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A Anatomia do Crime é uma revista jurídica do campo das ciências jurídico-criminais 

publicada pelo Instituto de Direito Penal e Ciências Criminais da Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa. 

A Anatomia do Crime visa contribuir para a criação e a transmissão do conhecimento nas 

diferentes áreas do Direito Penal, em diálogo com outras áreas do pensamento jurídico, 

científico e artístico, procura divulgar a atividade de investigação de investigadores de Direito 

Penal e outras áreas do saber e da ciência e estimula a publicação de resultados do trabalho 

académico e científico, obedecendo aos mais exigentes critérios internacionais de publicação. 

Tem periodicidade semestral, não obstante a possibilidade da publicação de números 

especiais. 

Os artigos a publicar estão sujeitos ao procedimento de arbitragem por pares (peer review). 

Os idiomas dos textos publicados na RFDUL são o português, o inglês, o alemão, o castelhano, 

o francês e o italiano. 

A Comissão Editorial da Anatomia do Crime tem o prazer de endereçar um convite à 

comunidade académica para submeter artigos ao próximo número da Revista (n.º 1), a 

publicar no segundo trimestre de 2015. Os artigos poderão ser enviados para o endereço de 

correio eletrónico idpcc@fd.ul.pt até ao dia 30 de março de 2015. 

As indicações que os autores deverão seguir na elaboração do artigo a propor podem ser 

encontradas em http://www.idpcc.pt/xms/files/Revistas/Indicacoes_aos_autores_-

_7.12.2014.pdf.  

As informações sobre o processo de peer review podem ser consultadas em 

http://www.idpcc.pt/xms/files/Revistas/Peer_Review_-PT-_-_11.12.2014.pdf.  

 
Lisboa, 22 de janeiro de 2015 
 
 

A Diretora da Revista Anatomia do Crime, 
 

Prof.ª Doutora Maria Fernanda Palma 

mailto:idpcc@fd.ul.pt
http://www.fd.ul.pt/idpcc
http://www.idpcc.pt/
http://www.cidpcc.pt/
mailto:idpcc@fd.ul.pt
http://www.idpcc.pt/xms/files/Revistas/Indicacoes_aos_autores_-_7.12.2014.pdf
http://www.idpcc.pt/xms/files/Revistas/Indicacoes_aos_autores_-_7.12.2014.pdf
http://www.idpcc.pt/xms/files/Revistas/Peer_Review_-PT-_-_11.12.2014.pdf

