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NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA ARTIGOS, PARECERES, 

COMENTÁRIOS JURISPRUDENCIAIS E LEGISLATIVOS 

 

 É obrigatória a indicação do nome do periódico ao qual o autor deseja que 

seu artigo seja analisado.  

 O ineditismo do seu artigo também é obrigatório. Não publicamos artigos já 

existentes em outros canais, impresso ou online.  

 A Editora não admite referências bibliográficas no formato AUTOR/DATA, 

apenas em formato nota de rodapé (ABNT). 

 As contribuições deverão ser enviadas ao Conselho Editorial por e-mail 

(aval.artigo@thomsonreuters.com).  

 A publicação em nossas Revistas implica na aceitação das condições da 

Cessão de Direitos Autorais de Colaboração Autoral Inédita. Como 

contrapartida pela Cessão de Direitos Autorais, o(s) autor(es) receberá(ão) 

um exemplar da Revista no qual foi publicado o conteúdo de sua autoria.  

 

Formatação exigida para os artigos: 

(a) Tamanho do arquivo: de 15 a 25 páginas, incluindo notas de rodapé e 

bibliografia; 

(b) Alinhamento: justificado; 

(c) Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em todo o corpo do artigo. Para 

citações e notas de rodapé (não utilizar notas de fim), tamanho 10;  

(d) Espaçamento entre linhas: 1,5; 

(e) Destaques em itálico (não utilizar negrito e sublinhado); 

(f) Citações: entre aspas e sem recuo; 

(g) Título do artigo em português e em inglês; 

(h) Nome, minicurrículo atualizado e e-mail do(s) autor(es); 

(i) Lista de 5 palavras-chave em português e em inglês; 

(j) Resumo do artigo de, no máximo, 10 linhas, em português e em inglês.  
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(k) Enviar dados do autor dentro do mesmo documento do texto do artigo – 

não enviar folha de rosto. 

 

Formatação exigida para os comentários jurisprudenciais e legislativos: 

(a) Tamanho do arquivo: de 3 a 8 páginas, incluindo notas de rodapé e 

bibliografia; 

(b) Alinhamento: justificado; 

(c) Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em todo o corpo do artigo. Para 

citações e notas de rodapé (não utilizar notas de fim), tamanho 10;  

(d) Espaçamento entre linhas: 1,5; 

(e) Destaques em itálico (não utilizar negrito e sublinhado); 

(f) Citações: entre aspas e sem recuo; 

(g) Nome, minicurrículo atualizado e e-mail do(s) autor(es); 

(h) Título do artigo em português e em inglês. 

 

Formatação exigida para os pareceres: 

(a) Tamanho do arquivo: de 15 a 30 páginas, incluindo notas de rodapé e 

bibliografia; 

(b) Alinhamento: justificado; 

(c) Fonte: Times New Roman, tamanho 12 em todo o corpo do artigo. Para 

citações e notas de rodapé (não utilizar notas de fim), tamanho 10;  

(d) Espaçamento entre linhas: 1,5; 

(e) Destaques em itálico (não utilizar negrito e sublinhado); 

(f) Citações: entre aspas e sem recuo; 

(g) Nome, minicurrículo atualizado e e-mail do(s) autor(es). 

 

 


