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EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS E TRABALHOS JURÍDICOS DA 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI 

 

REGULAMENTO 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º A Procuradoria Geral do Município de Niterói, com o intuito de incentivar a 

produção intelectual dos Procuradores do Município, bem como estimular o debate de 

questões relevantes ao papel institucional da Advocacia Pública no âmbito municipal, 

promove a sua 1ª Chamada de Trabalhos Jurídicos para Edição da Revista Jurídica da 

Procuradoria Geral do Município, que será regido pelas normas deste Regulamento. 

Parágrafo único  O CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos da PGM será responsável 

pela organização e efetivação da seleção. 

Art. 2º A inscrição no certame implica a plena ciência e aceitação, por parte dos 

concorrentes, de todas as exigências e requisitos previstos neste Regulamento e no 

Regimento Interno da RJPGMNIT, sendo certo que o descumprimento de qualquer uma 

delas poderá acarretar a desclassificação. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º  Podem se inscrever na chamada em questão todos os Procuradores do 

Município de Niterói ativos e inativos. 

Art. 4º  As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas no período compreendido 

entre 21/07/2020 até 21/08/2020, exclusivamente pelo correio eletrônico 

cejur@pgm.niteroi.rj.gov.br, na forma prevista neste regulamento. 

Art. 5º O ato de inscrição deverá ser realizado através do envio de e-mail para o 

endereço eletrônico cejur@pgm.niteroi.rj.gov.br com o assunto: “1º Edital de Chamada 
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de Trabalhos Jurídicos da PGM Niterói - Procuradores”, contendo em seu teor, 

apenas: 

a) 02 (duas) versões do trabalho, sendo 01 (uma) em arquivo formato .pdf e a outra 

em formato Word, ambas sem identificação do candidato;  

b) a Ficha de inscrição do candidato (na forma do Anexo I), e Declaração (na 

forma do Anexo II), inteiramente preenchidas e assinadas por escrito, em 

formato .pdf. 

§ 1º Também no ato de inscrição deverá o candidato indicar, na Ficha de Inscrição 

(Anexo I), a área jurídica da Revista Jurídica da PGM a que deseja submeter o seu 

trabalho.  

§ 2º  A RJPGMNIT será dividida nas seções de Direito Administrativo, Direito 

Constitucional, Direito Tributário, Direito Processual, Direito Urbanístico e Ambiental, 

nos termos do art. 20 do seu Regimento Interno.  

§ 3º A inscrição considerar-se-á efetuada com o envio da confirmação da inscrição pelo 

CEJUR, que será realizada por e-mail em resposta à submissão do candidato, contendo 

o respectivo número de inscrição.   

§ 4º  Serão indeferidos os pedidos de inscrição que não estiverem acompanhados dos 

arquivos nos formatos indicados, bem como dos documentos e dados exigidos neste 

artigo. 

§ 5º  Não serão aceitos e serão considerados não inscritos quaisquer trabalhos entregues 

fora do prazo previsto no caput ou por outros meios que não o referido neste artigo, 

sendo vedados, inclusive, a entrega do arquivo impresso e o envio por correio postal.  

Art. 6º A Procuradoria Geral do Município não se responsabiliza por solicitações de 

inscrição não recebidas, por qualquer motivo, sejam de ordem técnica dos 

equipamentos, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, 

bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 
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Art. 7º Os artigos jurídicos recebidos serão reunidos em um único e-mail, que será 

encaminhado à Comissão de Avaliação pelo CEJUR, de forma não identificada e com 

os cuidados necessários a manter o sigilo da identidade dos candidatos. 

Art. 8º Após o término do período de inscrição, será divulgada no sítio eletrônico da 

PGM (http://pgm.niteroi.rj.gov.br/) a lista completa dos inscritos, todos identificados 

somente pelo número de inscrição. 

§1º Os candidatos que procederem à inscrição nos moldes dos artigos 4º e 5º e cujo 

número de inscrição não constar na lista referida no caput poderão apresentar 

impugnação por e-mail endereçado ao CEJUR (cejur@pgm.niteroi.rj.gov.br), no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis contados da divulgação da listagem, dirigida à Comissão 

Organizadora e entregue na forma do artigo 5º. 

