NORMAS PARA PUBLICAÇÃO:
Área do Direito1

1 INFORMAÇÕES GERAIS

A Revista publica artigos relacionados às Ciências Jurídicas e afins, em Português,
Espanhol e Inglês, ficando a critério da Comissão Editorial a aceitação de outros idiomas.
O artigo deverá ser original ou poderá ser derivado de dissertação e tese, texto
completo de trabalho apresentado em congresso, desde que tenha sido publicado apenas
abreviadamente, na forma de pôster ou de painel. Nestes casos, o fato deverá ser informado
em nota de rodapé, bem como a referência da publicação vinculada.
O texto, ou parte dele, não poderá ser submetido à outra revista durante o processo
de apreciação, bem como após sua publicação. O autor será comunicado oficialmente,
através de parecer, nos casos de: aprovação para publicação; aprovação com
reformulações; reprovação. O autor terá 30 dias para providenciar as reformulações
solicitadas, havendo exclusão do artigo, no descumprimento do prazo. Identificando a
necessidade de solicitar uma errata, o autor deverá enviá-la à Revista igualmente em 30
dias após a publicação do artigo, e esta decidirá sua relevância e possível publicação e/ou
distribuição.
O Conselho Editorial poderá, sempre que julgar necessário, reservar e deslocar
originais, aprovados, para edições especiais, fascículos comemorativos e temáticos,
suplementos. A ordem da publicação dos artigos aprovados ficará a critério do Conselho
Editorial, não sendo, necessariamente, cronológica ao recebimento dos originais. A Revista
poderá, ainda, publicar artigos de autores convidados, mas não assume a responsabilidade
por conceitos emitidos nos artigos e nas citações, e ficará a seu critério decidir sobre
correções e modificações, inclusive quanto a quaisquer equívocos gramaticais.

2 FORMATAÇÃO DOS ORIGINAIS

Os textos devem ser digitados em Word 7.0 for Windows 1995 ou superior, letra
Tahoma tamanho 12, espaçamento 1,5 cm, em até 20 páginas, com margens superior e
1

Elaboradas por Celina Leite Miranda, bibliotecária, CRB-10/837.

CELINA LEITE MIRANDA

esquerda de 3cm, inferior e direita de 2cm. Devem ser encaminhados à Revista por meio
eletrônico, seguindo as etapas que o sistema automatizado da Revista solicitar. Símbolos e
abreviaturas devem ser explicitados na primeira vez em que forem mencionados. Na seção
de Referências, utilizar espaço simples e alinhamento à esquerda para cada uma delas.
Os originais devem ser redigidos de acordo com as recomendações da ABNT
(Associação Brasileira de Normas Técnicas):
NBR 6022 - Artigo em publicação periódica científica impressa;
NBR 6023 – Referências;
NBR 6024 - Numeração progressiva;
NBR 6028 - Resumos;
NBR 10520 - Citações;
NBR 10522 - Abreviação na descrição bibliográfica; e
NBR 14724 - Trabalhos acadêmicos.

2.1 Título

Informar, no topo da primeira folha, o título do artigo, o qual deverá, clara e
sucintamente (em até 15 palavras), identificar o conteúdo do trabalho.

2.2 Autoria

Alinhada à direita, a autoria poderá ser de até 3 componentes. Listar o nome completo
de cada autor (sem suprimir ou abreviar), salientando em maiúsculas o sobrenome paterno.
Informar em nota de rodapé: local e data de nascimento; credenciais, local de atividades,
endereço postal e eletrônico. Opcionalmente, poderão ser informados os números de
telefone e fax.
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2.3 Resumo

O Resumo deverá ser apresentado em três versões, iniciando pelo idioma do próprio
artigo. Serão obrigatórias as versões em Espanhol (Resumen) e Inglês (Abstract), mas
poderão ser adicionadas versões em outros idiomas.
Do tipo informativo, o resumo deve ser conciso (até 100 palavras), destacando os
pontos relevantes do texto, em parágrafo único, na terceira pessoa do singular com o verbo
na voz ativa. Para artigos de revisão, o Resumo deve conter: objetivos, fonte dos dados,
resultados e considerações finais. Para outros tipos de artigos (pesquisas e relatos de
experiências), devem conter: objetivos, metodologia (com sujeitos da pesquisa, local e
período da realização da pesquisa), resultados e conclusões. O resumo não poderá conter
citações de obras, pois é seção que não possui vínculo com Referências, Anexos, ou
qualquer outra seção do artigo;
Ao final de cada versão de Resumo (Resumen e Abstract), apresentar os respectivos
Descritores (Descriptores e Descriptors), e equivalência do Título (Título e Title). Proceder
da mesma maneira para as versões em idiomas adicionais.

