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NNoorrmmaass  ppaarraa  SSuubbmmiissssããoo  ddee  AArrttiiggooss  nnaa  
____________RReevviissttaa  EElleettrrôônniiccaa  ddaa  EESSMMPP____________  

 

 
 A Direção-Geral da Escola Superior do Ministério Público do Ceará, no uso de suas atribuições 

estatutárias,  

Resolve 

 

Art. 1º - Promover a Revista Acadêmica da  Escola Superior do Ministério Público do Ceará, 

padronizando o processo para publicação de artigos, com os seguintes objetivos e estrutura: 

  

Art. 2º - Da apresentação: 

 

a) A REVISTA ELETRÔNICA DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO é uma 

publicação oficial da ESMP; 

b) a publicação atende a todos         os requisitos formais de reconhecimento científico, uma 

vez que devidamente registrada    no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 

Tecnologia IBICT, possuindo o    International Standard Serial Number (ISSN) 1767939; 

c) publicada no site : http://www.mp.ce.gov.br/esmp/default.asp; 

d) Com periodicidade semestral, e publicação exclusivamente digital. 

 

Art. 3º - Dos objetivos e finalidades: 

a) Tem por finalidade precípua a divulgação da produção científica dos cursos de pós 

graduação lato sensu desenvolvidos pela Escola; 

b) Trata-se de um veículo institucional para difusão do conhecimento produzido, a fim de 

democratizar o debate e tornar pública a produção acadêmica desta Instituição de Ensino 

Superior.  

c) A despeito de sua finalidade essencial, nada obsta a participação dos membros do 

Ministério Público, ainda que não integrantes do corpo docente ou discente da ESMP, 
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quer como articulistas, quer partilhando suas experiências funcionais, no tópico 

respectivo.  

 

Art. 4º - Do calendário: 

a) A ESMP divulgará semestralmente em seu site, edital para o envio de artigos propostos, 

onde constarão os prazos para recebimento e publicação ; 

b) Os artigos encaminhados à ESMP devem cumprir o prazo fixado no Edital da ESMP o 

que permitirá a análise, normalização, correção e publicação dos mesmos; 

c) Os artigos que não cumprirem com o prazo determinado, bem como os artigos aprovados 

que excederem o número de artigos previsto a cada publicação serão automaticamente 

indicados para a próxima edição da revista; 

d) Os artigos recebidos no decorrer do ano serão analisados para publicação cumprindo a 

data prevista no Edital divulgado semestralmente para publicação nas edições  de Julho 

ou Dezembro; 

e) A divulgação do resultado acontecerá individualmente por  Email, em até 15 dias após o 

encerramento do prazo de recebimento dos artigos; 

f) Os artigos aprovados serão publicados respectivamente nas edições previstas para a 

primeira quinzena de julho e dezembro. 

 

Art. 5º - Da submissão dos artigos: 

• O artigo proposto, bem como o resumo do currículo do autor com dados para contato 

deve ser encaminhado para o e-mail da revista : (revistaacademica.esmp@mp.ce.gov.br) 

para ser submetido à análise do Conselho Editorial; 

• Apenas o envio do artigo para o e-mail da revista não assegura sua publicação; 

• Os artigos encaminhados devem discorrer sobre assuntos de âmbito jurídico ou afins 

• Em caso de aprovação, será solicitado ao autor a assinatura do Formulário próprio de 

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

em prol da ESMP e Termo de concordância com a publicação do seu artigo por meio 

eletrônico disponibilizado no site da ESMP; 
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• Os Artigos devem ser inéditos, sendo o autor responsável, exclusiva, legal e 

administrativamente, por esta condição, bem como por qualquer infração à Lei de 

Direitos Autorais, não sendo permitida a sua apresentação simultânea em outro site 

e/ou periódico; 

• O artigo será formatado com base nas normas da ABNT para atender aos padrões de 

publicação da revista; 

• Os Autores dos artigos aceitos com correções terão o prazo de 8 dias corridos para a 

adequação dos mesmos; 

• Os autores só poderão publicar um artigo no mesmo número da revista; 

• Os artigos encaminhados deverão estar de acordo com as normas de publicação 

adotadas pela Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará; 

•  A ESMP poderá solicitar ao autor as modificações necessárias caso o artigo esteja em 

desacordo com o padrão de normalização da Revista; 

• Trabalhos fora dos padrões acima indicados não serão aceitos; 

• Os artigos publicados não refletem, necessariamente, a opinião da revista, ou da ESMP; 

• A Revista reserva-se os direitos autorais do trabalho publicado por ela, inclusive 

traduzidos para outras línguas, permitindo, entretanto, a sua posterior reprodução com a 

devida  citação da fonte. 

