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Normas para Submissão de Artigos na Revista 
Eletrônica da ESMP 

 
A Direção-Geral da Escola Superior do Ministério Público do Ceará, no uso de suas 
atribuições estatutárias, estabelece as diretrizes para os autores da Revista 
Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público do Ceará, padronizando o 
processo para publicação de artigos, com os seguintes objetivos e estrutura: 
 
 
 Da apresentação  

 
A REVISTA CIENTÍFICA DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO é 
uma publicação oficial da ESMP. 
 
A publicação atende a todos os requisitos formais de reconhecimento científico, uma 
vez que é devidamente registrada no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia IBICT, possuindo o International Standard Serial Number (ISSN). 
 
A publicação da Revista Acadêmica do Ministério Público do Estado do Ceará 
ocorre semestralmente e via de regra em versão eletrônica e física. 
 
 
 Dos objetivos e das finalidades 

 
A REVISTA CIENTÍFICA DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO tem 
por finalidade precípua a divulgação da produção científica dos cursos de pós 
graduação desenvolvidos pela Escola. 
 
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.  
 
A despeito de sua finalidade essencial, nada obsta a participação dos Membros e 
servidores do Ministério Público, profissionais da área jurídica, acadêmicos, 
estudantes e demais interessados na pesquisa objeto da presente chamada, ainda 
que não integrantes do corpo docente ou discente da ESMP. 
 
Os trabalhos devem ser de autoria de doutores, mestres e especialistas, aceitando-
se bacharéis e graduandos como coautores de doutores, mestres e especialistas. 
Admite-se, no máximo, três coautores.  
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 Do calendário 
 

A ESMP divulgará semestralmente, em seu site, edital para o envio de artigos 
propostos, onde constarão os prazos para recebimento e publicação. 
 
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. 
 
Os artigos que não cumprirem com o prazo determinado, bem como os artigos 
aprovados que excederem o número de artigos previsto para cada publicação serão 
convidados a participarem da seleção da próxima edição da revista, conforme novo 
edital, mas devem seguir todo o trâmite exigido pela seleção e de acordo com o 
edital da próxima publicação. 
 
Os artigos recebidos no decorrer do ano serão analisados para publicação 
cumprindo a data prevista no Edital divulgado semestralmente para publicação nas 
edições semestrais. 
 
A divulgação do resultado acontecerá individualmente por e-mail, conforme 
cronograma divulgado a cada edital. 
 
Os artigos selecionados para a publicação participarão da edição referente ao edital 
do semestre ao qual o artigo foi enviado. 
 
 
 Da submissão dos artigos 

 
A versão do artigo que será submetida deverá ser enviada para o e-mail: 
revistaacademica.selecao@mpce.mp.br nos formatos pdf e Microsoft Word (.DOC 
ou .DOCx) sem identificação do(s) autor(es) no texto e nas propriedades do arquivo 
a ser anexado, para termos um arquivo que assegure a Avaliação por “Pares Cega”. 
 
O articulista também deve enviar e-mail, em separado, para 
revistaacademica.esmp@mpce.mp.br, com anexo do artigo completo submetido em 
pdf, com identificação dos autores, na qual deverão constar, após o título, o nome 
do(s) autor(es). O título do seu artigo deve constar expressamente no corpo do e-
mail, acompanhado da identificação da autoria do artigo científico. 
 
A versão com identificação deverá ser enviada com uma nota de rodapé para cada 
autor, nas quais deverão constar: qualificações profissionais, nível de formação 
acadêmica, e-mail, link do currículo lattes e ORCID. Apenas o envio do artigo para o 
e-mail da revista não assegura sua publicação. 
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Os artigos encaminhados obrigatoriamente devem ter seus conteúdos voltados para 
temas de interesse do Ministério Público. 
 
O artigo será formatado com base nas normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) para atender aos padrões de publicação da revista, conforme edital 
referente a cada publicação. 
 
Os Autores dos artigos aceitos com correções terão o prazo estabelecido no 
cronograma referente a cada edital, sendo considerado, sempre, dias corridos. 
 
Os autores só poderão publicar um artigo no mesmo número da revista e os artigos 
encaminhados deverão obrigatoriamente seguir 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. O autor deve cumprir o 
cronograma, obrigatoriamente. Os artigos fora dos padrões indicados no edital não 
serão aceitos. 
 
