
Orientações resumidas para os autores 
 

 

Todos os artigos deverão ser entregues em algum tipo de mídia, ex: CD, DVD, Pen 

Drive, etc., contendo o arquivo DOC ou DOCX, além de cópia impressa. Devendo-se 

observar o limite de 30 (trinta) páginas no tamanho C5 (16 cm x 23 cm) e fonte Times 

New Roman tamanho 10. No final dos artigos deverão constar data e local em que 

foram escritos os trabalhos. O limite de páginas será o da diagramação final da Seção de 

Edição da Revista e não o apresentado pelo autor. 

 

Não serão publicados artigos já publicados ou submetidos em outros periódicos, além 

de sentenças, votos, acórdãos e pareceres. 

 

Os artigos devem vir acompanhados, obrigatoriamente, do Termo de Submissão e 

autorização para publicação online (Arquivo anexo ao Edital); 

  

Para o primeiro trabalho de alunos de Graduação e Pós-Graduação o artigo deverá vir 

acompanhado, obrigatoriamente, da indicação de um docente da Faculdade de Direito 

da USP; 

 

O título, resumo e palavras-chave, que são itens obrigatórios, a exceção de discursos e 

conferências deverão vir em língua portuguesa e inglesa. No caso do artigo ser escrito 

em outro idioma, além dos supracitados, os itens obrigatórios deverão constar, também, 

nesta língua; 

 

Em relação ao resumo, este não deve exceder 250 palavras, e as palavras-chave devem 

ser de no máximo 10 (dez) termos; 

 

A qualificação do Autor, no máximo de três qualificações, deve constar no rodapé da 

primeira página impressa do trabalho e, em caso de interesse do Autor, seu endereço 

eletrônico; 

 

Todos os artigos têm de ter, obrigatoriamente, as Referências Bibliográficas; 

 

As Referências, Notas de Rodapé e Citações deverão seguir as normas técnicas da 

ABNT (NBR-10520 e NBR-6023); 

 

As imagens ou fotos devem ser preferencialmente entregues no original. Caso contrário, 

estes itens precisam estar no formato JPEG com qualidade mínima de 300 DPI; 

 

O autor deverá deixar fone e email de contato, que poderão ser repassados para empresa 

terceirizada, somente para que se possa sanar alguma dúvida em relação ao artigo. 

  



Segue abaixo um quadro resumido de orientação para os autores: 
 

 

Mídia física  

Cópia impressa  

Limite de 30 páginas   

Data e local no final do artigo  

Termo de submissão e de autorização para publicação online  

Indicação Docente (graduação e pós)  

Título em português  

Título em inglês  

Título em outro idioma (quando necessário)  

Resumo em português  

Resumo em inglês  

Resumo em outro idioma (quando necessário)  

Palavras-chave em português  

Palavras-chave em inglês  

Palavras-chave em outro idioma (quando necessário)  

Resumo de no máximo 250 palavras  

Palavras-chave de no máximo 10 termos  

Qualificação do autor  

Email (opcional)  

Referências  

Referências, Notas de Rodapé e Citações (ABNT)  

Fotos originais ou em JPEG 300 DPI (quando houver)  

 