§ 2º Após análise das impugnações referidas no parágrafo anterior, ou do decurso do 

prazo nele previsto sem ter sido apresentada impugnação, será divulgada a lista 

definitiva de inscritos, na forma do caput.  

 

DOS TRABALHOS JURÍDICOS 

Art. 9º Serão admitidos para publicação na Revista Jurídica da Procuradoria Geral do 

Município de Niterói artigos, pareceres, ensaios, resenhas de livros, resumos de teses e 

dissertações, peças jurídicas e comentários de julgados relevantes cujos temas sejam 

afetos à Advocacia Pública no âmbito municipal, nas áreas de Direito Administrativo, 

Constitucional, Tributário, Processual, Urbanismo e Ambiental.  

Parágrafo único Os pareceres publicados na Revista Jurídica da Procuradoria Geral do 

Município de Niterói somente serão admitidos se definitivamente aprovados pelo 

Procurador Geral do Município de Niterói.  

Art. 10 Os trabalhos poderão ser invididuais ou ter até 3 (três) autores, observando-se 

nesse caso, a titulação mínima de mestre de pelo menos 1 (um) autor.  

Art. 11 Os trabalhos deverão ser escritos em Língua Portuguesa e observar os seguintes 

critérios formais: 

http://pgm.niteroi.rj.gov.br/
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I – O documento deverá ser elaborado no formato Word, com letra em fonte Times New 

Roman, tamanho 12, e espaçamento 1,5, justificado, com margem superior e esquerda 

de 3,0 cm, inferior e direita de 2,0 cm; 

II – A formatação do parágrafo deverá observar o recuo de 2,0 cm, justificado, 

espaçamento entre linhas de 1,5 cm e o espaçamento antes e depois do parágrafo de 0,0 

cm. 

III - As páginas deverão ser numeradas no canto superior à direita em algarismos 

arábicos, devendo-se numerar, inclusive, a introdução e a bibliografia. 

IV – As citações deverão ser realizadas na forma estipulada pela norma da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), incluindo todos os dados, como tabelas, mapas, 

gráficos e fotos/ ilustrações.  

V – A formatação de eventual citação no corpo do texto deverá observar a fonte de 

tamanho 10, espaçamento simples entre linhas, com afastamento à esquerda de 4,0 cm.  

VI - A formatação das notas de rodapé deverá observar a letra tamanho 10, espaçamento 

simples entre linhas, justificado, e os eventuais destaques no texto devem ser feitos em 

itálico. 

VII – As referências bibliográficas ao final do trabalho deverão a seguinte formatação: 

sobrenome do autor em letras maiúsculas; vírgula; nome do autor em letras minúsculas; 

ponto; título da obra em itálico (somente a primeira letra em maiúscula); ponto; número 

da edição (a partir da segunda); ponto; local; dois pontos; editora (não usar a palavra 

“editora”); vírgula; ano da publicação; ponto. A partir da segunda citação da mesma 

obra, pode-se grafar apenas o nome do autor, ponto, título reduzido em itálico, vírgula, 

cit., vírgula, e página. 

VIII – O trabalho deverá conter, no início, um Resumo/abstract do seu conteúdo, de no 

mínimo 3 (três) e no máximo 8 (oito) linhas, em Língua Portuguesa e em Inglês; 

IX – O trabalho deverá conter, ainda, a indicação de 3 (três) a 5 (cinco) palavras-

chave/keywords, em Língua Portuguesa e em Inglês. 
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Parágrafo único – O número de laudas do trabalho deve ser adequado ao assunto 

abordado, não havendo previsão de número mínimo e máximo de páginas. 

Art. 12 Os trabalhos devem conter capa (anexo III), na qual constará apenas o título e 

eventual subtítulo. 

Art. 13  É vedada a inclusão no trabalho de qualquer informação que possa identificar o 

seu autor, inclusive pseudônimos. 

Art. 14 Após a entrega do material, nos moldes dos artigos 4º e 5º, não serão aceitas 

modificações no trabalho. 

 

DOS PARTICIPANTES E DOS IMPEDIMENTOS 

Art. 15  É vedada a inscrição de quaisquer pessoas que não sejam Procuradores do 

Municípios efetivos ativos ou aposentados. 

