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PRINCÍPIOS ÉTICOS 
O Journal of Sports Law - JSL observa as melhores práticas em ética de publicação e 

pesquisa científica, estando em conformidade com as diretrizes estabelecidas 

internacionalmente, incluindo o Código de Conduta e Diretrizes de Boas Práticas para 

Editores de Periódicos, publicado pelo Comitê de Ética de Publicação (COPE) e as 

diretrizes definidas pelo International Science Council. A seguir, listamos algumas das 

políticas que adotamos nesse sentido. 

 

Responsabilidades dos editores 
Os Editores do Journal of Sports Law – JSL têm a responsabilidade de atuar de forma 

equilibrada, objetiva e justa no desempenho de suas funções, sem qualquer forma de 

discriminação. 

Todas as submissões são processadas seguindo o procedimento padrão adotado pela 

revista, de modo que os artigos são considerados e aceitos unicamente em razão de 

seu mérito acadêmico/científico e sem influência comercial ou política. 

Os Editores adotam e seguem procedimentos justos e coerentes em caso de situações 

de natureza ética ou de conflito, além de oportunizar aos autores direito de resposta às 

decisões de avaliações às quais forem submetidos. 

 

Responsabilidades dos avaliadores/pareceristas 
Os pareceristas que formam o banco de avaliadores do JSL têm a responsabilidade de 

contribuir para o processo de tomada de decisão da publicação de um trabalho científico 

auxiliando de forma relevante na melhoria da qualidade do artigo publicado, revisando 

o manuscrito objetivamente. 

Eles devem manter a confidencialidade de qualquer informação fornecida pelo editor ou 

pelo(s) autor(es), sendo vedada a estes a retenção ou cópia do manuscrito. 

Ainda, devem alertar o editor caso identificarem conteúdo(s) publicado(s) ou enviado(s) 

com suspeitas de plágio e autoplágio, ou seja, substancialmente similar àquele em 

revisão. 

https://publicationethics.org/files/Code%20of%20Conduct_2.pdf


 

Responsabilidades do(s) autor(es) 
O(s) autor(es) que submeter(em) seu(s) trabalho(s) científico(s) para o JSL tem(êm) 

responsabilidade acerca das exigências da revista, quanto ao ineditismo e demais 

requisitos éticos e metodológicos constantes nas “Diretrizes para Autores”. 

Assim, o artigo submetido deve ser inédito, não podendo estar submetido a outro 

processo de avaliação, tampouco ter sido publicado em nenhum outro periódico 

nacional ou estrangeiro, a menos que seja publicado em outro idioma e em outro país, 

situação em que deve haver citação de que se trata de uma versão de artigo já publicado 

em outro periódico. 

O(s) autor(es), no momento da submissão do trabalho científico, adere(em) à cláusula 

de ineditismo, tornando-se ciente(s) de que, mesmo após a aprovação e publicação do 

artigo no site da revista, identificando-se irregularidades com relação a questão ética de 

publicação, este será imediatamente retirado e, em substituição, será incluída 

informação de que “o artigo foi retirado por questão de ética na publicação”. 

Os trabalhos científicos submetidos pelos autores, para serem aceitos para publicação, 

devem obrigatoriamente cumprir as regras elencadas a seguir: 

a) estar(em) adequado(s) às linhas de pesquisa adotadas pela revista; 

b) cumprir(em) na íntegra as regras indicadas nas ‘Diretrizes para Autores’; 

c) o(s) autor(es) declara(am) automaticamente, no momento da submissão, a cessão 

do direito sobre o trabalho por período indeterminado, bem como os direitos de expor, 

publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra forma dele se utilizarem, o que 

faz(em) de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável e de pleno direito, em 

caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus ou encargo, em favor do Journal of 

Sports Law; 

d) assegurar(em) que a colaboração submetida é original, reconhecer(em) e citar(em) 

conteúdo reproduzido de outras fontes; 

e) o(s) autor(es) deve(m) assegurar que quaisquer estudos envolvendo seres humanos 

ou animais estejam em conformidade com as leis e requisitos nacionais, locais e 

institucionais; 

d) declarar(em) qualquer potencial conflito de que possa ser considerado ou visto como 

exercendo uma influência indevida no processo de publicação. 

