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APRESENTAÇÃO

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é reconhecida, por meio de 

instrumentos legais, pela Presidência da República. Suas normas, recomendadas pelo 

Governo Federal, na área de documentação, são entendidas como um norte, cabendo 

a cada órgão usuário adaptá-las à sua realidade. Todavia, é fundamental que os usu-

ários fiquem atentos às atualizações realizadas pela ABNT a fim de evitar a utilização 

de Normas  defasadas.  

As normas preconizadas pela ABNT são as mais apropriadas para monografias. 

Dessa forma, a Escola Superior da Magistratura do Maranhão, por meio da Bibliote-

ca, organizou este Manual com o intuito de orientar os alunos das pós-graduações, 

nesse caso, especialmente os concludentes do Curso de Pós -Graduação Lato Sensu 

em Teoria e Prática da Decisão Judicial, quanto às etapas de elaboração de trabalhos 

acadêmico-científicos. O Manual está dividido em quatro partes: 1) formatação gráfi-

ca, que diz respeito à fonte, espaçamento, papel e outros; 2) estrutura, que informa 

sobre quais seções a monografia deve conter (pré-textuais, textuais e pós-textuais); 

3) citação, que orienta como citar corretamente partes de trabalhos de outros autores; 

e 4) referência, que ensina como referenciar uma obra de onde foram extraídas as 

informações.
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1 INTRODUÇÃO

Considerando a necessidade de padronização e uniformidade no processo de 
elaboração e apresentação dos trabalhos de conclusão de curso produzidos na Esmam 
e em virtude da constante atualização das normas acadêmicas que instrumentam e 
garantem a unidade e a qualidade ao processo de planejamento, desenvolvimento e 
avaliação dos trabalhos acadêmicos, a Biblioteca da Escola da Magistratura do Esta-
do Maranhão – Esmam desenvolveu um manual com as diretrizes a serem seguidas 
para a elaboração do trabalho monográfico. Sua estrutura textual traz informações 
normativas, com ilustrações, para nortear o aluno a seguir as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas -  ABNT.

As normas serão fundamentações para os trabalhos acadêmicos monográficos 
de conclusão de curso da Escola, bem como para a atividade profissional que, por 
definição precisam ser ordenados de maneira lógica e padronizada. A monografia é 
um trabalho de conclusão de curso, elaborado individualmente, sob a orientação de 
um professor, abordando um tema/problema de forma coerente e consistente sobre 
um assunto . Trata-se de um trabalho individual, com um único tema, em que se pode 
estabelecer uma interrelação com outros temas ou abordar seus diversos aspectos. 

É o resultado de pesquisa e de estudos aprofundados sobre determinado tema, 
apresentada como requisito parcial para a obtenção do certificado de conclusão de 
cursos de pós graduação oferecidos pela Esmam.

2 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO

Os trabalhos científicos obedecem uma sequência normalizada e apresentação 
dos seus elementos baseados nas normas da Associação Brasileira de Normas Técni-
cas - ABNT, Foro Nacional de Normalização, que norteia as normas técnicas brasileiras 
de acordo com os padrões recomendados pela Organização Internacional de Norma-
lização - ISO.

 A estrutura de um trabalho científico compreende elementos da parte interna 
(capa e lombada) e da parte externa (elementos pré-textuais, elementos textuais e 
elementos pós-textuais). Esses elementos podem ser opcionais ou obrigatórios e sem-
pre seguem o número da norma técnica que os disciplina. 

O trabalho técnico-científico deve ser digitado em papel branco A4 (padrão inter-
nacional) de dimensão 21, 0 cm x 29,7 cm. Deve ser digitado e impresso na cor preta, 
com exceção das ilustrações presentes no texto. Em geral, a digitação e formatação 
obedece o padrão da NBR 14724/2005.

2.1 Margens 
As margens superior e esquerda do papel devem ter 3cm, e as margens direita 
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e inferior, 2 cm, conforme mostrado na figura abaixo.

2.2 Tipo e tamanho de letra
A ABNT sugere um tipo de letra de bom tamanho. Desta forma, deve ser utilizada 

a fonte ARIAL, tamanho 12, em todo o corpo do trabalho, incluindo títulos e subtítulos. 
Exceção deve ser feita quanto ao tamanho da letra a: notas de rodapé, citações maio-
res que três linhas, legendas de ilustrações, tabelas, paginação e ficha catalográfica. 
Para estes casos, deve-se utilizar a fonte ARIAL, tamanho 10.

2.3 Espacejamento 
Usado na digitação do texto que deve obedecer:

a) entre linhas e entre parágrafos: 1,5; 
b) entre os títulos das seções e o texto que o sucede 2 espaços:1,5; 
c) entre os subtítulos e o texto que os precede e os sucede 2 espaços 1,5; 
d) entre o texto e as citações diretas com mais de três linhas 2 espaços de 1,5. 

2.4 Paginação
a) fica na margem superior direita; 
b) os elementos pré-textuais são contados normalmente, só que não são enume-

rados, o número fica omitido.
c) somente a partir da Introdução que se coloca numeração na página. - Recuo 

do parágrafo: 1, 25 cm - Distância entre os parágrafos: 6pt - Distância entre 
o texto e o subcapítulo, e entre este e o texto seguinte: 2 espaços 1,5

3 TRABALHOS ACADÊMICOS (MONOGRAFIAS, TESES, 
DISSERTAÇÕES, TCCS ) – ABNT NBR 14724/2005 

3.1 Elementos Pré-textuais

Dica
O recurso gráfico itálico deverá 

ser utilizado para palavras 
estrangeiras presentes no texto. 

Este recurso não deve ser 
utilizado nas citações, exceto 
naquelas em que a fonte já 

apresenta no original.
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3.1.1 Capa
Proteção externa do trabalho  sobre a qual se imprimem  as informações indis-

pensáveis à sua identificação. Os elementos da capa são: instituição, autor, título do 
trabalho, local (cidade) e ano.

Figura 1 - Exemplo de capa

3.1.2 Lombada
Elemento opcional. Parte da capa do trabalho que reúne as margens internas 

das folhas, sejam elas costuradas, grampeadas, coladas ou mantidas juntas de outra 
maneira.

Fonte: Do autor

3 cm

3 cm 2 cm

2 cm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MARANHÃO

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA

TÍTULO:subtítulo

CAIXA ALTA EM NEGRITO

NOME (S) DO (S) ALUNO (S)

entre o título 
e cabeçalho

antecedido por dois pontos,
caixa baixa  e sem negrito

São Luís
2018
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Fonte: Do autor

Figura 2 - Lombada 
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3.1.3 Folha de Rosto
Elemento obrigatório. Folha que contém os elementos essenciais à identificação 

do trabalho. 
Figura 3- Folha de rosto

Fonte: Do autor

3.1.3.1 Anverso
Os elementos devem ser apresentados na seguinte ordem:
a) nome do autor;
b) título;
c) subtítulo, se houver;
d) número do volume, se houver mais de um, deve constar em cada folha de 
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rosto a especificação do respectivo volume;
e) natureza: tipo do trabalho (tese, dissertação, trabalho de conclusão de curso e 

outros) e objetivo (aprovação em disciplina, grau pretendido e outros); nome 
da instituição a que é submetido; área de concentração;

f) nome do orientador e, se houver, do coorientador;
g) local (cidade) da instituição onde deve ser apresentado;
h) ano de depósito (da entrega).

3.1.3.2 Verso
Deve conter os dados de catalogação na  publicação, conforme o Código de Ca-

talogação Anglo-Americano vigente.

3.1.3.2.1 Ficha Catalográfica 
Elemento obrigatório. A ficha catalográfica deverá ser confeccionada de acordo 

com as normas vigentes segundo a AACR2.O tamanho padrão é de 7,5 cm x 12,5 cm.
A elaboração de Ficha Catalográfica é um serviço prestado pela Biblioteca Mada-

lena Serejo. A solicitação do serviço estará condicionada ao preenchimento de formu-
lário institucional fornecido pela própria biblioteca. Vale ressaltar que o preenchimento 
do formulário somente poderá ser realizado depois das devidas correções, alterações 
e versão final do trabalho monográfico.

3.1.5 Errata 
Lista dos erros ocorridos no texto, seguidos das devidas correções. Elemento 

opcional. Deve ser inserida logo após a folha de rosto, constituída pela referência do 
trabalho e pelo texto da errata. Apresentada em papel avulso ou encartado, acrescida 
ao trabalho depois de impresso.

