do resumo, título e palavras-chave, bem como a correção gramatical e ortográfica;
Palavras-chave: até 5 (cinco) palavras significativas que expressem o conteúdo do artigo,
escritas em negrito, alinhamento à esquerda, separados por ponto e vírgula ou ponto;
Palavras-chave em outra língua: nos textos em português e espanhol, serão apresentadas
palavras-chave em inglês.
Sumário: informação das seções que compõem o artigo, numeradas progressivamente em
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
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algarismo arábico;
Texto do artigo: deverá apresentar como partes uma introdução, desenvolvimento e
conclusão, antecedida pelo resumo, resumo em outra língua (português e espanhol),
palavras-chave e palavras-chave em outra língua (português e espanhol);
Citação, notas de rodapé e referências bibliográficas: deve-se seguir a ABNT – NBR 10520.
As referências bibliográficas completas devem ser apresentadas no final do texto;
Anexo: material complementar ao texto, incluído ao final apenas quando indispensável;
Tabelas ou gráficos: devem ser adotadas as “normas de apresentação tabular” publicadas
pelo IBGE. O corpo editorial pode alterar a estrutura formal do texto para adequá-lo às regras
editoriais da Revista.
Política de acesso: Constituição Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional” é um periódico acadêmico de livre acesso
especializado em direito constitucional, economia e ciência política. Ele é mantido pela
Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst), uma associação sem fins
lucrativos. Todas as edições estão disponíveis gratuitamente no sítio do periódico, seguindo
as diretrizes da Budapest Open Access Initiative (BOAI). O periódico utiliza a licença
Creative Common CC BY, que autoriza a difusão e adaptação do material, requerendo “que
você cite corretamente a fonte e indique todas as alterações realizadas” e “que você pode
usá-la de qualquer modo razoável, exceto de modo a indicar que o licenciante endossou o
seu uso.
Do formato de publicação: ahead-of-print (AOP): A Constituição, Economia e
Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional, a
partir do ano de 2021, implementará o formato de publicação Ahead of Print, também
conhecido como Online First ou "Modo Avançado de Publicação de Artigos". No que
possível e aplicável, as regras de criação, formatação e editoração do trabalho científico AOP
obedecerá as normas e disposições contidas no presente edital. Nesse sentido, os trabalhos
científicos devidamente aprovados poderão ser publicados logo após sua aprovação, EM
CARÁTER ANTECIPADO, com numeração provisória de páginas, para posteriormente
serem incorporados na edição que virá a compor. A Constituição Economia e
Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional
estabelece que o(s) Autor(es) devem se pautar pelas diretrizes da Scientific Electronic
Library Online (SciELO) para a realização dessa modalidade de divulgação científica,
buscando a contribuição para o avanço científica por meio da rápida comunicação dos
resultados. As diretrizes podem ser localizadas no seguinte endereço eletrônico:
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/guia_AOP.pdf
Os trabalhos científicos publicados no sistema AOP, além das diretrizes da SciELO acima
elencadas, observarão os seguintes apontamentos:
Os trabalhos científicos AOP não devem conter dados relativos a volume, número, paginação
e data de publicação. Devem, tão e somente, mencionar o ano de sua submissão, o ano de
sua aprovação e a data de aprovação de seu trabalho pelos Pareceristas. Para fins deste edital,
deve(m) o(s) Autor(es) considerar, como ponto de partida, o MODELO DE LAYOUT AOP
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
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fornecido
pela
ABDCONST,
disponível
no
endereço
eletrônico:
http://www.abdconst.com.br/revistaabdconst
Os trabalhos científicos AOP não conterão a inserção do controle de numeração de páginas,
para fins de controle de impressão, de modo que na página inicial, no formato “Página X de
X”, deverão estar os indicadores numéricos de quantas páginas o texto possui.
É obrigatório que no trabaho científico AOP conste, em nota de rodapé, a informação de que
o texto é publicado nesta modalidade.
Uma vez publicado o trabalho científico em um número da Revista, o artigo anteriormente
disponibilizado em Ahead of Print será incorporado SEM QUAISQUER MODIFICAÇÕES,
e integrará a edição atual, ou imediatamente posterior, da versão completa da Constituição,
Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito
Constitucional.