Art. 16  São impedidas de participar as pessoas que, embora não se incluam na vedação 

do artigo anterior, sejam cônjuges, companheiros(as), parentes, consanguíneos ou afins, 

até terceiro grau, de qualquer membro da Comissão de Avaliação, inclusive o 

Procurador-Geral do Município.   

Parágrafo único – O impedimento do caput não obsta a participação de tais pessoas na 

RJPGM como convidados na condição de jurista com notório conhecimento sobre o 

tema. 

DA COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO, AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS 

TRABALHOS 

Art. 18 A apreciação das impugnações ao indeferimento das inscrições referidas no 

artigo 8º e o julgamento dos trabalhos inscritos será realizado pela Comissão de 

Organização, Avaliação e Seleção dos trabalhos, órgão externo ao CEJUR- Centro de 

Estudos Jurídicos. 
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Parágrafo único Caberá ainda à Comissão determinar, em decisão fundamentada e 

irrecorrível, a desclassificação de trabalhos que não atendam aos requisitos contidos no 

presente Regulamento, notadamente às regras de formatação e estruturação dos textos, 

bem como a existência de plágio ou autoplágio, total ou parcial. 

Art. 19  A Comissão avaliadora será composta dos seguintes membros:  

I - 2 (dois) Procuradores do Município integrantes do Conselho Editorial da Revista 

Jurídica da PGM, aos quais caberá avaliar os trabalhos inscritos e que serão designados 

pelo Procurador Geral do Município, em ato a ser futuramente divulgado no sítio 

eletrônico http://pgm.niteroi.rj.gov.br/; 

II – O Procurador Geral do Município, que apenas terá voto de avaliação na hipótese de 

recomendações de aprovação e de reprovação atribuídas pelos demais membros a um 

mesmo trabalho.  

III – A Editora-Chefe da Revista Jurídica da PGM-Niterói, a qual caberá avaliar os 

trabalhos de autoria dos membros da Comissão de Avaliação. 

 

DO JULGAMENTO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 20 O processo de avaliação será anônimo, de maneira que os nomes dos autores 

serão mantidos em sigilo.  

Art. 21  O exame e o julgamento dos trabalhos será efetuado individualmente pelos 02 

(dois) Procuradores do Município que integrarem a Comissão, sendo recomendado, por 

cada um, a aprovação ou reprovação de cada um dos trabalhos, em conformidade com 

os seguintes critérios: 

I – Conteúdo:  

a) caráter inovador do conjunto de ideias apresentadas e correção das afirmações ou 

opiniões sobre fatos, evidências ou informações pertinentes. 

http://pgm.niteroi.rj.gov.br/
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b) aplicabilidade, utilidade e mérito das proposições, conclusões e eventuais propostas 

de soluções/linhas de ação. 

II – Linguagem: objetividade, estilo, concisão, domínio do padrão culto da Língua 

Portuguesa. 

III – Fundamentação: argumentação juridicamente fundamentada, baseada em fatos 

históricos, legislação, doutrina ou jurisprudência relativas ao tema, com indicação da 

fonte. 

IV – Sequência lógica: sucessão de fatos e ideias com coerência e regularidade. 

V – Observância das regras de formatação e estruturação textual previstas no artigo 11.  

Art. 22 Os avaliadores terão prazo de 30 (trinta) dias úteis para avaliação dos trabalhos 

forenses, devendo emitir manifestação em formulário próprio, a qual poderá recomendar 

a aprovação, com ou sem ressalvas, bem como a publicação, ou a rejeição do trabalho 

analisado.  

Parágrafo único O trabalho que receber 02 (duas) recomendações negativas será 

automaticamente rejeitado.  

Art. 23 A avaliação das submissões realizada pelos Procuradores avaliadores será 

devolvida para o Editor-Chefe, que as reencaminhará aos respectivos autores e ao 

Conselho Editorial.  

Art. 24 Os autores poderão ser convidados a promover, a critério próprio, ajustes 

recomendados pela avaliação dos pareceristas, bem como poderão ser informados a 

respeito da eventual recusa da publicação, por meio do encaminhamento de justificativa 

por escrito. 

