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1 Quem somos? 
 

A JURISMESTRE EDITORA (P. J. SERRANO - ME) tem como missão principal difundir o 
conhecimento jurídico por meio da editoração, registro e comercialização de livros impressos e digitais, 
com foco nos trabalhos elaborados pelos docentes das principais Universidades do Brasil, contribuindo, 
assim, para o melhor desenvolvimento da docência e, em especial, do ensino e da pesquisa jurídica 
nacional. 

 
A editora conta com um Conselho Assessor formado por professores e juristas de reconhecido 

gabarito, com formação acadêmica em diversas áreas do saber humano, que auxiliam na avaliação, 
recomendação, editoração e publicação de obras que resultam das pesquisas, aulas e eventos 
científicos. 

 
Em vista do crescente aumento da editoração de livros digitais (e-books) a JURISMESTRE 

EDITORA convida a todos os professores e pesquisadores a fazer parte do seu Corpo de Autores e 
Colaboradores. 

 
 

2 Informações  
 

JURISMESTRE EDITORA desenvolve seu projeto oferecendo serviços eficientes de 
editoração, registro e comercialização de Livros Impressos e Digitais, de acordo com os procedimentos 
e normas estabelecidos pelo seu Conselho Assessor. Vejam-se (Livros Digitais) e (Livros Impressos). 

 
 

3 Curso Jurídicos 
 

Cursos, palestras e orientações são ministrados no local de interesse das pessoas físicas e 
jurídicas ou via Eletrônico. Para obter mais informações, favor entrar em contato: 
contato@jurismestre.com.br 
 
 

4 Edição de Livros 
 

Os serviços de editoração, revisão e tradução de textos e documentos poderão ser viabilizados 
por meio de Endereço Eletrônico, via E-mail, a saber: 

a) Revisão ortográfica  
b) Imagens 
c) Criação de capas 
d) Diagramação 

 
Solicite um orçamento. Para obter mais informações, favor entrar em contato. 
contato@jurismestre.com.br 
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5 Loja Virtual 
 
Visite a nossa Loja Virtual. 
 

6 Livros Digitais 
 
1 Processo de Venda: 
 

Os livros digitais (E-BOOKs) podem ser adquiridos via eletrônica. Visite a nossa Loja Virtual.  
 

 
2 Projeto de Publicação: 
 

O Projeto Jurismestre Livros Jurídicos objetiva oferecer um serviço eficiente que permite a 
editoração e o lançamento de textos na forma de e-book (livro digital) de sucesso.  
 

Benefícios do Projeto 
 

2 O Projeto oferece os seguintes benefícios:  
a) difundir o conhecimento jurídico; 
b) contribuir para o desenvolvimento acadêmico e profissional de docentes e discentes; 
c) estimular a produção intelectual e acadêmica. 
 

Responsabilidades 
 

3 É responsabilidade da Jurismestre: 
a) desenvolve a revisão diagonal dos originais, o projeto visual e gráfico da obra.  
b) assumir o registro da obra na Biblioteca Nacional (ISBN com Código de Barras).  
c) disponibilizar no seu site as obras para vendas online (www.jurismestre.com.br).  
d) remunerar o 30% de Direitos Autorais de livros vendidos. 
 

Condições de Publicação 
 

4 O texto original, antes de ser enviado, deve ser revisto em nível de construção sintática e ortográfica 
pelos autores. 
 
5 O texto original deverá ser aprovado pelo Conselho Assessor. 
 
6 O autor deve auxiliar e contribuir na divulgação da obra entre colegas e alunos. 
 
7  A publicação se oferece por Contrato de Edição de Livros. 
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8 Os autores deverão enviar seu texto em formato Word (doc), para apreciação e avaliação da 
viabilidade da diagramação e venda. 
 
9 Dependendo da demora em relação à aprovação, revisão final e registro, o livro será publicado em até 
45 dias.  
 
Para obter mais informações, favor entrar em contato. contato@jurismestre.com.br 
 

7 Livros Impressos 
 
1 Processo de Venda: 
 

Os livros impressos são enviados via correio. Os interessados deverão informar o endereço e 
CPE para cálculo do valor do frete. Para maiores informações visite a Loja Virtual. 
 
 
2 Projeto de Publicação: (Vejam-se, a seguir, as normas de publicação) 
 

JURISMESTRE EDITORA - ME 
- NORMAS DE PUBLICAÇÃO - 

 
Art. 1º A JURISMESTRE EDITORA tem como objetivo publicar obras inéditas que resultam de 
estudos de diversos assuntos de interesse nacional e/ou internacional, procurando, assim, abrir um 
espaço para a reflexão crítica e a difusão da cultura e o saber jurídico.  
 
Art. 2º O procedimento de aceitação e publicação das obras é desenvolvido de acordo com as seguintes 
etapas: 
 

• Primeira: seleção dos textos segundo critério de relevância e adequação às linhas, interesses e 
diretrizes editoriais.  
 
• Segunda: parecer elaborado por avaliadores. Competem ao Conselho Assessor a avaliação da 
qualidade, originalidade e oportunidade da publicação dos trabalhos. 

 
Art. 3º Os pareceres comportam as seguintes três hipóteses: 

a) aceito para publicação; 
b) aceito com alterações; 
c) não aceito. 

 
Parágrafo único. Em qualquer dos casos, o autor receberá cópia do parecer do consultor. 
 
Art. 4º Serão aceitos trabalhos redigidos preferencialmente em português. Trabalhos em outras línguas 
poderão ser aceitos, dependendo de consulta prévia ao Conselho Assessor. 
 
