GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL
CENTRO DE ESTUDOS

1º EDITAL DE CHAMAMENTO DE TRABALHOS PARA A REVISTA
JURÍDICA DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PERÍODO DE ENVIO
O

Centro

de

Estudos

da

Procuradoria-Geral

do

Distrito

Federal

(CETES/PGDF), por meio da Equipe Editorial da Revista Jurídica da PGDF,
informa que no período de 09/05/2014 a 20/06/2014 receberá contribuições
para o próximo volume do periódico. Os trabalhos deverão ser encaminhados
por meio do e-mail: revista@pg.df.gov.br e atender os requisitos presentes
neste edital.

CONTRIBUIÇÕES ADMITIDAS
2. A Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Distrito Federal publica artigos,
resenhas, ensaios e contribuições técnicas - pareceres e trabalhos forenses sobre temas da Ciência do Direito que tenham relevância para a advocacia
pública.
2.1. Os artigos, por cujo teor os respectivos autores são exclusivamente
responsáveis, deverão ser inéditos.
2.2 As resenhas e ensaios deverão destacar livros ou artigos, nacionais ou
estrangeiros, e suscitar discussões críticas sobre eles. As resenhas deverão
privilegiar os títulos de interesse acadêmico em detrimento de publicações de
uso profissional. Os ensaios terão forma livre e serão selecionados por sua
relevância e novidade.
2.3 As contribuições técnicas serão aceitas excepcionalmente, sendo
selecionadas em razão de sua relevância e novidade.
2.4. Os pareceres e demais trabalhos forenses deverão ser encaminhados com
a devida omissão de dados que possam comprometer a intimidade, a vida
privada, a honra e a imagem de pessoas, ou qualquer outro bem juridicamente
protegido.
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2.5. Serão admitidas contribuições redigidas em português, inglês ou espanhol.

PERFIL DOS COLABORADORES
3. Poderão encaminhar contribuições juristas, estudantes de direito e
profissionais de áreas afins.

LINHA EDITORIAL
4. A Revista destina-se à publicação de contribuições que apresentem temática
de interesse da advocacia pública e que primem pela relevância dos assuntos
tratados, pelo caráter inovador dos trabalhos e pelo potencial de impacto
acadêmico ou institucional.

FORMA DE ENVIO
5.

As

contribuições

deverão

ser

enviadas

por

meio

do

e-mail:

revista@pg.df.gov.br, fazendo-se acompanhar de uma capa (primeira página
do documento) contendo:
a) o título do trabalho em português e inglês;
b) resumo em português e inglês (máximo de 250 palavras);
c) palavras-chave em português e inglês (máximo de 05);
d) os dados pessoais do autor da contribuição (nome, currículo resumido,
endereço funcional ou residencial, telefone, email), os quais deverão ser
omitidos nas páginas seguintes do trabalho.
e) no caso de parecer ou trabalho forense, informar o número do processo ou
parecer e as partes ou os interessados, conforme o caso.

NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS
6. As contribuições deverão ser encaminhadas de acordo com as normas de
documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) – NBR
6022/2003, 6023/2002, 6028/1990 e 10520/2002– e adotarão, entre outras, o
seguinte formato:
a) documento Word 2010 ou versão posterior;
b) fonte Times New Roman;
c) letra tamanho 12 (no caso de nota de rodapé, usar letra tamanho 10);
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d) entrelinhas 1,5;
e) margens esquerda, direita, superior e inferior 2,0 cm;
f) alinhamento justificado, com recuo de 1,5 na primeira linha;
g) configuração de página para papel A4;
h) mínimo de 10 e máximo 20 laudas (excepcionalmente, a critério do editorchefe, que avaliará cada caso, serão aceitos trabalhos com número de laudas
acima do indicado);
i) sumário (mencionar os itens de até 03 dígitos);
j) resumo em português e inglês (máximo de 250 palavras);
l) palavras-chave em português e inglês (máximo de 05);
m) as referências e citações deverão seguir o padrão da ABNT - NBR 6023 e
10520, respectivamente. As citações, quando não excedem o número de três
linhas, deverão ser feitas no corpo do texto, com o uso de aspas, sem itálico ou
negrito. Quando tiverem mais de três linhas, deverão ser destacadas do corpo
do texto, com recuo de 4 cm somente na margem esquerda, na mesma fonte
(Times New Roman), tamanho 10, sem o uso de itálico e nem de aspas.
As referências serão apresentadas no final do trabalho, listada em ordem
alfabética, segundo os padrões exemplificados abaixo (solicita-se observar
rigorosamente a sequência e a pontuação):
1) LIVRO:
SOBRENOME, nome. Título da obra em negrito ou itálico. Local de
publicação: editora, ano.
Exemplo:
BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito
brasileiro. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2006.
2) CAPÍTULO DE LIVRO:
SOBRENOME, nome. Título da parte. Termo In: Autor da obra. Título da obra.
Número da edição. Local de Publicação: Editor, Ano de publicação. Número ou
volume, se houver, páginas inicial-final da parte,e/ou isoladas.
Exemplo:
ROMANO, Giovanni. Imagens da juventude na era moderna. In: LEVI, G.;
SCHMIDT, J. (Org.). História dos jovens: a época contemporânea. São Paulo:
Companhia das Letras, 1999. P. 7-16.
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3) DISSERTAÇÕES E TESES:
SOBRENOME, nome. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de
folhas ou volumes. Categoria (Grau e área de concentração) - Instituição, local.
Exemplo:
LOPES, Heitor Silveira. Analogia e aprendizado evolucionário: aplicação em
diagnóstico clínico. 1996. 179 f. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Universidade Federal de
Santa Catarina, Florianópolis, 1996.
4) ARTIGO DE REVISTA:
SOBRENOME, nome. Título do artigo. Título da Revista, (abreviado ou não)
Local de Publicação, Número do Volume, Número do Fascículo, Páginas
inicial-final, mês e ano.
Exemplo:
ESPOSITO, I. et al. Repercussões da fadiga psíquica no trabalho e na
empresa. Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, São Paulo, v. 8, n. 32, p.
37-45, out./dez. 1979.
5) ARTIGO DE REVISTA ONLINE:
SOBRENOME, nome. Título do artigo. Título da publicação seriada, local,
volume, número, mês, ano. Paginação ou indicação de tamanho. Disponível
em: <Endereço.>. Acesso em: data.
Exemplo:
MALOFF, Joel. A internet e o valor da “internetização”. Ciência da
Informação,

Brasília,

v.

26,

n.

3,

1997.

Disponível

em:

<http://www.ibict.br/cionline/>. Acesso em: 18 maio 1998.
6) CONSTITUIÇÕES:
PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. Constituição (data de promulgação). Título.
Local: Editor, Ano de publicação. Número de páginas ou volumes. Notas.
Exemplo:
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de
Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação Brasileira).
7) LEIS E DECRETOS:
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PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. Lei ou Decreto, número, data (dia, mês e ano).
Ementa. Dados da publicação que publicou a lei ou decreto.
Exemplo:
BRASIL. Decreto n. 89.271, de 4 de janeiro de 1984. Dispõe sobre documentos
e procedimentos para despacho de aeronave em serviço internacional. Lex:
Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 48, p. 3-4, jan./mar.,1.
trim. 1984. Legislação Federal e marginália.
8) Trabalhos apresentados em

Congressos,

Conferências, Simpósios,

Workshops, Jornadas, Encontros e outros Eventos Científicos
SOBRENOME, nome. Título do trabalho. In: NOME DO CONGRESSO,
número, ano, Cidade onde se realizou o Congresso. Título (Anais ou
Proceedings ou Resumos…). Local de publicação: Editora, data de
publicação. Volume, se houver. Páginas inicial e final do trabalho.
Exemplo:
RODRIGUES, M. V. Uma investigação na qualidade de vida no trabalho. In:
ENCONTRO ANUAL DA ANPAD, 13., Belo Horizonte, 1989. Anais… Belo
Horizonte: ANPAD, 1989. p. 455-468.

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS
7. As contribuições que cumprirem os requisitos formais estabelecidos neste
ato serão submetidas à apreciação do editor-chefe ou de pessoa por este
indicado para manifestação quanto à viabilidade da publicação, especialmente
no tocante à adequação ao perfil editorial da Revista, entre outros aspectos.
7.1. Os artigos serão avaliados por 2 (dois) pareceristas.
7.2. Os nomes dos autores das contribuições não serão informados aos
pareceristas.
7.3. Os autores poderão ser convidados a promover, a seu critério, quaisquer
ajustes recomendados pelos pareceristas, bem como serão informados acerca
de eventual recusa da publicação mediante o encaminhamento por escrito da
justificativa.
Brasília/DF, 29 de abril de 2014.
LUIZ FELIPE DA MATA MACHADO SILVA
Procurador-Chefe do Centro de Estudos
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