Exemplo: 
ERRATA

FERRAZ, Cristiana de Sousa. A estrutura das normas de direitos fundamen-
tais: aplicabilidade de regras e princípios. São Luís: [s.n.], 2007.

Folha Linha Onde se lê Leia-se
15 6 osso ósseo
25 16 país pais

3.1.6 Folha de Aprovação 
Folha que contém os elementos essenciais à aprovação do trabalho. Elemento 

obrigatório. Deve ser inserida após a folha de rosto, constituída pelo nome do autor do 
trabalho, título do trabalho e subtítulo (se houver), natureza (tipo do trabalho, objeti-



13 DIRETRIZES PARA 
ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA

vo, nome da instituição a que é submetido, área de concentração) data de aprovação, 
nome, titulação e assinatura dos componentes da banca examinadora e instituições a 
que pertencem. A data de aprovação e as assinaturas dos membros componentes da 
banca examinadora devem ser colocadas após a aprovação do trabalho.

Figura 4- Folha de Aprovação

3.1.7 Dedicatória 
Texto em que o autor presta homenagem ou dedica seu trabalho. Elemento op-

cional. Deve ser inserida após a folha de aprovação. Não acompanha título, ou seja, 
não colar a palavra “Dedicatória”.

Fonte: Do autor
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Figura 5 - Modelo de Dedicatória

À minha esposa, meus filhos e 
meus pais pelo apoio neste desafio.

À Deus, minha fortaleza.

Fonte: Do autor
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3.1.8 Agradecimentos
Texto em que o autor faz agradecimentos dirigidos àqueles que contribuíram de 

maneira relevante à elaboração do trabalho. Elemento opcional. Devem ser inseridos 
após a dedicatória.

Figura 6 - Modelo de Agradecimentos

AGRADECIMENTOS

       A Deus pela vida, força, sabedoria e coragem para 
persistir naquilo que nos propusemos a realizar, mesmo 
encontrando obstáculos em nossa caminhada.

       A todos que direta ou indiretamente contribuíram para 
a elaboração deste manual.

Fonte: Do autor

3.1.9 Epígrafe 
Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, 

relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho. Se o texto não tiver alguma 
relação com o tema, não pode ser utilizado como epígrafe.
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          Figura 6 - Modelo de epígrafe

A maior recompensa para o trabalho do 
homem não é o que ele  ganha com 
isso, mas o que ele ganha com isso, 
mas o que ele se torna com isso.

John Ruskin.

Fonte: Do autor

3.1.10 Resumo na língua vernácula 
Apresentação concisa dos pontos relevantes de um texto, fornecendo uma visão 

rápida e clara do conteúdo e das conclusões do trabalho.Trata-se de um resumo na 
língua do país onde o trabalho será apresentado. Elemento obrigatório, devendo pos-
suir no mínimo 150 e no máximo 500 palavras, constituindo uma sequência de frases 
concisas e objetivas de maneira que o leitor possa identificar o conteúdo do trabalho.
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Figura 7 - Modelo Resumo

Fonte: França, 2017.

RESUMO

O presente trabalho se dedica a analisar a caracterização do Estado 

Brasileiro como um verdadeiro Estado Democrático e Social de Direito com 

o advento da Constituição Federal de 1988. Inicia-se com uma breve 

exposição acerca da dignidade da pessoa humana e a importância de seu 

reconhecimento e observância para a concretização do Estado 

Democrático de Direito. Num segundo momento, trata-se da Constituição 

Cidadã e a positivação dos direitos fundamentais, e a obrigação do Estado 

em atender as necessidades da sociedade, individual ou coletivamente, 

garantindo a efetivação de tais direitos, notadamente, os prestacionais. Em 

seguida, destaca-se os argumentos prós e contras a alegação, por parte do 

Estado, de escassez de recursos como apta a limitar ou, até mesmo, 

impossibilitar a aplicabilidade imediata dos direitos prestacionais.

Palavras-chave: Constituição Cidadã. Dignidade da Pessoa Humana. 

Direitos Fundamentais. Estado Social. Reserva do Possível.

De acordo com a ABNT, as normas gerais para o resumo são:
a)  ser exibido em parágrafo único de 150 a 500 palavras;
b) ser sucedido de 3-5 palavras-chave;
c) apresentar espaçamento 1,5 entrelinhas;
d) utilizar-se de fonte  Arial, tamanho 12.
e) centralizar o título RESUMO na primeira linha da página.
Deverá abranger breves e concretas informações sobre o objeto do trabalho 

acadêmico, objetivos, metodologia, resultados, conclusões do trabalho, mas de forma 
contínua e dissertativa em apenas um parágrafo.

Palavras-chave: não devem estar presentes no TÍTULO. Devem vir na linha ime-
diatamente abaixo do resumo (no mínimo três e no máximo cinco) para indexação, 
com alinhamento justificado, separadas por ponto, seguido de inicial maiúscula. 
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3.1.11 Resumo em língua estrangeira 
Versão do resumo para idioma de divulgação internacional.
Palavras-chave em língua estrangeira (traduzidas do resumo em língua nativa).

         Figura 8 - Modelo de Resumo língua estrangeira

3.1.12 Lista de ilustrações 
Elemento opcional, que deve constar sempre que houver duas ou mais figuras 

no texto. Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, com cada 
item designado por seu tipo e nome específico, acompanhado do respectivo número 
da página (ABNT).

O termo ilustrações designa desenhos, esquemas, figuras, fluxogramas, fotogra-
fias, gráficos, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. Se neces-
sário, deve elaborar lista própria para cada tipo de ilustração (lista de figuras, lista de 
quadros, etc.).

a) Neste caso, estas listas devem ser ordenadas alfabeticamente.
b) A lista de tabelas segue a mesma regra para a lista de ilustrações.
c) As listas devem ser colocadas em folhas separadas.

Fonte: França, 2017.
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Figura 9 - Modelo de Lista de Ilustração

Fonte: Do autor

3.1.13 Sumário 
Enumeração das divisões, seções e outras partes do trabalho, na mesma ordem 

e grafia em que a matéria nele se sucede.
Os indicativos das seções que compõem o sumário, se houver, devem ser ali-

nhados à esquerda, conforme a ABNT NBR 6024.Os títulos e os subtítulos, se houver, 
sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se que sejam alinhados pela margem 
do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. Como des-
monstra-se a seguir:

1 SEÇÃO PRIMÁRIA (CAIXA ALTA, NEGRITO, TAMANHO 12)
1.1 Seção Secundária (Caixa baixa, sem negrito, tamanho 12)
1.1.1 Seção terciária (Caixa baixa, sem negrito, tamanho 12)
1.1.1.1 Seção quartenária (Caixa baixa, sem negrito, tamanho 12)
1.1.1.1.1 Seção quinária (caixa baixa, itálico, tamanho 12)
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As seções primárias compreendem a primeira parte de um documento científico 
e devem ser apresentadas com letras maiúsculas e em negrito.

Figura 10 - Modelo de Sumário

Fonte: Do autor

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 7
2 ESTRUTURA DO TRABALHO CIENTÍFICO 11
2.1 Margens 15
2.2 Tipo e tamanho de letras 16
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4 CONCLUSÃO 30
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APÊNDICES 46
ANEXOS 50

4 ELEMENTOS TEXTUAIS

É composto por Introdução, Desenvolvimento e Conclusão. É a parte central do 
trabalho, em que é exposto o conteúdo da monografia. O texto é composto de uma 
parte introdutória, que apresenta os objetivos do trabalho e as razões de sua elabo-
ração; o desenvolvimento, que detalha a pesquisa ou estudo realizado; e uma parte 
conclusiva. (NAHUZ, 2007).

 Deve ser composta por: Introdução, Objetivos, Material e Métodos (iniciar a des-
crição deste item com a caracterização da Área de Estudo), Resultados e Discussão, 
Conclusões e/ou Considerações Finais.

4.1 Introdução
Parte inicial do trabalho, do qual devem constar a temática, a justificativa e a 

relevância do tema. Apresentar o tema e o problema de pesquisa, destacando antece-
dentes históricos, fatos e informações específicas que despertaram interesse. Apontar, 
também, o contexto mais amplo em que se insere o assunto da pesquisa realizada, os 
pressupostos orientadores e os argumentos que justificam e dão relevância ao estudo.
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4.2 Desenvolvimento
Corpo do trabalho, que  é dividido em capítulos e sub-capítulos que seguem uma 

sequência lógica de definição do objeto de estudo, metodologia, revisão de literatura, 
análises e discussões com base no texto argumentativo, em que o autor defende uma 
ideia e mantém um posicionamento sobre o tema. Apresenta a revisão de literatura, 
fundamentos teóricos e resultados.