§ 1º Os autores terão prazo de 05 (cinco) dias úteis para adequar o texto e realizar as 

modificações pertinentes, bem como manifestar discordância em relação às adequações 

propostas pelos consultores.  
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§ 2º A ausência de manifestação do autor no prazo indicado implicará a rejeição 

automática da submissão.  

Art. 25 Serão preferencialmente selecionados de 1 (um) a 2 (dois) artigos jurídicos, 01 

(um) comentário de julgado relevante, 1 (um) parecer, e, por fim, 2 (duas) peças 

jurídicas em cada área jurídica integrante da Revista Jurídica da PGM para publicação 

da sua 1ª Edição. 

Parágrafo único  Em caso de empate, o critério de desempate será, sucessivamente, o 

ineditismo do trabalho apresentado e o tempo de exercício na Procuradoria Geral do 

Município. 

Art. 26  A Revista Jurídica da Procuradoria Geral do Município de Niterói manterá 

arquivos de submissões para publicações futuras.  

Art. 27  A proclamação dos trabalhos selecionados será publicada no endereço 

eletrônico da PGM na internet: http://pgm.niteroi.rj.gov.br/; até o dia 21/09/2020 

permitida a prorrogação de tal data, por decisão da Comissão Organizadora, a qual se 

dará publicidade pelo mesmo meio. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 28 Pelo ato de inscrição nesta chamada, os candidatos cujos trabalhos forem 

aprovados e selecionados autorizam a Procuradoria Geral do Município de Niterói a:  

I - Divulgar e publicar os trabalhos jurídicos selecionados, parcial, total ou 

resumidamente, a título gratuito ou oneroso, nos meios de sua livre escolha, nas formas 

impressa, eletrônica ou virtual; 

II – Utilizar, gratuitamente, seu nome, voz e imagem para os fins da divulgação referida 

no inciso I. 

§ 1º A PGM poderá realizar pequenas alterações textuais dos trabalhos aprovados e 

selecionados, unicamente para adequá-los ao padrão da norma culta da Língua 

http://pgm.niteroi.rj.gov.br/
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Portuguesa, ou sua tradução, para fins de publicação, sem necessidade de autorização 

prévia dos autores. 

Art. 29  Os casos omissos deste Regulamento serão resolvidos pelo CEJUR – Centro de 

Estudos Jurídicos da Procuradoria Geral do Município de Niterói, que poderá submeter 

a questão à análise da Comissão de Organização, Avaliação e Seleção.    

 

 

 

 

CARLOS RAPOSO 

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
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ANEXO I 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Nome completo do Procurador:____________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Data de nascimento:__________________ 

CPF:___________________ Matrícula nº:______________________ 

Endereço:______________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Bairro:___________________ Cidade:____________________ UF:______ 

CEP:________________ Telefone: (        ) __________-______   

E-mail:___________________________________ 

Título do trabalho:_______________________________________________________ 

Área jurídica do trabalho:  

(    ) Direito Administrativo 

(    ) Direito Constitucional 

(    ) Direito Tributário 

(    ) Direito Processual 

(    ) Direito Urbanístico e Ambiental 

 

Niterói, ____ de ___________ de 20___ 

Assinatura do candidato: _________________________________ 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

Eu,____________________________________________________________________

inscrito no RG sob nº _____________________, e no CPF/MF nº 

________________________, declaro para os devidos fins que o trabalho intitulado: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

apresentado na 1º Chamada de Artigos e Trabalhos Jurídicos da Procuradoria Geral do 

Município de Niterói não constitui plágio total ou parcial, tal como definidos pela 

legislação de direitos autorais em vigor no Brasil (Lei Federal nº 9.610/98).  

Declaro, ainda, estar ciente de que, na hipótese de ficar evidenciada qualquer forma de 

plágio ou autoplágio, assegurada oportunidade para defesa, terei meu trabalho jurídico 

excluído do certame, além da sujeição a todas as sanções legais cabíveis.   

 

 

Local: _______________________________________________   

Data: _____/_____/_____ 

Autor: ______________________________________________ 
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ANEXO III  

CAPA DO TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO 

(Eventual subtítulo) 

 

             

                   

 