Os artigos publicados não refletem, necessariamente, a opinião da revista, ou da 
ESMP. 
 
 
 Dos Direitos autorais 

 
Em caso de aprovação, será solicitado ao autor a assinatura do Formulário próprio 
de DECLARAÇÃO DE INEDITISMO 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. Não serão devidos direitos autorais ou 
qualquer outro tipo de remuneração pela publicação dos artigos na Revista 
Acadêmica da ESMP. 
 
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. 
 
Ao submeterem artigos à Revista Acadêmica da ESMP, os autores declaram serem 
titulares dos direitos autorais, bem como autorizam a Revista, sem ônus, a publicar 
os referidos textos em qualquer meio, sem limitações quanto ao prazo, ao território, 
ou qualquer outra. 
 
Autores mantêm os direitos autorais e concedem à Revista Acadêmica da ESMP o 
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direito de primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a 
Creative Commons Attribution License, que permite o compartilhamento do trabalho 
com reconhecimento da sua autoria e publicação inicial nesta Revista. 
 
Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para 
distribuição não exclusiva da versão do artigo após a publicação na Revista da 
ESMP (ex.: publicar em repositório institucional ou como capítulo de livro), com 
reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta Revista. Autores têm permissão 
e são estimulados a publicarem e distribuírem seu artigo online (ex.: em repositórios 
institucionais ou na sua página pessoal), já que isso pode aumentar o impacto e a 
citação do trabalho publicado. 
 
Autores são responsáveis pelo conteúdo constante no manuscrito publicado na 
revista. 
 
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. 
 
 
 Do Conselho Editorial e da avaliação 

 
Cabe ao Conselho Editorial analisar a coerência dos artigos propostos e observar se 
as normas de Submissão de Artigos na Revista Acadêmica da ESMP foram 
seguidas. Serão publicados apenas os artigos aprovados pelo Conselho Editorial da 
Revista da ESMP. 
 
Os artigos serão avaliados por “Pares Cega” e em seguida serão encaminhados 
para o Conselho Editorial que considerando o mérito científico, decidirão sobre quais 
artigos cumpriram os critérios exigidos e participarão da publicação. 
 
A seleção dos trabalhos para publicação é de responsabilidade do Conselho 
Editorial, com base nos pareceres dos revisores, e de sua decisão não cabe recurso. 
 
A avaliação compreenderá a seleção de no mínimo 10 (dez) artigos por Revista. 
 
 
 Das Condições de participação  

 
Os artigos devem estar de acordo com as Normas para a Submissão da Revista 
Acadêmica da ESMP disponível em http://www.mpce.mp.br/wp-
content/uploads/2019/12/NORMAS- SOBRE-A-SUBMISSÃO-DE-ARTIGOS-PARA-
PUBLICAÇÃO-2020.pdf 
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As normas para a Submissão de Artigos na Revista Acadêmica da ESMP devem ser 
seguidas na íntegra. Entre as diretrizes para os autores, destacam-se: 
 
