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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

1- Os trabalhos científicos inéditos deverão ser enviados para o e-mail da revista:

revistacontabil@institutoprocessus.com.br

1.1- Recomendamos a utilização do processador de texto Microsoft Word. Os arquivos devem ser
gravados no formato “ .RTF “ (Rich Text Format).

2- Os trabalhos poderão ter de 5 até o limite de 25 páginas em formato A4, espaço simples.

2.1- Os parágrafos devem ser justificados. Não devem ser usados recuos, deslocamentos, nem
espaçamentos antes ou depois. Não se deve utilizar o tabulador <TAB> para determinar os
parágrafos: o próprio <ENTER> já determina, automaticamente, a sua abertura.

2.2- Como fonte, usar o “Times New Roman”, tamanho da fonte 12 para o texto escrito no corpo do
trabalho.

2.3- Os parágrafos devem ter entrelinha 1,0 (simples); as margens superior e esquerda devem ser de
3,00 cm e a inferior e direita de 2,00 cm.

2.4- O tamanho do papel deve ser A4.

2.5- Para as citações de obras e trabalhos:
- utilizar o rodapé com fonte 10 e entrelinha simples;
- inserir no rodapé todas as informações da obra;
- as citações devem vir em cada página. Não utilizar nota de fim;
- não serão aceitos trabalhos que utilizam o sistema autor-data para citações;
- não utilizar no rodapé as expressões op.cit; idem ou ibidem (citar completamente a referência).

3- Os trabalhos deverão conter a seguinte ordem de elementos:

a) título em português; (fonte 16 negritado; entrelinha 1,0 - simples; apenas a primeira letra em
maiúsculo);
b) título em inglês; (fonte 16; negritado; entrelinha 1,0 - simples; apenas a primeira letra em
maiúsculo);
c) nome do autor alinhado a direita, fonte 12 (crédito do autor: deverá constar uma nota de rodapé
no fim do nome do autor; no rodapé deve ser inserido em letra fonte 10 as qualificações do autor e
sua afiliação institucional; a nota de rodapé deve ser numerada como nota “1”);
d) resumo em português; (utilizar a palavra RESUMO – maiúsculo e negritado; o resumo deve conter
no máximo 7 linhas escritas em fonte 12, entrelinhas simples);
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e) palavras-chave em português; (PALAVRAS-CHAVE – maiúsculo e negritado; máximo de 6
palavras-chave, fonte 12);
f) resumo em inglês (abstract); (utilizar a palavra ABSTRACT – maiúsculo e negritado; o resumo
deve conter no máximo 7 linhas escritas em fonte 12, entrelinhas simples);
g) palavras-chave em inglês (key-words); (KEY-WORDS – maiúsculo e negritado; máximo de 6
palavras-chave, fonte 12);
h) sumário (SUMÁRIO - deverão constar os itens devidamente numerados; fonte 12).
i) As referências deverão ser feitas de acordo com a normas da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas).

Exemplo:
RODRIGUES, Anabela Miranda. A determinação da medida da pena privativa de
liberdade. Coimbra: Editora Coimbra, 1995.

____. Novo olhar sobre a questão penitenciária. Coimbra: Editora Coimbra, 2000.

ROXIN, Claus. Tem futuro o direito penal? Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 790,
ago. 2001, p. 459 e ss.

____. Acerca da problemática do direito penal da culpa. Boletim da Faculdade de
Direito da Universidade de Coimbra, Coimbra, 1983, p. 8 e ss.

TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal. São Paulo: Saraiva,
1999.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal
brasileiro - parte geral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.

4- Todo destaque que se queira dar ao texto do trabalho deve ser feito com o uso de “itálico”. Jamais
deve ser usado o negrito ou a sublinha. Citações de textos de outros autores deverão ser feitas entre
aspas, sem o uso de itálico.

5- Os artigos deverão ser precedidos por uma página (página de controle de publicação: a qual não
faz parte do conteúdo do artigo) onde se fará constar: o título do trabalho, o nome do autor (ou
autores), endereço, telefone, fax, e-mail e um brevíssimo currículo com principais títulos acadêmicos,
e principal atividade exercida.

6- A seleção dos trabalhos para publicação é de competência do Conselho Editorial da revista.

7- Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela publicação dos trabalhos, em
qualquer tipo de mídia impressa (papel) ou eletrônica (Internet, CD-ROM, e-book etc.).

8- Os trabalhos enviados que estejam em desacordo com as normas de publicação serão devolvidos
aos autores para adequação.


