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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 Dworkin1.

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).
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