Segundo Michieline (2016, p. 100) alguns exemplos de coesão textual que reme-
tem a posicionamento e argumentação:

a) contraste ou oposição: ainda sim, apesar disso, mas, porém, todavia, contudo, 
entretanto, no entanto, embora, apesar de, a despeito de, não obstante, ao 
contrário, etc.

b) causais: que, como, pois, porque, visto que, em virtude de, uma vez que, de-
vido a, por esse motivo, por causa de, por isso, isso implica pensar, etc.

c) finalidade: a fim de , a fim de que, com o intuito de, para, para que, com ob-
jetivo de, o foco deste estudo se dirige, etc.

d) esclarecimento: vale dizer, ou seja, quer dizer, isto é, deixamos claro que…
e) proporção: à medida que, à proporção que, ao passo que, etc.
f) temporais: enquanto, desde que, sempre que, em pouco tempo, em muito 

tempo, logo que, assim que, antes que, quando, há muito tempo, etc.
g) condicionais: dado que, caso, contanto que, a não ser que, a menos que, 

exceto se, etc.

4.3 Conclusão
Texto final que faz conclusões sobre as hipóteses levantadas ao longo do traba-

lho. Segundo Michieline (2016) Algumas expressões podem ser usadas para concluir: 
logo, portanto, dessa forma, quanto à questão norteadora desta pesquisa, em vista 
dos argumentos apresentados, levando-se em conta o que foi observado, esse con-
junto de ideias apresentadas, tendo em vista os aspectos abordados, assim, é possível 
pensar, entre outros, a investigação nos mostrou que, etc.

5 ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS

5.1 Referências (obrigatório)
Elemento obrigatório. Elaboradas conforme a ABNT NBR 6023.
Conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento, que 

permite sua identificação individual

Dica
Não se coloca a palavra 
desenvolvimento quando 

se inicia o texto.
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5.3 Apêndice (opcional)
Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado por 

letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras 
maiúsculas dobradas, na identificação dos apêndices, quando esgotadas as letras do 
alfabeto.

Figura 10 – Modelo de Apêndice

Fonte: Do autor

5.4 Anexo (opcional)
Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra ANEXO, identificado por letras 

maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiús-
culas dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto.



23 DIRETRIZES PARA 
ELABORAÇÃO DE MONOGRAFIA

Fonte: Do autor

Figura 11 – Modelo de Anexo

6 ELABORAÇÃO DE CITAÇÕES - ABNT NBR 10520/2002

Todas as informações obtidas pelo autor, publicadas ou não, durante a pesquisa para 
elaboração do trabalho acadêmico devem ser apresentadas com a devida indicação da 
fonte consultada, seja de transcrições ipsis litteris, paráfrases, entre outros. 

A NBR 10520: 2002 – Informação e documentação - Citações em documentos – 
Apresentação, define citação como “Menção de uma informação extraída de outra 
fonte”. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002a, p. 1).

Sendo assim, na produção de um texto científico, é imprescindível a sistematização 
das ideias com uso das citações para construção de argumentos com explícito respeito 
aos direitos autorais, honestidade e ética acadêmica.

6.1 Tipos de citação 
a) citação direta:  Transcrição textual de parte da obra do autor consultado. Essa 

Atente!
A reprodução e uso de 

informações sem fazer a devida 
menção à fonte consultada, 
constitui-se plágio, o que 

implica em sérias consequências 
no meio acadêmico e científico.
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transcrição é feita de forma literal e caso tenha erro tipográfico, este não deve ser 
corrigido, coloca-se a expressão latina [sic], entre colchetes.

Exemplos:

Nesse sentido, preleciona Sarlet (2007, p.247) que “independentemente 
da validade a norma pode ter existido e entrado em vigor, integrando a 
ordem jurídica.” 

ou

Nessa discussão entende-se que “independentemente da validade 
a norma pode ter existido e entrado em vigor, integrando a ordem 
jurídica.” ( SARLET,2007, p.247).

b) citação indireta: Texto baseado na obra do autor consultado. Essa citação é 
redigida pelo autor do trabalho, com base nas ideias do autor da obra consultada e 
com a devida indicação de fonte.

Exemplos:

Albuquerque e Leite (2009, p. 73) destacam que a educação permanente 
é uma atividade fundamental na busca de propósitos estratégicos e 
desenvolvimento organizacional.

ou

 destacam que a educação permanente é uma atividade fundamental 
na busca de propósitos estratégicos e desenvolvimento organizacional 
(ALBUQUERQUE; LEITE (2009, p. 73).

c) citação de citação: Citação, direta ou indireta de um texto em que não se teve 
acesso ao original. Registra-se o sobrenome do autor do documento original, o ano 
de publicação, seguido da expressão “apud” (significa citado por, conforme, segundo), 
do sobrenome do autor consultado, ano e página da obra que se teve acesso. Vale 
ressaltar que esse recurso, só, deverá ser utilizado na total impossibilidade de acesso 
ao documento original.

Exemplo: 

No que tange os estudos comparados Rivero (1995 apud ACCIOLY, 
2018, p. 7) “estudar, paralelamente, as regras e os institutos jurídicos, para 
esclarecê-los mediante confronto”

ou

“estudar, paralelamente, as regras e os institutos jurídicos, para 
esclarecê-los mediante confronto” (RIVERO, 1995 apud ACCIOLY, 2018, p. 
7).
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c) citação de citação: Citação, direta ou indireta de um texto em que não se teve 
acesso ao original. Registra-se o sobrenome do autor do documento original, o ano 
de publicação, seguido da expressão “apud” (significa citado por, conforme, segundo), 
do sobrenome do autor consultado, ano e página da obra que se teve acesso. Vale 
ressaltar que esse recurso, só, deverá ser utilizado na total impossibilidade de acesso 
ao documento original.

6.2 Sistemas de chamada 
As citações devem ser indicadas no texto por um dos sistemas de chamada, a 

saber:
a) Sistema autor-data 
b) Sistema numérico
No processo de escolha “Qualquer que seja o método adotado, deve ser seguido 

consistentemente ao longo de todo o trabalho, permitindo sua correlação na lista 
de referências ou em notas de rodapé” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2002, p. 3). 

6.2.1 Sistema autor-data  
Por este sistema a indicação da documentação é feita pelo sobrenome de cada autor 

ou pelo nome da entidade responsável, seguido do ano de publicação do documento 
e das páginas da citação, no caso de citação direta, separadas por vírgula e entre 
parêntese. 

 Exemplos:

“Porém essa formulação teórica apresenta um aspecto problemático de 
difícil superação e que demanda muito cuidado no momento de aplicar a 
regra da proporcionalidade ou homogeneidade.” (CRUZ, 2017, p.129).

De fato, ao Conselho, coube organizar programas com o objetivo 
de ações de incentivo à pacificação social. (CONSELHO NACIONAL DE 
JUSTIÇA, 2001).

6.2.2 Sistema numérico
 Neste sistema, a indicação da fonte é feita por uma NUMERAÇÃO ÚNICA e 

CONSECUTIVA, em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do 
trabalho, na mesma ordem em que aparecem no texto. 

 A chamada de citação, direta ou indireta, deve ser apresentada logo após a 
pontuação que fecha a citação, com a devida indicação da numeração em sobrescrito.

Exemplos:

Seguindo esse entendimento “O incidente de arguição de impedimento 
ou suspeição será, no tribunal, distribuído a um relator, que deverá declarar 
se atribui ou não efeito suspensivo ao incidente.”1

______
1 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3. 

ed. São Paulo: Atlas, 2017.
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6.3 Forma de apresentação
As citações se apresentam no texto conforme o seu tipo e sistema de chamada 

adotado. 

6.3.1 Citações diretas com até três linhas
Transcritas entre aspas duplas dentro do texto, sem destaque tipográfico, 
com indicação da fonte de onde foram retiradas e incluindo a paginação.

