
CADERNOS DE PESQUISA MARXISTA DO DIREITO
Diretrizes para submissão de artigos

A submissão de artigos deve ser feita através de correio eletrônico (cadernos.marx@gmail.com). O trabalho 
passará por um processo de seleção realizado pelo comitê editorial e pareceristas. Feita a avaliação, o trabalho poderá  
ser (1) aprovado para publicação; (2) aprovado, mas com a publicação condicionada à observância de sugestões dos 
avaliadores; ou (3) rejeitado. Dá-se franca preferência aos trabalhos originais e inéditos.

Os textos dos artigos devem estar em língua portuguesa, contendo:

a) título, em português e em um segundo idioma;
b) nome completo do autor;
c) brevíssima qualificação do autor, em português e em um segundo idioma;
d) resumo, em português e em um segundo idioma, de até 10 linhas;
e) palavras-chave, em português e em um segundo idioma (até 5);
f) bibliografia.

Os textos dos artigos devem estar digitalmente formatados em arquivo .DOC, nos seguintes termos:

a) paginação em folha A4 (29,7 x 21 cm) – margem superior, 3cm; margem inferior, 2cm; margem esquerda, 3cm; e 
margem direita, 2cm; 
b) fonte Times New Roman, tamanho 12; 
c) espaçamento de entrelinhas 1,5;
d) alinhamento justificado;
e) exceção feita aos termos em língua estrangeira (que deverão estar em itálico), não se deve lançar mão de efeitos de 
fonte como negrito ou sublinha; e

Quanto à formatação de conteúdo, é necessário observar que:

a) os artigos não devem exceder 25 páginas;
b) citações no corpo do próprio texto devem estar entre aspas e referidas expressamente; caso a citação ultrapasse 3 
linhas, deve-se blocá-la, mediante o recurso específico do programa editor de texto;
c) as referências bibliográficas e informações incidentais devem ser feitas na própria página, por meio de notas de 
rodapé; estas, por sua vez, devem ser inseridas mediante o recurso específico do programa editor de texto;
d) tabelas, quadros e gráficos deverão ser numerados sequencialmente por tipo, no título, com algarismos arábicos, e 
menção da fonte dos dados;
e) as referências bibliográficas, em notas de rodapé e, ao final, na bibliografia, devem estar formatadas:

i. livro: SOBRENOME, Nome. Título em itálico, edição. “Traduzido por” nome do tradutor (se for o caso). Local 
de publicação: Editora, ano.
Ex.: MARX, Karl.  Capítulo VI inédito de O capital – resultados do processo de produção imediata, 2a. ed.. 
Traduzido por Klaus Von Puchen. São Paulo: Centauro, 2004.
 
ii.  capítulo:   SOBRENOME, Nome. Título do capítulo.  In:  SOBRENOME, Nome.  Título do livro em itálico, 
edição. “Traduzido por” nome do tradutor (se for o caso). Local de publicação: Editora, ano. p. página inicial-
página final.

iii. artigo:  SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico, local de publicação, v. ano-ou-
volume, n. número-ou-fascículo, p. página inicial-página final, data.

iv. publicações eletrônicas: mesmo padrão (se livro, capítulo ou artigo), especificando-se, contudo, o endereço 
completo do site (URL) e a data de consulta (“último acesso em:”).

Os artigos devem ser enviados por meio de correio eletrônico para 31 de agosto de 2010. Trabalhos recebidos 
após esta data serão considerados para o próximo volume. No campo assunto/subject da mensagem, deve constar a 
expressão “submissão de artigo”.  O envio do artigo implica a concordância do autor  com as normas editoriais do  
periódico e a autorização de sua eventual publicação nos CADERNOS DE PESQUISA MARXISTA DO DIREITO.