2.4 Citações e depoimentos

Utilizando sistema autor-data (SOBRENOME DO AUTOR, ano) para identificar as
obras citadas; e (SOBRENOME DO AUTOR, ano, página) em caso de transcrição de frases
de outro autor. Citações de até 3 linhas devem ser mantidas no texto, salientadas por aspas
duplas. Quando ocuparem mais de 3 linhas, adicionar uma margem de 4cm em toda a
citação, sem aspas.
Quanto aos depoimentos, frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa,
utilizar as mesmas regras de margem adicional dos 4cm, aspas e linhas, porém utilizando o
itálico para diferenciá-los de citação de obra. A codificação adotada para substituir a
verdadeira identidade do sujeito da pesquisa será codificada a critério do autor, entre
parênteses.
Tanto em citações quanto em depoimentos, indicar supressões e intervenções ao
que foi dito, com reticências entre colchetes [...].
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2.5 Notas de rodapé

Reservadas para credenciais dos autores, notas explicativas (que complementem o
texto e compreensão de palavras), e para citações de citações, indicadas pela expressão em
Latim "Apud" (que significa “citado por”). Nesse caso, informar em nota de rodapé a
referência da obra citada indiretamente, e, na seção de Referências, informar a obra
efetivamente utilizada. As notas deverão ser utilizadas o mínimo possível e identificadas
numérica e seqüencialmente para todo o trabalho.

2.6 Ilustrações e tabelas

Fotografias, desenhos, gráficos e outras ilustrações, acompanhadas das legendas
que se fizerem necessárias, devem ser citadas no texto como Figura, numeradas
consecutivamente em algarismos arábicos. O título deve constar abaixo da figura.
As tabelas devem ser numeradas consecutivamente, em algarismos arábicos,
encabeçadas por seu título, o qual deve ser constituído de: tema principal, localização
geográfica e período de abrangência dos dados (data). As tabelas devem conter todos os
dados que permitam sua compreensão, com explicações sobre símbolos e abreviaturas
através de nota ou de legenda. A fonte dos dados deve figurar abaixo da tabela conforme
Normas de Apresentação Tabular da Fundação IBGE, bem como a nota supra citada, se
houver.
Figuras e tabelas devem figurar imediatamente antes ou depois do parágrafo em
que forem citadas.

2.7 Referências, Apêndices, Anexos e Agradecimentos

As referências devem ser ordenadas alfabeticamente ao final do artigo, em seção
própria denominada Referências, devem estar alinhadas à esquerda e não devem ser
numeradas. Tal seção deve conter todas e somente as obras citadas no texto em um único
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conjunto (sem separá-las por tipo de obra, ou por data). Os dados componentes das
referências não podem ser traduzidos, com exceção de abreviaturas, tais como: v., n., p., f.,
respectivamente, volume, número, página e folha. Na composição de cada referência,
indicar os autores na exata ordem em que estiverem na publicação utilizada. Conforme a
ABNT, observar: até 3 autores, indicar todos; 4 autores ou mais, indicar o primeiro seguido
da expressão et al. Informar ainda: título da obra, cidade de edição, responsabilidade
editorial, ano de publicação e páginas totais. Para capítulos, trabalhos de congressos e
verbetes de dicionários, informar as páginas iniciais e finais (ou folhas, caso a obra –
normalmente um trabalho acadêmico - seja impressa de um lado só). Ex.: f. 15-19.
Evitar a utilização de Apêndices (elaborados pelos autores), Anexos (apenas
incluídos, sem intervenção dos autores) e Agradecimentos (por apoio financeiro, assistência
técnica e outros auxílios). Estes, quando se fizerem necessários, deverão ser mencionados
no final, como última seção.
Seguem alguns exemplos de referências:
para 1 autor
No texto: (ENGISCH, 2004), (RIO GRANDE DO SUL, 1999) e (SILVA JUNIOR, 2002).
Sendo na mesma citação: agrupá-los entre parênteses, ordená-los cronologicamente, e
separá-los por ponto e vírgula.
Ou seja, (RIO GRANDE DO SUL, 1999; SILVA JUNIOR, 2002; ENGISCH, 2004).
ENGISCH, Karl. La idea de concreción en el derecho y en la ciencia jurídica
actuales. Granada: Comares, 2004. 457 p.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento n. 599075496.
Relator: Breno Moreira Mussi. Porto Alegre, 1999. 1 p.

