INSTRUÇÕES AOS AUTORES
A Revista De Jure publica artigos acadêmicos e ensaios de juristas
internacionais convidados, no campo do Direito e das ciências
afins, tendo como tema principal o estudo nas áreas de atuação
do Ministério Público. São elas: Direito Penal, Processual Penal,
Civil, Processual Civil, Coletivo,
Processual Coletivo,
Constitucional e Administrativo.
Os artigos devem ser obrigatoriamente inéditos, não podem ter
sido publicados previamente em nenhuma de suas versões nem
estar simultaneamente submetidos com finalidade de publicação
em outra revista, seja ela impressa ou digital.
Todos os artigos passam por avaliação preliminar por parte do
editor, oportunidade em que são avaliados os aspectos
meramente formais, como a compatibilidade de conteúdo com a
linha editorial da revista, o número de páginas, se há
identificação de autoria no corpo do texto, além de outros
elementos estéticos e metodológicos preliminares.
Uma vez preenchidos os requisitos preliminares, o artigo é
submetido à avaliação qualitativa pelo Conselho Editorial,
formado pelos conselheiros e por revisores ad hoc. O processo
de avaliação, adotado desde 2007, é a revisão cega de pares, ou
blind peer review, na qual os artigos são avaliados por, pelo
menos, dois pareceristas, que desconhecem a autoria do
trabalho. No caso de pareceres discordantes, o artigo é
submetido a um terceiro parecerista. As duplas de pareceristas
recebem os artigos de acordo com sua área de expertise.
Os autores são comunicados sobre a natureza dos pareceres,
garantidos o sigilo e o anonimato dos membros do Conselho
Editorial.
O Conselho Editorial emite seu parecer quanto aos trabalhos,
concluindo pela aprovação para publicação (apto), pela
necessidade de reformulação (apto com ressalvas), ou pela
rejeição (inapto). Caso existam alterações recomendadas, o autor

é cientificado para, se desejar, incorporar as modificações
sugeridas, ou motivar a desnecessidade das alterações, as quais
serão encaminhadas à Diretoria de Produção Editorial do Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional para nova avaliação, a
critério do editor.
Os resultados do processo são inapeláveis em todos os casos.
A revista se reserva o direito de não publicar o artigo caso o autor
discorde da avaliação qualitativa, o editor decida conservar o
posicionamento dos pareceristas e o autor mantenha sua
discordância.
Normas de submissão
Para submissão dos trabalhos, é necessário observar as seguintes
normas de publicação para os autores:
1. Os artigos inéditos serão avaliados quanto a seu mérito
científico, sua adequação aos requisitos da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT) e às normas adotadas pela respectiva
publicação, sendo de responsabilidade do autor a adequação e
formatação dos trabalhos. A adequação e formatação dos
trabalhos de responsabilidade dos autores.
Os ensaios de juristas estrangeiros convidados poderão ser
escritos em português, inglês, espanhol ou italiano.
2. Os trabalhos deverão ser enviados através da página eletrônica
www.mpmg.mp.br/dejure.
3. O Ministério Público não se responsabilizará pelas opiniões,
ideias, e conceitos emitidos nos trabalhos, por serem de inteira
responsabilidade de seu(s) autor(es).
4. Todos os artigos serão submetidos à leitura de, pelo menos,
dois pareceristas, garantidos o sigilo e o anonimato tanto do(s)
autor(es) quanto dos membros do Conselho Editorial (revisão
cega de pares). No caso de pareceres divergentes, o artigo sem

identificação de autoria será submetido à análise de um terceiro
parecerista.
5. Será prestada uma contribuição autoral pela licença da
publicação dos trabalhos nas revistas correspondente a até dois
exemplares da revista em cujo número o trabalho tenha sido
publicado.
6. Os artigos encaminhados para a Revista De Jure deverão ter o
mínimo de 10 (dez) e máximo de 30 (trinta) páginas.
7. Não deverão constar no corpo do texto quaisquer informações
que permitam ao Conselho Editorial a identificação do autor, de
modo a assegurar-se a revisão cega de pares.
Seguem as normas de padronização dos artigos:
I - Os parágrafos deverão ser justificados. Não devem ser usados
deslocamentos com a régua, não se deve utilizar o tabulador
<TAB> para determinar parágrafos: o próprio <ENTER> já os
determina automaticamente. Como fonte, usar o Arial, corpo 9.
Os parágrafos devem ter entrelinha simples; as margens superior
e inferior 2,5 cm e as laterais 3,0 cm. O tamanho do papel deve
ser A4.
II - O artigo deve obrigatoriamente conter título em português e
inglês, resumo, palavras-chave, abstract, key words, sumário,
introdução, conclusão ou considerações finais e referências
bibliográficas. O resumo deve ter entre 100 e 150 palavras e, no
máximo, cinco palavras-chave, na língua de origem do texto e
respectivas traduções em inglês (abstract e key words). O
resumo apresenta a ideia geral do tema, objetivos, métodos de
pesquisa, resultados e conclusões, redigidos de forma objetiva e
concisa. As palavras-chave representam o conteúdo do trabalho.
As referências bibliográficas listam as obras citadas no texto e
devem ser organizadas em ordem alfabética.
III - O sumário deverá constar os itens com até 3 (três) dígitos,
como no exemplo:

