REGRAS PARA PUBLICAÇÃO DA REVISTA JURIDICA JUSVOX
Os artigos devem conter até 20 páginas em folha A4, digitadas na
fonte Times New Roman no tamanho de 12 pt, com espacejamento entre
linhas de 1,5. As margens superior e esquerda devem ser de 3 cm e a
inferior e direita de 2 cm. Demais orientações seguem a NBR 6022 e o
modelo abaixo disposto.
O autor pode optar pelo modelo de citações: autor-data ou por nota
de rodapé. Porém, caso adote o SISTEMA NOTAS DE RODAPÉ, todas as
notas de rodapé deverão ser numeradas na última página do artigo, no
campo NOTAS, antes do campo REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS,
conforme modelo abaixo disposto.
As notas e referências devem seguir a orientação da NBR 6023,
conforme modelo abaixo. Os artigos devem ser enviados em formato “doc”
ou “rtf”. Não serão aceitos artigos em formato “pdf”.
O autor junto com o seu artigo deve enviar, scanneada, uma foto
3x4, bem como enviar um resumo de sua qualificação acadêmica e
profissional em até 3 (três) linhas, informando sua qualificação acadêmica
(graduado, graduando, mestre, mestrando, doutor, doutorando, com a nome
da referida instituição de ensino), bem como sua qualificação profissional.
O autor deve, após o título, enquadrar o seu artigo em algum ramo
do Direito (Constitucional, Civil, Penal, Processual Civil, Previdenciário,
dentre outras), devendo ser enquadrado em apenas uma área do Direito, que
deve ser a preponderante, caso o conteúdo seja multidisciplinar.
O autor, ao enviar o seu artigo para publicação na Revista Jurídica
JusVox, compromete-se, expressamente, de que o seu conteúdo não se trata
de plágio, responsabilizando-se exclusivamente por eventuais danos
causados a terceiros, não havendo nenhuma responsabilidade por parte da
Revista Jurídica JusVox, bem como expressamente autoriza a sua
publicação, caso seja aprovado pelo Conselho Editorial, mediante parecer
favorável dos dois conselheiros avaliadores, sem a exigência de direitos
autorais.
A não observância das presentes normas gerará a não aprovação do
artigo para fins de publicação na Revista Jurídica JusVox.

MODELO DE ARTIGO A SER ENVIADO PARA A REVISTA
JURIDICA JUSVOX
TÍTULO
AREA DO DIREITO A QUE SE REFERE O ARTIGO (Direito
Constitucional, Civil, Penal, Previdenciário, dentre outras, devendo ser
enquadrado em apenas uma área do direito).
Nome do Autor ou Co-Autores (com respectiva qualificação
acadêmica e profissional de cada um em até 3 linhas)
RESUMO (Até 10 linhas)

1 INTRODUÇÃO
2 DESENVOLVIMENTO (TÍTULO QUE DESEJAR)
3 CONCLUSÃO

NOTAS DE RODAPÉ (CASO SEJA UTILIZADO O SISTEMA
NOTAS DE RODAPÉ)
[1]Pós-doutor em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa, professor na Univel, Uem e Cesumar.
2 COMELLA, Victor Ferreres. Justicia constitucional e democracia. 2. ed.,
Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 1997.
3 Cidadania era a demonstração de que o sujeito só existia e pertencia em função
da pólis. E aos olhos do Direito, os cidadãos, tinham a capacidade de contrair direitos e
obrigações gozando de personalidade jurídica tornando-se, por consequência, livres.
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