 

Deveres da Editoria em relação ao comportamento antiético 
Qualquer manifestação antiética identificada nos trabalhos científicos publicados no 

Journal of Sports Law, pode ser trazida à atenção do editor a qualquer momento, por 

qualquer pessoa, desde que forneça informações e evidências suficientes para que uma 

investigação seja iniciada. 

Evidências devem ser coletadas, evitando, ao mesmo tempo, espalhar quaisquer 

alegações além daquelas que precisam ser informadas. 

Em qualquer caso, o autor deve ter a oportunidade de responder a quaisquer alegações. 



Nossos artigos são avaliados por pares para garantir a qualidade da publicação 

científica, primeiramente passam por triagem previa à distribuição para os avaliadores 

onde, paralelo aos critérios pré-avaliativos, utiliza-se software para identificação de 

plágio. 

Informar ou notificar o autor ou revisor onde parece haver um mal-entendido ou má 

aplicação de padrões aceitáveis. 

Retratação ou retirada formal de publicação da revista. 

Findo o procedimento de investigação e uma vez constatado comportamento antiético 

não mais serão aceitas contribuições do autor investigado. 

 

Diretrizes para Autores 
O periódico Journal of Sports Law é um periódico científico semestral que objetiva 

promover o aprimoramento dos estudos na área do Direito Desportivo em todas 

as suas áreas. 

O artigo submetido deve ser inédito, ou seja, não ter sido publicado em nenhum 

outro periódico nacional ou estrangeiro, podendo ter sido apresentado em 

congressos científicos e constar de seus anais, desde que tenham sido 

modificados e/ou atualizados. Outra condicionante para a submissão é que o 

artigo não esteja em processo de avaliação para publicação em outro periódico e 

nem estará durante o processo de avaliação do JSL.  

O JSL trabalha com chamada para artigos de "fluxo contínuo", exclusivamente de 

autoria de Doutores sós, ou em coautoria com outros Doutores, Doutorandos, 

Mestrandos e Pós Graduandos. 

 

IMPORTANTE: 

No caso de colaborações escritas em outro idioma que não seja o do(s) autor(es), 

OBRIGATORIAMENTE, faz-se necessário o envio de Certificado de tradução expedido 

por algum Centro de Idiomas. 

Linhas de Pesquisa 
 

Direito do trabalho desportivo; 

Direito civil e contratual desportivo; 

Direito internacional desportivo; 

Direito comercial, concorrencial, econômico e financeiro aplicado ao esporte; 

Direito disciplinar desportivo; 

Direito tributário e previdenciário desportivo; 

Novas tendências jurídicas no esporte; 

Conflitos de normas em matéria esportiva; 



Direito desportivo comparado. 

 

 

1. Remessa de textos 

2. Diretrizes básicas 2.1 A redação do artigo, quando em nosso Idioma, deve estar 

conforme as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 2.2 A bibliografia 

do artigo deve ser consistente e mostrar também o posicionamento de doutrinadores 

estrangeiros sobre o tema; 

