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DIRETRIZES DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS, 
PARECERES E COMENTÁRIOS 
JURISPRUDENCIAIS E LEGISLATIVOS 
 
 
Colaborações devem ser enviadas para o e-mail: revista@abpi.org.br, aos 
cuidados da Comissão Editorial, com a indicação, no assunto, de: “Submissão 
de Contribuição para a Revista da ABPI” 
  
Será dada preferência à publicação de contribuição inédita. A Comissão 
Editorial poderá devolver a contribuição ao(s) autor(es) com sugestões de 
adequações. 
  
  
No corpo do e-mail informar: 
 

 Nome, e endereço eletrônico do(s) autor(es) da contribuição;  
 

 Mini currículo atualizado do(s) autor(es) da contribuição, com até duas 
linhas (aproximadamente 300 caracteres), 
 

 Título do artigo;  
 

 Indicação se é artigo inédito ou se houve publicação anterior (incluindo 
dados completos da publicação). 

  
Formatação exigida para a contribuição: 
 

•      Não incluir no arquivo da contribuição nome ou outros que 
identifique(m) o(s) autor(es) (incluir apenas o Título que deve corresponder ao 
Título citado no corpo do e-mail);  

  
•      Tamanho: preferencialmente entre 15 páginas (aproximadamente 

33.000 caracteres com espaços) e 45 páginas (aproximadamente 99.000 
caracteres com espaços), incluindo notas de rodapé e bibliografia; 

 
o Como referência aproximada, cada página tem média de 2.200 

caracteres (incluindo notas de rodapé);  
 

o Artigos maiores podem ser publicados em duas partes.  
 

 Fonte:  
 

o Título, Nome do Autor, Qualificação, Resumo, Palavras-Chave e 
Corpo do Texto:  
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 Times New Roman, normal, tamanho 12 
 

o Citações com mais de 3 linhas:  
 

 Times New Roman, normal, tamanho 10, sem aspas 
(itálicos e negritos apenas conforme o original) e com 
recuo à esquerda de um parágrafo 
 

o Citações curtas: e 
  

 entre aspas no próprio parágrafo (não itálico) 
 

 Alinhamento: justificado;  
 

 Espaçamento entre linhas: 1,5;  
 

 Título do artigo em português e em inglês;  
 

 Lista de 05 palavras-chave em português e em inglês;  
 

 Resumo do artigo em português e em inglês de, no máximo, com 
aproximadamente 3 linhas (aproximadamente 380 caracteres). 
  

 O texto é publicado em cor preta e as imagens no corpo do artigo devem 
ser convertidas em tons de cinza (grayscale). 
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