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Responsabilidade civil ambiental.
2.1. Legislação. 2.2. Normatização.
IV - Todo destaque que se queira dar ao texto bem como palavras
estrangeiras, neologismos e acepções incomuns deverá ser feito
com o uso de itálico. Jamais deve ser usado o negrito para
destacar trechos do texto.
V - Unidades de medida devem seguir os padrões do Sistema
Internacional de Unidades (SI), elaborados pelo Bureau
Internacional de Pesos e Medidas (BIPM) [www.bipm.org]; em
casos excepcionais, a unidade adotada deve ser seguida da
unidade expressa no SI entre parênteses.
VI - Trabalhos que exijam publicação de gráficos, quadros, tabelas
ou qualquer tipo de ilustração devem apresentar as respectivas
legendas, citando a fonte completa e sua posição no texto. Os
arquivos devem ser encaminhados separadamente e, sempre que
possível, no formato original do programa de elaboração (por
exemplo: CAD, CDR, EPS, JPG, TIF, XLS) e as imagens, com alta
definição (mínimo de 300 dots per inchs [DPIs]); para mapas ou
micrografias, devem estar explícitas as marcas de escala.
VII - Citações com até 3 (três) linhas podem ser feitas de duas
formas:
Oliveira e Leonardos (1943, p. 146) dizem que a "[...] relação da
série São Roque com os granitos porfiróides pequenos é muito
clara".
Outro autor nos informa que "[...] apesar das aparências, a
desconstrução do logocentrismo não é uma psicanálise da
filosofia [...]" (DERRIDA, 1967, p. 293).
As citações de textos com mais de 3 (três) linhas deverão ser
feitas com recuo esquerdo de 4 cm e tamanho de fonte 8, sem
aspas.

VIII - As notas de rodapé devem ser feitas com fonte Times New
Roman, corpo 8. As notas de rodapé deverão conter somente
anotações concernentes ao texto, mas que não se insiram no
desenvolvimento lógico deste.
IX - As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com
a NBR 6023/2002 (Norma Brasileira da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT) e deverão estar dispostas em ordem
alfabética, da seguinte forma:
a) Referência de Livro: Os elementos essenciais são: autor(es) do
livro, título do livro (título principal em itálico), edição, local,
editora e data da publicação.
BUARQUE, C. Benjamim. 2. ed. São Paulo: Companhia das
Letras, 2004.
b) Livro (parte): Os elementos essenciais são: autor(es) da parte,
título da parte, autor(es) do livro, título do livro (título principal
em itálico), edição, local, editora, data da publicação e intervalo
de páginas da parte.
DERENGOSKI, P. R. Imprensa na Serra. In: BALDESSAR, M. J.;
CHRISTOFOLETTI, R. (Org.). Jornalismo em perspectiva.
Florianópolis: Editora da UFSC, 2005. p. 13-20.
c) Livro (meio eletrônico): Os elementos essenciais são os
mesmos do livro ou da parte do livro, porém acrescidos do
endereço eletrônico e data de acesso (se o meio for on-line).
ASSIS, M. de. Memórias póstumas de Brás Cubas. São Paulo:
Virtual
Books,
2000.
Disponível
em:
<http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/port/download/Memo
rias_Postumas_de_Bras_Cubas.pdf>. Acesso em: 31 dez. 2004.
FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionário Aurélio. 3. ed. São Paulo:
Positivo, 2004. 1 CD-ROM.

