REVISTA FIDES
GUIA PARA PADRONIZAÇÃO DE REFERÊNCIAS
VIDE NBR 6023/2002

Referência é o conjunto padronizado de elementos descritivos, retirados
de um documento, que permite sua identificação individual. Pode constar
em rodapé, no fim de capítulo ou em lista de referências, sendo esta última
a opção da Revista FIDES para a maioria dos casos. As exceções serão
indicadas ao final.

IBICT. Manual de normas de editoração do IBICT. 2. ed. Brasília, DF,
1993.
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito: introdução à problemática
científica do direito. 6. ed. rev. Trad. de José Cretella Júnior e Agnes
Cretella. São Paulo: RT, 2009. [Versão condensada pelo próprio autor] (as
informações adicionais devem vir ao final) (exemplo de obra traduzida.
Atentar para tais casos, pois é muito comum o autor não indicar o tradutor
por achar que o autor já é suficientemente conhecido)

Segue guia sintético de padronização das correções de referências feitas no
âmbito de nossa Revista. São exemplos que não esgotam todas as

Observações:

possibilidades, porém são os mais usuais.
- De acordo com a ABNT, é possível abreviar os prenomes e sobrenomes.
1) DEVEM SER LISTADOS AO FINAL DO ARTIGO

Todavia, nos artigos submetidos à FIDES, tais nomes deverão ser listados
por completo, para facilitar a pesquisa;



Monografia no todo

ÚLTIMO SOBRENOME, prenomes e sobrenomes. Título em negrito.
Local da publicação: editora, ano.

- Outra coisa importante a uniformizar é que, em rigor, apenas a primeira
letra do título será maiúscula – salvo nomes próprios –, apesar de a ABNT
facultar a utilização de letra maiúscula na primeira letra de cada palavra;
- Se a obra possuir até três autores, todos deverão ser listados. Acima
desse número, será listado o primeiro autor seguido da expressão et al;

Ex.: REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 27. ed. (não precisa

- Em caso de sobrenomes que indiquem parentesco, deverão ser listados os

indicar quando for a primeira edição) São Paulo: Saraiva, 2009. [8ª

dois últimos nomes. Ex.: REALE JÚNIOR, Miguel; MIRANDA NETO,

tiragem] (a indicação de reimpressão e tiragem é opcional. Ocorrendo, a

Antônio.

Revista opta que seja feita ao final)

- Sobrenomes de origem espanhola: são listados os dois últimos. Ex.:

do caráter pétreo do artigo 228 da Constituição Federal. In Verbis, Natal,

MUNOZ CONDE, Francisco.

v. 29, ano XVI, p. 45-64, jan./jun., 2011.





Capítulo de livro

Publicação periódica em meio eletrônico (artigo publicado em site
destinado exclusivamente à publicação).

ÚLTIMO SOBRENOME, prenomes sobrenomes. Título do capítulo
utilizado. In: ÚLTIMO SOBRENOME, prenomes e sobrenomes do(s)

Ex.: LÔBO, Paulo Luiz Netto. Entidades familiares constitucionalizadas:

coordenador(es) ou organizador(es) (coord./org.). Título da obra em

para além do numerus clausus. Jus Navigandi, Teresina, a. 6, n. 53, jan.

negrito: subtítulo sem destaque. Local: editora, ano. p. inicial – final.

2002.

Disponível

em:

<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=

2552>. Acesso em: 9 jun. 2010.
Ex.: LOPES, Ana Maria D’Ávila. A participação política das minorias no
Estado

democrático

de

direito

brasileiro.

In:

Martonio

BONDEZAN, Silvio José. Redução da maioridade penal: punição ou

Menezes (Org.).

apartheid hodierno. Revista Espaço Acadêmico, Maringá, v. 7, n. 75, ago.

Democracia, direito e política: estudos internacionais em homenagem a

2007. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/075/75bonde

Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito, 2006.

zan.htm>. Acesso em: 11 ago. 2010.





Mont’Alverne; ALBUQUERQUE, Paulo Antonio de

LIMA,

Artigo ou matéria de revista

Dissertações e teses

ÚLTIMO SOBRENOME, prenomes e sobrenomes. Título sem negrito.

ÚLTIMO SOBRENOME, prenomes e sobrenomes. Título em negrito.

