Normas de Publicação

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Serão aceitos trabalhos em português, espanhol, inglês ou francês, com
citações e referências de acordo com as normas da Associação Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT. Todos os trabalhos serão publicados em português,
com resumos e palavras-chave em português, inglês, francês e espanhol. Os
originais devem ser digitados em formato A4, fonte Arial, corpo 12, estilo
normal, parágrafos justificados, espaço 1,5 (incluindo tabelas e referências) e
margens de 3 cm.
O trabalho submetido à avaliação para publicação na Revista Responsabilidades
será inicialmente apreciado pelo Editor, que o encaminhará a dois membros
do Corpo de Consultores, cujos nomes serão mantidos em anonimato, que
poderão recusar, recomendar a publicação mediante reformulações pelo(s)
autor(es) ou aceitar a publicação sem nenhuma alteração. O encaminhamento
aos consultores dar-se-á sem a identificação da autoria do trabalho, a qual
será mantida em sigilo até a decisão final sobre a publicação. A decisão pelo
Conselho Editorial quanto à publicação do artigo na Revista Responsabilidades
ocorrerá, sempre que possível, no prazo de 60 dias, contados a partir da data
de seu recebimento. Quando houver recomendação de alterações, o trabalho
com as sugestões de modificação será devolvido ao(s) autor(es), para que
possa(m) decidir sobre a aceitação das sugestões do Conselho e reenviar o
trabalho, via e-mail, com um prazo máximo de 10 dias. Após o recebimento
da versão final, o Conselho Editorial decidirá quanto à publicação na Revista.
A aceitação de publicação dos trabalhos implica a cessão imediata e sem ônus
dos direitos de primeira publicação para a Revista Responsabilidades.
Elementos do Manuscrito
1 Carta de intenção

A carta do(s) autor(es) solicitando publicação na Revista deve conter
informações sobre eventuais conflitos de interesse, sejam eles profissionais,
financeiros, benefícios diretos ou indiretos, que possam ter influência nos
resultados da pesquisa. O anonimato e a privacidade das pessoas envolvidas
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devem ser preservados. Quando se tratar de pesquisa envolvendo seres
humanos, a carta deve vir acompanhada de cópia do documento de aprovação
por Comitê de Ética da instituição onde se deu a realização da pesquisa.
Solicita-se que sejam explicitadas as fontes de financiamento do trabalho.
2 Autorização para publicação

A autorização para publicação segue os critérios da Escola Judicial
Desembargador Edésio Fernandes – EJEF, do TJMG, conforme modelo a
seguir, e deve ser enviada por CORREIO e vir assinada pelo(s) autor(es).
Modelo de autorização para publicação de artigo
Local e data.
À Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental – DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG
Rua Goiás, 229, Belo Horizonte – MG
CEP 30180-100
Sr.(ª) Diretor(a)-Executivo(a),
Pela presente, AUTORIZO a publicação do artigo inédito,
intitulado......................................., na Revista Responsabilidades, editada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em qualquer tempo e sem
contraprestação remuneratória ou de qualquer outra natureza, sobre o qual o
TJMG passa a ter os direitos autorais, conforme o disposto na Lei nº 9.610,
de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos autorais no Brasil.
Fica estabelecido que continuarei usufruindo de plenos direitos de dispor
do texto em questão, em outros veículos de divulgação, em qualquer tempo,
desde que a publicação original na Revista Responsabilidades e o TJMG sejam
citados expressamente.
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Estou de acordo com a reprodução, divulgação, distribuição e acessibilidade,
em meios físicos e eletrônicos, do artigo objeto desta autorização, bem como
em quaisquer suportes físicos existentes ou que venham a ser inventados
no futuro.
Autorizo, ainda, a revisão do texto, conforme os padrões ortográficos e
editoriais adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, além
da aplicação de sua padronização e identidade visual.
Declaro que o trabalho supra é de minha autoria, assumindo publicamente a
responsabilidade pelo seu conteúdo.
Esclareço, finalmente, que não há contrato de exclusividade de publicação
deste trabalho com qualquer editora ou empresa de mídia.
Atenciosamente,

Nome completo:
CPF:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

____________________________
(assinatura)

3 Folha de rosto identificada

A folha de rosto deve conter: Título (conciso e completo) em português,
versão para o título em inglês, espanhol e francês, nome(s) do(s) autor(es)
e respectiva qualificação (vinculação institucional e titulação mais recente),
endereço completo do primeiro autor (incluindo CEP, telefone e e-mail) e
data do encaminhamento. Se o trabalho foi subvencionado, deve ser indicada
a entidade responsável pelo auxílio. Todas as páginas dos originais devem ser
numeradas. Figuras e tabelas devem ser encaminhadas em arquivos separados.
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4 Resumos e palavras-chave

