CARTA DOS EDITORES
Apresentamos o segundo número do sexto volume da
Revista de Estudos Empíricos em Direito, periódico científico de iniciativa do Instituto Rede de Pesquisa Empírica em Direito, que tem por objetivos o estímulo, o debate
e a indução da pesquisa empírica na área de Direito no
Brasil desde 2011.
Mantemos o compromisso com a realização de uma revista de qualidade e representativa da pesquisa nacional.
Todos os artigos aqui publicados passam por rigoroso
processo de dupla avaliação cega por pares (double blind
peer review), respeitando-se na medida do possível a diversidade regional e temática que caracteriza a pesquisa
empírica que tematiza o direito.
Agradecemos a participação graciosa e qualificada do
nosso corpo de pareceristas e do nosso Conselho Editorial, com representantes de instituições prestigiosas de
diversos países e estados do Brasil. Agradecemos também à equipe editorial que tanto trabalhou para que
concluíssemos este número.
Deixamos aqui registrado o nosso reconhecimento a essas pessoas que muito contribuíram para garantir que
este periódico possa de fato ser um instrumento de realização de importante missão científica.
Nossa revista passa no momento por significativas reestruturações, tanto na equipe quanto na sua política de
privacidade, controle de qualidade e combate ao plágio e
outras práticas antiacadêmicas. Voltaremos a vocês, nossos leitores, com mais detalhes no próximo número.
Boa leitura!

Fernando de Castro Fontainha
Marcos Vinício Chein Feres
EDITORES

LETTER FROM THE EDITORS
We are pleased to introduce the second issue of the sixth
volume of the Brazilian Journal of Empirical Legal Studies,
a scientific journal of the Brazilian Network of Empirical
Legal Studies, which aims to foster and develop empirical
research in the area of Law in Brazil since 2011.
We maintain our commitment to accomplish a highquality journal that represents Brazilian and international
research. All articles published in this number undergo a
rigorous double-blind peer review process, respecting as
far as possible the regional and thematic diversity that
characterizes empirical research in law.
We would like to acknowledge and thank everyone
that contributed to this Journal. We are grateful for the
gracious and qualified participation of the peer reviewers
and the members of our Editorial Board, which includes
representatives from prestigious institutions in many
countries and different states in Brazil.
We are also thankful for the dedication and effort from
our editorial team, without whom this issue would not
have been possible. We would like to voice our deepest
gratitude to everyone that contributed in order to assure
this Journal would be an instrument for the development
of its relevant scientific mission.
Our Journal experiences some important changes
regarding our team composition, as well as our privacy
policy, our quality control policies, and measures against
plagiarism and other anti-academic practices. We’ll come
back to you, readers, in more detail on the next issue.
Happy reading!

Fernando de Castro Fontainha
Marcos Vinício Chein Feres
EDITORS

