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Norma editorial para publicação das contribuições acadêmicas 
MARÇO 2021 

 

 
 
 
Objetivo: Este documento estabelece as pautas e tem como finalidade proporcionar critérios 

uniformes para a apresentação de artigos e/ou contribuições acadêmicas que serão editadas e 

publicadas pela Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão através do Trabalho desenvolvido 

pelo Centro MERCOSUL de Promoção de Estado de Direito sob a denominação da série: 

“Contribuições Acadêmicas”. 

Os requisitos exigidos para o envio das contribuições se encontram detalhados no ponto 2 

deste documento. 

 
1. Apresentação 

 
Centro MERCOSUL de Promoção de Estado de Direito (CMPED) 

  

O Centro MERCOSUL de Promoção de Estado de Direito foi criado pela Decisão do CMC 

24/04 e tem como finalidade analisar e afiançar o desenvolvimento do Estado de Direito, a 

governabilidade democrática e todos os aspectos vinculados aos processos de integração 

regional, com especial ênfase no MERCOSUL e no seu mecanismo de solução de controvérsias. 

Posteriormente, a Decisão 09/19 estabelece a transformação do Centro em uma unidade da 

Secretaria do Tribunal Permanente de Revisão. 

  

Quais são as tarefas e atividades que são desenvolvidas no CMPED? 

 

O CMPED tem como principais tarefas e atividades para desenvolver: 

1. Trabalhos de investigação relacionados com a promoção do Estado de Direito, democracia, 

Direitos Humanos e liberdades fundamentais nos processos de integração regional, com ênfase 

no mecanismo de solução de controvérsias do MERCOSUL. 

2. Difusão, através da realização de cursos, conferencia, seminários, foros, publicações, reuniões 

de acadêmicos, representantes governamentais e representantes da sociedade civil. 

3. Cursos de capacitação, programas de intercâmbio, oferta de bolsas de estudo dirigidas a 

profissionais, em função do orçamento e convênios que facilitem estas atividades. 
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4. Um espaço na página web do TPR, para promover os trabalhos, convocatórias, cursos, 

seminários, congressos, etc. 

5. Um espaço especializado destinado à publicações diversas que derivem do CMPED dentro da 

biblioteca da STPR, como também, a aquisição de bibliografia específica em temas relacionados 

com a promoção do Estado de Direito, democracia, Direitos Humanos e liberdades fundamentais 

nos processos de integração regional, arbitragem, solução de controvérsias; com ênfase no 

MERCOSUL. 

 

Quais são as funções do CMPED? 

As tarefas e atividades que desempenha o CMPED se encontram organizadas nas três linhas de 

trabalho e investigação: 

Educação para a integração (MERCOSUL): 

Esta linha está destinada a analisar a forma como se desenvolve o tema da integração regional, 

com ênfase no MERCOSUL nos diferentes níveis educativos dos Estados Partes, com especial 

enfoque no nível superior e nos cursos de Direito, Relações Internacionais, Ciências Políticas, 

Ciências Sociais e Economia. 

Aspectos amplos e estritos da questão democrática no MERCOSUL: 

Esta linha se propõe analisar a questão democrática de forma ampla no Bloco regional (aqueles 

mecanismos criados para garantir uma relação democrática entre o MERCOSUL/e os Estados 

partes) e a questão democrática estrita (aqueles mecanismos criados para a representação e o 

acesso do cidadão do bloco. Relação MERCOSUL/cidadão). 

A função do TPR no estreitamento da governabilidade democrática e do Estado de direito: 

Esta linha de investigação se configura como um desprendimento da anterior, mas o seu objetivo 

é de focar, especificamente, na função do TPR como possível ator para a concretização da 

governabilidade democrática e o estado de direito.  

Seguindo a análise estrita e ampla da linha anterior, serão desenvolvidos não só estudos 

relacionados com a atividade do TPR como órgão destinado à interpretação final do Protocolo de 

Ushuaia de compromisso democrático entre os Estados- Partes do MERCOSUL, como também, 

a análise daqueles mecanismos de solução de controvérsias do MERCOSUL e desenvolver 

propostas para uma maior participação cidadã. 

 

2. Publicações 
  

Este espaço da Secretaria do Tribunal foi criado devido às tarefas determinadas e desenvolvidas 

pelo Centro MERCOSUL de Promoção de Estado de Direito (CMPED). 

Na elaboração dos documentos são levadas em conta a colaboração das áreas Jurídica, Biblioteca 

e arquivo de documentos e da Área de Secretaria e administração da Secretaria do Tribunal, no 

que tange a elaboração dos desenhos, formatos, conteúdos, traduções e difusão, e a área 

informática, se responsabiliza de dar o suporte e manutenção da página web. Além disso, existe 
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o apoio externo de investigadores, juristas, professores e estudantes universitários que 

contribuem com alguns documentos apresentados. 

O conjunto está integrado pelos materiais de difusão de informação no formato digital que por 

sua forma ou conteúdo se encontram identificados em cinco itens para a sua melhor leitura. 