Dessa forma, o número DOI do trabalho científico AOP será “ativado” apenas quando o
artigo incorporado na versão edição definitiva do periódico, mantendo-se, todavia, o número
designado qundo da publicação AOP.
Español - Línea Editorial: la publicación periódica científica Constituição, Economia e
Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional edita
artículos, reseñas y ensayos inéditos en los ámbitos de la teoría y de la dogmática jurídica,
privilegiándosela perspectiva transdisciplinar, así como de otros saberes relacionados con la
Constitución, Economía y el Desarrollo.
Misión: La misión de Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional es incentivar la producción de estudios en
torno de las relaciones jurídico-constitucionales con la práctica y el pensamiento económicos
desde la perspectiva democrática y de la efectividad de los derechos fundamentales.
Asimismo, fomenta los debates académicos sobre el desarrollo económico, jurídico, humano
y social y a una lectura crítica de la Escuela Law and Economics.
Evaluación de los Artículos: Los artículos, reseñas y ensayos son analizados primeramente
por el Editor Responsable para verificarse la adecuación del trabajo a la línea editorial de la
Revista. Posteriormente se realiza una evaluación blind peer review que consiste en la
remisión de dichos trabajos científicos a dos profesores-investigadores doctores, sin que
conste la identificación de los autores, para someterlos a la revisión de la forma y del
contenido. Cuando ocurrir un parecer por la aprobación y otro por la reprobación del trabajo,
podrá haber sumisión a tercero parecerista para desempate, después de examen por lo editor
jefe. Tras el análisis de los evaluadores, el editor jefe les informará a los autores el parecer
negativo para la publicación o les solicitará los cambios sugeridos por los evaluadores. En
este caso, los autores habrán de realizar las rectificaciones pertinentes y lo editor jefe emitirá
una opinión para la publicación o no del texto. En cada volumen podrán ser publicados dos
trabajos (20% del total) de autores invitados, seleccionados por lo editor jefe, escritos por
investigadores extranjeros o nacionales de gran renombre con especial pertinencia de tema
con la Revista. Entre los trabajos aprobados, en acuerdo con la política editorial de
internacionalidad y cualidad, habrá orden de preferencia de publicación, de trabajos escritos
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
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en lengua inglesa, sometidos por autores con doctorado y trabajos pertinencia temática en el
número del periódico.
Gratuidad de sumisión: Lo periódico no cobra ningún valor para la sumisión o publicación
de los trabajos sometidos. Lo proceso editorial y la publicación son totalmente gratuitos.
Envío de los Artículos Científicos: Los sometimientos de artículos científicos se realizarán
en el sitio web de ABDConst, en el sistema OJS (Open Journal Systems), en la siguiente
dirección electrónica: http://www.abdconst.com.br/revistaabdconst.
Los artículos deben enviarse utilizando el MODELO disponible en el sitio web.
Transferencia de derechos de autor y declaración de responsabilidad: Los autores deben
obligatoriamente someter juntamente con sus trabajos termo de transferencia de derechos de
autor, que implica en la transferencia gratuita de los derechos patrimoniales de su trabajo a
la Revista. Los autores también someterán declaración de responsabilidad registrando que lo
trabajo es inédito y no fue publicado en otro periódico, que no existe conflicto de intereses
del autor con lo tema abordado o la pesquisa y que fueran tomadas todas las precauciones y
procedimientos éticos pertinentes a la realización de la pesquisa.
Identificación de los autores. Los autores deben identificarse por su nombre completo abajo
del título del artigo. Cada nombre debe ocupar una línea y contener referencia con la
cualificación completa del autor. La cualificación del autor debe obligatoriamente contener:
la afiliación completa de todos los autores (instituto de encino, ciudad, estado y país) y dados
para contacto (enderezo, teléfono o e-mail). Caso la pesquisa tenga realizándose con
financiamiento o ayuda de alguna institución pública o privada, lo vínculo debe ser
informado en la última línea de la cualificación.