3. Natureza e elementos estruturadores básicos dos Artigos 3.1 Os artigos deverão ser 

inéditos, escritos em português, espanhol ou inglês, e atender ao seguinte conteúdo e 

nesta ordem: título, título em inglês, nome dos autores (com qualificação em nota-de-

rodapé), resumo (no idioma original do texto), palavras-chave, abstract, key-words, 

introdução (não deve vir numerada), desenvolvimento (dividido em itens numerados), 

considerações finais (não deve vir numerada) e referências das fontes citadas (não 

numerada e em ordem alfabética, seguindo o padrão APA). 3.2 Estes tópicos devem 

estar claramente destacados/especificados ao longo do texto. Os subtítulos, quando 

existirem, devem ser concisos e vir claramente indicados. 3.3 Os títulos, títulos das 

divisões e subdivisões dos textos devem ser escritos em letras minúsculas e em negrito 

e numerados de forma progressiva. 3.4 Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-

rodapé, deve constar titulação, instituição à qual está ligado, cidade, estado, país, cargo, 

endereço eletrônico para correspondência (e-mail). 3.5 Resumo (Abstract) no idioma de 

origem do texto e em inglês, ressaltando objetivos, metodologia e síntese das 

considerações finais (máximo 150 palavras). 3.6 Indicação de no máximo cinco 

palavras-chave e ou expressões do texto, em português ou no idioma de origem e 

inglês, que devem refletir as ideias elementares do texto e possam guiar a pesquisa de 

terceiros interessados. 3.7 As referências deverão estar em ordem alfabética da primeira 

letra do sobrenome do primeiro autor e constar no final dos artigos, de acordo com as 

normas da APA - American Psychological Association (no artigo o item deve ser 

denominado “Referências das Fontes Citadas” e não ''Referências Bibliográficas”) e 

conforme as regras constantes nas presentes diretrizes, em especial itens 8 e 9; 

4. Responsabilidade: Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos 

autores. O conteúdo dos artigos assinados não reflete a opinião da NEJ; 

5. Coautoria: é possível até o máximo de quatro autores, devendo ao menos 50% 

desses autores possuir título de doutor e ser identificados conforme especificado no item 

3.4 supra. Nos casos de coautoria deverá ser indicada a contribuição de intelectual de 

cada um dos autores, não sendo considerada coautoria a mera revisão ou tradução do 

texto; 

6. Limite de submissões de artigos: cada autor (individualmente ou em coautoria) poderá 

submeter apenas três artigos por volume/ano. Caso tenham mais de um artigo 

aprovado, terão apenas um artigo publicado por edição do JSL. 

7. Configurações elementares de estrutura de artigos: 7.1 letra em Fonte Arial, tamanho 

12 7.2 espaço entre linhas: 1,5 7.3 margens de 3 cm 7.4 folha: A4 7.5 editor de texto: 

Word for windows 6.0 ou posterior 7.6 parágrafo: espaçamento posterior e anterior: 0 

ponto 7.7 alinhamento justificado, 7.8 entrada de parágrafo de 1,25cm; 

https://www.apa.org/


8. Citações e notas 8.1 As citações textuais pequenas (até três linhas) devem ser 

inseridas no texto, entre aspas e sem itálico. 8.2 As citações textuais longas (mais de 

três linhas) devem vir em parágrafo independente, recuado da margem esquerda 4 cm, 

com Arial 10, e com o espaçamento simples, sem aspas. 8.3 A indicação de autoria 

deve ser feita em nota-de-fim de artigo, utilizando o modo autor-data. 8.4 O nome das 

obras deve ser grifado em negrito e não em itálico. 8.5 As notas de rodapé devem ater-

se ao mínimo necessário. 8.7 Quando houver tradução do texto: usar “Tradução de 

Fulano de tal” (e não Trad.); 

9. Dimensão dos artigos: os artigos devem ter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 10 (dez) 

mil palavras; 

10. Notificação do resultado da submissão: os autores serão notificados sobre o 

resultado da avaliação de seus artigos ou resenhas através de e-mail. 

  

Condições para submissão 
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 

submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

O artigo submetido é inédito? Isso significa que não foi publicado em nenhum outro 

periódico nacional ou estrangeiro. 

Obs.: Entretanto, não há restrições para artigos submetidos que tenham sido 

apresentados e/ou publicados em anais de eventos científicos. 

