Como Publicar seu texto
no Direito Diário

Primeiros Passos
Olá, caro usuário do direitodiario.com.br!
Nesse tutorial, iremos explicar para você, de forma simples e didática, tudo
que você precisa saber para publicar seu texto no nosso portal.
Para isso, dividimos esse tutorial em 3 partes:
1- Os textos do portal Direito Diário;
2- Do Login à Publicação;
3- A formatação específica dos artigos a serem submetidos para a Revista
Direito Diário.
Vamos Comçar!
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1. Os textos do portal Direito Diário
No Direito Diário há a publicação de basicamente 3 tipos de textos: as dicas,
as notícias e os artigos. Vejamos cada um deles.
As dicas são textos mais curtos - geralmente de até 2 páginas - onde se
explica de forma sucinta algum instituto ou peculiaridade jurídica. Citemos
como
alguns
exemplos
de
dicas:
O Voto Nulo pode anular uma Eleição?
Você sabe quem tem direito a assentos reservados em meios de transporte
coletivo?
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1. Os textos do portal Direito Diário
As notícias, por outro lado, possuem um caráter mais imediatista, sobre
alguma “novidade do Direito”. Nas notícias, fica reservado ao autor a
possibilidade de analisar ou não a decisão, lei ou ato jurídico em comento.
São exemplos de notícias:
Sancionada lei que agiliza o processo de adoção
Reforma política e liberdade de expressão na Internet
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1. Os textos do portal Direito Diário
Por fim, os artigos são textos explicativos, onde o autor faz uma análise de
determinada situação, norma ou julgado, estruturado com introdução,
desenvolvimento e considerações finais. Caso o artigo tenha a finalidade de
ser publicado em nossa Revista, é preciso se atentar para outras
peculiaridades que serão explicadas no Tópico 3 deste tutorial. Como
exemplos de artigos, podemos citar:
A Hermenêutica Jurídica à luz da viragem linguística
A responsabilidade civil do estado por maus tratos contra detentos
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2. Do Login à Publicação
Inicialmente, o usuário deverá acessar a página principal do Direito Diário,
direitodiario.com.br , e clicar em “Entrar”, no canto superior direito da tela:
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2. Do Login à Publicação
Em seguida, você será direcionado para a página de login, onde deverá
colocar seu email e senha cadastrados:
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2. Do Login à Publicação
Efetuado o login, você irá visualizar o nosso painel do usuário. No painel, você
verá no canto esquerdo da página algumas opções, como “Posts” e “Perfil”,
onde haverá informações sobre seus textos e onde você poderá editar alguns
detalhes da sua conta (foto e descrição), respectivamente. Para postar
textos novos (intuito deste tutorial), deve-se clicar em “Posts”
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2. Do Login à Publicação
Esta é a sua página principal de textos, onde poderá visualizar e editar todos
os textos que você já tenha escrito, além de poder adicionar novos. Para
publicar um novo texto, deve-se clicar em “Adicionar novo”.

OBS.: Para
editar um
texto já
feito, basta
clicar em
seu título
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2. Do Login à Publicação
Chegamos a página onde você irá postar seu texto. Nela, há vários campos a
serem preenchidos com o Título, o Corpo do Texto, as Tags, etc. as quais
devem ser completados com atenção, para que não ocorra nenhum erro na
hora da publicação.
Façamos, inicialmente, um mapeamento da página e, em seguida,
explicaremos as funções de suas ferramentas.
OBS.: temos também um tutorial com algumas dicas sobre como melhorar
seus textos postados no Direito Diário: “Como alavancar seu texto no
Google”.
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Ao terminar seu
texto, você tem a
opção de publicar
imediatamente ou
agendar para uma
data futura. Não
saia da página sem
clicar em “Publicar”
(ou “Agendar”, se
não for postar
imediatamente).

Campo para inserir o Título
do Texto
Campo para inserir o seu
texto (incluindo as
referências)
Caso seu texto seja
um artigo científico
que siga os
parâmetros exigidos
para a nossa revista
(ver tópico 3) o
usuário tem a opção,
clicando neste
campo, de
submetê-lo para
publicação na Revista
Direito Diário

Coloque as “Tags” ou
Palavras-Chaves do seu texto
Selecione uma imagem pro
seu texto e insira aqui

Marque a
categoria do
seu texto por
assunto e por
tipo (tópico 1)
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2. Do Login à Publicação
Feito este mapeamento do site, vamos agora explicar cada uma das funções
e campos.
Comecemos pela barra de edição de texto:

Tipos de
fonte

Criar Tópico Criar Tópico
com símbolo com número
Negrito Itálico

Bloco de citação para
citações longas
Inserir
Alinhamento
Hiperlink
do texto

Riscar
texto
Inserir linha
horizontal

Cor do
texto

Inserir
Desfazer / Refazer
Símbolo
Remover
Aumentar / Diminuir
Formatação
recuo (indentação)