Reglas y examen por comité de ética: Los autores son obligados a cumplir todas las reglas
éticas de sus áreas y de la pesquisa científica. Los trabajos serán excluidos de lo proceso de
evaluación caso sea constatada alguna violación de la ética de la pesquisa. Se los trabajos
desenvueltos son en Brasil, debe-se obedecer la Resolución n. 466/2012 de lo Consejo
Nacional de Salud. En las pesquisas que envuelvan dados personales, sigilosos, entrevistas,
interacción o intervención con seres humanos, o cualquier experimento y análisis que por
ley o reglamento necesite de parecer ético, lo autor deberá someter previamente lo trabajo
para la análisis de observancia de las reglas éticas sobre la ética en pesquisa y, en los trabajos
desenvueltos en Brasil, los procedimientos de pesquisa necesitan de análisis por los Comitês
de Ética registrados en lo sistema CEP/CONEP. Lo parecer o autorización de lo comité
deberá ser sometido junto con lo trabajo.
Principales Normas Editoriales y su Formato: los trabajos deberán estar redactados en
portugués, español, inglés, francés o italiano y digitalizados en procesador de texto Word.
Fuente para el cuerpo del texto: Times New Roman tamaño 13;
Fuente para las notas a pie de página y para las citas textuales, cuando sean superiores a 3
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
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líneas: Times New Roman tamaño 11;
Interlineado para el cuerpo del texto: 1,5;
Interlineado para las notas a pie de página y citas textuales largas: 1,0; Se da preferencia al
uso de la tercera persona del singular;
Estilo de fuente para palabras extranjeras: cursiva;
Estilo de fuente para destacar las palabras dentro del propio texto:
negrita;
Número de páginas: no inferior a 10 y no superior a 30 páginas,
justificado y con páginas no enumeradas, el artículo cuya extensión supere las 30 páginas
podrá ser publicado si el Editor Responsable lo juzga conveniente.
Normas Editoriales para la Estructura del Texto: los artículos, reseñas y ensayos deberán
contener los siguientes elementos:
Encabezado: título, subtítulo, nombre del autor o autores – el número de autores no deberá
exceder de tres;
Título: debe ser claro y objetivo y puede ser complementado por un subtítulo separado por
dos puntos, en fuente mayúscula y minúscula, en negrita y centralizado;
Nombre del autor o autores: completo después del título, alineado a la izquierda;
Créditos: cualificación académica y dirección de correo electrónico del autor o autores que
hayan sido informados debajo del nombre;
Resumen: síntesis del contenido del artículo de entre 100 a 250 palabras, incluyendo tablas
y gráficos, en voz activa y en tercera persona del singular y colocado antes do texto (ABNT
– NBR 6028); se deberá expresar en la primera frase del resumen el asunto de que se trata,
situándolo en el tiempo y en el espacio; dársele preferencia al uso de la tercera persona del
singular y resaltar los objetivos, métodos, resultados y las conclusiones del trabajo;
Resumen en otro idioma: los textos redactados en portugués y en español, deberán
presentarse acompañados de un resumen en inglés. Los autores cuyos trabajos hayan sido
redactados en inglés y español, el Editor Responsable se encargará, en caso de que no lo
hagan ellos, de providenciar la traducción del resumen en portugués;
Palabras-clave: hasta 5 (cinco) palabras significativas que expresen el contenido del artículo,
escritas en negrita, alineadas a la izquierda, separadas por punto y coma o punto;
Palabras-clave en otro idioma: los textos en portugués y español, vendrán acompañados de
las palabras-clave en inglés. Los autores cuyos trabajos hayan sido redactados en inglés y
español, el editor responsable se encargará de providenciar, en caso de que no lo hagan, la
correspondiente traducción de las palabras-clave en portugués;
Sumario: la información de las secciones que componen el artigo, deberán ir numeradas en
guarismo arábigo por orden de aparición en el texto;
Texto del artículo: tendrá que presentar como partes: una introducción, el desarrollo y la
conclusión, antecedida por el resumen, resumen en otro idioma (portugués y español),
palabras-clave y palabras-clave en otro idioma (portugués y español);
Citas, notas a pie de página y referencias bibliográficas: ABNT – NBR 10520. Las
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
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referencias bibliográficas completas se deberán colocar al final del texto;
Anexo: material complementario al texto se incluirá al final apenas cuando sea
indispensable;
Tablas o gráficos: los datos deben adoptar las “normas de presentación tabular” publicadas
por el IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadística).
