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Ainda, na Parte Geral, publicamos oito Acórdãos na Íntegra (STJ,
TRE 1 R., TRE 2 R., 3 TRE 34 R., TRE 44R. e TRE 54 R.) e o ementãrio com
valores agregados.

Por fim, contamos com a Seção Especial “Jurisprudência Comenta
da”, na qual contamos com o artigo intitulado “A Inviolabilidade do Pare
cer de Advogado Público”, elaborado pela renomada Jurista, Membro do
nosso Conselho Editorial, Gina Copola.

Tenham todos uma ótima leitura!

Eliane Beltramjnj

Gerente Editorial e de Consultorja
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1. Os artigos para publicação nas Revistas SÍNTESE deverão ser i&nico—cientificos cio

cados em sua área temática.

2. Será dada preferência para artigos inéditos? os quais serão submetidos à apreciação do

Conselho Editorial responsável pela Revista, que recomendará ou não as suas publi

cações.

3. A priorização da publicação dos artigos enviados decorrerá de juízo de oportunidade da

Revista, sendo reservado a ela o riireito de aceitar ou velar qualquer trabalho recebido e.

também, o de propor eventuais alterações, desde que aprovadas pelo autor.

4. O autor, ao submeter o seu artigo, concorda, desde já, com a sua publicação na Re

vista para a qual foi enviado ou em outros produtos editoriais da SÍNTESE, desde que

com o devido crédito de autoria, fazendo jus o autor a uni exemplar da edição ia

Revista em que o artigo foi publicado, a titulo de direitos autorais patrimoniais, sem

outra remuneração ou contraprestação em (linheiro ou produtos.

5. As opiniões emitidas pelo autor em seu artigo são de sua exclusiva responsabilidade.

6. À Editora reserva-se o direito de publicar os artigos enviados em outros produtos jurí

dicos da SINTESE.

7. À Editora reserva-se o direito de proceder ás revisões gramaticais e à adequação dos

artigos às normas disciplinadas pela ABNT, caso seja necessário.

8. O artigo deverã conter além de TiTULO, NOME DO AUTOR e TITULAÇÃO DO AU

TOR, um -RESUMO” informativo de até 250 palavras, que apresente concisamente os

pontos relevantes do texto, as finalidades, os aspectos abordados e as conclusões.

9. Após o “RESUMO”, deverá constar uma relação de “PALAVRAS-CHAVE” (palavras ou

expressões que retratem as ideias centrais do texto), que facilitem a posterior pesquisa

ao conteúdo. As palavras-chave são separarias entre si por ponto e vírgula, e finaliza

das por ponto.

0. Terão preferência (le publicação os artigos acrescidos de ‘ABSTRACT” e “KEYWORDS.

1. Todos os artigos deverão serenviados com “SUMÁRIO” numerado no fomiato nrabi

co”. A Editora reserva-se ao direito (le inserir SUMÁRIO nos artigos enviados sem este

item.a

12. Os artigos encaminhados à Revista deverão ser produzidos na versão (lo aplicativo

Word, utilizando-se a fonte Anal, corpo 12, com títulos e suhtitulos em caixa alta e

alinhados à esquerda, em negnito.Os artigos deverão ter entre 7 e 20 laudas. A pri

meira lauda deve conter o título do artigo, o nome completo rio autor e Os respectivos

créditos.

13. As citações biblïográficas deverão ser indicadas com a numeração ao mal de cada

citação, em ordem de notas de rodapé. Essas citações bibliográficas deverão seguir as

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas iABNTL

14. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto, organizadas

em ordem alfabética e alinhadas à esquerda, obedecendo às normas da ABNT.

IS. Observadas as regras anteriores, havendo interesse no envio de textos com comentá

rios a jurisprudência, o número de páginas será no mãximo deR (oito).

16. Os trabalhos devem ser encaminhados preferencialmente para os endereços eletróni

cos conselho.editorial@sage.com.br. juntamente com o artigo, o autor rieverá preen

cher os formulários constantes (los seguintes endereços: svww.sintese.com/cadastro

deautnres e www.sintese.comicadastrodeautoresiautorizacao.

17. Quaisquer dúvidas a respeito das normas para publicação deverão ser dirimidas pelo

e-mali conselho.editorial@sage.com.br.