“Colar”

Tamanho do texto
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2. Do Login à Publicação
Nossa barra de texto apresenta alguns tipos de fonte a serem utilizados, bastando
clicar nela e selecionar qual você deseja utilizar.
Parágrafo: fonte padrão para escrever seus textos.
Título 1-6: fontes em negrito, que variam de tamanho, ideais para marcar tópicos e
subtópicos dentro do texto.
Pré-Formatado: essa é a fonte a ser utilizada para as referências do seu texto.
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2. Do Login à Publicação
Escrito seu texto, você precisa
ainda caracterizá-lo por assunto e
por tipo de texto (tópico 1), para
que ele possa ser corretamente
apresentado no site.
No canto direito da tela você
deverá marcar as opções que
melhor categorizam o seu seu
texto:
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2. Do Login à Publicação
Logo abaixo das categorias há o local
onde você deve colocar as “Tags” ou
Palavras-Chave do seu texto. Com elas,
ficará mais fácil de encontrar seu texto
em uma pesquisa no site Direito Diário ou
mesmo via Google, por exemplo.

Penal, Habeas Corpus, I

As palavras devem ser sempre separadas
por “vírgula”, recomendando-se um
mínimo de três.
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2. Do Login à Publicação
Depois de preencher as “Tags”, você deverá escolher uma imagem para o seu
texto.
Lembre-se: imagens possuem direitos autorais, logo você deverá buscá-las
em sites de imagens gratuitas, como: Free Stock Photos Bank, Free Images,
Free Pik, Morguefile, Pixabay, RGBStock, Flickr, Dreamstime, Free Digital
Photos, Freerangestock.
OBS.: Para mais informações e dicas
sobre a imagem, ver o tutorial “Como
alavancar seu texto no Google”.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
Para submeter seu artigo para o periódico do Direito Diário, o texto deve
conter algumas peculiaridades específicas. Iremos aqui apresentá-las.
1- Considerações Gerais:
Inicialmente, cumpre salientar que os artigos não necessitam ser inéditos.
Contudo devem ser escritos individualmente. Não pode haver coautores.
Os artigos devem ter no mínimo 10 e no máximo 30 laudas, ser redigidos em
português, fonte Times New Roman (ou a fonte padrão do site), tamanho 12
e parágrafo justificado.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
2- Estrutura do Texto
2.1- A estrutura do Artigo deve conter:
i.
Sumário: indicará as principais partes ou
seções do artigo, utilizando-se para isso a
ferramenta de “criar tópico com número”,
havendo “ponto e vírgula” entre as sessões
até a última, a qual se encerrará com “ponto
final”.
ii.

Resumo: até 300 palavras;

iii. Palavras-chave: de 3 a 5, separadas por
ponto;

iv. Resumo em língua estrangeira: até
300 palavras, em Inglês, Francês ou
Espanhol, precedido, respectivamente do
título "Abstract", "Résumé" ou "Resumen";
v. Palavras-chave em língua estrangeira:
de 3 a 5, separadas por ponto, em Inglês,
Francês
ou
Espanhol,
precedidas,
respectivamente,
por
“Keywords”,
“Mots-clés” ou "Palabras clave";
vi. Corpo
do
texto:
Introdução,
Desenvolvimento, Conclusão e Referências.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
2.2- Os títulos dos tópicos devem ser escritos com numeração em ordem
crescente (exceto Resumo e Resumo em língua estrangeira), em caixa alta,
fonte 12, em negrito e alinhado à margem esquerda. Os subtítulos devem ser
redigidos em caixa baixa, fonte 12 e em negrito. Os sub-subtítulos devem ser
redigidos em caixa baixa, fonte 12 e em itálico.
Citem-se como exemplos de artigos que seguem tais requisitos:
A coação ilegal e o Habeas Corpus
Análise crítica sobre a relação entre o feminismo e o Direito Penal
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3- Regras de formatação específicas
Feitas tais considerações sobre a estrutura do texto, passemos agora a um
aspecto de extrema importância: as citações e referências.
OBS.: Para submeter o seu artigo para a nossa Revista, é necessário clicar na
opção “Desejo publicar este artigo na Revista”:
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.1 - Citações
As citações são momento onde o autor relata em seu texto sobre ideias que
não são próprias ou sobre fatos dos quais teve conhecimento mediante o
estudo. Nesse sentido, há as citações diretas, quando se utiliza exatamente
as palavras de outro autor (mesmo que traduzidas) e as citações indiretas,
quando apenas se repete a ideia, mas “com outras palavras”.
As citações indiretas não necessitam estar entre aspas, bastando que ao
seu final coloque-se a sua referência.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.1 - Citações
Já as citações diretas possuem algumas peculiaridades. Estas devem estar
entre aspas e dentro do corpo do texto (parágrafo) quando forem curtas, ou
seja, de até 3 linhas. Ademais, a sua referência deve constar logo que se
encerre a citação.
As citações longas (acima de 3 linhas), por outro lado, devem ser postas
apartadas do texto, utilizando o botão próprio para elas, e sua referência deve
ocorrer no parágrafo principal do texto, antes de sua citação.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.1 - Citações
O padrão de referência adotado é o chamado “Modelo Autor-Data”. Nesse modelo a
referência deve ficar entre parênteses constando o sobrenome de cada autor ou pelo nome
de cada entidade responsável até o primeiro sinal de pontuação separados por “ponto e
vírgula”, seguido(s) do ano de publicação do documento e da(s) página(s), da citação;
todos separados por “vírgula”.
Exemplo extraído do texto A coação ilegal e o Habeas Corpus:
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.1- Citações
Caso o livro seja um ebook e, portanto, não seja possível visualizar sua página, a
usuário deve pôr a palavra ebook onde deveria constar a página.
Exemplo extraído do texto A coação ilegal e o Habeas Corpus:
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.1 - Citações
Caso o autor da referência seja citado no parágrafo antes de sua citação, você
poderá colocar entre parênteses ao seu lado apenas o ano e a página.
Exemplo extraído do texto A coação ilegal e o Habeas Corpus:

