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 É uma citação, portanto, precisa indicar referência (de quem é a citação, 
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Exemplo de epígrafe: 

Se não trilharmos caminhos novos nunca deixaremos a 
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(Leonardo Boff. A grande transformação: na economia, na política 
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RESUMO  

 
 o RESUMO é um texto sem margem, escrito em bloco;   

  
 utilizar fonte 12 e espaçamento 1,5 cm entrelinhas;  

 
 seguir as diretrizes do Item 3 da norma NBR 6028:2003, conforme 
transcritas abaixo;  

  
3 Regras gerais de apresentação (NBR 6028:2003):   
 
Os resumos devem ser apresentados conforme 3.1 a 3.3  
3.1 O resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as 
conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do 
tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item 
recebe no documento original.  
3.2 O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do 
resumo inserido no próprio documento.  
3.3 O resumo deve ser composto de uma sequência de frases concisas, 
afirmativas e não de enumeração de tópicos. Recomenda-se o uso do 
parágrafo único.  
3.3.1 A primeira frase deve ser significativa, explicando o tema principal do 
documento. A seguir, deve-se indicar a informação sobre a categoria do 
tratamento (memória, estudo de caso, análise da situação, etc.)  
3.3.2 Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular.  
3.3.3 As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da 
expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas 
também por ponto.  
3.3.4 Devem-se evitar:  
a) símbolos e contrações que não sejam de uso corrente;  
b) fórmulas, equações, diagramas, etc. que não sejam absolutamente 
necessários; quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez 
que aparecerem.  
3.3.5 Quanto a sua extensão, os resumos devem ter:  
a) de 150 a 500 palavras os de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações e 
outros) e relatórios técnico-científicos;  
b) de 100 a 250 palavras os de artigos de periódicos  
c) de 50 a 100 palavras os destinados a indicações breves  
Os resumos críticos, por suas características especiais, não estão sujeitos a 
limite de palavras. Dica: Escrever algo que chame a atenção para o leitor 
querer ler o seu trabalho, incluindo a que conclusão chegou. 
 

Palavras-chave:  

 escolher entre 3 e 5 palavras/expressões-chave para catalogação da 
dissertação em diretórios de pesquisa;   

 
 não utilizar palavras genéricas da área jurídica como “Direito” ou “Lei”, 

por exemplo. 
   



ABSTRACT  

 

 O Abstract é o Resumo em inglês; 

 Traduzir também as palavras-chave (Keywords);    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: XXXXXXX .  



(ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO SUMÁRIO) 

 

 Elaborar o sumário conforme as diretrizes da ABNT NBR 6024:2012; 

 a INTRODUÇÃO precisa ser numerada;  

 não colocar “pontilhado” entre o título e o número da página; 

 respeitar o espaçamento entre o número do capítulo/seção e o título do 

capítulo/seção; alinhar sempre os títulos a partir da numeração da maior 

seção;   

 após o número do capítulo/seção, não colocar ponto, traço, nem 

qualquer outro sinal gráfico;  

 devem ser utilizados algarismos arábicos na numeração; (1,2,3,4) 

 não utilizar numerais romanos;  

 não utilizar a palavra “capítulo”; 

 utilizar preferencialmente a grafia dos títulos dos capítulos em letras 

MAIÚSCULAS e das seções (primárias, secundárias, terciárias, etc.) em 

maiúsculas e minúsculas;  

 utilizar letras maiúsculas nas palavras apenas nos casos em que a 

língua portuguesa assim determinar (exemplos: início do título, nomes 

próprios, eventos históricos, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(EXEMPLO DE SUMÁRIO) 
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MODELOS DE CITAÇÕES: 
 
EXEMPLO DE TRECHO COM CITAÇÃO QUE ULTRAPASSA 3 LINHAS:   
 

Em verdade, o problema da Teoria Pura do Direito (e do positivismo 

normativista) reside, como vem sustentando Lenio Luiz Streck, na semântica e, 

portanto, no ato de interpretar o direito. Compreendamos à luz das palavras de 

Lenio Luiz Streck: 

