Carta do editor

É com grande satisfação que o Programa de Pós-Graduação em Direito da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro celebra o quinquagésimo número da Revista Direito, Estado e Sociedade, referente ao primeiro
semestre de 2017, mantendo sua classificação Qualis A1. É também com
orgulho que noticiamos que a Revista foi selecionada pelo Edital de Apoio
Financeiro à Editoração e Publicação de Periódicos Científicos Brasileiros
da CAPES (Edital n.º 13/2006), o que permitirá incrementar sua excelência.
Desde o segundo semestre de 1991, a Revista Direito, Estado e Sociedade tem
se firmado como um periódico jurídico cuja missão primordial é a de trazer
aportes críticos passíveis de contribuir para o pensamento jurídico brasileiro.
Em retrospectiva aos 50 números passados, apresentaremos a seguir
alguns dados relevantes que permitem traçar o perfil dos autores que têm
publicado artigos na Revista, mais especificamente em relação às suas respectivas unidades federativas (UF). Para tanto, utilizamos os dados referentes aos seis números anteriores, publicados ao longo dos três últimos
anos (2014, 2015 e 2016).
Devido à grande preocupação da Revista Direito, Estado e Sociedade
com a difusão da pesquisa, temos tentado, ao máximo, diversificar a origem dos artigos publicados. Com o intuito de cumprir este objetivo, foram
publicados, ao longo dos três últimos anos, artigos de autores representando inúmeras instituições de 14 UFs, além de 7 instituições estrangeiras,
pertencentes a 7 países diferentes. Percebe-se, conforme os gráficos apresentados a seguir, que a UF de origem dos autores se mantém diversificada
ao longo dos anos:
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Autores por UF (2014)
4% PB
9% MG
32% PR

9% DF
14% RS

18% SP
14% RJ

Autores por UF (2015)
5% AP
5% PE
5% SC

14% RJ
14% RS

9% MA
10% MG

14% DF

10% PR

14% SP

Autores por UF (2016)
3% MG
21% RS

7% CE
7% PA
10% DF

14% PR
10% RJ
14% SC

14% SP
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Contudo, acreditamos ser necessário manter o esforço contínuo para seguir
aumentando esta diversidade. Sobretudo porque, como é possível visualizar no gráfico a seguir, os autores se concentram, majoritariamente, nas
regiões Sul e Sudeste – mais especificamente nos estados do Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, São Paulo, Distrito Federal e Minas Gerais:
Autores por UF (2014, 2015 e 2016)
1% AP
1% PB
1% PE

3% MA
3% PA
3% CE

18% PR

6% SC
8% MG

16% RS
11% DF
16% SP

13% RJ

Autores por Região (2014, 2015 e 2016)
4% Norte
9% Nordeste
39% Sul
11% Centro-Oeste

37% Sudeste
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Consideramos importante destacar, ainda, que em virtude do elevado
número de artigos recebidos nos últimos semestres e do objetivo de fomentar a pesquisa jurídica de qualidade no país, nos últimos anos a Revista Direito, Estado e Sociedade tem tornado o seu processo editorial mais
rígido, segundo a política editorial que se encontra na nossa plataforma.
Com o intuito de publicar artigos que atendam às nossas diretrizes formais
e de conteúdo e que promovam debates inovadores, a fase de avaliação
editorial, anterior à etapa de double blind peer review, tem ocasionado um
aumento da taxa de rejeição preliminar. Por esse motivo, pedimos que os
autores interessados em publicar no periódico atentem de forma minuciosa aos nossos critérios de avaliação.
Com temáticas diversas dentro das linhas de pesquisa do Programa de
Pós-Graduação em Direito, este número conta com nove artigos inéditos,
sendo dois de pesquisadores estrangeiros. Não podemos deixar de aproveitar o ensejo para agradecer aos autores, pareceristas e leitores da Direito, Estado e Sociedade, que permitem que a cada número sejam publicadas novas
e instigantes pesquisas. Lembramos que o envio de novos artigos pode ser
feito a qualquer tempo e que estes devem ser submetidos por meio do nosso
sistema editorial online em plataforma Open Journal System, diretamente na
página da Revista (http://www.jur.puc-rio.br/revistades/).
Desejamos a todos uma excelente leitura.
Noel Struchiner
Editor-Chefe
Antonio Pele
Editor-Adjunto
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