Ademais, caso não haja menção ao autor da matéria, deve-se colocar na citação o
nome do site ou da instituição responsável pelo portão virtual. Caso a referência
seja de um site onde não haja menção a data da publicação da matéria, deve-se
colocar o ano em que você visualizou o site.
25

3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.2 - Referências
Temos ainda a “referência completa”, a qual fica em um tópico apartado no final
do texto. Nela, o autor deverá especificar os detalhes a obra da qual se utilizou.
Não cabe, nesse espaço, demonstrar a forma apropriada de citação de todas as
suas possíveis referências. Isso posto, iremos nos limitar a abordar as
referências de livros, periódicos e portais virtuais.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.2.1- Livros
Para livros, utilize o “macete” ATELEA: Autor (último sobrenome em caixa alta
seguido pelo restante do nome, separados por vírgula). Título (em negrito, caso
haja subtítulo ele deverá ficar sem negrito). Edição (não há necessidade se for 1ª
edição). Local de Lançamento (caso não haja essa informação, deve-se usar o
local principal da editora). Editora. Ano.
Exemplo extraído do texto A coação ilegal e o Habeas Corpus:
TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Salvador: Juspodvm, 2017.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.2.2- Periódicos
A regra dos periódicos segue uma sistemática semelhante o dos livros, com algumas
pequenas diferenças: Autor (último sobrenome em caixa alta seguido pelo restante do
nome, separados por vírgula). Título (em caixa alta, se houver subtítulo deve ficar em caixa
baixa). Nome do Periódico (em negrito), Local de Publicação, Volume, Número do Fascículo,
Páginas, Mês da Publicação.
Caso ele seja disponibilizado online, basta pôr ao final “Disponível em: < SITE>. Acesso em
DIA MÊS ANO”.
Exemplo: FRANCO, Rafael Aguiar Nogueira e. A COAÇÃO ILEGAL E O HABEAS CORPUS.
Revista Direito Diário, Fortaleza, v. 1, n. 1, p.115-125, abr. 2018. Disponível em:
<https://direitodiario.com.br/artigo/a-coacao-ilegal-e-o-habeas-corpus/>. Acesso em: 01
maio 2018.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
3.2.3- Portais Virtuais
A citação de um portal virtual é bem simples, visto que em regra não há muitas
informações disponíveis sobre a publicação. Nesse sentido, ela deve ser feita da
seguinte forma: Autor (último sobrenome em caixa alta seguido pelo restante do
nome, separados por vírgula). Título (em negrito, caso haja subtítulo ele deverá
ficar sem negrito). Ano da postagem. “Disponível em: < SITE>. Acesso em DIA
MÊS ANO”
Exemplo: ZANOCCHI, Victor. A responsabilidade civil do estado por maus tratos
contra detentos. 2017. Disponível em:
<https://direitodiario.com.br/a-responsabilidade-civil-maus-tratos-detentos/>.
Acesso em: 01 maio 2018.
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3. Formatação dos Artigos Submetidos para
o Periódico
Para mais informações sobre como fazer determinada referência, pode-se buscar
sites que, mediante o preenchimento de determinadas informações da obra,
formatam a referência online.
Dentre eles, a Equipe Direito Diária utiliza habitualmente o Mecanismo Online
para Referências.
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Alguma Dúvida?
Entre em contato conosco por meio do nosso email:
contato@direitodiario.com.br
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