GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

EDITAL 04/2017
CHAMADA DE ARTIGOS PARA EDIÇÃO INAUGURAL DA REVISTA AMAZÔNICA DE
DIREITO – JOURNAL OF LAW - DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ
1. DIRETRIZES PARA OS AUTORES
1.1. Os textos devem ser inéditos, redigidos em língua portuguesa ou com resumo em português e
inseridos nos seguintes eixos temáticos:
I- Direito Constitucional e Teoria da Constituição:
 Teoria do Estado. Pacto Federativo e Teoria da Constituição;
 Interpretação Constitucional;
II - Direitos Humanos e Fundamentais:
 O papel do Estado Membro na sua efetividade.
III - Direito Processual Civil:
 A Fazenda Pública em Juízo.
 O novo modelo de processo civil-constitucional.
IV- Direito Administrativo:
 Licitações. Terceiro setor e parcerias com o poder público. Busca da eficiência
administrativa - Licitações, terceiro setor e parcerias com o poder público.
 Aperfeiçoamento das competências administrativas.
V- Direitos Transindividuais (Direito Ambiental e Direito das Relações de Consumo):
 Atuação preventiva administrativa e judicial do Estado no âmbito da proteção ao
meio ambiente.
 Direito Ambiental e tributação.
 As Políticas Nacional e Estaduais para as relações de consumo e os espaços de
deliberação política do consumidor;
 Controle preventivo e repressivo das práticas empresariais abusivas;
 A tutela administrativa do consumidor: poder regulador do serviço público, poder
de polícia e sanções administrativas;
 A defesa do consumidor em juízo: aspectos diversos da defesa individual e coletiva
VI - Direito Agrário:
 Combate a grilagem e regularização fundiária como instrumentos da reforma
agrária.
 A tutela agroambiental no Brasil
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VII - Direito Minerário:
 Licenciamento, contrapartidas sociais e poder local.
 Recursos minerais, populações tradicionais e proteção ambiental.
VIII-Direito Tributário e Financeiro:
 O Combate a evasão fiscal pelo ente federado, na via administrativa e judicial.
 Sistema Constitucional Tributário e o Pacto Federativo.
 Equilíbrio fiscal e direitos fundamentais.
IX-Direito Internacional:
 Efeitos da globalização na superação de fronteiras em prol de uma base jurídica
transnacional.
X- Direito Civil Contemporâneo:
 A nova roupagem dos institutos do Direito Civil na atualidade;
XI-Teoria do Direito, Sociologia jurídica e Filosofia do Direito:
 Democracia, Estado de Direito e Judiciário;
 Teorias da Justiça;
 Teorias Interpretativas do Direito;
1.2. Os trabalhos serão submetidos para a apreciação do Conselho Editorial da Revista, que acatará
ou não a publicação, através do sistema de avaliação por pares, double blind review.
1.3. Os artigos serão examinados pelo Conselho levando-se em consideração os seguintes critérios:
a) relevância científica;
b) originalidade do trabalho;
c) fundamentação teórica e prática;
d) ênfase no caráter crítico;
e) pertinência à linha editorial;
f) precisão técnico-científica do conteúdo apresentado;
g) clareza no texto.
1.4. Cada texto receberá um parecer contendo as seguintes recomendações:
a) indicar para publicação;
b) indicar para publicação, desde que efetuadas as revisões indicadas pelo Conselho;
c) negar publicação.
1.5. As informações e conceitos emitidos em artigos assinados são de inteira responsabilidade de
seus autores.
1.6. A bibliografia do artigo deve ser consistente e mostrar se for possível o posicionamento de
doutrinadores estrangeiros sobre o tema.
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1.7. Os artigos deverão atender ao seguinte conteúdo, e nesta ordem:
a) As referências às obras citadas devem seguir o sistema AUTOR/DATA;
b) título;
c) título em inglês;
d) resumo (em português);
e) três a cinco palavras-chave;
f) abstract;
g) keywords;
h) sumário;
i) introdução (não deve vir numerada);
j) desenvolvimento (dividido em itens numerados);
k) considerações finais (não deve vir numerada) e
l) referências das fontes citadas (não numerada e em ordem alfabética).
1.8. Os tópicos referidos no item anterior devem estar claramente destacados/especificados ao longo
do texto. Os subtítulos, quando existirem, devem ser concisos e vir claramente indicados.
1.9. Os títulos, títulos das divisões e subdivisões devem ser escritos em letras minúsculas e em
negrito, e numerados de forma progressiva.
1.10. O resumo em português, ressaltando objetivos, metodologia e síntese das considerações finais,
deverá conter no máximo 250 palavras.
1.11. As palavras-chave devem refletir as ideias elementares do texto, a fim de guiar a pesquisa de
terceiros interessados.
1.12. O texto deverá ser estruturado da seguinte forma:
a) fonte times new roman, tamanho 12;
b) espaço entre linhas simples e entre parágrafos 1,5;
c) margens de 3 cm;
d) folha A4;
e) parágrafo: espaçamento posterior e anterior: 0 ponto;
f) alinhamento justificado;
g) entrada de parágrafo de 2 cm;
h) mínimo de 15 e máximo de 30 laudas.
1.13. As citações textuais de até três linhas devem ser inseridas no texto, entre aspas e sem itálico.
1.14. As citações textuais de mais de três linhas devem vir em parágrafo independente, recuado da
margem esquerda 4 cm, com Arial 10, e com espaçamento simples, sem aspas.
1.15. O nome das obras nas referências bibliográficas deve ser grafado em maiúsculas e não em