As demais páginas do trabalho não devem conter nenhuma identificação
do(s) autor(es). As páginas seguintes à folha de rosto devem conter título do
trabalho em português, seguido do resumo em português e de três a cinco
palavras-chave, versão do título em inglês, resumo em inglês (abstract) e de
três a cinco keywords, seguido do título em francês, resumo em francês (résumé)
e de três a cinco mots-clé, seguido de versão do título em espanhol, resumo em
espanhol (resumen) e de três a cinco palabras-clave. Cada versão do resumo deve
conter, no máximo, 500 caracteres com espaços. Não são necessários os resumos
no caso de resenhas.
5 Agradecimentos

Solicita-se que sejam breves e contemplem apenas pessoas que contribuíram
diretamente para a elaboração do trabalho.
6 Corpo do texto
6.1. Organização do texto: deve ser feita por meio de subtítulos que facilitem

a identificação das partes do trabalho.

Citações no texto: devem obedecer ao sistema autor/data. O autor deve
ser citado entre parênteses, pelo sobrenome, em maiúsculas, seguido pelo ano
da publicação e, se necessário, a página. Por exemplo: (FREUD, 1996, p. 35).
Se o nome do autor faz parte do texto, não será grafado com maiúsculas. Por
exemplo: “Como dizia Freud (1996, p. 35)”.
6.2.

Notas explicativas (NBR-6022 - ABNT): a numeração das notas
explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo ser única e consecutiva
para cada artigo. Não se inicia a numeração a cada página. Devem ser reduzidas
ao mínimo e não corresponderem a notas bibliográficas.
6.3.

Nota de rodapé com informações sobre o(s) autor(es) - (NBR-6022 –
ABNT): a nota com o currículo do(s) autor(es) deve ser indicada por asterisco
e aparecer em rodapé, na página de abertura.
6.4.
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Referências bibliográficas: devem ser colocadas ao final do artigo,
organizadas em ordem alfabética de sobrenome, seguindo as normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em especial a NBR6023. A exatidão das referências é de responsabilidade dos autores.
Comunicações pessoais, trabalhos inéditos ou em andamento poderão ser
citados quando estritamente necessários e apenas no texto ou em notas
explicativas. Exemplos:
6.5.

Artigos de periódicos (apenas um autor):

MANDIL, Ram. Discurso jurídico e discurso analítico. Curinga, Belo
Horizonte, Escola Brasileira de Psicanálise, v. 18, p. 24-34, nov. 2002.
Artigos de periódicos (dois autores):

SENON, Jean-Louis; RICHARD, Denis. Punir ou soigner: histoire des
rapports entre psychiatrie et prision jusqu’à la loi de 1994. Revue Pénitenciaire
de Droit Penal, Paris, v. 1, p. 24-34, janv.-mars. 1999.
Artigos de periódicos (três ou mais autores):

VILAR, Hernán et al. Nuevas preguntas a las respuestas de siempre. Revista El
niño, Buenos Aires, n. 11, p. 31-41, oct. 2009.
Artigos sem nome do autor:

EDITORIAL. Revista El niño, Buenos Aires, n. 11, p. 4-5, oct. 2009.
Livros:

ALTHUSSER, Louis. O futuro dura muito tempo. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992.
BARROS-BRISSET, Fernanda Otoni de. Por uma política de atenção integral ao
louco infrator. Belo Horizonte: TJMG, 2000.
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Capítulos de livro:

PHILIPPI, Jeanine Nicolazzi. O ato de dizer não. In: COUTINHO, Jacinto
Nelson de Miranda (Org.). Direito e psicanálise. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2009. p. 23-29.
Teses:

BARROS-BRISSET, Fernanda Otoni de. Gênese do conceito de periculosidade.
2009. 186f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas: Sociologia e Política) Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas
Gerais, Belo Horizonte, 2009.
Trabalhos apresentados em eventos:

COSTA, Débora Matoso; GOMES, Romina Moreira de Magalhães;
MARINHO, Raquel de Melo. A transmissão do singular. In: ENCONTRO
INTERNACIONAL DO CAMPO FREUDIANO, 15., 2007, Belo Horizonte. Anais...
Belo Horizonte, 2007. p. 10-16.
Artigo de periódico em formato eletrônico:

MILLER, Jacques-Alain. A era do homem sem qualidades. Asephallus, Revista
Eletrônica do Núcleo Sephora, n. 1, 2005. Disponível em: <http://www.
nucleosephora.com/asephallus/numero_01>. Acesso em: 1º dez. 2010.
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