Exemplo:

Na trilha deste estudo “Interessante discussão se trava quanto a definir 
se os princípios destinados pelo constituinte a reger as relações do Estado 
no plano exterior são ou não de natureza programática.” (CARVALHO, 2014, 
p.194)

6.3.2 Citações diretas com mais de três linhas
 Transcritas sem aspas, em parágrafo independente, com recuo de 4 cm da 

margem esquerda, digitadas em espaço simples nas entrelinhas, com fonte tamanho 
10 e indicação de página.

Exemplo:

 Retomando a questão podemos mencionar que:

A independência entre os Poderes constituídos, 
cada um exercendo as suas atribuições sem 
interferências do outro, nos termos estabelecidos 
pela própria Constituição, é imprescindível a 
harmonia entre eles, justamente para evitar 
conflitos e o povo poder desfrutar das vantagens 
da práticas democrática.
(SILVA, 2009, p.35).

6.3.3 Citações diretas com mais de três autores 
 Havendo mais de três autores, usa-se a expressão latina et al. (e outros), para 

figurar a autoria da citação

Exemplo:

 “Aqui se tem, portanto, estudos científicos nas diferentes áreas do 
direito, frutos da pena e do labor [...]” (LAGES et al, 2007, p.4)

6.3.4 Citações com supressão de palavras ou frases
Na citação direta, pode-se suprimir parte do texto citado, desde que a supressão 

não modifique o sentido e seja indicada com reticências entre colchetes. A supressão 
pode aparecer no início, meio e/ou fim da citação. 
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Exemplo:

Dallari (2004, p.96) observa ser “[...] indispensável também a existência 
de instrumentos de garantia, para que os direitos não possam ser ofendidos 
ou anulados.”

6.3.5 Citações com indicação de acréscimos, interpolações e/ou comentários
 No intuito de esclarecer, explicar ou enriquecer o entendimento da citação no 

contexto da escrita do autor.

Exemplo:

Nessa assertiva, Cruz (2017, p. 67) corrobora que “O respeito pela 
dignidade da pessoa [ideário libertário do homem] humana é atualmente 
aceito como um princípio universal, presente no ordenamento jurídico de 
qualquer nação civilizada.”

6.3.6 Citações com palavras ou expressões destacadas
O autor poderá grifar, em negrito, palavras ou expressões usando a expressão 

grifo nosso, após a chamada de citação, quando o destaque for dado pelo autor 
da monografia. A expressão grifo do autor, caso o destaque já faça parte da obra 
consultada.

Exemplos:

 Lopes Júnior (2011, p. 119, grifo nosso) minudencia que “Quanto à 
prisão para garantia da ordem econômica, seria risível se não fosse 
realidade.”

“[...] somente em alguns países, particularmente aqueles pertencentes à 
família da common law encontram-se algumas formas de controle político.” 
(LASTRO, 2000, 141, grifo do autor)

6.3.7 Citações com dados de comunicações verbais 
 Quando se tratar de dados obtidos por informação verbal, seja palestras, debates 

e demais comunicações deve-se indicar, entre parênteses, a expressão informação 
verbal, mencionando-se os dados disponíveis, em nota de rodapé.

Exemplo: 

As comissões temáticas do Conselho Nacional de Justiça serão ampliadas, 
ainda, neste semestre (informação verbal)2.

_____ 
2 Notícia declarada durante a III Reunião Anual do CNJ, em março de 

2018.
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6.3.8 Citações de trabalhos em fase de elaboração
 Acrescenta-se, entre parênteses, a expressão em fase de elaboração, indicando-

se os dados disponíveis, em nota de rodapé.

Exemplo:

Além dessas características (clareza, objetividade, precisão e concisão), as 
citações são primordiais na elaboração do trabalho científico (em fase de 
elaboração).3

_______
3 Manual de elaboração de artigos, de autoria de Beatriz Santos, a ser 

editado pela EDUFMA.

6.3.9 Citações traduzidas pelo autor
 Quando o autor do trabalho monográfico traduzir uma citação, deve-se 

acrescentar, após a chamada da citação, a expressão tradução nossa, entre parênteses.

Exemplo:

“O liberalismo é o humanismo de hoje, é a injustiça de hoje, é a democracia 
de hoje.” (CAMPOS, 2000, p.15, tradução nossa)

6.3.10 Citações com coincidências de autores com mesmo sobrenome
Quando houver coincidência de sobrenome de autores, deve-se acrescentar as 

iniciais de seus prenomes, continuando a coincidência, colocam-se os prenomes por 
extenso.

Exemplos:

(COSTA, F., 2016)
(COSTA, P., 2000)
(COSTA, Raquel, 2012)
(COSTA, Ricardo, 2012)

6.3.11 Citações de diversos documentos de um mesmo autor e publicados num mesmo 
ano

 Devem ser distinguidas pelo acréscimo de letras, em ordem alfabética e 
minúscula, após a data e sem espacejamento, conforme a lista de referências.

Exemplos:

De acordo com Paiva (2000a)
(PAIVA, 2000b)

6.3.12 Citações de diversos documentos de vários autores 
 As citações indiretas de diversos documentos de autores diferentes, mencionados 
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simultaneamente, devem ser separadas por ponto-e-vírgula, em ordem alfabética.

Exemplo:

Diversos autores salientam a importância da pesquisa científica (KOCHE, 
2000; LAKATOS, 2012; POPPER, 1980; DEMO, 2014)       

6.3.13 Citações de obras sem indicação de autoria ou responsabilidade
A chamada da citação será pela primeira palavra do texto seguida de reticências, 

data de publicação do documento e da(s) página(s) da citação, no caso de citação 
direta, separados por vírgula e entre parênteses. Se o título iniciar por artigo (definido 
ou indefinido), este deve ser incluído na indicação de fonte.

Exemplo no texto:

 Nesse contexto “A legitimação da maioria das propostas de ação afirmativa 
no Brasil fundamenta-se nas justificativas remediativa e distributiva” 
(POLÍTICA..., 2009, p. 35).    

Na lista de referências:

 POLÍTICA de cotas: mitigação da isonomia em ação afirmativa? Brasília: 
ESMPU, 2009.  

6.4 Notas de rodapé
Consistem em “Indicações, observações ou aditamentos ao texto feitos pelo autor 

[...]” (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2002, p. 2). Existem dois 
tipos de notas, a saber: notas de referências e notas explicativas.

No geral apresentam-se da seguinte forma:
a) indicadas na mesma folha do texto em que ocorrem as indicações de notas;
b) digitadas dentro das margens com fonte tamanho 10; 
c) separadas do texto por um espaço simples de entrelinhas e por um traço de 5 
cm, a partir da margem esquerda; 
d) precedidas de algarismos arábicos em sobrescrito, de acordo com a forma 
utilizada no texto;
e) numeração única e consecutiva.

6.4.1 Notas de referência
Indicam fontes consultadas ou remetem para outras partes da obra onde o assunto 

é abordado. Apresentam-se da seguinte forma:
a) quando citada pela primeira vez deve-se apresenta-la com referência completa;

Exemplo:

_____
1 NUNES, Rizatto. Manual de monografia jurídica. 4.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p.80.
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b) quando se precisa indicar um documento diferente de autor já referenciado 
em nota anteriormente e não muito distante, deve-se fazer a referência utilizando a 
expressão latina “Id.” (mesmo autor), seguida do título e dos demais elementos da 
referência;

Exemplo:

_____
1 TARTUCE, Fernanda. Manual de prática civil. 11. ed. São Paulo: 
Método, 2015. p.10.
2 Id. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008. p. 17.

c) quando se precisa indicar o mesmo documento, já referenciado em nota 
imediatamente anterior, na mesma página ou nas páginas subsequentes, deve-se fazer 
a referência de forma abreviada, utilizando a expressão latina “Ibid.” (mesma obra);

Exemplo:

_____
1 NUNES, Rizatto. Manual de monografia jurídica. 4.ed. São Paulo: 

Saraiva, 2002. p.54.
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 57.

d) quando se precisa indicar um documento do mesmo autor já referenciado 
não muito distante, podendo ser ou não na mesma página, havendo, entretanto, 
referências de documentos de outros autores, deve-se fazer a referência de forma 
abreviada, utilizando a expressão latina “op.cit.” (obra citada) após o sobrenome, em 
letra maiúscula, do autor;

_____
1 NUNES, Rizatto. Manual de monografia jurídica. 4.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p.80.
2 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: 
Método, 2008. p. 17.
3 NUNES, op.cit., p. 102.

e) quando se necessita indicar a mesma página de um documento já referenciado 
anteriormente, e não muito distante, porém intercaladas com outras referências, deve-
se utilizar na referência a expressão latina abreviada “loc. cit.” (no lugar citado) após 
o sobrenome, em letras maiúsculas, do autor;
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_____
1 NUNES, Rizatto. Manual de monografia jurídica. 4.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2002. p.80.
2 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 
2008. p. 17.
3 NUNES, loc.cit.

f) quando se precisa indicar várias passagens de um documento já referenciado, 
deve-se fazer a referência utilizando a expressão latina “passim” (aqui e ali) após o 
sobrenome, em letras maiúscula, do autor;

____
1 NUNES, 2002, passim.

g) quando se necessita remeter o leitor para consultar outras páginas do mesmo 
documento, ou para um outro documento, utiliza-se, na referência, a expressão 
abreviada “Cf”. (conferir, confrontar).

