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Submissões Online
O cadastro no sistema e posterior acesso ou login são obrigatórios para submissão como também para verificar o estágio
das submissões.
Diretrizes para Autores
Informações gerais:
Os nomes dos autores devem ser removidos do manuscrito a fim
de que este possa ser avaliado por pares conforme instruções disponíveis para assegurar a “Avaliação Cega por Pares” (blend in review).
Os trabalhos devem ter, no mínimo, 10 (dez), e no máximo,
30 (trinta) páginas.
Citações, gráficos, tabelas e bibliografia devem ter como
padrão as normas da ABNT.
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Quanto à formatação:
1. Os textos devem ser enviados em arquivos do tipo Word
com extensão “.doc”.
2. Margens: superior e esquerda com 3 cm e inferior e direita com 2 cm.
3. Letra: “Times New Roman” / Tamanho 12.
4. Citações diretas e indiretas devem ser feitas no próprio
texto pelo sistema AUTOR-DATA.
5. Citações literais de até três linhas devem estar entre aspas sem itálico.
6. Citações literais com mais de três linhas devem ter espaço simples, sem aspas e com recuo de 4 cm., tamanho 11.
7. As notas de rodapé devem ter caráter meramente explicativo.
8. O artigo deve conter as seguintes seções:
8.1 Título em português;
8.2 Autoria (texto explicativo no rodapé da página sobre o autor) na sequência, profissão e titulação; Ex:
Professor titular do Curso de Direito da Universidade Católica de Brasília. Advogado. Bacharel e
Mestre em Direito Civil pela Universidade X. Graduado em Filosofia pela Faculdade Y;
8.3 Resumo e palavras-chave em português e em inglês ou espanhol, nessa sequência;
8.4 Sumário. Exemplo:
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
1 A TENDÊNCIA LEGISLATIVA DE CRIMI-
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NALIZAR O PATRIMÔNIO NO BRASIL
2 A Constituição de 1824 e o Código
Criminal do Império
2.1 O Código Penal Republicano
2.2 O Código Penal de 1940
2.3 A criminalização do patrimônio no
PLS 236/2012 e alterações posteriores
3 A CRIMINALIDADE PATRIMONIAL À LUZ
DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA
CONCLUSÃO
REFERÊNCIAS
8.5 Texto;
8.6 Referências;
8.7 Anexos (opcionais).
8.8 Espaçamento com:
Espaço 1,5 entre linhas;
Espaço 1,5 entre parágrafos;
Espaço duplo entre os subtítulos;
Espaço 1,5 entre textos, exemplos, citações e
tabelas.
Adentramento: parágrafos, exemplos, citações:
5 espaços.
9 Tabelas e anexos:
Devem ser inseridos no corpo do texto.
Tabelas e anexos já publicados: incluir referência bibliográfica completa e permissão para publicação.
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Itens de Verificação para Submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da submissão em relação a todos
os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de
acordo com as normas serão devolvidas aos autores para as correções que se fizerem necessárias.
1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista; caso contrário,
deve-se justificar em “Comentários ao Editor”.
2. A entrega de trabalho ou sua publicação não importará
em remuneração, a qualquer título, do autor.
3. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word (desde que não ultrapassem 2MB).
4. URLs para as referências foram informadas quando necessário.
5. O texto deve conter em espaço 1,5; fonte 12; o emprego
de itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços
URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto, não
no final do documento, como anexos.
6. O texto deve seguir os padrões de estilo e requisitos
bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores, na
seção Sobre a Revista.
7. A identificação de autoria do trabalho deve ser removida do arquivo e da opção Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, sendo
submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis em Assegurando a Avaliação Cega por Pares.
8. O manuscrito tem produção de conhecimento sobre as
áreas de Direito Civil e Direito Processual Civil; Direito
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Penal, Processual Penal e Criminologia; Direito Administrativo e Direito Constitucional; Direito Tributário,
Direito do Trabalho e Direito e Cidadania.
9. O artigo deve ter, no mínimo, 10 (dez), e no máximo, 30
(trinta) páginas.
10. Citações, gráficos, tabelas e bibliografia devem ter
como padrão as normas da ABNT.
11. Deve conter RESUMO em português e ABSTRACT
em inglês ou espanhol, ambos com no máximo 500 caracteres.
12. Deve conter palavras-chave e Keywords.
Declaração de Direito Autoral
Os autores declaram que o manuscrito não foi publicado
em outra revista; que a versão final foi lida e aprovada por todos
os autores; e que de acordo com a Lei nº. 9610/98 concordam
em ceder os direitos de publicação à Revista Direito em Ação e
autorizam que o mesmo seja divulgado gratuitamente, sem ressarcimento dos direitos autorais, por meio impresso e do Portal
de Revistas Eletrônicas da UCB, para fins de leitura, impressão e/
ou download pela Internet, a partir da data da aceitação do artigo
pelo Conselho Editorial da Revista.
Política de Privacidade
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.
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