El editor puede cambiar la estructura formal del texto para adecúalo a las reglas editoriales
de la Revista.
Política de acceso libre: “Constituição Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica
da Academia Brasileira de Direito Constitucional” es un periódico académico especializado
en derecho, economia y ciencia politica. Es administrado por la Academia Brasileira de
Direito Constitucional (ABDConst), una asociación sin finalidad lucrativa. Todos los
números son disponibles sin costos en lo sitio de lo periódico, con uso de las reglas del
Budapest Open Access Initiative (BOAI). Lo periódico utiliza la Creative Common CC BY
license, que permite la difusión y adaptación del material, con obligación de “atribuir lo
debido crédito, crear un link para la licencia y indicar los cambios” y “es autorizado los
cambios, pero no en cualquier manera que sugiera que lo licenciamiento endosa su uso”.
Del formato de publicación: ahead-of-print (AOP): La Constituição, Economia e
Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional, a
partir de 2021, implementará el formato de publicación Ahead of Print, también conocido
como Online First o "Modo Avanzado de Publicación de Artículos". En la medida de lo
posible y aplicable, las reglas de creación, formateo y edición del trabajo científico AOP
seguirá las normas y disposiciones contenidas en este pliego. En este sentido, los trabajos
científicos debidamente aprobados podrán ser publicados justo después de su aprobación,
EN CARÁCTER ANTICIPADO, con numeración provisional de páginas, para ser
posteriormente incorporados a la edición que se compondrá. La Constituição, Economia e
Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional
establece que el(los) Autor(es) debe(n) guiarse por los lineamientos de la Scientific
Electronic Library Online (SciELO) para la realización de esta modalidad de divulgación
científica, buscando el aporte para el avance científico a través de la rápida comunicación de
los resultados. Estos lineamientos se pueden encontrar en el siguiente sitio web:
https://wp.scielo.org/wp-content/uploads/guia_AOP.pdf.
Los artículos científicos publicados en el sistema AOP, además de los lineamientos de la
SciELO que se propusieron anteriormente, observarán los siguientes apuntes:
Los artículos científicos AOP no deben contener datos relacionados con el volumen, número,
paginación y fecha de publicación. Solo deben mencionar el año de su sometimiento, el año
de su aprobación y la fecha de aprobación de su trabajo por parte de los Consultores. A los
efectos de este pliego, el(los) Autor(es) debe(n) considerar, como punto de partida, el
MODELO DE LAYOUT AOP proporcionado por ABDCONST, disponible en el sitio web:
http://www.abdconst.com.br/revistaabdconst.
Los artículos científicos AOP no contendrán la inserción de control de numeración de
páginas, para fines de control de impresión, por lo que, en la página inicial, considerando el
formato “Página X de X”, deben estar los indicadores numéricos de cuántas páginas tiene el
texto.
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional.

REGRAS PARA SUBMISSÃO

Es obligatorio que en el artículo científico AOP haya, en nota de pie de página, la
información de que el texto se publica en esta modalidad.
Una vez publicado el artículo científico en un número de la Revista, el artículo previamente
disponible en Ahead of Print se incorporará SIN MODIFICACIONES, e integrará la edición
actual, o la siguiente edición, de la versión completa de la Constituição, Economia e
Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional.
Así, el número DOI del artículo científico AOP será “activado” solo cuando el artículo sea
incorporado en la versión de la edición definitiva del periódico, manteniéndose, sin embargo,
el número designado en el momento de la publicación AOP.
