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Biblioteca “César Salgado” do Ministério Público do Estado de São Paulo 

 

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA  

 AVISO Nº 186/2018 – PGJ, DE 18 DE MAIO DE 2018 

(PT. Nº 39.109/2018-MPSP) 

 

 Abertura de prazo para submissão de artigos jurídicos, com 

vistas à publicação na edição nº 209 da Revista Justitia. 

 

O Procurador-Geral de Justiça, no uso de suas atribuições legais e a pedido da Diretoria da Revista 

Justitia, torna pública a abertura de prazo para submissão de artigos jurídicos, com vistas à 

publicação na edição nº 209. 

1. Os artigos jurídicos deverão observar a seguinte configuração: laudas de 210 x 297mm (papel A4); 

margens de 3,0cm – sem deslocamentos ou recuos. Fonte: Times New Roman. Corpo: 12. Entrelinhas: 

simples. Formatação: sem tabulação. Alinhamento: justificado. Nota de rodapé: corpo 9. Total de 

laudas: mínimo 10 – máximo 20 – incluindo tabelas e figuras. Salvar em formato doc (Word). Não usar 

sublinhado e grifo. Negrito somente nos títulos e subtítulos. Língua estrangeira, usar itálico. Resumo em 

português de 100 a 250 palavras (Norma ABTN – NBR 6028). Palavras chave em português: no máximo 

cinco palavras. Abstract em inglês de 100 a 250 palavras (verter para o inglês, o resumo em 

português). Keywords palavras-chave em inglês (verter para o inglês, as palavras chave em 

português): no máximo cinco palavras. Numeração progressiva para o sumário. Citações e notas de 

rodapé no pé-da-página (NBR 10520); Referências bibliográficas: as fontes de consulta utilizadas pelo 

autor, conforme a norma (NBR 60230, de agosto de 2002), no final do artigo, em ordem alfabética. 

Em folha à parte: nome, cargo, endereço, telefone, e-mail; pequeno currículo do autor(es) – três 

linhas no máximo. Texto impresso em p/b (preto e branco). 

2. Os artigos deverão ser encaminhados até o dia 15 de julho de 2018 para o endereço 

justitia@mpsp.mp.br ou revistajustitia@mpsp.mp.br. 

 

 

Publicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n.92, p.58, de 19 de Maio de 2018. 

Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n.94, p.64, de 23 de Maio de 2018. 

Republicado em: Diário Oficial: Poder Executivo – Seção I, São Paulo, v.128, n.98, p.58, de 29 de Maio de 2018. 
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