Título do periódico em negrito (não precisa colocar “Revista”), cidade

Dissertação/ tese (Mestrado/ doutorado em...) – Faculdade de...,

da publicação, número do volume, número do fascículo ou ano, número de

Universidade, Local, ano.

páginas inicial-final, periodicidade, ano da publicação.
Ex.: SANTOS, Richardy Videnov Alves dos. A impossibilidade de
redução da idade penal mínima: uma abordagem crítica pela sustentação



2) REFERÊNCIAS LISTADAS EM NOTA DE RODAPÉ

Trabalhos apresentados em eventos científicos

ÚLTIMO SOBRENOME, prenomes e sobrenomes. Título. In: NOME DO



Jurisprudência

EVENTO, nº, ano, local de realização. Resumos/ Anais/ Anais
eletrônicos... Local: Editora, data. Páginas ou volumes. Páginas inicial –

ÓRGÃO JULGADOR. Número da ação ou recurso. Indicação se o

final. (Colocar “Disponível em: Acesso em:”, quando for Anais

julgamento foi do plenário, turma ou seção. Relator. Data do julgamento.

eletrônicos).

Data da publicação no diário de justiça (pode ser relevado se o autor não
encontrar).



Texto completo publicado em meio eletrônico
Ex.: STF. ADI 1.576-1-UF. Pleno. Rel. Min. Marco Aurélio. j.

Excetuando-se os artigos avulsos publicados em site não destinados
exclusivamente à publicação de artigos, a Revista tem aceitado que os

16.04.1997. DJU 24.04.1997.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmula n. 14. (exemplo de súmula)

textos completos baixados diretamente do site, ou seja, através de link,
sejam lista ao final do artigo.



Leis, decretos e outros atos normativos

Ex.: SARAIVA, João Batista Costa. Medidas socioeducativas e o
adolescente

autor

de

ato

infracional.

2009.

Disponível

em:

<http://www.renade.org.br/midia/doc/3.2.1.3---SARAIVA,-J-BC.-edidassocioeducativas-e-o-adoles cente-infrator.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2010.

Não é necessário referenciar lei federal em vigor. Devem ser
referenciados: tratados e convenções internacionais, leis estaduais, leis
municipais e leis alienígenas.
Ex.: BRASIL. Decreto - Lei n. 2423, de 7 de abril de 1988. Estabeleceu
critérios para pagamento de gratificações e vantagens pecuniárias aos
titulares de cargos e empregos da Administração Federal direta e
autárquica e dá outras providências. Diário Oficial [da República

Federativa do Brasil], Brasília, v.126, n.66, p.6009, 8 abr.1988. Seção 1,
pt.1.

NAVES, P. Lagos andinos dão banho de beleza. Folha de S. Paulo, São
Paulo, 28 jun. 1999. Folha Turismo, Caderno 8, p. 13.



Artigo avulso publicado em meio eletrônico (artigo publicado em site
que não é exclusivo à publicação de artigos). Observar que nesta caso



Matéria em meio eletrônico

não há arquivo a baixar, senão é aberta uma janela html.
Mesmo elementos do item 5, acrescidos do endereço eletrônico e data do
ÚLTIMO SOBRENOME, prenomes e sobrenomes. Título em itálico.
Disponível em: <>. Acesso em:
Ex.: MAIOR NETO, Olympio de Sá Sotto. Os adolescentes que estiveram
em conflito com a lei. O que fazer? Site do Ministério Público do Estado
do Paraná, 200-?. Disponível em: <http://www.crianca.caop.mp.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=253>. Acesso em 11 nov.
2010.
Observação: deverá ser citado em nota de rodapé sempre que for
mencionado, mesmo que seja mais de uma vez na mesma página.


Matéria de jornal

Autor(es). Título da matéria. Título do jornal em negrito, local de
publicação, data de publicação. Seção, caderno ou parte do jornal e a
paginação correspondente. Quando não houver seção, caderno ou parte, a
paginação do artigo ou matéria precede a data.

acesso.
Ex.: MENCHEN, Denise. Soltura revela que 5 bombeiros estavam detidos
irregularmente. Folha de São Paulo, São Paulo, 11 jun. 2011. Disponível
em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/ 928738-soltura-revela-que5-bombeiros-estavam-detidos-irregular mente.shtml>. Acesso em: 11 jun.
2011.