• Os trabalhos devem ser de autoria de doutores, mestres e especialistas, aceitando-
se bacharéis e graduandos como coautores de doutores, mestres e especialistas. 
• Os textos em português devem estar escritos de acordo com a regra de 
apresentação de artigos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – 
NBR6022, de maio de 2003 e os artigos estrangeiros devem ter como base a regra 
ISO equivalente. 
• Devem ser observadas, da mesma forma, as seguintes normas: ABNT NBR 
6028.2003_Resumo e abstract; ABNT NBR 6023.2018_Referências; ABNT NBR 
10520.2002_Citações; e ABNT NBR 14724.2011_Trabalhos Acadêmicos. 
• A versão do artigo que será submetida deverá ser enviada para o e-mail: 
revistaacademica.selecao@mpce.mp.br nos formatos pdf e Microsoft Word (.DOC 
ou .DOCx) sem identificação do(s) autor(es) no texto e nas propriedades do arquivo 
a ser anexado, para termos um arquivo que assegure a Avaliação por “Pares Cega”.  
•O autor também deverá enviar e-mail, em separado, para 
revistaacademica.esmp@mpce.mp.br, com anexo do artigo completo submetido em 
pdf, com identificação dos autores, na qual deverão constar, após o título, o nome 
do(s) autor(es). O título do seu artigo deve constar expressamente no corpo do e-
mail, acompanhado da identificação da autoria do artigo científico. 
• A versão com identificação deverá ser enviada com uma nota de rodapé para cada 
autor, nas quais deverão constar: qualificações profissionais, nível de formação 
acadêmica, e-mail, link do currículo lattes e ORCID. Os autores devem apresentar 
registro no ORCID, que deve ser providenciado, se necessário, no seguinte link: 
https://orcid.org/register. 
• O artigo deve apresentar: título, resumo e palavras-chave em português, caso seja 
a língua de origem do artigo e na sequência deve também apresentar: título, resumo 
e palavras-chave em português.  
• O artigo também poderá ser em língua estrangeira (inglês ou espanhol), tendo que 
apresentar: título, resumo e palavras-chave, tanto na língua vernácula quanto em 
português.  
• O artigo deverá trazer de três até cinco palavras-chave separadas por ponto. 
• A primeira lauda deve trazer o título e o subtítulo (se houver) em sua língua de 
origem e, logo abaixo, com o espaço de um enter, o título e o subtítulo (se houver) 
em inglês (caso o artigo seja em português) ou em português (caso o artigo seja 
estrangeiro, inglês ou espanhol). 
• O Resumo deve ser de no máximo 100 palavras. Se a língua de origem for o 
português o artigo deve trazer também a versão do Resumo em inglês, mas se o 
artigo estiver em língua estrangeira (inglês ou espanhol) deve trazer também a 
versão do Resumo em português. O Resumo deve indicar o objetivo, o método e o 
resultado alcançado pela pesquisa.  
• Os artigos deverão atender ao seguinte conteúdo: introdução, desenvolvimento, 
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considerações finais e referências. Caso existam subtítulos, devem vir claramente 
indicados. Todos os tópicos devem estar destacados conforme normas da ABNT. 
• Citações ao longo do texto devem seguir à norma ABNT NBR10520 ou norma ISO 
equivalente. 
• As referências das fontes citadas devem obedecer norma ABNT NBR6023, 
seguindo o sistema AUTOR/DATA. É essencial que estejam com todos os dados 
necessários para identificar a publicação original. As URLs para as referências 
devem ser informadas quando necessário. 
• O artigo deve ser inédito e não deve ter sido publicado/enviado para outras revistas 
e/ou sites (inclusive para os que permitam irrestrito acesso), o que poderá ocorrer 
somente após a data da publicação da Revista Acadêmica da ESMP. Inclui-se na 
vedação a divulgação em plataformas de disseminação de pesquisas acadêmicas, 
com o intuito de manutenção do ineditismo do artigo. Assim, a contribuição deve ser 
original e inédita, e não estar sendo avaliada para publicação por outra revista. Os 
trabalhos deverão ser inéditos e as suas admissões ao exame do Conselho Editorial 
não implicam em aprovação para fins de publicação. 
• Os artigos devem ter um mínimo de 15 (quinze) e um máximo de 20 (vinte) 
páginas, digitadas na fonte Times New Roman, tamanho 12, obedecendo a 
espaçamento entre linhas de 1,5, margens esquerda e superior com 3 cm e margens 
direita e inferior com 2 cm. Os parágrafos devem ser justificados e devem possuir 
recuo de 1,25 cm.  
O título do artigo deve ser centralizado, caixa alta, fonte 14 e em negrito. Todos os 
títulos primários devem ser escritos em caixa alta, fonte 12 e em negrito. Os títulos 
secundários devem ser regidos em caixa baixa, fonte 12 e em negrito. Os títulos 
terciários devem ser redigidos em caixa baixa, fonte 12 e em itálico. 
• Os artigos em língua estrangeira serão publicados no seu idioma de origem a 
critério do Conselho Editorial. 
• Deve-se utilizar o itálico em expressões, palavras e citações que não são na 
mesma língua do artigo. O autor não deve utilizar sublinhado, exceto em URLs. 
As figuras e tabelas devem ser posicionadas ao longo do texto indicando a fonte e 
não ao final dele, como anexos. 
• As revisões, ortográfica e gramatical, ficam a cargo dos autores. Os autores devem 
fazer toda revisão que julgarem necessárias antes de submeterem o artigo para 
análise. 
• As revisões, ortográfica e gramatical finais, dos artigos aceitos para publicação, 
serão efetuados pela Revista Acadêmica do Ministério Público do Estado do Ceará. 
• O arquivo submetido deve ser em formato Word (.DOC ou .DOCx) e formatado 
conforme as Normas da ABNT para artigos científicos. 
• A assinatura de declaração de ineditismo e cessão de direitos autorais em prol da 
ESMP e o termo de concordância com a publicação será solicitada somente para os 
artigos aprovados. Se o artigo tiver mais de um autor, todos deverão enviar os 
referidos documentos, em arquivos separados, com assinatura. 
• Será observada a pertinência do artigo em relação ao veículo para publicação 
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proposto. 
• O artigo não afrontará às prerrogativas e garantias institucionais do Ministério 
Público. 
• O artigo deve ter qualidade linguística: clareza, coesão e coerência. 
• O artigo deve ter conteúdo com fundamentação teórica e com clareza na 
apresentação dos argumentos. 
• A estrutura do artigo deve conter: introdução, desenvolvimento, considerações 
finais e referências. 
• O artigo deve ter a apresentação que obedeça às normas da ABNT. 
 