d) Periódico (parte): Os elementos essenciais são: autor(es) da
parte, título da parte, título do periódico (título principal em
itálico), local, fascículo (número, tomo, volume etc.), intervalo de
páginas da parte e data da publicação.
BIARNÈS, J. O significado da escola nas sociedades do século XXI:
o exemplo da escola francesa. EccoS: Revista Científica, São
Paulo, v. 6, n. 2, p. 107-128, jul./dez. 2004.
e) Periódico (meio eletrônico): Os elementos essenciais são os
mesmos da parte do periódico, porém acrescidos do endereço
eletrônico e da data de acesso (se o meio for on-line).
BIARNÈS, J. O significado da escola nas sociedades do século XXI:
o exemplo da escola francesa. EccoS: Revista Científica, São
Paulo, v. 6, n. 2, p. 107-128, jul./dez. 2004. Disponível em:
<http://portal.uninove.br/marketing/cope/pdfs_revistas/eccos/ecc
os_v6n2/eccosv6n2_jeanbianes_traddesire.pdf>. Acesso em: 31
dez. 2004.
f) Trabalho acadêmico: Os elementos essenciais são: autor(es) do
trabalho acadêmico, título do trabalho acadêmico (título
principal em itálico), data da apresentação, definição do trabalho
(dissertação, monografia, tese etc.), titulação visada, instituição
acadêmica (incluindo escola, faculdade, fundação etc.), local e
data da publicação.
HARIMA, H. A. Influência da glucana na evolução do lúpus
murino. 1990. Tese (Doutorado) - Escola Paulista de Medicina,
Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, 1990.
XAVIER, E. F. T. Qualidade nos serviços ao cliente: um estudo de
caso em bibliotecas universitárias da área odontológica. 2001.
Dissertação (Mestrado em Ciências da Comunicação) - Escola de
Comunicações e Artes, Universidade de São Paulo, São Paulo,
2001.
g) Trabalho apresentado em evento: Os elementos essenciais são:
autor(es), título do trabalho apresentado seguido da expressão

"In:", nome do evento, numeração do evento (se houver), ano e
local da realização do evento, título do documento em itálico
(anais, atas, etc.), local, editora, data de publicação, página inicial
e final da parte referenciada.
DE NIL, L. F.; BOSSHARDT, H-G. Studying stuttering from a
neurological and cognitive information processing perspective.
In: WORLD CONGRESS ON FLUENCY DISORDERS, 3., 2001,
Nyborg. Annals. Nyborg: IFA, 2001. p. 53-58.
X – Recomenda-se consulta ao portal eletrônico <www.bn.br>, a
ser acessado através do seguinte caminho de navegação: função
principal / serviços a profissionais / catálogos de autoridades de
nomes, para pesquisa a respeito da forma correta de entrada
acadêmica de nomes de pessoas.
XI - Os textos enviados devem adotar as regras do Novo Acordo
Ortográfico da Língua Portuguesa.

GUIDELINES TO AUTHORS
De Jure publishes academic articles in Portuguese and essays by
invited international authors in their original languages, on areas
of Law and related areas, specially that interest the Public
Prosecution Service: Criminal Law, Criminal Procedure Law, Civil
Law, Civil Procedure Law, Collective Law, Collective Procedure
Law, Constitutional Law and Administrative Law.
The academic articles submitted to De Jure must be original and
they must have abstract, key words and title in Portuguese and
English. All articles are analyzed by the Editor on regard to
aspects such as minimum and maximum of pages, if they are
unidentified, theoretical line compatibility and form. Provided
they meet formal aspects, articles are submitted to the Editorial
Board members for them to perform qualitative analysis by means
of double peer blind review. The unidentified articles are
submitted to at least two peers, according to their area of
expertise. In case of disagreement on whether the article can be
published or not, they are re-submitted to a third member of the
Editorial Board. The double peer blind review process has been
used since 2007.
Essays submitted to the Journal De Jure should have a minimum
of 15 pages and a maximum of 30 pages. Authors will receive two
copies of the journal as authorial contribution. Essays can be sent
in English, Portuguese, Italian or Spanish.
Authors can send their essays after filling in the specific form and
uploading the file in the site www.mpmg.mp.br/dejure, where
they can also find all issues already published, as well as the
guidelines to authors in both English and Portuguese.
Submission
Authors who wish to submit articles or essays must access the site
www.mpmg.mp.br/dejure, fill in the form and upload the article

in the format Microsoft Word for Windows. Authors must follow
the guidelines below:
I – The paragraphs must be justified. Use <ENTER> for spacing.
The space between lines should be simple and the space between
paragraphs should be also simple. Do not use the rule for
retreating. Use the font Arial, size 9. The top and bottom margins
should be 2.5 cm and the left and right margins should be 3.0
cm. The size of the paper should be A4.
II – The articles must be accompanied by an abstract in English
(between 100 and 150 words) and key words (maximum of five).
III – A list of bibliographical references must be provided at the
end of the article (a sample list of bibliographical references is
provided at the end of this document).
IV – Articles should contain a brief heading at the beginning of
each section, for example as follows:
SUMMARY: 1. Introduction. 2. Environmental Responsibility. 2.1.
Legislation. 2.2. Brazilian Experience. 3. Conclusion. 4.
Bibliography.
V – Any emphasis should be made by marking the words,
expressions, or phrases with italics.
VI – Measurement units should preferably be the international
system of units (SI).
VII – Any foreign words should be marked with italics.
VIII – Any articles that have graphs, tables, or any other kind of
illustrations must have a respective legend, with the complete
bibliographical reference. The files should be sent separately in
the original format of the illustration (for example: CAD, CDR,
EPS, JPG, TIF, XLS). Images should be of high definition
(minimum of 300 dots per inchs [DPIs]); maps must be drawn in
scale and so indicate.