negrito nem itálico.
1.16. As citações e as referências bibliográficas devem atender as normas da ABNT.
1.17. As referências a autores no decorrer do artigo devem subordinar-se ao seguinte esquema:
(SOBRENOME DE AUTOR, data) ou (SOBRENOME DE AUTOR, data, página, quando se tratar
de transcrição). Ex.: (SILVA, 2001) ou (SILVA, 2001, p. 64). Diferentes títulos do mesmo autor
publicados no mesmo ano serão identificados por uma letra após a data. Ex.: (MARTINS, 2010a),
(MARTINS, 2010b).
1.18. As referências bibliográficas utilizadas serão apresentadas no final do artigo, listadas em
ordem alfabética, obedecendo às seguintes normas (Solicita-se observar rigorosamente a sequência
e a pontuação indicadas):
Livro: SOBRENOME, Nome (abreviado). título (em itálico): subtítulo (normal). Número da
edição, caso não seja a primeira. Local da publicação: nome da editora. ano.
Coletânea: SOBRENOME, Nome (abreviado) Título do ensaio. In: SOBRENOME, Nome
(abreviado) do(s) organizador(es). Título da coletânea em itálico: subtítulo. Número da edição, caso
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não seja a primeira. Local da publicação: nome da editora. ano.
Artigo em periódico: SOBRENOME, Nome (abreviado) Título do artigo. Nome do periódico em
itálico, local da publicação, volume e número do periódico, intervalo de páginas do artigo, período
da publicação. ano.
Dissertações e teses: SOBRENOME, Nome (abreviado) título em itálico. Local. Dissertação
(mestrado) ou Tese (doutorado) (Grau acadêmico e área de estudos). Instituição em que foi
apresentada. Ano.
Internet (documentos eletrônicos): SOBRENOME, Nome (abreviado). (ano). título em itálico.
Disponível em: [endereço de acesso]. [data de acesso].
1.19. As notas de rodapé devem ser numeradas ao longo do texto e utilizadas apenas quando
efetivamente necessárias.
1.20. O Conselho Editorial se reserva o direito de não publicar os trabalhos que não observem as
referidas diretrizes.
2. ENTREGA DOS TEXTOS E PRAZO DE SUBMISSÃO
2.1. Os artigos deverão ser remetidos via sistema eletrônico da Revista na internet
http:www.pge.pa.gov.br/re, conforme as diretrizes desse edital.
Parágrafo primeiro. Os envios dos artigos serão considerados participações voluntárias e gratuitas
dos autores, com os direitos autorais cedidos para a Revista Amazônica de Direito- Journal of Law.
Parágrafo segundo. Os autores têm inteira responsabilidade pelo conteúdo do artigo e responderão
exclusivamente por eventuais reclamações, inclusive no tocante aos direitos autorais.
Parágrafo terceiro. O arquivo com o artigo deverá ser enviado em anexo, e no corpo do e-mail o
autor deverá indicar o título do artigo.
Parágrafo quarto. É vedada qualquer identificação do autor no artigo.
2.2. Após a avaliação dos artigos, serão identificados os autores e divulgado o resultado.
2.3. O prazo de submissão dos artigos para a primeira edição da revista é até o dia 19 de
janeiro de 2018, podendo ser prorrogado ou não a exclusivo critério do Conselho Editorial.
2.4. Após o prazo informado no item anterior, os artigos serão recebidos em fluxo contínuo e serão
avaliados para as edições posteriores da Revista
3. DIVULGAÇÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS
3.1. Uma vez aprovado para publicação, o Conselho Editorial da Revista Amazônica de DireitoJournal of Law entrará em contato com o autor.
3.2. O autor de artigo selecionado deverá entregar, após o resultado, autorização escrita para
publicação (modelo em anexo).
Parágrafo primeiro. A autorização compreenderá também a possibilidade de veiculação do artigo
por qualquer meio, bem como a de reprodução do texto, desde que citada a fonte.
Parágrafo segundo. A autorização assinada será encaminhada pelo sistema eletrônico da Revista.
3.3. Antes de publicados, os artigos selecionados poderão ou não passar por revisão ortográfica, a
critério do Conselho Editorial.
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3.4. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Editorial.
Belém, 21 de novembro de 2017.

DENNIS VERBICARO SOARES

ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS

CLEYTON ISAMU MUTO

IBRAIM JOSÉ DAS MERCÊS ROCHA

LILIAN MENDES HABER

MARILENE CORDEIRO ALVES

OMAR FARAH FREIRE
RAUL PROTAZIO ROMÃO

SIMONE SANTANA FERNANDEZ DE
BASTOS
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ANEXO ÚNICO
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E DECLARAÇÃO DE
INEDITISMO DE ARTIGO

Autorizo a Procuradoria-Geral do Estado do Pará a publicar gratuitamente, sem ressarcimento dos
direitos autorais, por tempo indeterminado o texto integral do artigo intitulado (TÍTULO DO
ARTIGO), de minha autoria exclusiva, quer em meio físico, quer em meio eletrônico, na Revista
Amazônica de Direito-Journal of Law, para fins de leitura, impressão, download pela internet e/ou
reprodução do texto, desde que citada a fonte. Autorizo também que o artigo em referência seja
veiculado por qualquer meio, sem restrições.
Declaro para os devidos fins, que o artigo por mim submetido é de minha inteira e integral autoria,
pelo que me submeto à legislação em vigor e sanções cabíveis.

Belém,

de

de 2018.

_________________________________
AUTOR
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