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APRESENTAÇÃO
O Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado do Pará (PGE/
PA) propõe este manual com o objetivo de orientar os servidores da PGE/
PA sobre a estrutura e elaboração de um artigo científico.
Um artigo científico tem como propósito divulgar os resultados de um
determinado trabalho, o qual pode ser teórico ou conceitual, de revisão
ou experimental.

PARTE I
1 O QUE É ARTIGO CIENTÍFICO
Segundo a Associação Brasileira de Normas técnicas NBR 60221, que
estabelece os elementos que constituem o artigo em publicação periódica
científica impressa, o artigo científico é: “Parte de uma publicação com
autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento”.
Os periódicos científicos possuem valor significativo para a construção
do conhecimento informacional, pois possibilitam a disseminação da informação de forma ágil e ampla.
Ágil porque geralmente sua publicação possui um período curto de
intervalo entre uma publicação e outra, e ampla, pois permite alcançar um
número maior de usuários que possam vir a se apropriar dessas informações de formar a gerar mais conhecimentos para si e a comunidade.

2 COMO DEVO INICIAR A ELABORAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS
Para escrever um artigo científico de qualidade é preciso ter primeiro
um bom conhecimento sobre o método científico. Ao estudar determinado tema, você encontrou um problema interessante. Fez uma revisão
bibliográfica e não encontrou a solução para este problema. Assim, você
decidiu encontrar uma resposta. Elaborou um projeto de pesquisa, realizou a pesquisa e acredita ter encontrado uma solução adequada. Por fim,
é preciso divulgar sua descoberta à comunidade acadêmica, para ser discutida e avaliada por outros cientistas (Barros e Lehfeld, 2007)2.
Antes de iniciar a elaboração do artigo científico é necessário escolher
em qual periódico ou evento o artigo será submetido, pois a editora e

1 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação: Artigo em
publicação periódica científica impressa: Apresentação, NBR 6022/2003. Rio de Janeiro, 2003.
2 BARROS, Aidil J. da S.; LEHFELD, Neide Aparecida de S. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
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comissão do evento fornecerão instruções aos autores, informando: quais
linhas de pesquisa serão aceitas, qual abordagem adotada, a norma que
será utilizada (Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT ou American Psychological Association - APA) e também informações como a
fonte, tamanho da fonte, a quantidade de laudas, como deverá ser a utilização do negrito, sublinhado e itálico, informações sobre tabelas, gráficos
e quadros.
3 ESTRUTURA DO ARTIGO
O artigo deve possuir a seguinte estrutura:
• Título;
• Autor e Titulação;
• Resumo;
• Resumo em língua estrangeira;
• Palavras-chave;
• Introdução;
• Desenvolvimento textual;
• Considerações finais;
• Referências.
3.1 Título
Descreve com conceitos-chaves o tema que será abordado ao longo
do artigo.
3.2 Autor e titulação
O nome do autor deverá vir alinhado à direita, em caso de mais de um
autor deverá estar ordenado alfabeticamente abaixo do título. Na nota de
rodapé constarão a titulação e endereço eletrônico dos autores, devendo
ser indicado por asterisco ou numeração.
3.3 Resumo
Para Oliveira3, “o resumo, bem estruturado, evitará que o pesquisador
tenha que recorrer ao texto completo para identificar a relevância, ou não,
do texto para sua pesquisa”. Logo, o resumo deve representar de forma
fiel o conteúdo do trabalho, sendo apresentado de forma clara e sucinta.
Devem-se utilizar os verbos na voz ativa e na terceira pessoa do singular.
Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 60284, o

