
REGULAMENTO  PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS – DIREITO DIÁRIO 
 

1) Os trabalhos devem ser em forma de artigo científico e podem abordar quaisquer 
temas jurídicos. 
 

2) Os artigos não precisam ser inéditos. 
 

3) Os autores podem ser estudantes de graduação em Direito, graduados em 
Direito, estudantes de pós-graduação stricto ou lato sensu em Direito, ou pós-
graduados.  

 
4) Os artigos devem ter no mínimo 10 e no máximo 20 laudas, ser redigidos em 

português, fonte Times New Roman, tamanho 12 e parágrafo justificado. 
 

5) Os artigos deverão ser escritos individualmente. Não pode haver coautores. 
 

6) Os trabalhos devem seguir as seguintes regras de formatação: 
a. As margens da página devem ser: superior e esquerda: 3cm, inferior e 

direita: 2cm. A margem de primeira linha do parágrafo deve ser de 
1,25cm. 

b. A estrutura do artigo deve conter: 
i. Título do artigo: centralizado, caixa alta, fonte 14 e em negrito. 

ii. Autoria: alinhada à direita, fonte 12,  
iii. Sumário: indicará as principais partes ou seções do artigo (sem 

recuo de primeira linha, a dois espaços simples da indicação dos 
autores). Exemplo: Sumário: 1. Introdução; 2. Desenvolvimento; 
3. Considerações finais; 4. Referências bibliográficas. 

iv. Resumo: até 300 palavras; 
v. Palavras-chave: de 3 a 5, separadas por ponto; 

vi. Resumo em língua estrangeira: até 300 palavras, em Inglês, 
Francês ou Espanhol, precedido, respectivamente do título 
"Abstract", "Résumé" ou "Resumen" 

vii. 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"; 

viii. Corpo do texto: Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e 
Referências.  

c. 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 parágrafos 
devem iniciar com 1,25 cm na régua do Word, o espaço entre linhas deve 
ser 1,5, sem espaçamento entre parágrafos. 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. 

d. As regras de formatação não abordadas na presente lista devem ser 
elaboradas de acordo com as normas NBR 6023/2002 e NBR 10520 da 
ABNT. 
 

7) A submissão dos artigos tem como prazo o dia 18/02/2018 (domingo) até às 
23h59min. 

 
8) Toda e qualquer submissão deve ser efetuada mediante envio de versão 

eletrônica em formato “.doc” ou “.docx” para o e-mail: 
contato@direitodiario.com.br. O campo assunto deverá conter apenas “Artigo 
para Publicar Direito Diário #1”. No texto do e-mail, devem ser fornecidas as 
seguintes informações:  

a. Nome completo do autor; 
b. Minicurrículo do autor; 
c. Email de contato do autor; 
d. Telefone de contato do autor (preferencialmente do whatsapp); 
e.  Título do Trabalho; 
f.  Preferência por ISBN ou ISSN (a Organização não se vinculará por esta 

escolha, a qual apenas servirá como referência). 
 

9) Um e-mail de confirmação será enviado para cada autor, significando que o 
trabalho será avaliado pela Organização. 

 
10) Será aceita a submissão de no máximo 02 (dois) artigos por autor.  Nas situações 

em que se constatar mais de duas submissões de trabalhos de um mesmo autor, 
aquela realizada por último será desconsiderada.  

 
11) Cada trabalho deverá ser submetido em um e-mail individual, inobstante o fato 

de se tratar de mesmo autor. 
 

12) A Organização tomará a liberdade para realizar eventuais alterações de 
cunho gramatical ou de formatação que possam ser necessários. 
 

13) Com o envio do trabalho, o autor leu e concordou com os termos deste 
edital. 

 
14) Tão logo houver definição sobre a publicação dos trabalhos, a Equipe Direito 

Diário entrará em contato.  
 

15) Quaisquer situações omissas não previstas por este Regulamento, bem como 
quaisquer dúvidas relacionadas à interpretação de suas disposições, serão 
analisadas e julgadas pela Equipe Direito Diário. 



 

16) Em caso de dúvidas, pode entrar em contato pelo nosso email 
(contato@direitodiario.com.br), nosso site (direitodiario.com.br) ou nossa 
página no Facebook (facebook.com/direitodiariobrasil/). 
 

Atenciosamente, 
A Equipe Direito Diário. 

 