  

Série Contribuições Acadêmicas 

  

A série "Contribuições acadêmicas" é um espaço que tem como finalidade divulgar os escritos 

acadêmicos que, pela sua estrutura ou conteúdo não cumprem os requisitos da norma editorial 

para a publicação na revista RSTPR, mas que representa uma contribuição acadêmica muito 

valiosa e de alta qualidade. O objetivo é difundir conhecimentos gerados pelos professores, 

investigadores e operadores jurídicos através dos trabalhos inéditos que contribuem à academia. 

 

Os trabalhos publicados se encontram disponíveis em: 

https://www.tprmercosur.org/es/cmped_pub_aport.htm 

 

Temas e alcance 

Os artigos e trabalhos que serão publicados no espaço serão compostos pelo direito em conjunto 

com todos os temas de interesse sobre integração regional, arbitragem, organizações 

internacionais e direito comparado, etc. 

  

     

Aspectos gerais para o envio dos trabalhos 
 

Os idiomas permitidos são os idiomas oficiais do MERCOSUL: espanhol e português, podendo 

o Secretário autorizar a publicação nos outros idiomas.  

 

Os artigos serão inéditos, de rigor científico e não representam, em nenhuma hipótese, a opinião 

do TPR em nenhum tema abordado. 

 

No referente à forma, os artigos devem atender aos critérios e requisitos estabelecidos nesta 

norma editorial. Tais critérios de formato constituem, conjuntamente com a análise de conteúdo, 

condição essencial para a sua publicação, por este motivo, serão submetidos à consideração do 

Centro MERCOSUL de Estado de Direito com a aprovação do Secretário do TPR. 

As contribuições para este espaço deverão ser remitidas para o correio eletrônico: 

cmped@tprmercosur.org 
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Da identificação 

1. Título do Trabalho  

2. Autor ou autores com uma breve filiação institucional que não sobrepasse as 50 

palavras, esta filiação será a primeira nota de pé de página. Caso o autor tenha ORCID 

incorporá-lo no trabalho. 

3. Direção eletrônica para comunicação com os autores. Se solicita que em caso de 

modificação do correio de contato comunicar ao CMPED para atualização da base de 

dados institucional. 

4. No caso de receber apoio financeiro, colaboração de colegas e técnicos (por exemplo: 

trabalhos anteriores apresentados em eventos, derivados de tese ou dissertação, 

recopilação de dados efetuados em instituições distintas daquela informada na afiliação, e 

outros feitos de difusão eticamente necessários) deverá indicar em um parágrafo especial 

com esta finalidade. Este dado deve ser incorporado na segunda nota de pé de página. 

Formato do envío 

 

O artigo deve ser enviado, de forma que se possa editar, na extensão .doc.; tamanho de folha A4, 

com margem superior esquerda 3 cm, inferior direito 2 cm. 

Estilo normal, justificado, inter linhas a 1,15 sem espaço entre parágrafos 

Primeira linha de oração com sangria a 1,25 cm. 

 

Tipo de letras 

Constantia 12- títulos em negrita 

Constantia 11 - para texto sem negritas no mesmo 

Constantia 8 - nota a pé de página 

 

Extensão mínima de 10 a máximo de 50 páginas. 

 

Em caso do autor ou autores com este tipo de letra se usará o tipo Times New Roman com o 

tamanho antes mencionado 

 

Resumo opcional  

Palavras chave: opcional 

Conclusões: opcional 

 

As notas esclarecedoras: do título deve ser inserido ao final da página com a chamada de *.  

 

No caso o qual o artigo contenha quadros ou gráficos; deve-se ter um título no corpo do artigo 

em “Times New Roman”, tamanho 10, estilo normal. Solicita-se enviar os mesmos no arquivo de 

planilha eletrônica. 
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No caso de que o artigo contenha imagens, deve ter um título no corpo do artigo em “Times New 

Roman”, tamanho 10, estilo normal. Solicita-se enviar os mesmos em formato de edição de 

imagens (JPG, TIF, GIF, PNG) com uma altura mínima de 700 px, com uma resolução de 300 

ppp. 

O corpo do artigo: Deverá constar com uma; Introdução, desenvolvimento, sendo opcional, as 

conclusões. 

O desenvolvimento do artigo sea numerado com número arábico, começando com a introdução 

com o número1. 

O Texto que deseje ressaltar dentro de um parágrafo deverá ser escrito em letra cursiva, não 

sendo permitido o uso de negritas ou sobrasados. O uso de negrita será de uso exclusivo para a 

identificação de títulos. 

Referências bibliográficas 

 

Serão incorporadas no final do artigo, abaixo do título as Referências Bibliográficas as quais 

deverão ser incluídos os trabalhos citados no corpo do Texto e consultados, serão ordenadas 

alfabeticamente por sobrenome dos autores. No caso de 2 ou mais autores, será tomado como 

referência o primeiro da obra. 

Exemplos:  

LIVRO IMPRESSO 

 

SOBRENOMES –em maiúscula- Nomes (ano de publicação) Título do livro –em cursiva-. Lugar 

de publicação: Editorial. 