SILVA JUNIOR, Hédio. O princípio da igualdade e os direitos de igualdade na
Constituição de 1988. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo,
v. 38, p. 168-191, jan./mar. 2002.
para 2 ou 3 autores, ponto e vírgula entre eles
No texto: (ZUCCHERINO; MORENO RITHNER, 2006).
ZUCCHERINO, Ricardo Miguel; MORENO RITHNER, María Josefina. Derecho
municipal argentino y comparado. Buenos Aires. La Ley, 2006. 409 p.
para mais de 3 autores,
Utilizar et al. para substituir os autores, do segundo em diante.
No texto: (BOBBIO et al., 1984).
No texto: (ISHIZAKI, 2003).
BOBBIO, Norberto et al. Curso de introdução à ciência política: política e ciência
política. 2. ed. Brasília, DF: UNB, 1984. 68 p.
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ISHIZAKI, Tatsuro et al. Active life expectancy base don activities of daily living for older
people living in a rural community in Japan. Geriatrics and Gerontology International,
Tokyo, v. 3, suppl. 1, p. s78-s82, Dec. 2003.
para autor de sobrenome espanhol (o sobrenome paterno antecede o materno).
TRUYOL Y SERRA, Antonio. Los derechos humanos: declaraciones y convenios
internacionales. 4. ed. Madrid: Tecnos, 1979. 160 p.
para organizadores (sem indicar plural)
No texto: (DE LIRA TAVARES; LACOMBE CAMARGO; CAVALCANTI MAIA, 2005).
No texto: (GARCIA ROCA, 2003).
DE LIRA TAVARES, Ana Lucía; LACOMBE CAMARGO, Margarida Maria,
CAVALCANTI MAIA, Antonio (Org.). Direito público romano e política. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005. 204 p.

GARCIA ROCA, Javier. El tribunal constitucional como tribunal de conflictos: los
conflictos constitucionales. In: CASTAÑEDA OTSU, Susana (Coord.). Derecho
procesal constitucional. Lima: Jurista, 2003. 561 p. p. 201-268.
Sem autoria definida
Primeira palabra do título em maiúsculas, nada em negrito. No texto, citar, por ex.:
(DESCENTRALIZAÇÃO..., 2004, p. 334) e (VADEMECUM ..., 2009).
DESCENTRALIZAÇÃO e centralização. In: BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola;
PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Tradução: Carmen C. Varrialle,
Gaetano Lo Mônaco, João Ferrreira, Luis Guerreiro Pinto Cascais e Renzo Dini. 5. ed.
São Paulo: Imprensa Oficial, 2004. 2 v. v. 1 p. 329-335.

VADEMECUM Saraiva. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 1904 p. Contém 1 CD-ROM.

para título, em negrito; subtítulo, sem negrito; série, entre parênteses
BRASIL. Constituição [da] República Federativa do Brasil: 1988. Brasília, DF:
Ministério da Educação, 1988. 292 p.

DÁVILA PUÑO, Julio. Perú: gobiernos locales y pueblos indígenas. Lima: IWGIA, 2005.
176 p.

SOREL, Georges. Réflexions sur la violence. Paris: Librairie de "Pages Libres",
1908. xliii, 257 p. (Études sur le devenir social, 4).

para dados de tradução
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COULANGES, Fustel de. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as
instituições da Grécia e de Roma. Tradução de Jonas Camargo Leite e Eduardo
Fonseca. São Paulo: HEMUS, 1975. 310 p.

SOMMA, Alessandro. Introducción crítica al derecho comparado. Traducido por
Carlos Agurto Gonzáles, Paúl Abanto Marino, Sintia Pandora Allca, Humberto
Campodónico Macazana, Franklin Sierra Vásquez. Lima: ARA, 2006. 260 p.
para dados de edição
A edição é, obrigatoriamente, informada, a partir da 1. ed. (em minúsculas).
Datas de impressão ou reimpressão não devem ser utilizadas.
CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na
ciência do direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 311 p.

para partes de uma obra
(capítulos de livros, trabalhos de congressos, verbetes de dicionários e enciclopédias).
É obrigatório informar, ao final, o intervalo de páginas correspondentes à parte.
No texto: (BECK, 2001).
No texto: (EUDEMONISTA, 2004).
No texto: (GUTIÉRREZ, 1995).
No texto: (MÔNACO; GUIMARÃES, 1999).
BECK, Ulrich. Vivir nuestra propia vida en un mundo desbocado: individuación,
globalización y política. In: GIDDENS, Anthony; HUTTON, Will (Org.). En el límite: la
vida en el capitalismo global. Barcelona: Tusquets, 2001. p. 233-245.

EUDEMONISTA. In: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário
Aurélio da língua portuguesa. 3. ed. Curitiba: Positivo, 2004. p. 845.