IX – Quotations with less than 4 lines can be made in two
different ways:
Jakobs and McArthur (1943, p. 146) argue that “[...] due to
eradication of infected cattle and pasteurization of milk M. bovis
(a zoonotic cause of tuberculosis) is rarely seen in the United
States.”
Nevertheless, there has been criticism on that issue: “[...] The
BCG vaccine (Bacillus de Calmette et Guerin, an attenuated
strain of M. bovis) has not been effective. In the US, where the
incidence of tuberculosis is low, widespread vaccination is not
practiced (MCGREGOR; FOX; JANSEN, 1999, p. 45).
Quotations that exceed 4 lines should be in font Arial 8, without
quotation marks and with left retreat of 4 cm.
Most fungi explore their surroundings by
producing miles of fine, branching
filaments called hyphae, but most yeasts
have become more or less unicellular,
with rounded cells. This is often an
adaptation to living in a liquid medium
of high osmotic pressure. This usually
means media with a high sugar content,
such as is found in the nectaries of
flowers or on the surface of fruits, where
if they present the least possible surface
area (as close to spherical as possible), it
makes it easier for them to control the
movement of dissolved substances in and
out of their cells (PICARD, 2001, p. 54).
X – Footnotes: font Times New Roman 8. Footnotes should not
be used for bibliographical references. Rather, they should be
used to comment on an idea that is not part of the normal
development of the text, but is a related issue. Bibliographical
references are dealt with as follows.

XI – Bibliographical references should be made according to
examples below and must be placed in alphabetical order:
a) Book reference: The essential elements are: authors of the
book, title of the book, edition, place, publishing company, date
of the publication.
O’LEARY, W. M. (Org.). Practical Handbook of Microbiology. 2nd
ed. New York: CRC Press, 1989.
b) Book (section or chapter): The essential elements are:
authors of the section or chapter, title of the section of chapter,
authors of the book, title of the book, edition, place, publishing
company, date of the publication and pages of the chapter.
SMILBERT, R. M. The Spirochaetales. In: O’LEARY, W. M. (Org.).
Practical Handbook of Microbiology. 2nd ed. New York: CRC
Press, 1989. p. 130-145.
c) Book (electronic media): The essential elements are the
same as those required for published books or sections of a book,
in addition to the electronic address and date of the last access
on-line.
ASSIS, M. de. Memórias póstumas de Brás Cubas. 1st ed. São
Paulo: Virtual Books Publishing Co., 2000. Available at:
<http://virtualbooks.terra.com.br/freebook/port/download/Memo
rias_Postumas_de_Bras_Cubas.pdf>. Acessed on: Dec. 31st, 2004.
d) Journal (one article): The essential elements are: authors of
the article, title of the article, title of the journal, place of
publishing, issues (number, volume, etc.), specific pages of the
article and date of the publication.
BIARNÈS, J. The meaning of education in the societies from the
XXI Century (the example of the French School). Canadian
Journal of Education, Ottawa, v. 6, n. 2, p. 107-128, jul./dec.
2004.

e) Journal (electronic media): The essential elements are the
same required for published journals, in addition to the
electronic address and the date of the last access on-line.
BIARNÈS, J. The meaning of education in the societies from the
XXI Century (the example of the French School). Canadian
Journal of Education, Ottawa, v. 6, n. 2, p. 107-128, jul./dec.
2004.
Available
at:
<http://www.cssa.ca/marketing/cope/pdfs_journals/cje_v6n2/ecco
sv6n2_jeanbianes_traddesire.pdf>. Acessed on: Dec. 31st , 2004.
f) Academic work: The essential elements are: names of the
author(s), title of the academic work, presentation date,
definition of the work (thesis, dissertation, monograph, etc.), title
obtained, academic institution (including the name of the college
or university), place of presentation and date.
DE NIL, L. F.; BOSSHARDT, H-G. Studying stuttering from a
neurological and cognitive information processing perspective.
In: WORLD CONGRESS ON FLUENCY DISORDERS, 3., 2001,
Nyborg. Annals. Nyborg: IFA, 2001. p. 53-58.
HARIMA, H. A. The influence of glucan in the evolution of
murine lupus. 1990. Thesis (Doctorate) – São Paulo Medical
College, Federal University of São Paulo, São Paulo, 1990.

