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EDITAL DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS Nº 1/2022 
 
 

I Congresso dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário 
  
O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Inteligência 
da Justiça de Minas Gerais – CIJMG, em parceria com o Centro Local de Inteligência da 
Justiça Federal – CLI/TRF6, realizará, no ano de 2023, o I Congresso dos Centros de 
Inteligência do Poder Judiciário com o Tema: Tratamento Adequado dos Conflitos e Gestão 
de Precedentes nos Centros de Inteligência Judiciários. 
 
Em etapa preparatória do evento, haverá a apresentação de artigos doutrinários 
previamente selecionados. Em razão disso, comunica-se a abertura de prazo para a 
submissão de artigos científicos. 
 
A produção científica deve investigar a atuação dos Centros de Inteligência sob a ótica da 
comunidade jurídica, tendo como foco o objeto do Congresso (tratamento adequado dos 
conflitos e gestão de precedentes), de modo a possibilitar a troca de informações e a 
ampliação de conhecimentos acerca da matéria, além da aproximação dos profissionais que 
atuam nos Centros de Inteligência, visando à troca de experiências. 
 
Os trabalhos aprovados para publicação, nos termos dos critérios informados ao final deste 
edital, poderão integrar obra coletiva a ser lançada pelo CIJMG. 
  
 
1. CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 
 
Os artigos deverão ser encaminhados exclusivamente pelo e-mail cijmg@tjmg.jus.br, até o 
dia 23 de fevereiro de 2023, observados todos os critérios técnicos abaixo descritos. 
 
A mensagem do e-mail deverá conter: 
• Título do artigo; 
• Identificação com nome completo do autor; 
• Minicurrículo do autor. 
 
O campo “assunto” do e-mail deverá conter o nome do artigo, seguido do nome do autor. 
 
O artigo deverá estar acompanhado da autorização de publicação assinada, conforme 
modelo que instrui este edital. 
  
 
2. DO PÚBLICO-ALVO E DAS REGRAS DE SUBMISSÃO 
 
Poderão se inscrever como articulistas magistradas, magistrados, servidoras, servidores do 
Poder Judiciário, membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, advogados 
públicos e privados, professores da área jurídica, estudantes, colaboradoras e 
colaboradores do sistema de justiça em geral. 
 
Os artigos científicos poderão ter autoria compartilhada, admitindo-se o máximo de três 
coautores, desde que todos os autores estejam devidamente identificados no artigo. 
 
Os artigos científicos deverão ser inéditos (vedado, portanto, o plágio), que deverá ser 
acompanhado da declaração que autoriza a publicação do artigo, conforme modelo anexo 
que instrui este edital. 
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Trabalhos de conclusão de curso, dissertações de mestrado e teses de doutorado não serão 
aceitos. 
 
O(a) autor(a) não poderá́ submeter mais de um artigo à presente chamada, ainda que em 
coautoria. 
 
 
3. EIXOS TEMÁTICOS 
 
O artigo deverá versar sobre tema correlato ao objeto do Congresso: “Tratamento Adequado 
dos Conflitos e Gestão de Precedentes nos Centros de Inteligência do Poder Judiciário”. 
  
 
4. REQUISITOS DE ESTRUTURAÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 
Os artigos deverão ser redigidos segundo as normas da ABNT – Associação Brasileira de 
Normas Técnicas. 
 
Deverão ser observadas as seguintes regras de formatação: 

• Folha em formato A4 (21cm X 29,7cm); 

• Formato do documento: Microsoft Word (.doc); 

• Margens: esquerda e superior com 3 cm, direita e inferior com 2 cm; 

• Fonte Arial, tamanho 12 para o corpo do texto, inclusive resumo, e 10 para citações 
de mais de 3 linhas, fonte de ilustrações, notas de rodapé; 

• Alinhamento: justificado; 

• Recuo do parágrafo de 2 cm. Espaço entre linhas de 1,5 para o corpo do texto, com 
exceção de citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, referências e resumo, que 
deverão ser redigidos com espaço simples entre linhas; 

• Recuo de 4 cm para citações com mais de 3 linhas; 

• As seções principais (1, 2, 3…) deverão estar em negrito. 

• Títulos sem indicativo numérico (agradecimentos, referências, apêndice, anexo) 
deverão ser alinhados à esquerda e em negrito. O resumo deverá conter de 150 a 
250 palavras, e deverá ser seguido de 3 a 5 palavras-chave. 

• O artigo científico deverá conter, no mínimo, 8 (oito) e, no máximo, 15 (quinze) 
páginas. 

 
 
5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
 
Os artigos científicos serão avaliados, selecionados e classificados para publicação, 
observando-se: 
a) relevância e pertinência temática; 
b) fundamentação jurídica e rigor científico; 
c) profundidade e criatividade da abordagem; 
d) atualidade das informações e das referências bibliográficas; 
e) correção gramatical; 
f) clareza, coerência e concisão das ideias; 
g) adequação às regras de apresentação. 
 
  
6. AVALIAÇÃO DO ARTIGO 
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Os artigos científicos aprovados na análise preliminar (avaliação do cumprimento dos 
requisitos formais estabelecidos neste edital) serão submetidos a avaliação cega pelo 
Conselho Editorial e poderão ser aprovados com ou sem ressalvas. 
 
6.1 A aprovação poderá consistir, a critério do Conselho Editorial, em: 

a) Aprovação para apresentação – apresentação oral durante o evento preparatório 
do Congresso; e/ou 
b) Aprovação para publicação em obra coletiva a ser lançada pelo CIJMG. 