English - Editorial line: the Law Journal Constituição, Economia e Desenvolvimento:
Revista Eletrônicada Academia Brasileira de Direito Constitucional publishes unpublished
articles, reviews and essays within the ambit of law theory and dogmatism, especially with
the transdisciplinary perspective, as well as other knowledge areas, about Constitution,
Economics and Development.
Mission: The mission of Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional is to encourage the production of studies on
constitutional law relations with the economical practice and thinking, from the democratic
perspective and the stating of fundamental rights. Yet, it motivates academic discussions on
economic, law, human and social development and a critical reading of the School of Law
and Economics.
Evaluation of Articles: Articles, reviews and essays are firstly analyzed by the Chief Editor
to verify if they are pertinent to the Law Journal editorial line. Then, they are sent for blind
peer review – scientific works are sent to two PhD professors-researchers, with no author
identification, to evaluate structure and content. If one professor suggests publication and
the other rejects the paper, a third professor may be called on for a final decision, after the
examination of the Chief Editor. After the professors' analysis, the chief editor will inform
the authors of negative opinions or will require suggested changes. In this case, authors shall
make the necessary adjustments and the Chief Editor will decide over the publication of the
text. Each edition may contain at least two papers (20% of the total) written by invited
authors, selected by the Chief Editor, written by international and nationally renowned
authors with special thematical relevance to the Journal. After the selection of the article, in
accordance to editorial policy of international excellence, papers will be published in an
order of preference taking in account papers written in English, papers submitted by authors
with doctorate degrees and pertinence with the theme of the given number of the journal.
Submission Fees: The publication does not charge any fees or prices for the submission or
publication of sent papers. The editorial process and publication are totally free of costs.
Submission of Scientific Papers: Submissions of scientific papers must be made on the
ABDConst website, within the OJS (Open Journal Systems) system, at the following
webpage: http://www.abdconst.com.br/revistaabdconst.
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Articles must be submitted using the MODEL available on the website.
Transfer of copyright and declaration of responsibility: Authors must submit along with
their papers a term of copyright transfer, transferring without cost the patrimonial rights of
his work to this journal. The authors must also sign a declaration of responsibility stating
that the submitted paper is unpublished and was not approved for publishing in other journals
and that there is no conflict of interests of the author over the research theme or procedures,
and that all ethical precautions were taken in the course of the research.
Identification of the authors: Authors must identify themselves by their complete name
inscribed under the title of the paper. Each name must take up one line and contain a
reference with the institutional affiliation of the author. The institutional affiliation of the
author must contain complete institutional description of the all authors (university, city,
state and country) as well as contact information (address, telephone or e-mail). If the
research was financed by any private or public institutions the disclosure must be made in
the last line of the author’s affiliation.
Rules for submission to ethics committees: Authors are obliged to follow all ethical rules
of their respective areas and those of scientific research. Papers will be excluded from the
evaluation process if any violation of ethics in research is found. If the research is developed
in Brazil must follow Resolution n. 466/2012 of the Conselho Nacional de Saúde. Research
that involves personal data, secretive data, interviews, interaction with human beings, and
any experiment or analysis that by law or regulation must have ethical approval, it must be
previously submitted to ethical analysis by a committee. Research developed in Brazil must
submit themselves to analysis by the Committees registered in the CEP/CONEP system. The
authorization or opinion must be submitted with the paper.
Main Editorial Rules for Formatting: Works must be written in Portuguese, Spanish,
English, French or Italian in a Microsoft Word document.
Main text font: Times New Roman, size 13
Font for footnotes and long quotations (more than 3 lines): Times New Roman, size 11
Main text line spacing: 1.5
Footnotes and long quotations line spacing: 1.0
Preferably written in third person singular Foreign words style: italics
Text highlighted words style: bold
Number of pages: minimum of 10 and maximum of 30 pages, justified text with unnumbered pages; Chief Editor may publish articles with more than 30 pages.