Exemplo na própria monografia:

_____
1 Cf., p. 80.

Exemplo em outro documento citado pela primeira vez:

_____
12 Cf. NUCCI, Guilherme de Souza. Curso de direito penal: parte geral. Rio 
de Janeiro: Forense, 2017. p. 76.

Exemplo em outro documento anteriormente citado:
_____
25 Cf. NUCCI, 2017.

6.4.2 Notas explicativas 
 São notas usadas para tecer comentários, esclarecimentos ou considerações 

complementares que não possam ser incluídas no texto. As notas explicativas são 
redigidas pelo próprio autor da monografia e precedidas por algarismos arábicos. 

Exemplo:

_____
31 Todas as fontes pesquisadas foram devidamente citadas ao longo do 
trabalho.
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DICAS
a) quando incluídas na sentença normal, as chamadas pelo sobrenome 
do autor, instituição ou título, devem ser grafadas em letras maiúsculas 
e minúsculas; quando estiverem entre parênteses são grafadas em 
maiúsculas; 
b) as páginas, volumes, tomos ou seções da fonte consultada são 
obrigatórios, nas citações diretas, após a data, separados por vírgula.  
Nas citações indiretas, a indicação da página ou páginas consultadas é 
opcional;
c) palavras ou frases das citações devem ser transcritas sempre como o 
original, sendo respeitada todas as pontuações;

7 ELABORAÇÃO DE REFERÊNCIAS - ABNT NBR 6023/2002

A Associação Brasileira de Normas Técnicas define a referência como “conjunto 
padronizado de elementos descritivos, retirados de um documento, que permite sua 
identificação individual” (ABNT, 2002b, p.2). Sendo assim, guiará o leitor para uma 
retomada mais sistematizada e/ou aprofundamento de um tema, revisão do trabalho 
e conhecimento das autoridades em determinado assunto. 

As referências são obrigatórias e devem ser organizadas em ordem alfabética 
e ordenadas numa sequência padronizada. 

O material referenciado assume formas variadas para melhor identificação do 
suporte documental: livros, revistas, documentos legislativos, fontes eletrônicas, 
fontes audiovisuais, materiais cartográficos, informação verbal, entre outros. 

No geral, deve apresentar:
a) alinhamento à margem esquerda do texto;
b) espacejamento simples, entre referências, e duplo entre elas;
c) pontuação e recurso tipográfico uniforme;
d) uso do recurso tipográfico negrito para destacar o elemento título uniformemente 

em todas as referências de um mesmo trabalho;
e) as referências constantes em uma lista padronizada devem obedecer aos 

mesmos princípios.

7.1 Elementos essenciais 
São as informações indispensáveis à identificação do documento. Os elementos 

essenciais estão estritamente vinculados ao suporte documental e variam, portanto, 
conforme o tipo. Os elementos essenciais são: Autor (último sobrenome, nome); Título 
e subtítulo; Edição (número); Imprenta (local: editora e data).

Exemplo:

BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 3. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2010.

7.2 Elementos complementares 
São as informações que, acrescentadas aos elementos essenciais, permitem melhor 

caracterizar os documentos. Referem-se à descrição física (número de páginas ou 
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Atente!
Os elementos essenciais e 

complementares são retirados 
do próprio documento. Quando 
isso não for possível, utilizam-

se outras fontes de informação, 
indicando-se os dados obtidos em 

entre colchetes.

volumes), ilustração, dimensão; série ou coleção; notas especiais; ISBN; ISSN. 

Exemplo: 

BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. 336 p. (Justiça e Direito). ISBN 978-85-61635-64-0.

7.3 Transcrição dos elementos da referência 
7.3.1 Autoria

Indicação correta de entrada de nome(s) de pessoa(s) física(s) e /ou de entidade(s) 
responsável(eis) pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento. 

 
7.3.1.1 Autor pessoal

 Indica-se o autor pelo último sobrenome, em maiúsculo e separado por vírgula, 
seguido do prenome abreviado ou não. Caso tenha até três autorias devem seguir o 
padrão e separados por ponto-e-vírgula, seguido de espaço.

Exemplos:

FERREIRA, Renato Brito.
CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital.
CINTRA, Antonio de A.; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel.
GARCÍA-PELAYO, Manuel. 

a) quando existirem mais de três autores, indica-se apenas o primeiro, acrescentando-
se a expressão et al. 

Exemplo:

ABREU, Daniel et al.

a) sobrenomes que indicam parentesco, indica-se o sobrenome acompanhado da 
indicação de parentesco.

JUSTEN FILHO, Marçal.
FERREIRA SOBRINHO, José Wilson. 
CRETELLA JÚNIOR, José.
FERREIRA NETO, Manoel Aureliano.
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b) quando houver indicação explícita de responsabilidade (Coordenador = Coord.; 
Organizador = Org.; Compilador = Comp.; Editor = Ed.; entre outros) pelo conjunto 
da obra, em coletâneas de vários autores, a entrada deve ser feita pelo nome do 
responsável, seguida da abreviação, no singular, do tipo de participação entre 
parênteses. 

Exemplos:

GRINOVER, Ada Pellegrini (Coord.).
SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (Org.)

c) no caso de responsabilidade do tipo:  tradutor, revisor, ilustrador e outros podem 
ser acrescentados após o título, conforme aparecem no documento. 

Exemplo:

RIGAUX, François. A lei dos juízes. Tradução de Edmir Missio. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003.

DWORKIN, Ronald. A Justiça de Toga. Tradução de Jefferson Luiz 
Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

7.3.1.2 Autor entidade
 As obras de responsabilidade de entidade (instituições, organizações, órgãos 

governamentais, empresas, associações, congressos, seminários, entre outros) têm 
entrada, de modo geral, pelo seu próprio nome, por extenso.

Exemplos:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 15287: informação 
e documentação: projeto de pesquisa: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO MÉDICO, 6., 2016, Belo Horizonte. 
Anais... Brasília, DF: CFM, 2017. 168 p.

7.3.2 Título e subtítulo
 O título (com destaque em negrito) e o subtítulo (se houver deve ser grafado 

sem destaque e com iniciais em letra minúsculas) devem ser reproduzidos tal como 
figuram no documento, separados por dois-pontos. Em casos que o título e o subtítulo 
forem demasiadamente longos, podem-se suprimir as últimas palavras, usando-se 
reticência, desde que o sentido não seja alterado.
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Exemplos:

FIGUEIREDO, Luiza Vieira Sá de. Gestão em poder judiciário: 
administração pública e gestão de pessoas. Curitiba: CRV, 2014. 182 p.

FORTINI, Cristiana (Org.). Servidor público: estudos em homenagem...
Belo Horizonte: Fórum, 2009.

a) quando se referenciam periódicos no todo (toda a coleção), ou de um número 
ou fascículo, o título deve ser o primeiro elemento da referência, deve figurar em letras 
maiúsculas;

Exemplo:

REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO. Passo Fundo, 2017.

REVISTA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Brasília, DF, 2018.

b) quando não existir título, deve atribuir uma palavra ou frase que identifique o 
conteúdo do documento, entre colchetes.

Exemplo:

 PASSOS, Laura. [Discurso de posse]. São Paulo: Saraiva, 2016.

7.3.3 Edição
 Indicada em algarismos arábicos, seguida da palavra edição abreviada (ed.) na 

língua do documento. As emendas e acréscimos à edição, também, deve ser abreviada.
 
Exemplos:

 LIMA, Alvino. A responsabilidade civil pelo fato de outrem. 2. ed. 
rev. atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000.