 
 Da estrutura do artigo 

 
Os textos em português devem estar escritos de acordo com a regra de 
apresentação de artigos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – 
NBR6022, de maio de 2003 e os artigos estrangeiros devem ter como base a regra 
ISO equivalente. 
 
Devem ser observadas, da mesma forma, as seguintes normas: ABNT NBR 
6028.2003_Resumo e abstract; ABNT NBR 6023.2018_Referências; ABNT NBR 
10520.2002_Citações; e ABNT NBR 14724.2011_Trabalhos Acadêmicos. 
 
A estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-textuais, textuais e pós-
textuais. (Anexo I) 
 
Os textos serão automaticamente rejeitados se não observarem o formato exigido 
acima, sendo essencial obedecer às regras descritas tanto no edital quanto nas 
Normas para Submissão de Artigos na Revista Acadêmica da ESMP. 
 
 
 Das disposições gerais 

 
 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 definida pela Comissão Editorial. 

 Os artigos submetidos para a publicação, quando não aceitos, ficarão à 
disposição dos autores. 

 O Currículo Lattes dos autores serão utilizados como critério de desempate. 
 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o autor conhece e que 

adere às normas, tais como estão estabelecidas no Edital e no presente Ato. 
 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. 
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 Os artigos selecionados serão publicados em Revista própria da Escola 
Superior do Ministério Público do Ceará. 

 Recepcionamos artigos em inglês ou em espanhol, mesmo que de autores 
brasileiros, desde que vinculados a instituições internacionais. 

 A publicação da Revista Acadêmica do Ministério Público do Estado do Ceará 
ocorre semestralmente e via de regra em versão eletrônica e física. 

 O artigo submetido à Revista Acadêmica da ESMP deve ser inédito. Caso a 
regra não seja obedecida e o artigo submetido seja aceito para publicação em 
outro periódico ainda no período de avaliação pela Revista Acadêmica da 
ESMP, é dever do autor solicitar o cancelamento por meio do e-mail 
revistaacademica.esmp@mpce.mp.br 

 O texto deve obedecer às regras descritas nas Normas para a Submissão de 
Artigos na Revista Acadêmica da ESMP disponível em 
http://www.mpce.mp.br/wp- content/uploads/2019/12/NORMAS-SOBRE-A-
SUBMISSÃO-DE-ARTIGOS-PARA- PUBLICAÇÃO-2020.pdf 

 Caso seja necessário fazer alterações/correções sugeridas pelos avaliadores 
externos, ou correções gramaticais sugeridas pela edição, o prazo a ser 
observado pelo autor será o definido no cronograma de cada edital. 
 

Os textos serão automaticamente rejeitados se não observarem o formato exigido 
acima, tanto pelo Edital quanto pelas Normas da Revista Acadêmica da ESMP. 
 
Os casos omissos serão decididos, conjuntamente, pelo Conselho Editorial da 
Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. 
 
 
 Da política de privacidade  

 
Os nomes e endereços informados nesta Revista serão usados exclusivamente para 
os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 
finalidades ou a terceiros. 
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ANEXO I 
 

 Elementos pré-textuais 
 

O artigo deve apresentar: título, resumo e palavras-chave em português, caso seja a 
língua de origem do artigo e na sequência deve também apresentar: título, resumo e 
palavras-chave em português.  
 
O artigo também poderá ser em língua estrangeira (inglês ou espanhol), tendo que 
apresentar: título, resumo e palavras-chave, tanto na língua vernácula quanto em 
português.  
 
