
 

Estado do Amapá 

Procuradoria-Geral do Estado 
Edital da Revista PGE-AP 

EDITAL 01/2022 

CHAMADA DE ARTIGOS PARA A EDIÇÃO INAUGURAL DA REVISTA DA 
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O processo de seleção de artigos científicos para a edição inaugural da 
Revista da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá será regido pelas 
disposições deste edital 

1.2. Serão admitidos artigos submetidos pelos Procuradores do Estado do 
Amapá, Procuradores de outros Estados da federação e do Distrito Federal ou 
Professores universitários, exigindo-se, no último caso, o grau mínimo de 
Doutor em Direito. 

1.3. Os artigos enviados obedecerão às regras previstas no item 2 deste edital, 
bem como às políticas disponíveis no sítio eletrônico da Revista, com, no 
máximo, 03 (três) coautores/as 

2. DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

2.1. Os artigos serão recebidos no período de 07 de março a 28 de junho de 
2022, precisamente até às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília), 
podendo o prazo ser prorrogado a critério da Comissão Editorial da Revista da 
Procuradoria-Geral do Estado do Amapá e mediante divulgação do novo prazo 
no sítio eletrônico da PGE-AP 

2.2. A submissão será realizada pelo e-mail revista@pge.ap.gov.br  

2.3. Cada autor/a poderá submeter, no máximo, 02 (dois) artigos, seja 
individualmente ou em coautoria 

2.4. O/a Autor/a que efetuar a submissão do artigo é o/a responsável 
exclusivo/a por incluir o nome dos/as outros/as autores/as e suas qualificações, 
bem como a definição da ordem de apresentação dos nomes 

2.5.  Após a submissão do artigo, não serão aceitas inclusões de autores/as, 
alteração da ordem dos nomes ou mesmo inclusão ou correções no campo 
qualificação 

2.6. O processo de submissão dos artigos será efetuado por meio da entrega 
dos seguintes documentos para cada trabalho encaminhado: 
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I. Uma via do artigo em formato “word.doc”, sem identificação dos 

autores; 
II. Uma via do artigo em formato “.pdf”, com identificação dos 

autores; 
III. Termo de Cessão de Direitos autorais 

2.7. Nos casos em que houver coautoria, cada coautor (a) deverá encaminhar 
Termo de Cessão de Direitos Autorais 

 

2.8. Após a submissão do artigo, não será permitida a substituição, correção 
e/ou alteração do conteúdo de qualquer natureza, a menos que haja solicitação 
do Comitê Avaliativo para adequação, em conformidade com o item 4 

3. EIXOS TEMÁTICOS 

3.1. Os artigos devem deter correspondência com as áreas de concentração do 
periódico, quais sejam: 

I. I- Direito Constitucional 
II. II- Direito Administrativo 

III. III- Direito Tributário 
IV. IV- Direito Financeiro 
V. V- Direito Previdenciário 

VI. VI- Direito Processual Civil 
VII.  
3.2. Os artigos que não forem compatíveis com tais temas não serão admitidos. 

4. DA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

4.1. O processo de seleção, conduzido pelo Comitê Avaliativo da Revista, 
compreende a análise de adequação do artigo às regras fixadas neste edital, 
tanto pelos critérios formais quanto pelos critérios científicos 

4.2. O Comitê Avaliativo da Revista da PGE-AP é composto por: 

I. Presidente: José Maurício Conti - USP; 
II. Vice-Presidente: André Castro Carvalho - Ibmec-SP; 

III. Gustavo Justino de Oliveira  - USP; 
IV. Ulisses Schwarz Viana – IDP-DF e PGE-MS; 
V. Flávio Jaime de Moraes Jardim - PGDF; 

VI. Ophir Filgueiras Cavalcante Júnior - OAB/PA; 
VII. Fábio Zambitte Ibrahim - UERJ. 
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4.3. Os artigos apresentados em formato diferenciado do disposto no item 2 
serão devolvidos pelo Comitê Avaliativo sem análise de conteúdo 

4.4. Os (as) autores (as) receberão uma confirmação de aceitação de seu 
artigo, se for o caso, por meio do endereço eletrônico indicado na ficha de 
submissão 

4.5. Quanto aos critérios formais, os artigos deverão obedecer às normas 
gerais da ABNT, bem como: 

I. Os artigos podem estar em português, inglês, espanhol, francês, 
alemão e italiano. Artigos enviados em idioma estrangeiro devem 
obedecer às mesmas regras de formatação utilizadas para 
trabalhos escritos em língua portuguesa. O periódico não oferece 
serviços de tradução ou de edição de qualquer tipo, sendo, 
portanto, recomendável a assistência de profissionais qualificados 
para tal aos autores cujo idioma de origem não seja o português 

II. Os artigos devem ter no mínimo 15 mil caracteres e, no máximo, 
90 mil caracteres 

III. Os autores devem submeter seus textos em arquivo obedecendo 
aos seguintes critérios de formatação: 

a. Página: Papel A4; margens esquerda e superior: 3,0 cm; 
margens direita e inferior: 2,0 cm; 

b. Parágrafo: recuo de 2 cm; alinhamento justificado; 
espaçamento entre linhas: 1,5; espaçamento antes e 
depois do parágrafo: 0,0 cm; 

c. Citação no corpo do texto: fonte: tamanho 10; 
espaçamento entre linhas: simples, com afastamento à 
esquerda de 4 cm; 

d. Título do trabalho: Times New Roman, tamanho 14, 
negrito, centralizado; 

e. Corpo do texto: Times New Roman, tamanho 12, 
justificado; 

f. Referências: Times New Roman, tamanho 12, justificado, 
espaçamento entre linhas: simples; 

g. Notas de rodapé: Times New Roman, tamanho 10. Os 
destaques devem ser feitos somente em itálico; 

h. Subtítulos: Times New Roman, tamanho 12, negrito, 
alinhado à esquerda; cada item deve ser numerado com 
algarismos arábicos. 
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IV. As páginas não devem ser numeradas. Não serão aceitos 

trabalhos sem a adequada indicação de título, resumo e palavras-

chave em dois idiomas. 