Art. 5º As opiniões e conceitos contidos nas obras são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es). A 
Editora não se responsabiliza pelas idéias e opiniões contidas nos textos. 
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Art. 6º No processo de publicação são privilegiados os trabalhos de pesquisas didático-pedagógicas 
que, de forma objetiva, contribuam para o enriquecimento do ensino nacional e jurídico em particular. 
 
Art. 7º A JURISMESTRE EDITORA adota as normas das (ABNT) Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) e as normas de apresentação tabular do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE).  
 
Art. 8º Os textos devem ser encaminhados por e-mail, digitados em editor de texto Word for Windows 
7.0 ou superior, em espaço simples, em fonte tipo Times New Roman, tamanho 12. A página deverá ser 
em formato A4, com formatação de margens superior e esquerda (3 cm) e inferior e direita (2 cm). 
 
Art. 9º Os trabalhos encaminhado à Editora devem ser acompanhados de carta assinada pelo(s) 
autor(es), onde esteja explicitada a autorização para possível reformulação textual, se necessário. Em 
caso de trabalho escrito por diversos autores, a versão final deverá ser acompanhada de carta assinada 
por todos. (Veja-se art. 11) 
 
Art. 10 A apresentação dos trabalhos deve seguir a seguinte ordem: 
 

a) Folha de rosto personalizada contendo: 
• Título em português 
• Nome de cada autor, seguido por afiliação institucional e titulação. 
• Indicação do endereço completo da preferência do autor para constar na publicação do texto e 
para o envio de correspondência. O endereço eletrônico deve também ser inserido. 
• Indicação do endereço para correspondência com o editor sobre a tramitação do trabalho, 
incluindo fax, telefone e endereço eletrônico. 

 
b) Texto: 

• Os textos devem ser organizados conforme ao seguinte ordem: Capa, Folha de Rosto, 
Sumário, Desenvolvimento: títulos e subtítulos, Bibliografia, Anexos.  
• As citações bibliográficas devem ser feitas de acordo com as normas da ABNT e deve ser 
usado, preferentemente, no sistema autor data. 

 
c) Referências bibliográficas:  

• A bibliográfica deve conter todos os dados necessários à identificação das obras, dispostas em 
ordem alfabética.  
• As notas de referência que não sejam citações devem ser colocadas no rodapé, ordenadas por 
algarismos arábicos que deverão aparecer imediatamente após o segmento do texto ao qual se 
refere.  
• Os locais sugeridos para inserção de ilustrações e tabelas deverão ser indicados no texto. 
 
d) Ilustrações e tabelas: 
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• Ilustrações, tabelas, desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 
organogramas, plantas, quadros, retratos e outros, deverão conter suas respectivas legendas.  
• Tabelas: A palavra Tabela e seu texto explicativo deverão ser escritas acima, e receber 
numeração consecutiva em algarismos arábicos. (Ex.: Tabela 1 - Relação estatura versus peso 
em crianças de 0 a 10 anos). 

 
Art. 11 A carta de autorização deverá ser redigida de acordo com a seguinte estrutura (exemplo): 
 

 
 

CARTA DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 
 
Ao Conselho Assessor da JURISMESTRE EDITORA (P. J. SERRANO. ME). 
 
 
Título da Obra: 
 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
                
Nome(s) do(s) autor(es): 
 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
 
O(s) autor(es) da presente obra se compromete(m) a cumprir as seguintes normas: 
 
1) Todos os autores relacionados acima participaram do trabalho e responsabilizam-se 
publicamente por ele. 
 
2) Todos os autores revisaram a forma final do trabalho e o aprovam para publicação na editora. 
 
3) Este trabalho, ou outro substancialmente semelhante em conteúdo, não foi publicado, nem está 
sendo submetido a outra Editora, Revista ou Periódico ou foi publicado como parte de livro. 
 
4) O(s) autor(es) concordam em autorizar a publicação da obra e reconhecem que a reprodução 
total ou parcial do mesmo em outras publicações requer a autorização por escrito do Diretor Geral 
da JURISMESTRE EDITORA (P. J. SERRANO, ME). 
 
 
 
  / /  
Local/Data 
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Assinatura do Autor Responsável 
 
 

8 Livros Usados 
 

Os livros usados são enviados via correio. Os interessados deverão informar o endereço e CPE 
para cálculo do valor do frete. Para maiores informações veja-se a lista de livros nacionais e 
importados. 
 
Para obter mais informações, favor entrar em contato. contato@jurismestre.com.br 
 

9 Direitos Autorais 
 
O serviço de Direitos Autorais inclui o Registro da Obra (e obtenção de ISBN) e sua veiculação no site. 
 

10 Assessorias 
 
Serviço de Orientação e Indicação Especializada para Mestrado e Doutorado. Veja Assessorias. 
 
 

11 Parcerias 
 

Seja o nosso parceiro. 
 

JUNTE-SE A NOSSO GRUPO 
Adquira Aqui seu E-Book de Sucesso 

“Publique e Comercialize suas Obras Conosco”. 
 

Nosso Contato: 
 

E-mail 
contato@jurismestre.com.br 

metodologo2001@yahoo.com.br 
 

Telefones 
+ 55 (24) 99905-8200 
+ 55 (24) 3342-5376 

 
Redes Sociais (Facebook) 

https://www.facebook.com/jurismestre.ambiente 
https://www.facebook.com/pablo.jimenezserrano 

https://www.facebook.com/jurismestrelivros?ref=hl 
 