GUTIÉRREZ, Ignacio. Introdução. In: HESSE, Konrad. Derecho constitucional y
derecho privado. Madrid: Civitas, 1995. p. 22.

MÔNACO, Felipe de Faria; GUIMARÃES, Valeska Nahas. Gestão da qualidade total e
qualidade de vida no trabalho. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS DO
TRABALHO, 6., 6-8 out. 1999, Belo Horizonte. [Anais...]. Belo Horizonte: ABET, 1999.
p. 1-25. Disponível em: <http://www.race.nuca.ie.ufrj.br/abet/vienc/ST11C.doc>. Acesso
em: 31 ago. 2007.

para dissertações e teses
A primeira data é de distribuição e a segunda, de defesa.
RIOS, Roger Raupp. O princípio da igualdade e o direito da antidiscriminação:
discriminação direta, discriminação indireta e ações afirmativas no direito constitucional
estadunidense. 2004. 248 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004.
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para publicações na Internet
Informar o site exato onde se localiza o texto citado. Caso o publicador (editora) seja o
mesmo informado na autoria, não será repetido após a cidade.
BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO. Câmara de Arbitragem do Mercado. São
Paulo, 2002. 36 p. Disponível em:
<http://www.interfloat.com.br/pub/arquivos/regulamentonv07012002.pdf>. Acesso em: 26
jul. 2008.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Recurso especial eleitoral RESPE-24564. Relator:
Gilmar Ferreira Mendes. Brasília, DF, 2004. Disponível em:
<http://www.tse.gov.br/sadJudSjur/pesquisa/actionBRSSearch.do?toc=true&docIndex=
0&httpSessionName=brsstateSJUT1026409&sectionServer=TSE>. Acesso em: 6 jun.
2009.

DIAS, Maria Berenice. Adultério, bigamia e união estável: realidade e
responsabilidade. Porto Alegre, [2006?]. Disponível em:
<http://www.mariaberenicedias.com.br/site/content.php?cont_id=760&isPopUp=true>.
Acesso em: 4 nov. 2007.

PERU. Congresso da República do Peru. Ley de indias. Lima, 2009. Disponível em:
<http://www.congreso.gob.pe/ntley/LeyIndiaP.htm>. Acesso em: 28 jan. 2009.

RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação cível: pedido de habilitação de
casamento: pessoas do mesmo sexo: ausência de suporte legal [processo n.
70025659723]. Relator: Claudir Fidélis Faccenda. Porto Alegre, 2008. 86 f. Disponível
em: <http://tj.rs.gov.br/site_php/jprud2/ementa.php>. Acesso em: 20 maio 2009.

para artigos de periódico
(cidade, volume ou fascículo, página inicial e final do artigo, e ano, são obrigatórios). O
título em negrito será do periódico, e não do artigo.
BASSO, Maristela. A proteção da propriedade intelectual e o direito internacional atual.
Revista de Informação Legislativa, Brasília, DF, v. 41, n. 162, p. 287-310, abr./jun.
2004. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/web/cegraf/ril/Pdf/pdf_162/R16222.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2008.

BRASIL. Lei nº 10.973/2004, de 02 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras
providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, n. 232, 3 dez.
2004. Seção 1, p. 2. Disponível em:
<http://www2.camara.gov.br/internet/legislacao/legin.html/textos/visualizarTexto.html?id
eNorma=534975&seqTexto=21531&PalavrasDestaque= >. Acesso em: 18 nov. 2008.
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SCAPINI, Marco Antonio Bandeira. Concubinato: uma visão alternativa. AJURIS, Porto
Alegre, v. 18, n. 53, p. 305-314, 1991.

RODRIGUES, Narcio. Lei de inovação: grande passo. Jornal da UNICAMP, Campinas,
v. 17, n. 202, 16-22 dez. 2002. Disponível em:
<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/dezembro2002/unihoje_ju202pag2b.
html>. Acesso em: 21 nov. 2008.

para autoria e ano coincidentes
Ordenadas as referências alfabeticamente, adicionar uma letra minúscula ao lado do
ano, iniciando pela letra a. Em seguida, voltar ao texto e adicionar a letra na citação
correspondente. Assim, (BOBBIO, 1995b) poderá ser mencionado no texto antes da
citação de (BOBBIO, 1995a), tanto quanto (ZUCCHERINO; MORENO RITHNER, 2006)
poderá ser citado antes de (BRASIL, 2004).
BOBBIO, Norberto. Estado, governo e sociedade: para uma teoria geral da política. 4.
ed. São Paulo: Paz e Terra, 1995a. 173 p.

BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo:
Ícone, 1995b. 239 p.
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