 

Art. 6º - Do Conselho Editorial e da avaliação:  

a) O Conselho Editorial será formado por Doutores, Mestres e Especialistas em Direito, nos 

seus diversos ramos; 

b) Cabe ao Conselho Editorial analisar a coerência dos artigos propostos; 

c) Serão publicados apenas os artigos aprovados pelo Conselho Editorial da Revista da 

ESMP; 

d) Cada membro concluirá a análise adotando uma das seguintes conclusões : 

• Aceito – sem modificação 

• Aceito – com modificação 

• Recusado; 
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e) Todos os artigos serão submetidos à leitura de 1 (um) dos membros que compõem o 

Conselho Editorial, para parecer, definido como avaliador ; 

f) Os artigos serão avaliados, no mérito científico, pelo Conselho Editorial, reunido, sendo 

considerados os seguintes critérios:  

• pertinência do trabalho em relação ao veículo para publicação proposto;  

• Não afronta às prerrogativas e garantias institucionais do Ministério público;  

• quanto à qualidade linguística: clareza e correção na comunicação;  

• quanto ao conteúdo: fundamentação teórica e clareza na apresentação dos argumentos;  

• quanto à estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão;  

• quanto à apresentação: obediência às normas da ABNT;  

• quanto ao atendimento do número de páginas. 

g) A seleção dos trabalhos para publicação é de responsabilidade do Conselho Editorial, 

com base nos pareceres dos revisores, e de sua decisão não cabendo recurso; 

h) A avaliação compreenderá a seleção de até 10 (dez) artigos por Revista. 

 

Art. 7º -  Das disposições gerais:  

a) No caso de fraude comprovada, o artigo será excluído automaticamente e a ESMP/CE 

terá o direito de selecionar o participante subsequente, conforme a ordem de classificação 

de colocados definido pela Comissão Editorial; 

b) Os trabalhos submetidos para a publicação, quando não aceitos, ficarão à disposição dos 

autores; 

c) O Currículo Lattes dos autores serão utilizados como critério de desempate; 

d) O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o autor conhece e que adere às 

normas, tais como se acham estabelecidas no presente Ato; 

e) O conteúdo dos artigos é de inteira responsabilidade de seus autores e a simples 

remessa do original para apreciação do Conselho Editorial implica na autorização para sua 

publicação; 

f) Os artigos selecionados serão publicados em Revista própria da Escola Superior do 

Ministério Público do Ceará em formato digital; 
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g) Os casos omissos serão decididos, conjuntamente, pelo Conselho Editorial e pelo 

Conselho Administrativo da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. 

 

Art. 8º - Da estrutura do artigo:  

a) A formatação do artigo deve estar de acordo com as normas da ABNT : 

• NBR 6023:2002 – Informação e documentação – Referências – Elaboração 

• NBR 6024: 2003 – Informação e documentação – Numeração progressiva das seções de um 

documento escrito – Apresentação 

• NBR 6028: 1990 – Resumos – Procedimento 

• NBR 10520:2002 – Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação. 

• IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993. 

Obs.: O artigo deve ter de 10 a 18 páginas. 

A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais.  

 

1 Elementos pré-textuais____________________________________________________ 

1.1 Título e subtítulo 

O título e subtítulo (se houver) devem figurar na página de abertura do artigo, em negrito,  

separados por dois-pontos (:) e na língua do texto. 

1.2 Autor(es) 

Nome(s) do(s) autor(es), acompanhado(s) de breve currículo que o(s) qualifique na área de 

conhecimento do artigo. 

O currículo, bem como os endereços postal e eletrônico, devem aparecer em rodapé indicado 

por asterisco na página de abertura  

1.3 Resumo na língua do texto 

Elemento obrigatório, constituído de uma sequência de frases concisas e objetivas e não de 

uma simples enumeração de tópicos, não ultrapassando 250 palavras, seguido, logo abaixo, das 

palavras representativas do conteúdo do trabalho, isto é, palavras-chave, conforme a NBR 6028. 