3 OLIVEIRA, Rosy Mara. Manual para apresentação de trabalhos de conclusão de curso – TCC.
5. ed. rev. e atual. Barbacena: Universidade de Presidente Antônio Carlos, 2017, p.19.
4 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação: Resumo:
Apresentação. NBR 6028. Rio de Janeiro, 2003.
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resumo deverá ressaltar o objetivo, método e as conclusões do documento. Recomenda-se ainda que seja redigido em parágrafo único. Os artigos
de periódicos devem conter entre 100 a 250 palavras. Para redigir o resumo em língua estrangeira devem-se seguir as mesmas orientações acima
mencionadas.
Outras orientações, como: espaçamento, fonte e tamanho da fonte poderão ser informadas pela revista a qual será submetido o artigo. O autor
deve seguir as normas editoriais da revista.
3.4 Palavras-chave
As palavras-chave devem representar em, no máximo, 5 (cinco) palavras as principais ideias abordadas no texto. A escolha das palavras-chave
deve ser feita com cuidado, pois estas serviram para a indexação do documento e facilitara que o artigo seja recuperado por outras pessoas. As
palavras-chave virão abaixo do resumo e separadas por ponto.
3.5 Introdução
Será exposto em que consiste a pesquisa, porque foi desenvolvido,
qual o embasamento teórico, quais autores foram utilizados para fundamentar o artigo e como a pesquisa foi desenvolvida. Ressalte a relevância
do estudo. Introduza o assunto e a informação necessária para o leitor
entender de uma forma geral o artigo. É definido também o objetivo e o
escopo do periódico. Em casos do artigo for muito longo e complexo é
necessário explicar a estrutura do artigo.
3.6 Desenvolvimento
Constarão todas as informações já mencionadas na introdução, mas de
forma mais detalhada. É a parte mais importante do artigo, pois é onde
serão apresentados e discutidos os resultados obtidos ao longo da pesquisa. Descreva os métodos, hipóteses e procedimentos usados, discuta
como os dados foram analisados e como as incertezas foram consideradas, apresente detalhes suficientes sobre a pesquisa que permitam a replicação dos resultados e mostre apenas detalhes pertinentes ao estudo.
3.7 Considerações finais
A parte na qual os resultados da pesquisa serão abordados de forma
direta e didática. Pode ser dividido em seções e subseções.
As considerações podem incluir deduções que são independentes das
condições específicas do estudo em questão, descoberta específica do
estudo, e opinião ou recomendação dos autores.
Deve ser redigida de forma que possa ser lida de forma independente
do texto trabalhado.
Não pode conter citações de outros autores.
Procuradoria-Geral do Estado
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3.8 Referências
Nesta sessão devem constar todas as citações feitas ao longo do texto.
Devem estar organizadas por ordem alfabética e seguir as orientações da
NBR 6023, a qual trata sobre a elaboração de referências.
As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e
de forma a se identificar individualmente cada documento, em espaço
simples e separadas entre si por espaço duplo. Quando aparecerem
em notas de rodapé, serão alinhadas, a partir da segunda linha da mesma referência, abaixo da primeira letra da primeira palavra, de forma a
destacar o expoente e sem espaço entre elas. (NBR 6023, 2012, p. 3)

Constitui uma lista ordenada dos documentos efetivamente citados no
texto. Não devem ser referenciados documentos que não citados no texto. Caso haja necessidade de referenciar material bibliográfico não citado,
deve-se fazer uma lista própria após a lista de referências sob o título:
Bibliografia recomendada.
3.9 Citações
Citação é a exposição de uma ideia ou opinião de um autor, uma vez
que o autor deve sempre ser identificado, as apresentações das citações
em trabalhos científicos são definidas pela ABNT (Associação Brasileira
de Normas Técnicas).
As citações são utilizadas para referenciar o trecho de uma obra que
foi utilizada com o objetivo de sustentar um argumento e reforçar uma
ideia. Segundo a ABNT NBR 105205, existem quatro tipos de citação, que
são: citação, citação direta, citação indireta e citação de citação. Em seguida observaremos cada uma delas:
CITAÇÃO
Citação é quando se faz menção a uma informação retirada de outra
fonte. Nas citações, as chamadas pelo sobrenome do autor, pela instituição, responsável ou título incluído na sentença devem ser em letras
maiúsculas e minúsculas e, quando estiverem entre parênteses, devem ser
letras maiúsculas.

tos das pessoas como aspectos físicos, ambientais, compreendendo que os
mesmos estão imersos em sistemas mais amplos, tais como os sistemas sociais, econômicos, políticos e culturais.” (CAVALCANTE; ELALI, 2011, p. 40).
CITAÇÃO DIRETA
É a transcrição textual de parte do autor consultado literal de um texto. Quando o tamanho não passa das três linhas, a citação deve estar
entre aspas duplas. Caso contrário, a citação deve estar destacada, sendo
apresentada com um recuo de 4 cm em relação à margem esquerda, sem
aspas e com menor tamanho de letra;
Exemplo:
Para KNAPP e HALL (1999, p. 75), “o ser humano pode ter sua motivação
intensificada e parecer bem, no que diz ou no que faz, isso quando há presença de outras pessoas no ambiente.”
CITAÇÃO INDIRETA
Ocorre quando a pessoa que escreve o texto aborda a ideia literal de
um texto. Quando o tamanho não passa das três linhas, a citação deve
estar entre aspas duplas. Caso contrário, a citação deve estar destacada,
sendo apresentada com um recuo de 4 cm em relação à margem esquerda, sem aspas e com menor tamanho de letra;
Exemplo:
Podem ser destacadas, além dos jesuítas, as ordens dos franciscanos,
beneditinos e carmelitas, que chegaram já em meados do século XVII
(ou mesmo que tenham seus registros atestados a partir desse século). A prova de que outras ordens forneceram suas contribuições
está nos seus métodos de estudos. Os franciscanos, por exemplo,
agregaram métodos de valores experimentais das ciências, valorizando os estudos de ideais franceses, representados, sobretudo pela
idéia da ilustração, enquanto os métodos jesuíticos eram essencialmente escolásticos. (CARVALHO SILVA, 2010, p. 23-24)

