DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS DOUTRINÁRIOS
A LexMagister propõe-se a divulgar a produção intelectual de autores da área jurídica.
Para submissão dos trabalhos, o(s) autor(es) deverá(ão) enviar(em) seu(s) artigo(s) para o endereço:
http://www.lex.com.br/enviar-doutrina.
Os trabalhos enviados serão analisados pelo Conselho Editorial.
Os trabalhos poderão ser devolvidos ao autor com sugestões de caráter científico. Caso as aceite, poderá adaptá-las ao
texto e encaminhar para nova análise.
A aprovação do(s) texto(s) implica cessão imediata, independentemente de documento específico de autorização, e sem
ônus. O autor continuará a deter os direitos autorais para publicações posteriores.
O envio de trabalhos à LexMagister visando publicação implica aceitação dos termos e condições da Cessão de Direitos
Autorais, que são:
• O recebimento de trabalhos não implica obrigatoriedade de publicação. A LexMagister reserva-se o direito de aceitar
ou vetar qualquer trabalho recebido, de acordo com as recomendações de seu Conselho Editorial. A priorização da
publicação dos artigos aceitos decorrerá de juízo de oportunidade.
• A LexMagister poderá utilizar o trabalho cedido pelo autor e aceito para publicação durante todo o prazo de vigência
dos direitos autorais previstos na lei brasileira de Direitos Autorais.
• A utilização pela LexMagister pode ser em qualquer meio, impresso e/ou eletrônico, já existente ou que venha a ser
criado futuramente, isoladamente ou em conjunto com outras obras, podendo distribuir e comercializar em todos os
meios existentes ou que venham a ser criados.
• Cabe à LexMagister determinar todas as características editoriais e gráficas, acesso, forma de visualização, download,
modo de distribuição, publicidade e divulgação.
• Não haverá remuneração ao autor. Como contrapartida, o autor receberá a edição da revista, em arquivo pdf ou
impressa, na qual o texto for veiculado, dando quitação à Lex Editora.
• O(s) autor(es) autoriza(m) a LexMagister a efetuar correções ou modificações para adequar o texto às normas de
publicação e também às normas da ABNT.
• Somente textos inéditos serão aceitos para publicação nas revistas impressas, textos já publicados serão considerados
para publicação online.
• Os artigos devem tratar de tema não superado pela legislação vigente e pelo entendimento jurisprudencial dos
tribunais superiores.
• Os conceitos e informações contidos nos textos, bem como as opiniões emitidas são de exclusiva responsabilidade dos
autores.
• Os autores se comprometem a apresentar a origem da ideia do autor citado com as respectivas obras e anos de
publicação, indicados nas Referências.

• O(s) autor(es) do artigo se declara(m) ciente(s) de que poderá(ão) responder administrativa, civil e criminalmente em
caso de plágio comprovado, isentando a LexMagister de todo e qualquer reflexo acerca da publicação.
Para a aceitação dos trabalhos serão observados critérios de adequação à publicação, cumprimento das normas de
formatação de artigos estabelecidas abaixo e normas da ABNT.
Obs.: para as revistas impressas, somente serão avaliados os artigos em que ao menos um dos autores tenha titulação
de doutor ou livre-docente. As demais titulações são analisadas para publicação eletrônica. Artigos de autoria
individual de graduandos não serão analisados. Somente serão analisados quando em coautoria com profissional
atuante na área jurídica.
A qualidade científica será atestada pelo Conselho Editorial e por processo anônimo de avaliação por pares (blindpeer
review). As identidades do autor do trabalho e do conselheiro avaliador não serão informadas, de forma a preservar a
imparcialidade e a independência na análise dos textos. Formatação Os textos encaminhados à LexMagister para
publicação devem conter a seguinte formatação:
• Os artigos deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, formatados de acordo com as normas de documentação da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em Word, folha tamanho A4, com no mínimo 10 e no máximo 25
laudas, na seguinte configuração:
• Em folha de rosto deve constar a autoria e titulação do(s) autor(es), profissão exercida e endereço eletrônico.
• Título em português e em inglês, incluído o subtítulo (quando houver), realçado em negrito. Título e subtítulo do
artigo devem ter apenas a primeira letra de cada frase em maiúscula, salvo nos casos em que o uso desta seja
obrigatório.
• O sumário deve ser posicionado logo abaixo do título e reproduzir somente número e nome das seções principais que
compõem o artigo.
• Não deve ser utilizado o tabulador (TAB) para determinar recuos de primeira linha.
• Resumo em português e em inglês, com no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, em espaço simples, cujo conteúdo
apresente campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão.
• Palavras-chave: até 5 (cinco) termos em português e em inglês (keywords), separados e finalizados por ponto.
• Corpo do texto: configuração de página para papel A4, com margens esquerda e superior de 3,0 cm, e direita e inferior
de 2,0 cm, alinhamento justificado.
• Parágrafos: fonte Times New Roman, letra tamanho 12, espaço entrelinhas 1,5 cm e sem espaço entre os parágrafos,
recuo de 1,5 cm na primeira linha.
• As citações no corpo do texto devem ser feitas por sobrenome do autor, em maiúsculo, seguido da data da publicação
e, no caso da citação direta, da página da publicação (sistema autor-data); quando se tratar de dois autores, ambos
devem ser citados; no caso de mais de dois autores, a citação deve ser acompanhada pelo sobrenome do autor seguido
da expressão “et al.”.
• As referências completas devem ser apresentadas apenas ao final do texto, em ordem alfabética, segundo os padrões
da ABNT (NBR-6023).

• As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, com recuo de 4 cm; fonte no
tamanho 10; espaçamento simples, sem aspas e sem itálico; as citações com até três linhas devem ser inseridas no
próprio corpo do texto, entre aspas e sem itálico; o itálico deve ser utilizado somente para destacar palavras que não
pertençam à língua portuguesa e para realce de expressões.
• As notas devem ser evitadas sempre que possível, no entanto, quando apontadas no corpo do texto, devem ser
indicadas com números arábicos sequenciais, imediatamente depois da frase a que digam respeito.
• Os trabalhos recebidos para análise e aprovados não serão devolvidos aos autores. Aqueles que não forem
apresentados em conformidade com as normas da ABNT serão desconsiderados, exceto aqueles cuja inadequação seja
mínima e a critério da Comissão Executiva. Fica facultado à comissão entrar em contato com o autor cujo artigo
científico apresente pequena desconformidade com as normas da ABNT, a fim de que ele efetue a correção no prazo de
cinco dias corridos contados da comunicação.
• Serão desconsiderados os artigos redigidos em desconformidade com a norma culta da língua portuguesa e com as
diretrizes para redação de textos acadêmicos, quais sejam, vocabulário técnico, clareza, precisão e impessoalidade.
Qualquer formatação não estabelecida nestas diretrizes fica a critério do autor. O processo de avaliação leva entre 60 e
120 dias.