1.4 Palavras-chave na língua do texto 

Elemento obrigatório, as palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da 

expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto. 
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Exemplo: Palavras-chave: Referências. Documentação. 

 

2 Elementos textuais_______________________________________________________ 

2.1 Introdução 

Parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da 

pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo. 

2.2 Desenvolvimento 

Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto 

tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024, que variam em função da 

abordagem do tema e do método. 

2.3 Conclusão 

Parte final do artigo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e 

hipóteses. 

 

3 Elementos pós-textuais____________________________________________________ 

A ordem dos elementos deve ser conforme 3.1 a  3.4.1 

3.1 Título, e subtítulo em língua estrangeira.  

O título, e subtítulo (se houver) em língua estrangeira, diferenciados tipograficamente ou 

separados por dois pontos (:), precedem o resumo em língua estrangeira. 

3.2 Resumo em língua estrangeira 

Elemento obrigatório, versão do resumo na língua do texto, para idioma de divulgação 

internacional, com as mesmas características (em inglês Abstract, em espanhol Resumen, em 

francês Résumé, por exemplo). 

3.3 Palavras-chave em língua estrangeira 

Elemento obrigatório, versão das palavras-chave na língua do texto para a mesma língua do 

resumo em língua estrangeira (em inglês Keywords, em espanhol Palabras clave, em francês 

Mots-clés, por exemplo). 

3.4 Referências 

Elemento obrigatório, elaborado conforme a NBR 6023. 

Obs.:As referências listadas precisam ser identificadas no desenvolvimento do artigo. 
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3.4.1 As referências são alinhadas somente à margem esquerda do texto e de forma a se 

identificar individualmente cada documento, em espaço simples e separadas entre si por espaço 

duplo.  

 

4 Indicativo de seção_______________________________________________________ 

Deve ser apresentado conforme a NBR 6024: 2003 : 

4.1 O indicativo de seção precede o título, alinhado à esquerda, dele separado por um espaço 

de caractere. 

 

5 Citações________________________________________________________________ 

As citações devem ser apresentadas conforme a NBR 10520. 

5.1 Nas citações diretas não pode faltar : Autor, ano, página 

5.2 Nas citações indiretas não podem faltar : Autor, ano 

 

6 Siglas__________________________________________________________________ 

Quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a sigla, 

colocada entre parênteses. 

Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

Fortaleza, 01 de julho de 2011.  
 
 
Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves 
Diretora Geral da ESMP 
Promotora de Justiça 
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DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

Declaro que o presente artigo é original, não tendo sido submetido à publicação em qualquer 

outro periódico nacional ou internacional, quer seja em parte ou em sua totalidade. Declaro, 

ainda, que uma vez publicado na Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público 

de Ceará , editada pela Escola Superior do Ministério Público de Ceará, o mesmo jamais será 

submetido por mim ou por qualquer um dos demais co-autores a qualquer outro periódico. 

Através deste instrumento, em meu nome e em nome dos demais co-autores, porventura 

existentes, cedo os direitos autorais do referido artigo à Escola Superior do Ministério Público do 

Ceará e declaro estar ciente de que a não observância deste compromisso submeterá o infrator 

a sanções e penas previstas na Lei de Proteção de Direitos Autorias (Nº9609, de 19/02/98). 
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CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
E AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO 

 
 
 

EU, [nome completo], [nacionalidade], [estado civil], [cargo/profissão], inscrito(a) no CPF/MF sob 

nº ........................................, portador da cédula de identidade nº..............................., expedida 

por [órgão expedidor e UF], pelo presente termo, autorizo a ESCOLA SUPERIOR DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO, CNPJ nº 069287900001-56, a publicar na Revista da Escola Superior 

do Ministério Público artigo intitulado “.......................................................”, de minha autoria, 

cedendo-lhe, a título gratuito e em caráter definitivo, os direitos autorais patrimoniais dela 

decorrentes. 

Declaro que a obra cedida é de minha exclusiva autoria e que assumo, portanto, total 

responsabilidade pelo seu conteúdo. 

Autorizo, ainda, a publicação em quaisquer meios e suportes existentes, inclusive no sítio da 

ESMP, na Internet, e em CD-Rom, bem como a reprodução em outras publicações da ESMP, a 

comunicação ao público, a edição, a reedição ou a adaptação e a distribuição. 

Por ser verdade, firmo o presente e dou fé. 

[Local / data] 

Nome [com assinatura]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


