LETRAS JURÍDCIAS
NORMAS DE PUBLICAÇÃO
1. O(s) autor(es) que pretender(em) enviar os seus textos para publicação na REVISTA
ELETRÔNICA LETRAS JURÍDICAS deverá(ão) enviá-los observando as regras formais abaixo
estabelecidas, sob pena de serem sumariamente devolvidos para a sua correção. Retificados os
erros, poderão ser novamente enviados para análise.
2. O texto apresentado deverá ser enviado precedido da Folha de Autorização de Depósito e Termo
de Autorização de Publicação que contém a declaração de que o autor conhece as normas de
publicação desta Revista, estão de acordo com todos os seus termos e que assumem a
responsabilidade pelos conceitos, opiniões e informações contidas no trabalho.
3. Os textos deverão ser digitados em fonte Times New Romam, corpo 12, espaço entre linhas 1,5,
folha tamanho A4 (210mmx297mm), com margem esquerda e superior 3 cm; direita e inferior de 2
cm, contendo, no mínimo 15 (quinze) e máximo 30 (trinta) laudas. Parágrafos com recuo de 1,25. E
referências alinhadas apenas à esquerda do texto.
4. O título do texto deverá ser claro e objetivo, devendo ser grafado em caixa alta, tamanho 14,
negrito e centralizado, no idioma do texto e em língua estrangeira, com exceção para os termos
técnicos, sem abreviaturas. O autor poderá utilizar subtítulo, que deverá ser seguido do título, deste
separado por dois pontos e grafado em negrito, minúsculo, no idioma do texto e centralizado.
5. O autor deverá informar, logo abaixo do título, o seu nome. A sua situação acadêmica, a sua
atividade profissional e a sua vinculação institucional deverão ser colocados em NOTA DE FIM.
6. Deverá ser apresentado RESUMO que apresente conteúdo indicativo do trabalho, escrito no
idioma do texto e em língua estrangeira (inglês, espanhol, francês ou italiano), com mínimo de 100
(cem) e máximo de 200 palavras, estando estruturado em parágrafo único com fonte Times New
Roman, tamanho 10, espaçamento simples entre linhas.
7. O resumo deverá ser acompanhado de no mínimo 3 (três) e máximo 5 (cinco) PALAVRASCHAVE no idioma do texto e em língua estrangeira (inglês, espanhol, francês ou italiano), inseridas
logo abaixo do resumo, separadas por um ponto e organizadas em ordem alfabética.
8. Os artigos deverão conter a seguinte estrutura:
a) título em português e em outro idioma;
b) resumo e palavras-chave no idioma do texto;
c) resumo e palavras-chave em outro idioma;
d) sumário;
e) introdução;
f) desenvolvimento (indicado em seções numeradas);
g) conclusão;
h) referências.
9. Gráficos, tabelas, desenhos, mapas, entre outros, deverão ser numerados e referenciados tão perto
quanto possível, devendo o(s) autor(es) indicar sempre a sua fonte, segundo as normas vigentes da
ABNT.

10. O trabalho apresentado deverá conter uma estrutura baseada em introdução, desenvolvimento,
conclusão e referências, devendo haver seções e tópicos com títulos próprios.
11. Na omissão, a formatação dos artigos deverá observar as normas da ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT.