7.3.4 Local
O nome do local ou cidade deve ser transcrito tal como aparece no documento.
  No caso de homônimos, acrescenta-se o nome do estado ou país. Em casos que 

houver mais de um local para uma só editora, indica-se o primeiro ou o mais destacado.

Exemplos: 

 BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da presidência 
da república. 2. ed. Brasília, DF: Presidência da República, 2002.

Viçosa, MG; Viçosa, RJ; Brasília, DF
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a) quando a cidade não aparece no documento, mas pode ser identificada, indica-
se entre colchetes;

        
Exemplo:

CONSTITUIÇÃO e federalismo no mundo globalizado. [São Luís]: EDUFMA, 
2011.

b) quando não for possível determinar o local, utiliza-se a expressão sine loco, 
abreviada, entre colchetes [S.l.].

Exemplo: 

CARVALHO, Aline. Questões normativas. [S.l.]: Scritta, 2000. 180 p.

7.3.5 Editora
 O nome da editora deve ser indicado tal como figura no documento, abreviando-

se os pronomes e suprimindo-se palavras que designam a natureza jurídica ou 
comercial. Quando houver duas editoras, indicam-se ambas, com seus respectivos 
locais (cidades). Se as editoras forem mais de três, indica-se a primeira ou que estiver 
em destaque.

 
Exemplos:

BRASIL. Código civil. 18. ed. São Paulo: Rideel, 2012.

CUNHA, Cleones Carvalho. Concursos da magistratura maranhense. São   
Luís: AMLJ, 2002.
 

a) quando a editora não puder ser identificada, deve-se indicar a expressão sine 
nomine, abreviada, entre colchetes [s.n.]. Caso o local e o editor não puderem ser 
identificados na publicação, utilizam-se ambas as expressões, abreviadas e entre 
colchetes [S.l.: s.n.].

Exemplos:

MELLO, Oswaldo Aranha B. de. A teoria das constituições rígidas. São 
Paulo: [s.n.], 1980.

BARBOSA, Rui. Atos inconstitucionais. [S.l.: s.n.]. 1997.

b) quando a editora é a mesma instituição ou pessoa responsável pela autoria e já 
tiver sido mencionada, não é indicada.

Exemplo:

ACADEMIA MARANHENSE DE LETRAS. Perfis acadêmicos. 4. ed. São 
Luís, 1999. 150 p.
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7.3.6 Data de publicação 
A data de publicação deve ser indicada em algarismos arábicos. Quando no 

documento não constar data, indicar uma das datas prováveis: 

[1998 ou 1999] - Um ou outro ano 
[entre 1906 e 1912] - O intervalo não deve ser superior a 20 anos 
[2001?] - para data provável

7.4 Modelos de referências 
 No intuito de facilitar a elaboração da referência dos diversos tipos de fontes de 

informação, elencou-se alguns modelos com a devida exemplificação de acordo com a 
ABNT NBR 6023/2002. 

7.4.1 Monografia no todo 
Entende-se por monografia um item completo e não seriado. São livros, trabalhos 

acadêmicos, folhetos, guias, dicionários, entre outros.

SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo. Edição se houver. Cidade 
de publicação: Editora, ano de publicação.

a) Livros
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: traços fundamentais da hermenêutica 

filosófica. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2003. 

DUXBURY, Neil. The Nature and Authority of Precedent. Cambridge: 
Cambridge University, 2008.

PASSOS, E.; BARROS, L. V. Fontes de informação para pesquisa em direito.   
Brasília: Briquet de Lemos, 2009.

b) Trabalhos acadêmicos (monografia, trabalho de conclusão de curso, dissertação 
e tese)

SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo se houver. Ano. Número de folhas. 
Tipo de trabalho. (Grau) – vinculação acadêmica, local, ano de defesa.

SANTOS, Cleber de Jesus Marques dos. A pena de aposentadoria 
compulsória de magistrados por interesse público e a infringência 
ao princípio da moralidade administrativa. 2017. 83 p. Monografia 
(Graduação) – Curso de Direito, Universidade Federal do Maranhão, 2017.

LIMA, Fernando Rister de Sousa. A decisão judicial como comunicação 
diferenciada: uma investigação à luz da teoria sistêmica de Niklas Luhmann. 

Atente!
 Quando necessário, 

acrescentam-se elementos 
complementares no livro 

(número de páginas, volume, 
série e/ou coleção).

FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 8. ed. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2015. 255 p. (Coleção campo teórico).
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2007. 188 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.

FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. Influências extrajurídicas sobre 
a decisão judicial: determinação, previsibilidade e objetividade do direito 
brasileiro. 2013. 352 f. Tese (Doutorado em Direito, Estado e Constituição) - 
Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

7.4.2 Monografia no todo em meio eletrônico
Para referenciar obras no todo como: livros, folhetos, trabalhos acadêmicos, dicio-

nários, entre outros, em meio eletrônico e/ou digital (CD-ROM, DVD, on-line, entre 
outros), devem ser acrescidas a descrição física do tipo de suporte consultado.

As fontes consultadas on-line devem constar o endereço eletrônico entre os sinais 
< >, precedido da expressão Disponível em: e a data de acesso em número arábico, 
com mês abreviado e ano da consulta ao documento, precedida da expressão Acesso 
em: Os elementos hora, minutos e segundos são opcionais.

SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo. Edição. Cidade de 
publicação: Editora, ano de publicação. Descrição física. Elementos 
complementares (caso houve e for necessário).

On-line

SOBRENOME, Nome. Título do livro: subtítulo. Edição. Cidade de 
publicação: Editora, ano de publicação. Disponível em: < endereço 
eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano.

Exemplos:
MARANHÃO. Tribunal de Justiça. Escola Superior da Magistratura. Encontro 
dos servidores responsáveis pelo processamento das ações no 
Tribunal de Justiça do Maranhão. São Luís: ESMAM, 2010. 1 DVD.

Silva, Lúcia Helena Barros Heluy da; Feitosa, Suely de Oliveira Santos 
(Coord.). Violência de Gênero contra a Mulher: estudos, contextos 
e reflexões. São Luís: ESMAM, 2018.  Disponível em: <http://gerenciador.
tjma.jus.br/app/webroot/files/publicacao/420432/livro_violencia_de_
genero__1__08032018_1536.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2018.

Sanches Junior, Antonio Roberto. A tutela de urgência no novo 
CPC: avanços e retrocessos. 2018. 285 f. Tese (Doutorado em 
Direito) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. Disponível em: <  
https://tede2.pucsp.br/handle/handle/21015>. Acesso em: 10 abr. 2018.

7.4.3 Parte de monografia: capítulos de livros, volumes e outros
 Ao se referenciar partes de uma fonte consultada que apresenta autoria e/
ou título próprios, os elementos essenciais são: autor, título da parte, seguidos da 
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expressão “In”, precedida por dois pontos (:) e em seguida a referência completa da 
obra no todo. No final da referência, deve-se informar a paginação inicial e final da 
parte ou outra forma de individualizar a parte referenciada. 
 Quando o autor da parte da obra for o mesmo da obra no todo, substitui-se a 
autoria da obra por um traço sublinhar.
 Se a fonte consultada estiver em meio eletrônico, deve-se acrescentar informações 
relativas à descrição física do material. Em se tratando de fontes consultadas on-line, 
acrescenta-se o endereço consultado e data de acesso.

 Exemplos:

SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. Título do capítulo. In: 
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo se houver. Edição se houver. Local: 
Editora, ano. Página inicial e final do capítulo. 

Autor da parte da obra sendo o mesmo da obra no todo

SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. Título do capítulo. In:______. 
Título: subtítulo se houver. Edição se houver. Local: Editora, ano. Página 
inicial e final do capítulo. 

On-line

SOBRENOME, Nome do autor do capítulo. Título do capítulo. In: 
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo se houver. Edição se houver. Local: 
Editora, ano. Página inicial e final do capítulo. Disponível em: < endereço 
eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano.

Exemplos:
FERREIRA NETO, Manoel Aureliano. A conciliação nos juizados especiais e o 
Novo CPC. In.: LINHARES, Erick (Coord.). Juizados especiais cíveis e o 
novo CPC. Curitiba: Juruá, 2015. p. 79-105.