 
[...] vale dizer: a relação entre as proposições é, essa sim, meramente 
sintática. Minha preocupação, contudo, não é dar conta dos 
problemas sistemáticos que envolvem o projeto kelseniano de ciência 
jurídica; é explorar e enfrentar o problema lançado por Kelsen e que 
perdura de modo difuso e, por vezes, inconsciente no imaginário dos 
juristas: a ideia de discricionariedade do intérprete ou do decisionismo 
presente na metáfora da ‘moldura da norma’. É nesse sentido que se 
pode afirmar que, no que tange à interpretação do direito, Kelsen 
amplia os problemas semânticos da interpretação, acabando por ser 
picado fatalmente pelo aguilhão semântico de que fala Ronald 
Dworkin

1
. 

Importante:  
 

 o exemplo acima traz a referência completa da citação na nota de 

rodapé; 

 você deve ajustar com seu orientador se irá redigir sua dissertação 

dessa forma ou utilizar o sistema autor-data;  

 não colocar aspas nas citações com mais de três linhas; utilizar 

espaçamento simples e usar fonte tamanho 10.  

 
 Observe a citação acima no sistema autor-data:  
 

Em verdade, o problema da Teoria Pura do Direito (e do positivismo 

normativista) reside, como vem sustentando Lenio Luiz Streck, na semântica e, 

portanto, no ato de interpretar o direito. Compreendamos à luz das palavras de 

Lenio Luiz Streck: 

[...] vale dizer: a relação entre as proposições é, essa sim, meramente 
sintática. Minha preocupação, contudo, não é dar conta dos 
problemas sistemáticos que envolvem o projeto kelseniano de ciência 
jurídica; é explorar e enfrentar o problema lançado por Kelsen e que 
perdura de modo difuso e, por vezes, inconsciente no imaginário dos 
juristas: a ideia de discricionariedade do intérprete ou do decisionismo 
presente na metáfora da ‘moldura da norma’. É nesse sentido que se 
pode afirmar que, no que tange à interpretação do direito, Kelsen 
amplia os problemas semânticos da interpretação, acabando por ser 
picado fatalmente pelo aguilhão semântico de que fala Ronald 
Dworkin. (STRECK, 2011, p. 33).   

                                                 
1
 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: constituição, hermenêutica e teorias discursivas. São 

Paulo: Saraiva, 2011, p.33. 
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 as referências devem seguir a normalização da ABNT 6023:2002;  

 todas as obras são alinhadas à esquerda; não justificar!   

 as páginas das referências devem vir identificadas em continuidade à 

numeração sequencial do texto. (Exemplo: se a última página da 

Conclusão foi p.150, então, a primeira página das Referências será 

p.151);  

 observe alguns exemplos de referências já utilizando a normalização 
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ARÉVALO, Manuel Francisco Clavero. La desviación de poder en la reciente 
jurisprudencia Del Tribunal Supremo. Revista de Administración Pública. 
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Lembre-se: Se houver dúvidas sobre qualquer aspecto da normalização da 
sua dissertação, consultar sempre as referências normativas para aplicação no 
texto científico da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT) indicadas 
no início desse documento.    
 
Bom trabalho.  
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DA DISSERTAÇÃO  
  
 
O aluno deverá seguir as diretrizes do Ato da Coordenação do Programa de 
Pós-Graduação da Escola Paulista de Direito do ano de 2016.  
 
 
PARA O EXAME DE QUALIFICAÇÃO  

 providenciar 3 (três) exemplares do texto completo, todos encadernados 

em espiral;   

 
PARA A DEFESA PÚBLICA  

Observação importante: Solicitar as diretrizes para Secretaria Acadêmica 
e Administrativa do Mestrado (Silvia e Bruno) sobre a quantidade de 
exemplares. Os 7 (sete) volumes indicados abaixo consideram os 
exemplares dos suplentes. Confirmar com a EPD antes de imprimir 
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 todos encadernados em “capa dura” (cartonados), cor verde escuro;  

 na lombada do trabalho, devem constar os seguintes elementos: nome 

da instituição, ano da defesa, nome do aluno e título da dissertação;  

 o miolo do exemplar da biblioteca deve ser impresso frente e verso;  

 providenciar 1 CD contendo texto completo, em PDF.  