V. As referências devem ser feitas por meio de nota de rodapé, 

numeradas ao longo do texto. Em cada uma se observará a 

seguinte ordem: Sobrenome – Vírgula – Prenome(s) do autor – 

Ponto – Título do livro em itálico, somente a primeira letra em 

maiúscula – Ponto – Cidade – Dois pontos – Editora – Vírgula – 

Ano – Vírgula – Página – Ponto. 

VI. A partir da segunda referência à mesma obra, pode-se grafar 

apenas o nome do autor, ponto, título reduzido em itálico, vírgula, 

cit., vírgula, e página. 

VII. Ao final do artigo, deve ser reproduzida uma lista em ordem 

alfabética com todas as referências citadas no trabalho, com 

espaço de uma linha entre cada entrada. 

VIII. Para fontes eletrônicas, os trabalhos devem seguir as seguintes 
diretrizes: 

a. Em se tratando de documento eletrônico, indicar a página 
da citação, se houver; 

b. É necessário fornecer o URL completo; 
c. Informar a data de acesso do material 

IX. Citações jurisprudenciais devem, ao menos, conter: tribunal, 
órgão julgador, natureza e número do processo, relator e data do 
julgamento, nesta ordem 

4.6. Critérios científicos: as avaliações serão realizadas pelo Comitê Avaliativo, 
pelo método blind review, que possibilita a análise inominada dos artigos, 
garantindo a imparcialidade da avaliação 

4.7. A avaliação será feita por critérios atendidos entre “Discordo totalmente”, 
“Discordo parcialmente”, “Concordo parcialmente” e “Concordo totalmente”. Os 
avaliadores analisarão os artigos com base nos itens abaixo: 

I. O artigo possui pertinência temática com as Áreas de 
Concentração 
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II. O título do artigo corresponde ao conteúdo desenvolvido 

III. As palavras-chave identificam adequadamente o conteúdo do 
artigo 

IV. A introdução apresenta a adequada delimitação do assunto 
tratado, os objetivos e justificativas da pesquisa e a metodologia 
utilizada 

V. O referencial teórico utilizado é adequado e coerente com os 
resultados obtidos 

VI. As referências são atuais e/ou abarcam a literatura relevante 
sobre o tema 

VII. A pesquisa realizada possui complexidade e profundidade 
compatível com as exigências de publicação 

VIII. A estrutura e a linguagem do artigo são claras e aptas para o 
alcance da comunicação dos resultados da pesquisa 

IX. A conclusão é coerente com os resultados apresentados no 
desenvolvimento do artigo 

X. O artigo apresentado obedece às regras da ABNT 

4.8. Os critérios estabelecidos no item 4.6. serão avaliados pelo parecerista, 
concluindo-se, ao final, por uma das situações abaixo: 

I. Aprovar 
II. Aprovar mediante revisão, ocasião em que serão indicadas as correções 

III. Reprovar 

4.9. Na hipótese de aprovação condicionada à revisão, os artigos serão 
devolvidos, para que sejam efetuados os ajustes necessários por seus/suas 
respectivos/as autores/as, no prazo de 1 semana, sob pena de reprovação do 
artigo 

4.10. A Comissão Editorial e o Comitê Avaliativo da Revista têm a prerrogativa 
de eliminação do artigo a qualquer momento, mesmo após a divulgação do 
resultado, por descoberta de violação aos critérios avaliativos ou a direitos 
autorais 

4.11. Não será concedida interposição de recurso acerca da decisão final da 
avaliação, em qualquer etapa 

5. DOS DIREITOS AUTORAIS E PUBLICAÇÕES 

5.1. Os/As autores/as, ao submeterem seus artigos, cederão automaticamente 
os direitos autorais em caráter irrevogável e gratuito à Procuradoria-Geral do 
Estado do Amapá 
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5.2. A Procuradoria-Geral do Estado do Amapá poderá publicar os artigos, 
desde que com menção aos/às respectivos/as autores/as, no formato digital ou 
impresso, a seu critério 

5.3. Os autores são exclusivamente responsáveis pelo conteúdo das ideias 
divulgadas e por sua originalidade 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Caso seja identificada a qualquer tempo a não observância das 
disposições contidas no presente edital, os artigos submetidos serão excluídos, 
inclusive da publicação. Nestes casos, também não serão expedidos qualquer 
tipo de certificado e/ou declaração 

6.2. A Comissão Editorial da Revista da PGE não se responsabilizará por 
eventuais falhas de tecnologia decorrentes de conexões com a internet ou 
congestionamento de dados ocasionados por número excessivo de acessos 
simultâneos nos últimos dias válidos para a submissão de artigos 

6.3. A Comissão Editorial da Revista da PGE/AP reservar-se-á o direito de 
dirimir discricionariamente as questões relativas a eventuais divergências de 
interpretação ou aplicação, erros, redundâncias ou omissões deste Edital 

 

Macapá, 07 de março de 2022. 

 

 

NARSON DE SÁ GALENO  

Procurador Geral do Estado 
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