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Edital n.º 06/2014 para seleção de
artigos para o Volume n.º 9 da Revista
da Justiça Federal - Seção Judiciária
da Paraíba.

O Diretor da Revista da Justiça Federal, no uso de suas atribuições, torna
público aos interessados que a comissão da revista receberá, para análise e seleção,
trabalhos jurídicos a serem publicados no seu Volume n.º 9, nos seguintes termos:
Art. 1.º A Revista da Justiça Federal, Volume n.º 9, será composta por artigos
científicos e decisões judiciais, e terá como eixo temático o seguinte: A EFETIVAÇÃO
DOS DIREITOS SOCIAIS: LIMITES DO PODER JUDICIÁRIO.
Parágrafo único. Os artigos científicos e as decisões judiciais serão selecionados nos
termos deste edital e seu Anexo I.

Art. 2.º A Revista da Justiça Federal pretende, com esta edição temática, reunir
conhecimento hábil para subsidiar pesquisas científicas, bem como auxiliar a
comunidade jurídica na busca pela efetivação dos direitos sociais, porque acredita que
esta conquista é etapa necessária para o desenvolvimento, em todos os níveis, do nosso
país.
Art. 3.º A comissão acredita que o talento para tratar do tema não está, necessariamente,
vinculado a títulos acadêmicos e cargos, por isso encoraja a toda a comunidade jurídica,
professores, advogados, pesquisadores, membros do Ministério Público, auditores,
membros de tribunais de contas e magistrados, que tenham ideias e experiências a
compartilhar, que apresentem seus trabalhos científicos à comissão.
§1.º A titulação acadêmica confere prioridade na seleção dos artigos científicos, mas
não é determinante.
§2.º Estudantes de cursos de graduação serão admitidos, desde que o trabalho seja
apresentado em coautoria com professor, orientador ou mentor detentor do título de
mestre ou doutor, sendo este o único caso em que a titulação acadêmica é condição
“sine qua non”.

Art. 4.º Os trabalhos deverão ser entregues na Biblioteca “Juiz Federal Agnelo Amorim
Filho”, localizada na sede da Justiça Federal em João Pessoa, até o dia 24 de outubro
de 2014, cujo endereço é o seguinte: Rua João Teixeira de Carvalho, 480 – Brisamar –
CEP: 58.031-900 – João Pessoa/PB.
§1.º A remessa via postal será aceita, caso em que o trabalho deverá ser encaminhado
por carta com AR (aviso de recebimento) para o endereço acima, aos cuidados de
Dulcinete Morais Carneiro – Secretária da Revista (Biblioteca “Juiz Federal Agnelo
Amorim Filho”).
§2.º No caso de utilização da via postal, para efeitos de prazo, será levada em conta a
data da postagem.

Art. 5.º O resultado da seleção será divulgado em edital a ser publicado no sítio
eletrônico da Seção Judiciária da Paraíba (www.jfpb.jus.br), bem como afixado no
Quadro de Avisos da Biblioteca da Seção Judiciária da Paraíba, no endereço acima
indicado, no dia 07 de novembro de 2014.
§1.º Para efeitos deste artigo, no edital acima mencionado, constarão apenas os nomes
dos autores cujos trabalhos jurídicos tenham sido selecionados, os quais também serão
comunicados, via telefone ou correio eletrônico, ocasião em que serão informados
acerca do cronograma alusivo à publicação e ao lançamento da revista.
§2.º A decisão da Comissão da Revista da Justiça Federal é soberana, dela não cabendo
qualquer recurso.
§3.º Os trabalhos não selecionados ficarão à disposição dos autores, podendo, no prazo
de 30 dias, a contar da data de divulgação dos resultados, ser retirados no mesmo local
de entrega.
§4.º Os trabalhos não selecionados, desde que não haja oposição de seus autores,
poderão compor um volume encadernado e ficar à disposição, na Biblioteca Juiz
Federal Agnelo Amorim Filho, para consulta pública.
Art. 6.º Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela publicação
dos trabalhos.
Art. 7.º A composição da comissão de avaliação será divulgada posteriormente, antes
do final do prazo de apreciação respectivo.
Art. 8.º O Anexo I é parte integrante deste edital.
Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone:
(83) 2108.4005 ou e-mail: revista_federal@jfpb.jus.br.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

João Pessoa, 18 de agosto de 2014
BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Juiz Federal Diretor da Revista

ANEXO I

TEMÁRIO: O tema central da revista é "A Efetivação dos Direitos Sociais: Limites
do Poder Judiciário", o qual poderá ser abordado, a título de exemplo, inclusive de
forma multi/interdisciplinar: a) a partir de visão externa ao direito, através da
Sociologia, da Filosofia, da Filosofia Política, da Ciência Política; b) a partir de visão
interna, sob a perspectiva da Teoria do Direito (ordenamento, sistema, norma), da
filosofia no Direito (ética, teorias da justiça, filosofia da linguagem), das teorias do
discurso, da argumentação e da decisão judicial, da hermenêutica jurídica; c) a partir de
visão interna, sob a perspectiva das disciplinas dogmáticas, como o Direito
Constitucional, o Direito Administrativo, o Direito Previdenciário, o Direito do
Trabalho, o Direito Processual, o Direito Internacional, os Direitos Humanos.
***
REQUISITOS FORMAIS: a) folha de apresentação contendo o nome do autor,
telefones, endereços residencial e eletrônico, breve indicação sobre a titulação e funções
exercidas; b) 03 (três) vias impressas do texto e cópia gravada em CD-ROM, cujo
arquivo de texto deverá ser editável e compatível com o leitor de texto do sistema
operacional 'Microsoft Windows'; c) o texto do trabalho deverá ter, no mínimo, 15
(quinze) páginas e, no máximo, 25 (vinte e cinco) páginas, espaçamento 1,5, fonte TNR
(“times new roman”) tamanho 12 para todo o texto, excetuando-se as citações de mais
de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e das tabelas que
devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme; d) as margens esquerda e superior
de 3,0 cm; direita e inferior de 2,0 cm; e) papel tamanho A4; f) resumo e abstract,
redigidos o primeiro em língua portuguesa e o segundo, em língua inglesa; g) as
referências e citações bibliográficas devem seguir as regras das NBR 6023: 2002
(Referências – Elaboração); NBR 14724:2005 (Informação e documentação – Trabalhos
acadêmicos - Apresentação e 10520:2002 (Citações em documento), da ABNT –
Associação Brasileira de Normas Técnicas. A bibliografia consultada deverá constar,
obrigatoriamente, no final de cada texto com o título: REFERÊNCIAS, conforme a
NBR 6023:2002. No texto, deve-se utilizar o sistema autor-data para as citações e,
reservando-se as notas de rodapé, com utilização do sistema numérico, para notas
explicativas (usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações, que não
possam ser incluídos no texto) - (NBR 10520:2002); h) a Comissão poderá corrigir
erros de grafia e/ou digitação nos textos apresentados, submetendo as correções,
com o devido destaque na cor vermelha, por meio eletrônico, à apreciação dos
respectivos autores, que deverão se manifestar num prazo de 5 dias sobre os
mesmos, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência às alterações efetuadas;
i) o nome e a qualificação profissional e/ou acadêmica do autor, deverão constar abaixo
do título do artigo, alinhado no lado direito da página; j) a numeração das páginas
deverá ser colocada no canto superior direito da folha.

→ As Normas da ABNT, acima citadas, estão à disposição dos interessados na
Biblioteca desta Seção Judiciária)