Editorial Rules for Text Structure: Articles, reviews and essays should have the following
parts:
Heading: title, subtitle, name of the author(s) – maximum of three authors
Title: It should be clear and objective, and it may be complemented by a subtitle separated
by colon, in upper and lower case, in bold and center aligned
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Name of the author(s): indicated after the title, left aligned
Credits: qualifications and authors' emails below the names
Abstract: synopsis of the article contents from 100 to 250 words, including tables and
graphics, in active voice and third person singular, before the text (ABNT – NBR 6028); it
should express the subject in the first sentence of the abstract, determining time and space;
preferably written in third person singular; it should highlight objectives, methods, results
and conclusions of the work
Abstract in other language: for Portuguese and Spanish texts, there will be an abstract in
English. For works in English and Spanish, the Chief Editor will provide the abstract
translation to Portuguese – if authors do not send it
Key-words: up to 5 (five) significant words that express the content of the article, written in
bold, left aligned, separated by semicolon or dot
Key-words in other language: for Portuguese and Spanish texts, there will be key-words in
English. For works in English and Spanish, the Chief Editor will provide the key-words
translation to Portuguese – if authors do not send it
Summary: information about the article sections, progressively numbered in Arabic
numerals
Article text: it should present an introduction, main text and conclusion
– after the abstract, abstract in other language (Portuguese and Spanish), key- words and
key-words in other languages (Portuguese and Spanish)
Quotations, footnotes and bibliographic references: ABNT – NBR 10520. Complete
bibliographic references should be presented at the end of the text
Appendix: material to complement the text, included at the end if necessary
Tables or graphics: refer to “normas de apresentação tabular” (tabular presentation rules),
published by IBGE.
The Editor may change the formal structure of the text to harmonize it to the editorial rules
of the Journal.
Open Access Statement: Constituição Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da
Academia Brasileira de Direito Constitucional” is an open access academic journal that
specializes in constitutional Law, economy and political sciences. It is maintained by the
Brazilian Academy of Constitutional Law (ABDConst) a non-profit society. All issues and
articles are available free of charge on the journal’s website, following Budapest Open
Access Initiative (BOAI) guidelines. The journal utilizes a Creative Common CC BY
license, that allows sharing and adapting the material, stating that "you must give appropriate
credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made" and "You may do so
in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your
use.
About the publication format: ahead-of-print (AOP): The Constituição, Economia e
Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de Direito Constitucional,
from the year 2021, will implement the Ahead of Print publication format, also known as
Online First or "Early View Article".
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As far as possible and applicable, the rules for AOP scientific papers creation, formatting
and publishing will obey the rules and provisions contained in this public notice.
Seen in these terms, the scientific papers duly approved may be published right after their
approval, IN ADVANCE, with provisional numbering of pages, to be later incorporated into
the release edition that will be composed.
The Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira
de Direito Constitucional establishes that the Author (s) must be guided by the guidelines of
the Scientific Electronic Library Online (SciELO) in order to the realization of this type of
scientific divulgation, seeking to contribute to scientific advancement through the fast
communication of results.
These guidelines can be found at the following webpage: https://wp.scielo.org/wpcontent/uploads/guia_AOP.pdf.
Scientific papers published in the AOP system, in addition to the SciELO guidelines listed
above, will observe the following:
AOP scientific papers must not contain data concerning to volume, number, pagination and
date of publication. They should only mention the year of their submission, the year of their
approval and the date of approval of their papers after peer review. For the purposes of this
public notice, the Author (s) must consider, at first, the LAYOUT AOP MODEL provided
by ABDCONST, available at: http://www.abdconst.com.br/revistaabdconst.
AOP scientific papers will not contain the insertion of the page numbering control, for
printing control purposes, so that on the first page, in the "Page X of X" format, there should
be the numerical indicators of how many pages the text has.
It is mandatory, in the scientific paper AOP, to include, in a footnote, the information that
the text is published in this modality.
Once the scientific paper is published in a number of the Journal, the article previously
available in Ahead of Print will be incorporated WITHOUT ANY MODIFICATIONS, and
will integrate the current edition, or its subsequent edition, of the complete version of the
Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista Eletrônica da Academia Brasileira de
Direito Constitucional.
In this way, the DOI number of the AOP scientific article will be "activated" only when the
article is incorporated into the version of the definitive edition of the Journal, maintaining,
however, the number designated at the time of AOP publication.
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