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Revista Portuguesa de Ciência Criminal – RPCC 
Normas de publicação 

 
 
Os artigos e a crítica de jurisprudência são publicados na RPCC a convite do Conselho 
Redatorial ou por submissão dos autores a este Conselho.  
 
Os artigos e a crítica de jurisprudência submetidos a publicação são objeto de revisão por 
pares (peer review). 
 
Os autores que pretendam submeter um texto para publicação devem enviá-lo para o 
seguinte endereço: nbrandao@fd.uc.pt. 
 
Os textos submetidos a publicação devem ser inéditos, em língua portuguesa, espanhola, 
francesa, italiana ou inglesa.  
 
Os textos em português devem ser redigidos segundo o novo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa. Os autores que optarem por não seguir o novo Acordo devem 
mencionar a opção no início do texto, em nota de rodapé, da seguinte forma: (*) Por opção 
do autor, o presente texto é escrito segundo o antigo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa. 
 
Os textos devem respeitar as seguintes regras: 
 
I – APRESENTAÇÃO (1.ª página) 
 
Título do artigo (em negrito e maiúsculas). 
Nome do autor. 
Referência académica e/ou profissional. 
 
II – TEXTO 
 
O texto não deve exceder 30 páginas. 
Formato times new roman, tamanho 12, espaço 1,5. 
Títulos e subtítulos a negrito. 
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No corpo do texto e nas notas de rodapé não deve haver negritos, nem sublinhados. Para 
destaques, sugere-se o emprego de itálico. 
Não deve acrescentar-se lista bibliográfica no final do texto. 
 
III – CITAÇÃO NAS NOTAS DE RODAPÉ 
 
Formato times new roman, tamanho 10, espaço simples. 
A citação de um texto em nota de rodapé deve ser feita nos seguintes formatos: 
 
Nome do Autor: em maiúsculas pequenas (atalho do word: shift+ctrl+k); 
Título da obra ou da revista: em itálico; 
Título de um artigo em livro ou revista: entre aspas (“…”); 
 
Os títulos das revistas podem ser abreviados – por exemplo: RPCC 
Depois de uma primeira citação de determinado texto, as citações seguintes desse texto 
devem fazer-se de forma abreviada.  
 
Exemplos de citação: 

 de uma monografia: NOME DO AUTOR, Título da Obra, Edição [se for a 2.ª ou uma 
subsequente], Cidade: Editora, ano, p. *. 

 de um artigo em revista: NOME DO AUTOR, “Título do artigo”, Revista Portuguesa 
de Ciência Criminal, ano, p. *. 

 de um artigo de um livro (individual): NOME DO AUTOR, “Título do artigo”, in: 
Título da obra, Cidade: Editora, ano, p. *. 

 de um artigo de um livro (coletivo): NOME DO AUTOR, “Título do artigo”, in: nome 
do organizador (org.), Título da obra, Cidade: Editora, ano, p. *. 

 
Nas seguintes abreviaturas sugere-se o emprego de itálico: cit., op. cit., ult. loc. cit., idem, 
ibidem. 
 
IV – CRÍTICA DE JURISPRUDÊNCIA  
 
O texto da decisão judicial é reproduzido sem alteração do original. 
 
O nome do autor e a referência académica e/ou profissional devem constar no final do 
texto. 
 


