
EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS
REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE

I- DISPOSIÇÕES INICIAIS

1- A Revista do Ministério Público de Sergipe (ISSN 1806-2598 – versão impressa) é um periódico 
de conteúdo científico e profissional da área de Direito, tendo como objetivo fomentar o debate 
jurídico sobre temas que guardem pertinência com a atuação ministerial.

2-  Para  a  próxima edição  da  Revista,  de  número 27,  com previsão  de  publicação no mês de 
Dezembro  de  2014,  a  Escola  Superior  do  Ministério  Público  de  Sergipe,  incumbida  de  sua 
organização, está recebendo contribuições na forma de artigos científicos ou  análises teóricas da 
área jurídica. 

3-  Poderão enviar contribuições acadêmicas, cuja temática será livre na área jurídica, os 
membros, servidores e estagiários do Ministério Público de Sergipe, bem como profissionais  e 
estudantes da área Jurídica.

4- As contribuições poderão ser encaminhadas no período de  01 de julho  a 15  de setembro  de 
2014.

5-  Os trabalhos deverão ser dirigidos à Escola Superior em envelope lacrado, acompanhados de 
formulário de encaminhamento próprio, e apresentados perante o setor de Protocolo da sede do 
Ministério Público de Sergipe na Capital, situada na Av. Conselheiro Carlos Alberto Sampaio, 505, 
Centro Administrativo Gov. Augusto Franco, bairro Capucho, Aracaju/Sergipe.

6- O formulário de encaminhamento a que se refere o item anterior encontra-se disponibilizado no 
site da Escola Superior (http://www.esmp.mpse.mp.br), devendo ser impresso e preenchido em duas 
vias, ficando uma delas com o autor, e a outra no protocolo, anexada pelo lado externo ao envelope 
contendo o trabalho.
 
II- NORMAS EDITORIAIS DA REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 
SERGIPE.

1- Os artigos científicos deverão ser inéditos, e observar as normas gramaticais vigentes, somente 
sendo aceitos para publicação trabalhos de autoria individual.

2-  Os textos devem conter, no máximo, 10  (dez) páginas, admitindo-se, excepcionalmente, a 
critério do conselho editorial, artigos com um número de páginas superior. 

3-  O autor em nenhuma hipótese será  identificado, devendo apenas constar o seu nome no 

http://www.esmp.mpse.mp.br/


formulário de encaminhamento do artigo, endereçado ao Editor da Revista do Ministério Público.

4- Os artigos serão submetidos à apreciação do conselho editorial utilizando-se do sistema de blind 
peer review, sistema de avaliação por pares- especialista na aérea- com sugestões incorporadas no 
trabalho, sem identificação do autor.

5- A avaliação dos artigos, depois da análise prévia realizada pelo Editor da Revista, será procedida 
por dois pareceristas integrantes do conselho editorial, um na condição de avaliador, e o outro na de 
revisor, cuja identidade não será revelada, os  quais analisarão os artigos conforme os seguintes 
critérios e respectivos pesos:
I- Conteúdo: Argumentação científica consistente, concatenação e logicidade no desenvolvimento 
do trabalho, problematização, objetivos, referencial teórico (peso 4);
II- Redação: Observância das normas gramaticais vigentes, coesão e coerência textual (peso 2);
III- Originalidade: Relevância do tema, ineditismo e atualidade (peso 2);
IV- Normatização: Formatação e respeito às normas técnicas (peso 2). 

6- Eventualmente, o Conselho Editorial poderá sugerir modificações no trabalho aprovado, a fim de 
adequar o texto à publicação. 
 
7- Os trabalhos deverão utilizar os editores de texto Word (Microsoft) ou Writer (BrOffice), com os 
seguintes padrões ao longo do texto:

a) Páginas tamanho A4, com margem superior 2,5cm; inferior 2cm; direita e esquerda
2cm;
b) Fonte Time New Roman 12 para o texto e Times New Roman 10 para notas de rodapé;
c) Título e subtítulos em negrito;
d) Texto corrido, sem a utilização de espaços entre os parágrafos, sem a utilização de 
tabulação (tecla Tab) no início dos parágrafos, e com alinhamento à esquerda.
e) Todo destaque ao texto deverá ser dado através do uso do itálico (não deve ser usado 
negrito ou sublinhado).
f) As citações no corpo do texto devem seguir o padrão NOME, DATA, PÁGINA, para 
as citações textuais diretas (FERNANDES 2005, p. 149), que deverão obrigatoriamente 
vir entre aspas; e NOME DATA (FERNANDES, 2005) para as citações indiretas, com a 
bibliografia relacionada ao final do texto por ordem alfabética, consoante as normas da 
ABNT (NBR-6023).
g) As citações contendo mais  de 3 (três)  linhas devem estar separadas do corpo, em 
espaço simples e com fonte Times New Roman 11, com recuo de 4 cm.
h) O nome dos artigos, livros, ensaios, teses, dissertações ou capítulos de livros, citados 
no corpo do texto, devem estar entre aspas e sem itálico.
i) O texto deve conter na primeira página o título, seguido de resumo em português 
com cerca de 150 palavras e até cinco palavras-chave, todos alinhados à esquerda.
j) Os títulos das seções do trabalho científico devem ser alinhados à esquerda e 
numerados com algarismos arábicos (1,2, 3...).

8-  Os trabalhos submetidos à apreciação do conselho editorial não deverão indicar em sua parte 
textual o nome do seu autor. No entanto, deverão ser informados no formulário de encaminhamento 
do artigo, o título do trabalho, nome completo do autor, telefones de contato e e-mail.

9-  A estrutura do artigo científico a ser submetido à análise do Conselho Editorial, deverá 
necessariamente conter:
I- Elementos pré-textuais: Cabeçalho contendo o título do artigo e resumo com até 150 palavras;



II- Elementos textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão;
III- Elementos pós-textuais: referências bibliográficas.

10-  A exatidão e a adequação das referências a trabalhos que tenham sido consultados ou 
mencionados no corpo do artigo são de responsabilidade exclusiva do autor.

11- O envio dos artigos implica automática autorização do seu autor para publicação de forma 
totalmente graciosa, não ensejando, portanto, direito a qualquer retribuição financeira, assumindo o 
autor total responsabilidade pelo conteúdo do texto enviado.

12-  Os  autores  colaboradores  da  revista  possuem  a  mais  ampla  liberdade,  sendo  de  sua 
responsabilidade  única  e  exclusiva  as  ideias  e  conceitos  constantes  do  trabalho,  bem como  a 
obediência à legislação autoral vigente no país.

13- Os trabalhos submetidos ao Conselho Editorial não serão devolvidos.

14- Quando feita a primeira impressão da revista, deverá o autor responsabilizar-se pelas  revisões e 
correções necessárias, em tempo hábil, para a impressão da versão final.
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