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Normas de publicação para autores de trabalhos  
para a Revista Jurídica de Seguros da CNseg 

1. Os trabalhos enviados para a REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS DA CNSEG deverão ser inéditos e serão submetidos a 
uma Comissão de Avaliação Editorial que terá por incumbência: 

1.1. Avaliar a adequação do artigo a estas normas; 
1.2. Avaliar a adequação do artigo aos objetivos técnico e científicos da RJS; 
1.3. Avaliar a adequação ética do artigo às normas de conduta da CNSEG. 

 
2. Os textos deverão ser redigidos de acordo com as normas definidas pelo Novo Acordo Ortográfico, assinado pela 
Academia Brasileira de Letras, vigente no Brasil desde Janeiro de 2016. 
 
3. Os trabalhos enviados para a REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS DA CNSEG que não atenderem a estas normas de 
publicação serão devolvidos aos autores para que seja realizada a adequação, no prazo fixado pela comissão de 
avaliação. Os trabalhos que não forem adequados a estas normas não serão publicados e nem devolvidos ao (s) autor 
(res). 
 
4. Os autores ao encaminhar trabalhos para publicação na REVISTA JURÍDICA DE SEGUROS DA CNSEG, aceitam ceder 
seus direitos autorais para a revista e autorizam divulgação por meio impresso ou digital dos conteúdos e/ou de seus 
nomes. 
 
5. Como contrapartida à cessão de direitos autorais e divulgação dos artigos e divulgação, todos os autores publicados 
terão direito a 03 (três) exemplares da RJS, que serem encaminhados pelos editores. 
 
6. A publicação de artigo na Revista Jurídica da CNseg implica na obrigatoriedade de referência a esta publicação em 
qualquer outro veículo em que o artigo venha a ser publicado posteriormente, em parte ou no todo. 
 
7. Os trabalhos para publicação poderão ser encaminhados em fluxo contínuo para o endereço eletrônico 
revistajuridica@cnseg.org.br, mesmo endereço que deverá ser utilizado para toda e qualquer comunicação com os 
editores. 
 
8. Os trabalhos enviados deverão ser objeto de indicação pelo (s) autor (es) para publicação em uma das seções da RJS, 
a saber: doutrina, opinião, pareceres, legislação ou jurisprudência comentada. 
 
9. Os trabalhos enviados deverão obedecer aos seguintes limites: 

 Doutrina – 10 a 30 laudas 

 Opinião – 05 a 15 laudas 

 Pareceres – 10 a 30 laudas 

 Legislação ou Jurisprudência Comentada – 05 a 15 laudas 
 
10. Cada lauda deverá ter no máximo 2.100 caracteres com espaços. 
 
11. Os trabalhos encaminhados para a RJS deverão conter, obrigatoriamente: 

a) Título;  
b) Nome do Autor alinhado à esquerda;  
c) Breve currículo – limitado a 4 linhas – em nota de rodapé com indicação de referência junto ao nome do 
autor;  
d) Resumo – no máximo 250 (duzentos e cinquenta) palavras em português e em inglês ou espanhol;  
e) Palavras-chave – limitadas a 10 (dez) – em português e em inglês ou espanhol;  
f) Sumário – numerado em arábico – contendo Introdução; Itens de Desenvolvimento; Conclusão e Referências 
Bibliográficas. 

 
12. As referências deverão ser citadas em notas de rodapé ao final de cada página e nunca em notas de final de texto. 
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13. As referências no rodapé deverão obedecer às seguintes normas: 

 Livros – Exemplo de referência: GOMES, Orlando. Contratos. 16ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1995, p. 83. 

 Artigos de Revista – BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. 
Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, v. 12, p. 44-62, out-dez.1994. 

 Citações de sites – SARLET, Ingo W. A titularidade simultaneamente individual e transindividual dos direitos 
sociais analisada à luz do exemplo do direito à proteção e promoção da saúde. Revista Páginas de Direito. Porto 
Alegre, ano 15, n. 1.240, 12.05.2015. Disponível em www. Xxxxx. Acesso em 30.10.2016. 

 Citações de dissertações e teses – LOPES, A. Estudos sobre Regiões Superpovoadas. Tese (Doutorado em 
Geologia) – Faculdade de Geologia, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, p. 259, 2014. 

 Referências Legislativas ou Jurisprudenciais – deverão conter todos os dados necessários (número de lei, 
número de julgado, tribunal, data de julgamento e de publicação, nome do relator, entre outros) que permitam 
identificar e localizar a referência se necessário. 

 
14. As referências bibliográficas ao final do texto deverão seguir as mesmas regras da citação de rodapé, porém sem 
necessidade de menção, para livros, do(s) número(s) da(s) página(s) mencionada(s).  
Exemplo: GOMES, Orlando. Contratos. 16ª edição, Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
 
15. Os trabalhos deverão ser escritos com fonte Garamond 12; espaço entre linhas 1,15; margens superior e esquerda 
3,0; inferior e direita 2,0. Os parágrafos deverão ser JUSTIFICADOS, sem uso de recuo, nem espaçamento anterior ou 
posterior. As páginas deverão ser numeradas à direita, no rodapé inferior. 
 
16. Os destaques no texto deverão ser feitos em itálico, sendo vedado o uso de negrito ou sublinhado.  
 
17. As reproduções de texto de autores até 03 linhas deverão ser feitas no corpo do texto, com uso de aspas e sem 
recuo. As reproduções de texto de autores superiores a 03 linhas deverão ser feitas com recuo de 2 cm.  
 


