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ARGUMENTUM

EDITORIAL
A Revista Argumentum é um periódico científico quadrimestral da comunidade
jurídica, com chamada permanente, apoiado pela Universidade de Marília-UNIMAR, o qual
visa fomentar os estudos das questões mais relevantes envolvendo o desenvolvimento
econômico, social e ambiental e o papel desempenhado pela empresa na busca por atender as
novas demandas da sociedade na contemporaneidade.
Salientamos que a alta qualidade e maturidade do Programa de Mestrado em Direito
da Universidade de Marília-UNIMAR foram atestadas pela última avaliação procedida pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (quadriênio
2013/2016), na qual obteve nota 4 (quatro), bem como pelo Programa de Doutorado em
Direito, aprovado em dezembro de 20161.
Em paralelo, a Revista Argumentum se consolida como um periódico tradicional do
Direito e referência na pesquisa nacional, classificado com o extrato B1 pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, através do conjunto de
procedimentos denominado Qualis Periódicos.
Atualmente, tal periódico conta com conselho editorial e quadro de pareceristas
compostos por professores doutores, vinculados a instituições de ensino superior de
qualidade, reconhecidas no meio acadêmico e distribuídas por diversos estados do Brasil e do
exterior, critérios que corroboram com a exogenia do projeto.
Desde o Volume 15 (quinze), mantendo o compromisso de constante modernização da
revista, passamos a utilizar o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas – SEER, software
desenvolvido especificamente para a criação e gestão de publicações periódicas eletrônicas,
ferramenta traduzida e customizada pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia – IBICT, baseado no sistema Open Journal Systems – OJS, da Universidade
British Columbia.
A partir do Volume 21, Número 1, a Revista Argumentum introduziu ao seu conteúdo
uma nova seção permanente sobre Harmonia com a Natureza, a qual procura disseminar
estudos, pesquisas e documentos sobre questões atuais, jurídicas e extrajurídicas, relacionadas
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aos Direitos da Natureza, conforme abordado pelo Programa das Nações Unidas “Harmony
with Nature”.
Todos os trabalhos submetidos à Revista Argumentum Volume 22, Número 2, foram
avaliados, em primeiro lugar, pelos editores, que examinam a adequação do trabalho à linha
editorial da revista, aspectos formais e metodológicos elementares, entre outros,
considerando, ainda, o espaço disponível para publicação. Após essa etapa, cada texto foi
enviado a, no mínimo, dois pareceristas, pelo sistema double blind peer review, que garante a
privacidade de autor e avaliadores, para análise de forma e conteúdo, bem como emissão do
parecer a ser disponibilizado ao autor do trabalho.
Dentro de tais critérios, é com grande satisfação que apresentamos ao grande público o
Volume 22, Número 2, da Revista Argumentum, composto por trabalhos que alcançaram
grande destaque, após rigorosa e disputada seleção, envolvendo autores de diversas
instituições de ensino sediadas por todo o Brasil.
Nossa Expectativa é de que os textos em tela, pelo rigor técnico, sensibilidade e
originalidade que demonstram, contribuam valorosamente para aperfeiçoamento da área,
iluminando os trabalhos de pesquisadores e aplicadores do direito do país.
Boa leitura!

Marília, agosto de 2021.
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