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NORMAS TÉCNICAS
Para submissão dos trabalhos, os autores, obsequiosamente, devem enviar os textos
observando os pontos relacionados:

Ordem para apresentação do texto
1.
2.
3.
4.
5.

Título (em português e em língua estrangeira)
Nome do autor
Resumo (em português e em língua estrangeira)
Palavras-Chave (em português e em língua estrangeira)
Texto
a. Introdução
b. Desenvolvimento (subtítulos)
c. Conclusão

6. Referências
7. Apêndices (se houver)

Normalização

1. Os artigos devem ser elaborados, preferencialmente, no Microsoft Word, mínimo
de 10 (dez) e máximo de 25 (vinte e cinco) páginas.
2. Layout da página A4, com margens: esquerda e superior de 3 centímetros e inferior
e direita de 2 centímetros.

2. Cabeçalho
a) Título: em português e em uma língua estrangeira, admitidas francês, espanhol e
inglês; formato: Fonte Arial, tamanho 14, em Negrito, caixa alta, espaçamento 1,5
entrelinhas e centralizado;
b) Nome do autor: fonte Arial, 12, espaçamento 1,5 entrelinhas, normal e em itálico,
alinhado à direita; inserir uma nota de rodapé que conterá: breve currículo do autor,
vínculo institucional, e-mail e link do curriculum Lattes (se houver);
c) resumo de, no máximo, 250 palavras em português e na mesma língua estrangeira
do título, em fonte Arial 11 e espaçamento simples entrelinhas, justificado;
d) no máximo, 5 palavras-chave em português e na mesma língua estrangeira
escolhida, com mesmo padrão de fonte e espacejamento.
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3. Texto
a) digitado em espaçamento 1,5 entrelinhas, em Arial, 12, justificado;
b) subtítulos: fonte 12, normal, negrito, espaçamento 1,5 entrelinhas, justificado;
c) as notas explicativas devem ser postas no rodapé do texto, numeradas em
sequência e em corpo 10, espaço simples, justificado;
d) Citações:
até três linhas, serem inseridas diretamente no texto, entre aspas, com
indicação do autor, ano e página (modelo autor/data);
as que forem a partir de 4 linhas devem ser destacadas com recuo à
esquerda com 4 centímetros, em corpo 10, espaçamento simples, com
indicação do autor, ano e página. (modelo autor/data);
Exemplos:
A.
“Fazer mal é fazer sofrer alguém”, conforme atesta Ricoeur (1988, p. 48).

B.
O atual Código Penal “não define crime, deixando a elaboração de seu conceito à
doutrina nacional.” (BITENCOURT, 2010, p. 252)

C.
Como Agostinho alega, a vontade humana nunca é neutra, sem história, sem hábitos,
sem natureza adquirida. E ela não está nem do lado da sensibilidade e do corpo, nem
no lado da razão. Está inscrita no coração humano, inquieto, enquanto não repousa
na verdade e no conhecimento de si.
A força de que uma decisão tão importante depende é tão-somente da vontade. O
papel que desempenha essa faculdade é capital, pois dependem dela não apenas
todas as determinações e decisões que tomamos na ordem prática, mas também
estão sob seu controle imediato todas as operações de nossas faculdades
cognitivas na ordem teórica. Não é pois exagerado dizer que assim como é a
vontade, tal é o homem(...) (GILSON, 2010, p. 252s).

4 Referências:
As referências ou outras deverão vir no final do texto, em espaço entrelinhas simples,
separadas por dois espaços simples uma da outra. As referências serão compostas pelos
textos efetivamente citados no artigo. Demais referências devem ser colocadas sob o
título “bibliografia”.
a) Livros:
SOBRENOME, Nome sem abreviaturas. Título: subtítulo. Tradução. Edição.
Local (cidade): Editora, data.
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RICOEUR, Paul. Leituras 1: Em torno ao político. Trad. Marcelo Perine. 2.ed.
São Paulo: Loyola, 1995.

b) Capítulos de livros (obras coletivas)
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do capítulo:
subtítulo. in: SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do
livro. Edição. Local de publicação: Editora, ano de publicação, páginas inicial e
final.
ANJOS, Márcio Fabri dos. Ética e clonagem humana na questão dos paradigmas.
in: PESSINI, Leo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de (Org.). Fundamentos
da bioética. São Paulo: Paulus, 1996. cap. 4, p. 124-137.

c) Periódicos
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título do artigo: subtítulo.
Título do Periódico, Local de publicação, Instituição, número do volume, número
do fascículo, páginas inicial e final do artigo, mês e ano de publicação.
BRASIL Deilton Ribeiro. Os efeitos decorrentes da aplicação judicial da teoria
menor da disregard doctrine: uma análise econômica do direito. Revista Athenas,
vol. I, n. 2, jul.-dez. 2012, p. 21-43.

d) Teses e dissertações:
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem Abreviatura. Título. Local: Programa
de Pós-Graduação/Universidade, ano de publicação. Dissertação (Mestrado
em...) ou Tese (Doutorado em....) Instituição, Cidade, ano.
ARAÚJO, Florivaldo Dutra de. Conflitos coletivos e negociação coletiva na
função pública. 1998. 462 f. Tese (Doutorado em Direito Administrativo) Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte,
1998.

e) Documento eletrônico
SOBRENOME DO AUTOR, Prenomes sem abreviaturas. Título. Edição. Local:
ano. N° de pág. ou vol. (série) (se houver) Disponível em: Acesso em: dia, mês
(abreviado) e ano.
GORDILLO, Agustín. Reforma administrativa del Estado. Disponível em:
http://www.gordillo.com . Acesso em: 28 jul. 2002
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f) Legislação
NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO Jurisdição). Título (Decreto, Lei,
Medida Provisória, Decreto-Lei, Código, Portaria, Resolução, etc.) numeração.
Data (dia, mês, ano). in: SOBRENOME, Nome (se for livro), Dados da
Publicação que transcreveu a lei. Local: Editora, ano (se for livro)
BRASIL. Constituição (1988). 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

g) Jurisprudência (decisões judiciais)
NOME DO PAÍS, ESTADO OU MUNICÍPIO (jurisdição). Nome da corte ou tribunal
(órgão competente). Título (natureza da decisão: apelação cível ou criminal,
embargos, habeas corpus, mandado de segurança, recurso extraordinário etc.) e
numeração. Partes envolvidas (se houver). Nome do relator precedido da palavra
"Relatar". Data (dia, mês, ano). Indicação da Publicação que divulgou o acórdão.
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 21355. Relator:
Ministro Peçanha Martins. Diário de Justiça da União, Brasília, 27 jun. 1994, p.
16953.
MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça. Ação Popular. Processo n.
1.0000.00.334614-5/000(1). Relator: Desembargador Brandão Teixeira. 16 abr.
2004. Disponível em: http://www.tjmg.gov.brlframes/m.jurisprudencia.html. Acesso
em: 16 mai. 2004.

Outras Observações

1. Artigos que precisarem de adequações de conteúdo serão reencaminhados aos
autores para correção, que deve se realizar no prazo impreterível de 3 (três) dias.
2. Os textos são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo a opinião
dos Conselhos Executivo e Editorial e, de modo que à Revista e aos membros de seus
Conselhos não cabem qualquer responsabilidade pelas opiniões presentes nos artigos.

A Revista agradece a seus colaboradores e coloca-se à disposição para sanar quaisquer
dúvidas através do e-mail elencado acima.

Atenciosamente,
Conselho Executivo de
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