DIDIER Jr., Fredie. Sobre a fundamentação da decisão judicial. In: 
_____. Direito Processual Civil. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 251-269
MACHADO, Glorinda C.; SILVA, Maria Gorete M. da. A atuação da unidade 
de monitoramento carcerário como rede de cooperação interinstitucional, no 
processo de ressocialização dos apenados do estado do Maranhão nos anos 
de 2012 e 2013. In: VELTEN, Paulo (Org.) Estudos em gestão pública: 
reflexões interdisciplinares no judiciário maranhense. São Luís: ESMAM, 2017. 
p.208-225. Disponível em: < http://gerenciador.tjma.jus.br/app/webroot/
files/publicacao/416960/gestoo_publica_-_livro_completo_03042018_1421.
pdf>. Acesso em: 12 abr. 2018.

7.4.4 Publicações periódicas no todo: revistas, jornais, cadernos e outros
Os elementos essências para referenciar toda a coleção de um título de 

periódico são: título em maiúsculo, local da publicação, editora e data de início e 
de encerramento da publicação, se houver. Quando necessário, acrescentam-se 
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elementos complementares (periodicidade, ISSN e outros) à referência para melhor 
identificação da fonte pesquisada.

TÍTULO DA REVISTA. Local: Editora, data de publicação inicial e término, 
se houver (caso a revista continue em vigor, acrescenta-se um – depois 
do ano inicial)

Exemplo:
REVISTA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA. Brasília, DF: Centro de Estudos Jurídicos 
da Presidência, 2005 -

7.4.4.1 Artigos e matérias em revistas, boletins e outros
As partes da publicação periódica incluem volume, fascículo, número especial e 

suplementos, com título próprio. Os elementos essenciais são: autor do artigo ou ma-
téria, título da parte, título do periódico em negrito, local de publicação, numeração 
correspondente ao volume e /ou ano, fascículo ou número, paginação inicial e final, 
data ou intervalo de publicação e demais particularidades que identifiquem a parte.

Se a fonte consultada estiver em meio eletrônico, deve-se acrescentar informações 
relativas à descrição física do material. Em se tratando de fontes consultadas on-line, 
acrescenta-se o endereço consultado e data de acesso.

SOBRENOME, nome do autor do artigo ou matéria. Título do artigo ou matéria. 
Título do periódico, (abreviado ou não e negritado), cidade de publicação, 
seguido do número do volume ou ano, número do fascículo, página inicial e final, 
separados entre si por hífen, mês abreviado (se houver). Ano.

On-line

SOBRENOME, nome do autor do artigo ou matéria. Título do artigo ou matéria. 
Título do periódico (abreviado ou não e negritado), cidade de publicação, 
seguido do número do volume ou ano, número do fascículo, página inicial e final, 
separados entre si por hífen, mês abreviado (se houver). Ano. Disponível em: < 
endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano.

Exemplos:
SOUSA, Rosimary Carneiro. A estratégia aplicada em tempos de crise: uma 
abordagem no Tribunal de Justiça do Maranhão. Revista da ESMAM, São 
Luís, v. 10, n. 10, p. 163-173, jan./dez., 2016.

LEI Maria da Penha completa 10 anos. Juris Plenum, Caxias do Sul, v. 12, n. 
71, p. 7-10, set./out. 2016.

VERBICARO, Dennis. A política nacional das relações de consumo como 
modelo de democracia deliberativa. Revista Jurídica da Presidência, 
Brasília, DF, v. 19, n. 119, p. 534-559, out.2017/jan.2018. Disponível em: < 
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1374>. 
Acesso em: 20 mar. 2018.
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CALIXTO, Eduardo da Silva. Análise crítica das teorias sobre a responsabilidade 
civil: da reparação à punição e securitização.  Revista Âmbito Jurídico, 
Rio Grande, v. 21, n. 168, jan. 2018. Disponível em: <http://ambito-juridico.
com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=20070&revista_
caderno=7>. Acesso em:  20 mar. 2018.

7.4.4.2 Matérias publicadas em jornais
Os elementos essenciais para referenciar um artigo e/ou matéria de jornal são: 

autor (se houver), título, título do jornal, local de publicação, data de publicação, 
seção, caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Quando não houver 
seção, caderno ou parte específica, a paginação da matéria precede a data.

Quando a fonte do jornal é consultada em meio eletrônico, deve-se acrescentar 
as informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Em consulta on-line, 
acrescenta-se o endereço consultado e data de acesso.

SOBRENOME, nome do autor da matéria. Título da matéria. Título do 
jornal, cidade de publicação, dia, mês abreviado. Ano. Número ou Título 
do Caderno, Seção ou Suplemento, seguido dos números da página inicial 
e final, separados entre si por hífen.

On-line

SOBRENOME, nome do autor da matéria. Título da matéria. Título do 
Jornal, local, data. Identificação da parte se houver. Disponível em: 
<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano.

Exemplos:
REALE, Miguel. A imigração e a cultura brasileira. O Estado de S. Paulo, São 
Paulo, 3 mar. 2001. Caderno A. p.2.

PAMPLONA, Nicola; LINHARES, Carolina. Apagão atinge estados do norte e 
nordeste. Folha de S. Paulo, São Paulo, 21 mar. 2018. Disponível em: 
< https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/03/apagao-atinge-estados-
do-norte-e-nordeste.shtml>. Acesso em: 22 mar. 2018.

7.4.5 Eventos no todo: congressos, seminários, simpósios, entre outros
O conjunto de documentos reunidos num produto final, a saber: anais, atas, 

resumos, proceedings, entre outras denominações gerado pelo próprio evento 
poderá ser referenciado com indicação dos elementos essenciais: nome do evento 
em letra maiúscula, numeração (se houver), ano e local (cidade) de realização. Em 
seguida, deve-se mencionar o título do documento (anais, atas, tópico temático, 
entre outros), seguido por reticências e em negrito, dos dados de local de 
publicação, editora e data da publicação.

Quando a fonte do evento é consultada em meio eletrônico, deve-se acrescentar 
as informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Em consulta on-
line, acrescentam-se o endereço consultado e data de acesso. Quando necessário, 
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acrescentam-se elementos complementares à referência para melhor identificar a 
fonte consultada.

NOME DO EVENTO, n. (número do evento em algarismo arábico), ano, 
Cidade onde se realizou o evento. Título da publicação do evento 
seguido por reticências... (Anais..., Resumos...), Cidade de 
publicação: Editora, ano de publicação. Número de páginas ou volume.

On-line

NOME DO EVENTO, n. (número do evento em algarismo arábico), ano, 
Cidade onde se realizou o evento. Título da publicação do evento 
seguido por reticências... (Anais..., Resumos...), Cidade de 
publicação: Editora, ano de publicação. Número de páginas ou volume. 
Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado 
ano.

Exemplos:
CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO MÉDICO, 6., 2016, Belo Horizonte. 
Anais... Brasília, DF: CFM, 2017. 168 p.

CONGRESSO INTERNACIONAL DIREITO E CONTEMPORANEIDADE, 4., 2017, 
Santa Maria.  Anais eletrônicos… Santa Maria: UFSM, 2017. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2017/3-13.pdf>. Acesso em: 22 
mar. 2018.

7.4.6 Trabalhos apresentados em eventos: congressos, seminários, simpósios, entre 
outros
 Os trabalhos apresentados em eventos são ricas fontes de informação, pois 
geralmente apresentam discussões, pesquisas mais recentes sobre alguma temática. 
Os elementos essenciais para elaboração da referência são: autor, título do trabalho 
apresentado, seguido da expressão In:, precedida por dois pontos (:), nome do 
evento em letra maiúscula, numeração do evento (se houver) , ano e local (cidade) de 
realização. Em seguida, deve-se mencionar o título do documento (anais, atas, tópico 
temático, entre outros), seguido por reticências e em negrito, dos dados de local de 
publicação, editora, data da publicação e página inicial e final do trabalho referenciado.
 Quando a fonte do trabalho apresentado em evento é consultada em meio 
eletrônico, deve-se acrescentar as informações relativas à descrição física do meio 
eletrônico. Em consulta on-line, acrescenta-se o endereço consultado e data de 
acesso. Quando necessário, acrescentam-se elementos complementares à referência 
para melhor identificar a fonte consultada.
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SOBRENOME, Nome do autor do trabalho. Título de trabalho. In: NOME 
DO EVENTO, n. (número do evento em algarismo arábico), ano, Cidade 
onde se realizou o evento. Título da publicação do evento seguido 
por reticências... (Anais..., Resumos...), Cidade de publicação: Editora, 
ano de publicação. Número de páginas ou volume.

