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Apresentação

Apresentamos a você, leitor(a) da Revista Acadêmica, mais uma publi-
cação, na expectativa de contribuir para a construção de uma seleta, sólida e 
qualificada fonte de debate jurídico e um espaço de democratização de ideias. 

Esta edição segue seu padrão de excelência, com as contribuições dos 
articulistas selecionados, garantindo ao(à) leitor(a) referências qualificadas de 
pesquisa para aprimorar conhecimentos, e temos a subida honra de receber 
nesta edição valioso artigo do Professor Paulo Bonavides, referência mundial 
em Direito Constitucional, Professor Honoris causa nesta Escola Superior, 
sobre os 30 anos da Constituição Federal de 1988.

A contribuição do nosso querido e prestigiado Professor Paulo Bonavides 
não pode vir em melhor momento, visto que a Escola Superior do Ministério 
Público do Ceará celebra em julho 30 anos de existência. Meses mais nova 
que a Constituição Cidadã, a ESMP foi palco de grandes debates jurídicos, 
encontros, seminários, oficinas, capacitações, além de ter formado centenas 
de especialistas em diversas áreas do saber, contando com parceiros espe-
ciais que foram determinantes para o sucesso nesta caminhada, além da 
Rede de Escolas de Governo do Ceará, com quem mantemos estreitos laços 
de cooperação. 

Demais disso, esta edição conta com contribuições da Argentina e Peru; 
no Brasil, além da relevante produção acadêmica local, contamos com arti-
culistas do Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul.

Nossa Revista Acadêmica conta com duas versões: eletrônica e impressa, 
no que se viabiliza o acesso ao seu conteúdo.

Nossos agradecimentos ao Conselho Editorial da ESMP, pelo trabalho 
realizado, bem assim ao diminuto mas competente time que constitui a mola 
propulsora das atividades da ESMP. Esta Revista Acadêmica é fruto de um tra-
balho árduo e zeloso de muitas mãos e mentes envolvidas na tarefa de educar. 

Nossa Revista aguarda sua contribuição para nossas próximas edições. 
Tenha uma ótima leitura!

Fortaleza, julho de 2019

Flávia Soares Unneberg
Promotora de Justiça   

Diretora-Geral da ESMP
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Revista Acadêmica Escola Superior do Ministério Público do Ceará

We present to you, dear reader of the Academic Journal, yet another 
publication in the hope of contributing to the construction of a selected, solid 
and qualified source of juridical debate and a place for sharing and exchange 
of ideas.

This edition follows its standard of excellence with the contribution of 
selected qualified authors. Among them, we have the great honor of receiving 
the valuable contribution of Professor Paulo Bonavides, a global reference 
in Constitutional Law and Professor Honoris causa at our Superior School, 
about the 30 years of the Federal Constitution of 1988.

Given that the Superior School for Public Prosecutors (SSPP) in Ceará also 
celebrates 30 years of existence in July, the contribution of the prestigious 
Professor Bonavides could not have come at a better time. Just months youn-
ger than our Constitution, our schools have been the stage for great juridical 
debates, meetings, seminars and workshops and have educated hundreds of 
specialists in different areas of knowledge, working with special partners that 
were decisive for the success along the way, like the Government of Ceará’s 
Network of Schools with which we maintain close ties of cooperation.

In addition to this, the current edition has contributions from Argentina 
and Peru. As for Brazil, not only relevant local academic work is represented 
but also writers from Amazonas, Pará, and Rio Grande do Sul.      

Our Academic Journal comes in two versions; electronic and print and 
our gratitude goes to the Editorial Council of SSPP for the great work done, as 
well as the diminutive but competent team that is the driving force behind the 
activities of the SSPP. This journal is the fruit of many arduous and zealous 
hands and minds involved in the work of educating.

We look forward to your contribution to our coming editions.
Enjoy!
 
 
 

Fortaleza, July 2019
 

Flávia Soares Unneberg
Public Prosecutor

General Director of SSPP

Presentation
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Presentación 

Presentamos a usted, lector de la Revista Académica, más una edición, 
esperando contribuir para la construcción de una selecta, sólida y calificada 
fuente de debate jurídico y un espacio para la democratización de ideas. 

Este volumen sigue su modelo de excelencia, con las contribuciones de los 
articulistas seleccionados, garantizando al lector referencias de calidad para 
la búsqueda de mayores conocimientos. Tenemos el honor de recibir vale-
roso articulo de nuestro Profesor Honoris Causa Paulo Bonavides, referencia 
mundial em el Derecho Constitucional, sobre los 30 años de la Constitución 
Federal de Brasil de 1988. 

Tal trabajo de nuestro prestigioso profesor no puede haber llegado en 
mejor momento, pues la Escuela Superior del Ministerio Público de Ceará 
conmemora en julio los 30 años de su fundación. Siendo solamente meses 
más joven que la ‘Constitución Ciudadana’, la ESMP fue parte de grandes 
encuentros y capacitaciones, además de haber graduado centenas de espe-
cialistas en diversas áreas del saber, teniendo aliados especiales que fueron 
esenciales para el éxito de esta jornada, como por ejemplo la Red de Escuelas 
de Gobierno de Ceará, con quién tenemos estrechos lazos de cooperación. 

Esta Revista cuenta con artículos de autores de Argentina y Perú. En Brasil, 
además de la producción académico local, tenemos trabajos de autores de 
los estados de Amazonas, Pará y Rio Grande del Sur. 

Usted puede disfrutar de esta publicación en dos versiones: electrónica e 
impresa, permitiendo un amplio acceso a su contenido. 

Queremos dar nuestras gracias al Consejo Editorial por su trabajo, y 
también al pequeño pero competente equipo que impulsa las actividades de 
la ESMP. Esta Revista Académica es el resultado de un trabajo cuidadoso de 
muchas manos y mentes involucradas en la tarea de educar. 

Esperamos su contribución para las ediciones cercanas. 
¡Tenga una buena lectura! 

Fortaleza, CE, Julio de 2019

Flávia Soares Unneberg
Fiscal Pública

Directora General da la Escuela Superior 
del Ministerio Público de Ceará