Exemplos:
“[...] a Psicologia Ambiental, ao enfatizar a relação física do ambiente, propõe-se a relacionar as percepções, atitudes, sentimentos e comportamen-

5 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação: Citações
em documentos: Apresentação. NBR 10520. Rio de Janeiro, 2002.
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Resumo de regras da ABNT
ABNT/NBR

Objetivo

NBR 6023:2002

n Estabelece os elementos a serem incluídos em referências;
n Fixa a ordem dos elementos das referências e estabelece convenções para
transcrição e apresentação da informação originada do documento e/ou outras
fontes de informação;
n Destina-se a orientar a preparação e
compilação de referências de material
utilizado para a produção de documentos e para inclusão de bibliografias, resumos, resenhas, recensões e outros.

NBR 6028:2003

Estabelece os requisitos para redação e
apresentação de resumos.

NBR 10520:2002

Especifica as características exigíveis
para apresentação de citações em documentos.
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PARTE II
4 ORIENTAÇÕES PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA DA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ – REVISTA AMAZÔNICA
DE DIREITO – JOURNAL OF LAW
A revista da Procuradoria-Geral do Estado do Pará, com periodicidade
semestral dissemina artigos de autoria de seus Procuradores e artigos de
colaboração de outros autores.
Estas orientações aqui elencadas definem e mostram alguns caminhos
a serem seguidos por quem deseja publicar seus artigos. Nossa intenção é
a de facilitar e agilizar, o processo de composição dos trabalhos.
4.1 Orientações gerais
• Os trabalhos devem reportar-se a assuntos da área do Direito e ciências afins;
• Os artigos deverão ser preferencialmente inéditos, sem pendência
editorial em outro periódico;
• Caso o trabalho tenha sido apresentado anteriormente em eventos
públicos (Congressos, Seminários, Simpósios etc.), deverá ser feita referência ao evento;
• O autor deverá enviar seu trabalho ao Centro de Estudos da PGE-PA
– Comissão Editorial, em arquivos gravados modo digital via pen-drive
ou e-mail;
• Como fonte sugere-se usar o Time New Roman ou Arial, corpo 12,
com espaço duplo e papel A-4;
• No trabalho deverá constar a titulação acadêmica e, se for o caso,
cargo pelo qual o autor será referenciado;
• Os artigos publicados pela Revista poderão ser armazenados ou
transmitidos por qualquer sistema, forma ou meio eletrônico, magnético, óptico ou mecânico, sendo, em todos os casos, obrigatória a citação de autoria e a referida fonte bibliográfica;
• Nos artigos deverão ser indicadas no final do texto palavras-chaves
(palavras ou expressões que designem as ideias centrais do texto), as
quais possam facilitar posterior pesquisa ao trabalho.
Ex: Dano ecológico; Responsabilidade civil ambiental; Legislação ambiental;
Procuradoria-Geral do Estado
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• Os originais dos trabalhos publicados não serão devolvidos a seus
autores: as opiniões emitidas pelo autor em seu trabalho são de sua
exclusiva responsabilidade, não representado, necessariamente, o pensamento da Instituição;
• Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela
publicação dos trabalhos em nossa Revista em qualquer tipo de mídia
(papel, eletrônica etc.)
• Os trabalhos deverão ser preferencialmente redigidos na língua portuguesa;
• O autor receberá três exemplares de seu trabalho, quando editado.
4.2 Normalização bibliográfica
As Referências Bibliográficas deverão ser feitas de acordo com a NBR
6023/200261 (Norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT);

Exemplos:
• Um autor ROCHA, Ibraim José das Mercês. Ação civil pública e o
processo de trabalho. São Paulo: Ltr, 1996.
• Dois e três autores FERRAZ, Sérgio; DALARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2001.
• Mais de três autores MOTTA, Carlos Pinto Coelho et al. Responsabilidade Fiscal. Belo Horizontes: Del Rey, 2000.
• Autor Entidade INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (Brasil). Classificação Nacional de Patentes. 3.ed. Rio de Janeiro, 1979. v.9.
• Constituição PARÁ. Constituição (1989). Constituição do Estado do
Pará: promulgada em 5 de outubro de 1989. Belém: CEJUP, 1999.
• Leis, Decretos, Portarias etc. BRASIL. Decreto no 89.271 de 4 de janeiro de 1984. Dispõe sobre documentos e procedimentos para despacho
de aeronave em serviço internacional. LEX: Coletânia de Legilação e
Jurisprudência, São Paulo, v.48, p.3-4, jan./mar., 1984.