 

Um autor 

EKMEKDJIAN Miguel Ángel (1996) Introducción al Derecho Comunitario latinoamericano con 

especial referencia al MERCOSUR. Buenos Aires: Ed. Depalma. 

 

Dois autores 

KISS Alexandre e SHELTON Dinah (2007) Guide to international environmental law. Leiden: 

Koninklijke Brill NV. 

 

Mais de dois autores 

MONCAYO Guillermo, VINUESA Raúl y GUTIÉRREZ POSSE Hortensia D. T. (1997) 

Derecho Internacional Publico, Tomo I. Buenos Aires: Zavalía. 

 

Autor corporativo 
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PARAGUAY. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (1998) Compilación de tratados de derecho 

internacional privado suscritos en el sistema interamericano entre 1888 y 1994: tratados de 

Montevideo y convenciones interamericanas sobre derecho internacional privado. Asunción: 

CSJ. 

 

Editor, coordenador, compilador, organizador de um livro 

HOWARD Michael, ANDREOPOULOS George, SHULMAN Mark (org.) (1994) The Laws of 

War: constraints on warfare in the Western World. New Haven, London: Yale University Press. 

Abreviações  :                                edit. Para editor – edits. Para editores 

    coord. Para coordenador - coords. Para coordenadores 

    comp. Para Compilador - comps. Para Compiladores 

    org. Para Organizador - orgs. Para Organizadores  

LIVRO EM LINHA 

 

SOBRENOMES –em maiúsculas- Nomes (ano de publicação) Título do livro –em cursiva-. 

Lugar de publicação: Editorial. [online] disponível em: <endereço da página> [data da consulta]. 

 

BURREL A., FERRARI E., GONZÁLEZ MELLADO A., HIMICS M., MICHALEK M., 

SHRESTHA S., VAN DOORSLAER B. (2011) Potential EU-Mercosur free trade agreement: 

impact assessment. Volume 1: main results. Luxembourg: European Union [online] disponível 

em http://www.redeagro.org.br/images/stories/vol%201_main%20results_jrc67394.pdf> 

[acessado em 21/10/2012]. 

 

CAPÍTULO DE UM LIVRO 

 

SOBRENOMES –em maiúsculas- Nome do autor do capítulo (ano de publicação) “Título do 

capítulo do livro”, en SOBRENOMES –em maiúsculas - Nomes de/os editor(es), compilador(es) 

do livro (utilizar a abreviatura do editor, compilador, coordenador, organizador segundo seja o 

caso) Título do livro –em cursiva-, cidade de publicação: Editor. 

 

BARREIRA Enrique (2008) “Algunas dificultades que presenta el marco jurídico del 

MERCOSUR”, en LEITA Francisco y NEGRO Sandra C. (coord), La Unión Europea y el 

MERCOSUR: a 50 años de la forma de los Tratados de Roma. Buenos Aires: Facultad de 

Derecho UBA – La Ley, p. 39 a 48. 

 

ARTIGO DE REVISTA IMPRESSA 

SOBRENOMES –em maiúscula- Nomes (ano de publicação) “Título do artigo”. Título da 

revista –em cursiva-, vol, nº o tomo, p.inicial-final. 
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VITANYI Béla (1976) “La signification de la “généralité” dês príncipes de droit”. Revue 

Générale de Droit International Public, Tome 80, pp. 536-545 

 

ARTIGO DA REVISTA ON LINE 

 

SOBRENOMES –em maiúsculas- Nomes (ano de publicação) “Título do artigo”. Título da 

revista –em cursiva-, vol, nº ou tomo, p.inicial-final. [online] disponível em: <endereço da 

página> [data da consulta]. 

 

FELDSTEIN de CÁRDENAS Sara L. y SCOTTI Luciana B. (2005) “Armonización legislativa 

en el MERCOSUR: La interacción entre el Derecho Internacional Privado y el Derecho 

Comparado”. Suplemento mensual de Derecho Internacional Privado y de la Integración (16). 

[online] disponible en: <www.eldial.com> [consultado en diciembre de 2006]. 

 

JORNADAS, CONFERÊNCIAS, CONGRESSOS 

 

SOBRENOMES –em maiúsculas- Nomes (ano de publicação) Título do documento – em 

cursiva-. “Nome do evento, data e lugar do evento. Cidade da publicação: Editor. 

 

ARTIGO APRESENTADO NA CONFERÊNCIA, JORNADA, CONGRESSO. 

 

SOBRENOMES –em maiúsculas- Nomes (ano de publicação) “Título do artigo”.  

Em SOBRENOMES – em maiúsculas- Nomes (editor/compilador) Nome do evento, data e lugar 

do evento. Cidade da publicação: Editor. p. inicial-final. 

 

 

 

 

 

Documento realizado pelo Centro MERCOSUL de Promoção do Estado de Direito 

Aprovado por: Dr. Juan Manuel Rivero Godoy, SECRETÁRIO do Tribunal Permanente de 

Revisão 

 

Assunção, 30 de março de 2021 
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