
SEÇÃO JUDICIÁRIA DE MINAS GERAIS

EDITAL

Edital Permanente - "Justiça em Revista"

O Juiz Federal Miguel Angelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro da Justiça Federal de Primeiro Grau
em Minas Gerais, conforme designação constante da Portaria Presi/Asmag n° 173, de 15.5.2014, do
TRF-1ª Região, publicada no e-D.J.F-1 de 20.5.2014, Caderno TRF, no uso das atribuições que lhe
conferem a Lei nº 5.010/66;

considerando o que dispõe a Resolução nº 79, de 19.11.09, alterada pela de nº 2013/00243, de 9.5.2013,
ambas do Conselho da Justiça Federal, e o Provimento COGER nº 38, de 12.6.09, com redação dada pelo
de nº 39, de 3.11.09, ambos do TRF-1ª Região;

considerando o interesse da Administração;

R E S O L V E:

Tornar público o presente “Edital Permanente de Recebimento de Artigos destinados à publicação nas
edições da “Justiça em Revista”.

Este edital deverá vigorar por prazo indeterminado. Sempre que houver alteração deste edital, haverá
nova publicação e divulgação no portal da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais –
www.jfmg.jus.br.

1. DOS OBJETIVOS DA REVISTA

1.1. "Justiça em Revista" é uma publicação anual da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, voltada
para a divulgação de artigos científicos de cunho jurídico, relacionados à competência da Justiça Federal.

1.2. As opiniões emitidas, a precisão dos dados, a veracidade e a conformidade das citações são de
exclusiva responsabilidade dos autores. Os artigos não expressam o pensamento da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais.

2. DOS REQUISITOS PARA O ENVIO E PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

2.1 O encaminhamento dos artigos para seleção poderá ser feito ao longo de cada exercício.

2.2 Os trabalhos recebidos durante a vigência do exercício serão selecionados pelo Conselho Editorial da
Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais (estabelecido por meio de Portaria editada pela
Diretoria do Foro), levando-se em conta a relevância e a pertinência dos temas.

2.3 Serão selecionados pelo Conselho Editorial, em cada exercício, os artigos científicos de cunho
jurídico, relacionados à competência da Justiça Federal.

2.4 Os artigos deverão ser enviados exclusivamente através de mensagem eletrônica ao endereço
justicaemrevista@trf1.jus.br  .

2.5 A equipe da Seção de Comunicação Social da JFMG receberá os artigos enviados por meio eletrônico
e procederá à análise prévia de conformidade dos trabalhos às normas de formatação e apresentação
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constantes do item “3” deste edital.

2.6 Somente os artigos que estiverem adequados às normas de formatação e apresentação previstas neste
edital serão encaminhados à avaliação do Conselho Editorial da Justiça Federal de Primeiro Grau em
Minas Gerais.

2.7 O Conselho Editorial da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais selecionará os artigos por
meio de avaliação anônima (sem identificação de autoria).

2.8 Cada autor poderá participar com apenas 1 (um) artigo em cada processo seletivo referente às edições
da "Justiça em Revista".

2.9 Os artigos deverão ser inéditos.

2.10 Todos os artigos enviados deverão estar alinhados às normas de apresentação descritas neste edital,
sob pena de exclusão sumária do mencionado processo seletivo.

2.11 Os autores não receberão nenhuma espécie de remuneração pela publicação de artigos na "Justiça
em Revista".

2.12  Ao enviarem seus artigos, e, desde que estes sejam selecionados para publicação, os autores estarão
automaticamente concordando com a revisão

gramatical realizada por profissional especializado, bem como com a posterior edição e divulgação dos
seus trabalhos no corpo da revista.

3. DA FORMATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS

3.1 Os trabalhos deverão ser apresentados com no mínimo 10 e no máximo 30 laudas, incluídos o
resumo, as palavras-chave, as referências bibliográficas e citações. Considera-se lauda como uma página
de 30 linhas, com 60 caracteres cada, digitada no seguinte padrão:

Fonte: Times New Roman corpo 12

Margem superior: 2,5 cm

Margem inferior: 2,5 cm

Margem direita: 2,5 cm

Margem esquerda: 3 cm

Entrelinhas: 2

Configuração/tamanho do papel: A4

Observação: Para contar linhas no Microsoft Word, procurar a guia "Estatísticas".

3.2 Os artigos deverão ser apresentados em língua portuguesa, em arquivo de formato Word, observada a
disposição a seguir.

3.2.1 A primeira página do trabalho será considerada como folha de rosto e deverá conter:

a) título do artigo em português com, no máximo, 15 palavras;

b) nome completo do autor, seguido de sua titularidade (máximo de 4 linhas);

c) endereço completo, telefone e e-mail do autor do artigo.
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3.2.2 O corpo do artigo deverá ser precedido de um resumo em língua portuguesa, com, no máximo, 10
linhas ou 600 caracteres. Abaixo do resumo, deverão ser dispostas as palavras-chave do artigo (máximo
de 5).

3.3 Todos os elementos da apresentação dos trabalhos, tais como folha de rosto, resumo, palavras-chave e
corpo do artigo deverão ser digitados no padrão descrito no tópico 3.1 desta seção.

3.4 As citações realizadas no texto devem ser feitas pelo sistema autor-data, conforme a Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 10520 (agosto de 2002). Para fins de diagramação da
revista, a respectiva apresentação do texto na lauda será com recuo de 1 cm e o parágrafo justificado à
direita, em itálico, na fonte Times New Roman 10).

3.5 As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética, ao final do texto, segundo a Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 6023 (agosto de 2002).

3.6 Notas de pé de página devem ser evitadas, resguardando-se apenas as indispensáveis à compreensão
do texto.

3.7 Imagens, tabelas e gráficos deverão ser enviados em arquivos separados, identificados de acordo com
a entrada no texto. Os arquivos de imagens terão obrigatoriamente a extensao.jpg, com resolução mínima
de 300 dpi. Embora enviadas em arquivos distintos do texto, as imagens serão incluídas no limite de
laudas de cada artigo.

3.8 A equipe da Seção de Comunicação Social da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais
permanecerá à disposição dos autores para orientações, através do e-mail justicaemrevista@trf1.jus.br  e
dos telefones (31) 3501-1358/1402.

4. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA SELEÇÃO

4.1 A divulgação do resultado da seleção de artigos pelo Conselho Editorial da Justiça Federal de Primeiro
Grau em Minas Gerais obedecerá ao cronograma da edição anual da “Justiça em Revista”, devendo ser
realizada através dos seguintes veículos:

a) e-mail endereçado a todos os participantes do processo seletivo;

b) notícia inserida no portal www.jfmg.jus.br;

c) arquivo eletrônico disposto no link Comunicação Social/Publicações/Justiça em Revista

d) cartaz afixado nos murais dispostos em todos os andares dos prédios deste órgão.

5. DOS CASOS OMISSOS

5.1 As questões omissas serão solucionadas pelo Conselho Editorial da Justiça Federal de Primeiro Grau
em Minas Gerais.

Belo Horizonte, 3 de dezembro de 2015.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

 

 

MIGUEL ANGELO DE ALVARENGA LOPES

Juiz Federal Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais
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Documento assinado eletronicamente por Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, Diretor do Foro,
em 03/12/2015, às 08:38 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 1504547 e o código CRC F717BEF8.
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