• O artigo deverá trazer de três até cinco palavras-chave separadas por ponto. 
 
A primeira lauda deve trazer o título e o subtítulo (se houver) em sua língua de 
origem e, logo abaixo, com o espaço de um enter, o título e o subtítulo (se houver) 
em inglês (caso o artigo seja em português) ou em português (caso o artigo seja 
estrangeiro, inglês ou espanhol). 
 
O Resumo deve ser de no máximo 100 palavras. Se a língua de origem for o 
português o artigo deve trazer também a versão do Resumo em inglês, mas se o 
artigo estiver em língua estrangeira (inglês ou espanhol) deve trazer também a 
versão do Resumo em português. O Resumo deve indicar o objetivo, o método e o 
resultado alcançado pela pesquisa.  
 
O artigo deve trazer o nome(s) do(s) autor(es), acompanhado(s) de breve currículo 
que o(s) qualifique na área de conhecimento do artigo. 
 
A via que será enviada para o e-mail, em separado, com identificação dos autores, 
para revistaacademica.esmp@mpce.mp.br, com anexo do artigo completo 
submetido em pdf, deverão constar, após o título, o nome do(s) autor(es). O título do 
seu artigo deve constar expressamente no corpo do e-mail, acompanhado da 
identificação da autoria do artigo científico. 
 
A versão com identificação deverá ser enviada com uma nota de rodapé para cada 
autor, nas quais deverão constar: qualificações profissionais, nível de formação 
acadêmica, e-mail, link do currículo lattes e ORCID. Os autores devem apresentar 
registro no ORCID, que deve ser providenciado, se necessário, no seguinte link: 
https://orcid.org/register. 
 
Quando o artigo estiver em português, deve ter o Resumo seguido de até cinco 
palavras-chave, separadas por ponto (3-5 palavras-chave) em português. Na 
sequência, esse conteúdo deve ser apresentado em inglês, o resumo e as palavras-
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chave em língua estrangeira são obrigatórios, para idioma de divulgação 
internacional. 
 
Quando o artigo estiver em língua estrangeira (inglês ou espanhol), deve ter o 
Abstract ou o Resumen seguido de até cinco palavras-chave na língua artigo, 
separadas por ponto (3-5 palavras-chave). Na sequência, esse conteúdo deve ser 
apresentado em português, o resumo e as palavras-chave em português é 
obrigatório se o artigo é estrangeiro, ou seja, versão do resumo na língua do texto, 
para idioma de divulgação internacional, com as mesmas características. 
 
O Resumo deve ter no máximo 100 palavras e deve indicar: o objetivo, o método e o 
resultado alcançado pela pesquisa.  
 
Devem ser observadas, da mesma forma a ABNT NBR 6028.2003_Resumo e 
abstract. 
 
 
 Elementos textuais 

 
A estrutura do artigo deve conter: introdução, desenvolvimento e considerações 
finais. 
 
A Introdução é a parte inicial do artigo, onde devem constar a delimitação do assunto 
tratado, os objetivos e a justificativa da pesquisa e outros elementos necessários 
para situar o tema do artigo, entre os quais a metodologia. 
 
O Desenvolvimento trata-se da exposição ordenada e pormenorizada do assunto 
tratado. Divide-se em seções e subseções, conforme a NBR 6024-2012, que variam 
em função da abordagem do tema e do método. 
 
As Considerações finais trata-se da parte do texto que apresenta os resultados 
alcançados correspondentes aos objetivos e às hipóteses. 
 
 
 Elementos pós-textuais 

 
A Referência é obrigatória e deve ser  elaborada conforme a ABNT NBR 6023:2018. 
As referências listadas precisam ser identificadas no desenvolvimento do artigo. 
 
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. 
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Devem ser observadas, da mesma forma as regras da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas ABNT NBR 6023.2018_Referências. 
 
 
 Observações  

 
O indicativo de seção deve ser apresentado conforme a NBR 6024: 2012. O 
indicativo de seção precede o título, alinhado à esquerda, dele separado por um 
espaço de caractere. 
 
As citações devem ser apresentadas conforme a NBR 10520: 2002: Nas citações 
diretas não pode faltar : Autor, ano, página e nas citações indiretas não podem faltar 
: Autor, ano. 
 
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). 
 
Devem ser observadas, da mesma forma a ABNT NBR 10520.2002_Citações. 
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