Online

SOBRENOME, Nome do autor do trabalho. Título de trabalho. In: NOME 
DO EVENTO, n. (número do evento em algarismo arábico), ano, Cidade 
onde se realizou o evento. Título da publicação do evento seguido 
por reticências... (Anais..., Resumos...), Cidade de publicação: 
Editora, ano de publicação. Número de páginas ou volume. Disponível 
em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês abreviado ano.

Exemplos:
FERREIRA, Jussara Suzi Assis Borges Nasser; RÖRHMANN, Konstanze. As 
Famílias pluriparentais ou mosaicos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO 
DE FAMÍLIA, 5., São Paulo. Anais... São Paulo: IOB Thompson, 2006, p. 507-
529.

TEIXEIRA, Bernardo Spencer da Fontoura; GAVIÃO FILHO, Anízio 
Pires. Os precedentes judiciais no CPC/2015: um novo paradigma?. In: 
REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA 
CIÊNCIA, 69., 2017, Belo Horizonte. Resumos... Belo Horizonte: SBPC, 
2017. Disponível em: <http://www.sbpcnet.org.br/livro/69ra/resumos/
resumos/2107_1fb0c697e0bd9b886ca6532c221b5bd64.pdf>. Acesso em: 18 
mar. 2018.

MARQUEZAN, Bibiana Lara Simões. O direito ao esquecimento na internet 
e suas implicações no ordenamento jurídico brasileiro. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DIREITO E CONTEMPORANEIDADE, 4., 2017, Santa 
Maria.  Anais eletrônicos… Santa Maria: UFSM, 2017. Disponível em: 
<http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2017/3-13.pdf>. Acesso em: 22 
mar. 2018.

7.4.7 Documentos jurídicos
Os documentos jurídicos a serem referenciados inclui legislação, jurisprudência 

e doutrina.
Quando se tratar de documento jurídico em meio eletrônico, deve-se acrescentar 

as informações relativas à descrição física do meio eletrônico. Em consulta online, 
acrescenta-se o endereço consultado e data de acesso. Quando necessário, acrescentam-
se elementos complementares à referência para melhor identificar a fonte consultada.

7.4.7.1 Legislação
 Os elementos essenciais são: jurisdição (ou cabeçalho da entidade, no caso 
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de se tratar de normas), título, numeração, data e dados da publicação. No caso de 
Constituições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a 
palavra Constituição, seguida do ano de promulgação, entre parênteses.

Exemplos:
BRASIL. Constituição (1988). Constituição [da] República Federativa do Brasil. 
Brasília, DF: Senado Federal. 2000.

BRASIL. Lei nº 9.887, de 7de dezembro de 1999. Altera a legislação tributária 
federal. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 8 dez. 1999.

BRASIL. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso 
XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 
Administração Pública e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 22 jun. 1993. 

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. 
Diário Oficial da União. Brasília, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm . Acesso em: 2 jan. 2018.

7.4.7.2 Jurisprudência 
 Os elementos essenciais são: jurisdição e órgão judiciário competente, título 
(natureza da decisão ou emenda) e número, partes envolvidas (se houver), relator, 
local, data e dados da publicação.

Exemplos:
MARANHÃO. Tribunal de Justiça do maranhão. Acórdão nº 220569/2018. 
Quinta Câmara Cível. Apelação Cível nº 154-07.2016.8.10.0033 (22848/2017) 
– Colinas. Apelante: Tim Celular S/A Advogados: Dra. Christianne Gomes 
Da Rocha (OAB/MA 15356) e outros. Apelado: Ildaberto Souza Nascimento 
Advogado: Dr. Francisco Marcelo Moreira Lima Silva (OAB/MA 10431). Relator: 
Desembargador Ricardo Duailibe.  Diário da Justiça Eletrônico, n. 53, p. 
38, 27 mar. 2017.   Disponível em: < https://www3.tjma.jus.br/diario/diarios/
diario_26032018_112830_53.pdf.pdf>. Acesso em: 17 abr. 2018.

MARANHÃO. Tribunal de Justiça do maranhão. Ato n. 01/2017, de 22 de 
março de 2017. Dispõe sobre o regime de Teletrabalho para os servidores 
da Assessoria Jurídica da Presidência, durante o período de Inspeção do CNJ 
a ser realizada entre os dias 27 e 31 de março de 2017. Diário da Justiça 
Eletrônico, n. 51, 24 mar. 2017.  Disponível em: <https://www3.tjma.jus.
br/diario/diarios/diario_23032017_113608_51.pdf.pdf>. Acesso em: 17 abr. 
2018.

7.4.7.3 Doutrina
 Inclui toda e qualquer discussão técnica sobre questões legais (monografias, 
artigos, papers, entre outros) referenciada conforme o tipo de publicação.
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Exemplos:

MARANHÃO. Tribunal de Justiça. Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Maranhão. 4.ed. rev. atual. São Luís: ESMAM, 2011. 

DONIZETTI, Elpídio. Novo código de processo civil comentado: 
análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 
2015.

1 Para destacar o título da obra 
consultada será usado o negrito;

2 Quando houver dois ou três autores, 
separa-se o primeiro autor e os 

demais por ponto e vírgula.  Regra válida 
para todos os tipos de suportes (livros, 
teses, periódicos, entre outros);

3 Quando tiver mais de três autores 
faz-se a entrada pelo autor principal e 

substituem-se os outros pela expressão 
et. al.;

4 Quanto o texto não tem autoria, uma 
enciclopédia, ou um artigo de jornal 

ou revista, ou um documento eletrônico, 
por exemplo, coloca-se o primeiro nome 
da publicação em letra maiúscula;

5 Quando a obra citar o tradutor, o 
nome dele deverá ser colocado logo 

após o título. Primeiramente coloca-se 
a palavra Tradução, ou abreviada se 
aparecer na página de rosto seguida de 
ponto e, logo após, o nome e, por último, 
o sobrenome, não sendo necessário ser 
em maiúscula;

6 Todo material deve passar por revisão 
ortográfica e de normalização antes de 

ser enviado.

Dicas
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8 PROCEDIMENTOS PARA DEFESA E ENTREGA DA VERSÃO FINAL

1. O aluno deverá escolher, preferencialmente, um professor mestre e/ou doutor 
para ser seu orientador de monografia. Poderá optar por um especialista desde que o 
mesmo tenha um notório saber e /ou experiência na área a ser pesquisada.

2. O aluno deverá entregar o projeto de pesquisa da monografia de acordo com 
as normas da ABNT, devidamente aprovado e assinado pelo seu orientador, para a 
Coordenação do Curso dentro do prazo estabelecido pela Coordenadoria Pedagógica 
da Esmam.

3. O trabalho monográfico deverá atender os seguintes pré-requisitos:

a) Ter um embasamento científico (estudo de literatura relacionada);
b) Analisar e discutir os resultados obtidos com a pesquisa;
c) O tema desenvolvido não precisa ser original, no entanto o texto deve ser original;
d) Para a defesa da monografia, o professor-orientador e o aluno deverão informar 

à Coordenação do Curso, com pelo menos dois meses de antecedência, o dia, o horário 
e o local da defesa, além do título do trabalho e a composição da banca examinadora;

e) A banca será composta por três professores, sendo um deles o orientador do 
aluno;

f) No ato do comunicado supracitado, o aluno deverá entregar três cópias da 
monografia destinadas ao orientador e aos outros dois professores avaliadores;

g) A nota final obtida pelo aluno será a média entre as notas dos membros da 
banca examinadora. Será aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior 
a 7,0 (sete). Caso não atinja a nota mínima, o aluno poderá revisar e, posteriormente, 
apresentar novamente sua monografia para uma nova banca examinadora.

h) O aluno terá no mínimo 20 e no máximo 30 minutos para fazer a defesa do seu 
trabalho.

i) Só poderá concluir o curso o aluno que tiver a aprovação da monografia. Após 
a aprovação, o aluno deverá corrigir e entregar uma versão final do trabalho. Serão 
entregues uma versão impressa, com encadernação em capa dura, e uma versão em 
CD, a serem disponibilizadas para a Biblioteca Madalena Serejo (biblioteca da Esmam). 
Somente após a entrega destes documentos o aluno estará apto a receber seu diploma.
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