 
Após a aprovação do Conselho Editorial, a equipe de apoio providenciará a revisão final em 
relação à forma, ortografia, sintaxe, concordância, regência e adequação ao formato exigido 
no presente edital. 
  
 
7. DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 
 
O envio de artigo, nos termos deste edital, importará permissão para que o CIJMG efetue as 
adaptações necessárias, conforme previsto neste edital, providencie sua publicação e efetue 
os atos de divulgação necessários. 
 
Compartilhar - copiar e redistribuir o material em qualquer suporte ou formato. 
 
Adaptar - remixar, transformar e criar, a partir do material, para qualquer fim. 
 
Concordar em ter dados coletados e armazenados de acordo com a declaração de 
privacidade, conforme modelo que instrui este edital. 
 
  
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A não aprovação de artigo científico pelo Conselho Editorial pressupõe o descumprimento 
de um ou mais dos requisitos descritos neste edital, ficando o Conselho Editorial 
desobrigado de prestar qualquer esclarecimento. 
 
Não caberá recurso da decisão relativa à seleção dos artigos científicos para fins de 
apresentação no evento Pré-Congresso ou para publicação. 
 
Os(as) autores(as) serão inteiramente responsáveis por citações, referências, titularidade, 
originalidade dos artigos científicos e pelas opiniões manifestadas. 
 
A submissão de artigos científicos implicará a anuência incondicional aos termos deste 
Edital e a cessão total, irrevogável e gratuita dos direitos autorais. 
 
Não serão devidos direitos autorais ou qualquer outro tipo de remuneração pela publicação 
dos artigos e/ou sua apresentação, independentemente do suporte ou formato em que se 
apresente o fascículo publicado. 
  
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2022. 
 
 

RONALDO SOUZA BORGES 
Juiz Coordenador do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais 
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ANEXO 
(a que se refere o item 2 do Edital) 

  
Declaração de Direito Autoral e Autorização para Publicação de Artigo 

 
Ao Conselho Editorial do Centro de Inteligência da Justiça de Minas Gerais (TJMG) e do 
Centro Local de Inteligência da Justiça Federal (TFR6). 
  
Srs. Membros do Conselho Editorial, 
  
Em conformidade com o Edital de Submissão de Artigos, autorizo(amos), como 
respectivo(s) autor(es), a publicação, em forma impressa e/ou eletrônica, do artigo técnico-
jurídico de autoria individual/coletiva intitulado 
“______________________________________________________________”, observadas 
as seguintes condições: 
 
1. Esclareço(cemos) que não firmei(amos), até a presente data, com nenhuma editora ou 
empresa de mídia, contrato ou qualquer outro documento que lhes autorize, em caráter 
exclusivo, a edição do artigo aqui especificado.  
 
2. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a encaminhar o texto para o TJMG, por meio do 
CIJMG, na sua versão original acabada, em um único arquivo, devidamente acompanhado 
desta autorização para publicação, para fins de avaliação, revisão e diagramação. 
 
3. Declaro(amos) ter conhecimento de que, na editoração da obra, serão adotados os 
padrões ortográficos e editoriais utilizados pelo TJMG, além da aplicação integral de sua 
identidade visual, com o que me(nos) manifesto(amos) de acordo. 
 
4. Comprometo-me (Comprometemo-nos) a acompanhar todas as eventuais convocações, 
na forma do edital. 
 
5. Manifesto(amos) minha(nossa) concordância definitiva com a sua publicação, 
ficarei(emos) impedido(s) de reivindicar qualquer outra modificação no texto, sejam quais 
forem as razões por mim(nós) apresentadas. 
 
6. A publicação ora autorizada será feita sem contrapartida pecuniária pelo TJMG/TRF6. 
 
7. Declaro(amos) que o trabalho apresentado é de minha(nossa) autoria, assumindo 
publicamente a responsabilidade pelo seu conteúdo. 
 
8. Caso eu(nós) esteja(mos) utilizando a criação de terceiros no contexto de minha(nossa) 
obra a ser publicada pelo TJMG/TRF6, declaro(amos) que o faço(fazemos) com autorização 
e/ou licença de seus titulares, conforme o ordenamento normativo nacional e, em especial, o 
disposto na Lei nº 9.610/98. 
 
9. Caso o TJMG/TRF6 venha a ser responsabilizado por qualquer utilização considerada 
indevida, assumirei(emos) e responderei(emos) perante terceiros, com exclusividade, de 
modo a isentar o TJMG/TRF6 de quaisquer questionamentos extrajudiciais ou mesmo 
judiciais que eventualmente venham a ocorrer. 
 
10. Transfiro(transferimos) ao TJMG/TRF6 a exploração de todos os direitos autorais e 
patrimoniais sobre a edição em forma impressa e/ou eletrônica aqui autorizada, 
renunciando, portanto, a quaisquer contraprestações em meu(nosso) favor, sejam estas de 
que natureza forem. 
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11. Estou(amos) ciente(s) de que o TJMG/TRF6 detém total autonomia para a publicação de 
outras edições desta obra, em forma impressa e/ou eletrônica, sem necessidade de nova 
autorização da minha(nossa) parte, visando ao interesse público e institucional, em qualquer 
tempo. 
 
12. Declaro(amos), finalmente, que assumo(assumimos) total responsabilidade pelo 
conteúdo do texto cuja publicação estou(estamos) autorizando. 
 
Atenciosamente, ________________________________ (assinatura) 
 
 
Nome completo: 
CPF: 
Endereço: 
Telefone: 
E-mail: 
(Na hipótese de autoria compartilhada, inserir as informações acima para cada autor[a].) 
 
 