• Conferências, Congressos, Reuniões, etc. ALENCAR, Elody Nassar de. Sanções administrativas ambientais: a competência dos estados – membros no exercício do poder de polícia em matéria de
proteção ambiental. In: CONGRESSO NACIONAL DOS PROCURADORES DO ESTADO: teses e comunicações, 26., 2000, Goiânia. Anais...
Goiânia:2000.p.407-433.
• Dicionário HARADA, Kiyoshi. Dicionário de Direito Público. São Paulo: Atlas, 1999.
• Periódico no todo REVISTA DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
DO PARÁ. Belém: Imprensa Oficial do Estado, 1999-2002. Semestral.
• Artigos Periódicos ARAÚJO, José Henrique Mouta. Desapropriação
por interesse social para fins de reforma Agrária. Cadernos de Pós-Graduação em Direito da UFPA. Belém, v.1, n.3, p.83-109, abr./jun., 1997.
• Base de dados no todo CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OAB e o controle de Constitucionalidade. Brasília:
OAB, 2000. CD-ROM.
• E-mail MARINO, Anne Marie. TOEFL brienfieng number (mensagem pessoal). Mensagem recebida por educatoinfo@gets.org em
12maio1998.
• Artigo on-line SALGADO, Gustavo Vaz. Comentários à lei dos crimes
hediondos. Disponível em: <http://www.apriori.com.br/artigos/trabalho/364.htm>. Acesso em: 05 de abril de 2001
Quando se referencia várias obras do mesmo autor, substitui-se o
nome do autor das referências subsequentes por um traço equivalente a
seis espaços;
Todo destaque que se queira dar ao texto impresso deve ser feito com
o uso de itálico.
Citações de textos de outros autores deverão ser feitas entre aspas,
sem uso do itálico;
As notas de pé de páginas ou rodapé devem ser sucintas e conter a
mesma fonte do texto, no tamanho 10, sem espaçamento entre linhas,
com numeração progressiva e digitada na página onde as mesmas são
referenciadas;
As referências Bibliográficas devem vir em lista após o texto em ordem
alfabética e no rodapé.

6 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação: Referências: Elaboração, NBR 6023. Rio de Janeiro, 2002.
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5 DIRETRIZES PARA OS AUTORES
5.1 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
VII - Direito Minerário:
• Licenciamento, contrapartidas sociais e poder local.
• Recursos minerais, populações tradicionais e proteção ambiental.
16
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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;

5.2 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.
5.3 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.
5.4 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.
5.5 As informações e conceitos emitidos em artigos assinados são de
inteira responsabilidade de seus autores.

Procuradoria-Geral do Estado
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5.6 A bibliografia do artigo deve ser consistente e mostrar se for possível o posicionamento de doutrinadores estrangeiros sobre o tema.
5.7 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).
5.8 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.
5.9 Os títulos, títulos das divisões e subdivisões devem ser escritos em
letras minúsculas e em negrito, e numerados de forma progressiva.
5.10 O resumo em português, ressaltando objetivos, metodologia e
síntese das considerações finais, deverá conter no máximo 250 palavras.
5.11 As palavras-chave devem refletir as ideias elementares do texto, a
fim de guiar a pesquisa de terceiros interessados.
5.12 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.
5.13 As citações textuais de até três linhas devem ser inseridas no texto,
entre aspas e sem itálico.
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5.14 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.
5.15 O nome das obras nas referências bibliográficas deve ser grafado
em maiúsculas e não em negrito nem itálico.
5.16 As citações e as referências bibliográficas devem atender as normas da ABNT.
5.17 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).
5.18 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 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].
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5.19 As notas de rodapé devem ser numeradas ao longo do texto e utilizadas apenas quando efetivamente necessárias.
5.20 O Conselho Editorial se reserva o direito de não publicar os trabalhos que não observem as referidas diretrizes.

6 ENTREGA DOS TEXTOS E PRAZO DE SUBMISSÃO
6.1 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.

7 DIVULGAÇÃO DOS ARTIGOS SELECIONADOS
7.1 Uma vez aprovado para publicação, o Conselho Editorial da Revista
Amazônica de Direito- Journal of Law entrará em contato com o autor.
7.2 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.
7.3 Antes de publicados, os artigos selecionados poderão ou não passar por revisão ortográfica, a critério do Conselho Editorial.
7.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Editorial.

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.
6.2 Após a avaliação dos artigos, serão identificados os autores e divulgado o resultado.
6.3 O prazo de submissão dos artigos para a primeira edição da revista
é até o dia 20 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado ou não a
exclusivo critério do Conselho Editorial.
6.4 Após o prazo informado no item anterior, os artigos serão recebidos em fluxo contínuo e serão avaliados para as edições posteriores da
Revista
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