O artigo submetido não está sob avaliação para publicação em outro periódico e nem 

estará durante o processo de avaliação do Journal of Sports Law? 

É de autoria de Doutores sós, ou em coautoria com outros Doutores, Doutorandos, 

Mestrandos e Pós Graduandos? 

Adequação: O artigo se encaixa nas linhas de pesquisa propostas pela revista? As 

regras indicadas nas ‘Diretrizes para Autores’ foram obedecidas? 

Título: É claro, conciso e adequado ao conteúdo do artigo? 

Resumo/Abstract – Palavras-chave/Keywords: O resumo apresenta os objetivos 

pretendidos, a metodologia e uma síntese das considerações finais? O resumo é claro 

e conciso? As palavras-chave refletem as ideias elementares do texto? 

Introdução: Apresenta, justifica e delimita os objetivos? Apresenta o problema de 

estudo investigado? Descreve a metodologia empregada? Especifica a(s) hipótese(s)? 

A(s) hipótese(s) é(são) pertinente(s) ao desenvolvimento do artigo? 

Desenvolvimento: Há exposição e discussão das teorias que foram utilizadas para 

esclarecer o problema? A divisão interna é adequada para alcançar os objetivos 

pretendidos? Os conceitos operacionais são explicitados? A fundamentação teórica é 

consistente? 

Considerações Finais: Os resultados estão expostos com objetividade? O artigo traz 

contribuição(ões) para a área de estudo que lhe diz respeito? São consequências 

lógicas do raciocínio desenvolvido ao longo do artigo? São relevantes em relação ao 

problema e aos objetivos do estudo? 



Referências: As citações são pertinentes à temática abordada? São majoritariamente 

recentes e de periódicos reconhecidos? 

Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, consta titulação, instituição à qual 

está ligado, cidade, estado, país, cargo e endereço eletrônico para correspondência (e-

mail)? 

No caso de colaborações escritas em outro idioma que não seja o do autor(a), é 

OBRIGATORIO o envio de Certificado de Tradução expedido por algum Centro de 

Idiomas. 

Ao submeter esta colaboração, quer seja artigos, resenhas, relatórios de pesquisa, 

entrevistas, depoimentos e comunicações,  estou(amos) automaticamente cedendo o 

direito sobre o mesmo por período indeterminado, bem como os direitos de expor, 

publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se utilizarem, o que 

faço(zemos) de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, desde já e de 

pleno direito, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus ou encargo, em 

favor da Revista Novos Estudos Jurídicos – NEJ. 

  

Declaração de Direito Autoral 
Na qualidade de autor(es) da colaboração, original e inédita, sobre o qual 

me(nos)  responsabilizo(amos) civil e penalmente pelo seu conteúdo, após ter lido as 

diretrizes para autores, concordado(amos) plenamente com as Políticas Editorias do 

Journal of Sports Law - JSL e autorizo(amos) a publicação na rede mundial de 

computadores (Internet) e sua impressão, permitindo, também, que sua linguagem 

possa ser reformulada, caso seja necessário, sem que me(nos) seja devido qualquer 

pagamento a título de direitos autorais, podendo qualquer interessado acessá-lo e/ou 

reproduzi-lo mediante download, desde que a reprodução e/ou publicação obedeçam 

as normas técnicas e tenham a finalidade exclusiva de uso por quem a consulta a título 

de divulgação da produção acadêmico-científica. 

  

  

Política de Privacidade 
Os nomes e endereço informados nesta revista serão usados exclusivamente para os 

serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 

finalidades ou a terceiros. 

 

Endereço provisório para submissão 
Em razão do desenvolvimento de página específica para a revista e considerando a 

necessidade de prazo para a elaboração de textos científicos de qualidade, as 

submissões deverão ser realizadas de forma provisória por meio do e-mail 

sbdd.oficial@gmail.com  

 

mailto:sbdd.oficial@gmail.com
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