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Submissões por e-mail

Os artigos devem ser enviados para o e-mail: cejur@pge.go.gov.br, respeitados os prazos 
estabelecidos para cada edição da Revista de Direito da PGE-GO.

DIRETRIZES PARA AUTORES

Formatação

1. Formato de arquivo: Word Doc. ou Open Office (preferencialmente);

2. Espaçamento entre linhas: 1,5 cm;

3. Tamanho do texto: mínimo de 15 e máximo 30 laudas;

4.  Fonte: Times New Roman, normal,  tamanho 12 (corpo de texto e bibliografia);  tamanho 09 
(notas de rodapé) e tamanho 10 (citações);

5. Margens: superior e esquerda, 3 cm, inferior e direita. 2 cm;

6. Alinhamento: justificado;

7. Título do trabalho em negrito, CAIXA ALTA, corpo tamanho 14, Times New Roman;

8. Primeira linha de cada parágrafo com espaçamento de 2 cm em relação à margem esquerda;

9. Citações de identificação em formato Chicago (AUTOR: ano; página) ou em nota de rodapé com: 
autoria, obra (itálico), data e página; 

10.  Citações bibliográfica curtas ficarão  entre aspas duplas no corpo do texto.  As longas,  que 
ocupem mais de 3 linhas, deverão ser destacadas do texto, recuadas a 4 cm da margem esquerda, 
espaçamento entrelinhas simples,  sem aspas (entre aspas simples em se tratando de citação de 
citação), seguidas do sobrenome do autor, ano de publicação e página do texto citado, colocados 
entre parênteses e separados, na sequência, por vírgula e dois pontos ou indicação da fonte em nota 
de rodapé bibliográfica (vide item 9);

11.  Notas explicativas deverão ser  apresentadas no rodapé ou no final  do texto,  em uma lista 
numerada sequencialmente, antes da apresentação das referências bibliográficas, sendo apresentada 
com algarismos arábicos em exponencia sequencial,  colocada após a  pontuação quando seguir 
alguma citação;

12. Indicação de caracteres em negrito só no título de abertura e subtítulos; 

13.  Uso de itálico para termos estrangeiros e títulos de livros e periódicos, bem como todo destaque 
que o autor do artigo queira dar a alguma parte do texto;



Sequência de apresentação

1. Título na língua original ;

2. Título em Inglês;

3. Resumo (100 a 250 palavras);

4. Palavras-chave (máximo 05 palavras);

5. Resumo em inglês (abstract);

6. Palavras-chave em inglês (key-words);

7. Texto;

8. Referências bibliográficas (ABNT NBR-6023);

9. Caso o artigo tenha sido apresentado anteriormente em eventos públicos (congressos, seminários 
etc.) deverá ser feita referência ao evento no início do mesmo.

Informações complementares 

1. Os textos devem ser enviados em língua portuguesa.

2.Utilização de notas de identificação, explicativas e bibliográficas de rodapé.

3.As opiniões expressas nos artigos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

4. Nas ilustrações, tabelas e gráficos deverá ser especificada a fonte dos dados.

Originalidade

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade 
da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 
acordo com as normas serão devolvidas aos autores.

 A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 
revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor".

Declaração de Direito Autoral

© CEJUR 2016 – Todos os direitos reservados. A reprodução ou tradução de qualquer parte 
desta publicação será permitida com a prévia permissão escrita do Editor, nos termos da Lei nº 
9.610,  de  20  de  junho  de  1998.  Os  conceitos  emitidos  em  trabalhos  assinados  são  de 
responsabilidades exclusiva de seus autores.

ISSN impresso: 0034-799X

ISSN eletrônico: 2238-1597


