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O DIRETOR DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL - ESCOLA
SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO e EDITOR RESPONSÁVEL DA
REVISTA JURÍDICA DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SÃO PAULO,
comunica que está recebendo artigos científicos, com vistas à publicação pelo
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério
Público de São Paulo da Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público
de São Paulo, conforme segue:
1 – Poderão submeter artigos professores universitários, estudantes,
pesquisadores, membros e servidores dos Ministérios Públicos da União e dos
Estados, assim como dos órgãos do Sistema de Justiça, integrantes de
organizações da sociedade civil com atuação pertinente e demais
interessados. Os autores devem possuir, no mínimo, o título de mestre. Autores
que não atenderem este critério poderão apresentar seus artigos com
coautor(es) que possua(m) a titulação mínima de mestre.
2 – A publicação tem por objetivo precípuo divulgar temas pertinentes às teses
do Ministério Público e será composta por artigos selecionados pelo presente
edital, além de outros artigos que, a critério da Equipe Editorial, apresentem
especial interesse para a qualidade da publicação. A RJESMPSP aceita artigos
em fluxo contínuo.
3 – O conteúdo dos artigos deverá ser original e o seu texto poderá ter, no
máximo, 30 páginas, devendo conter:
I – Título, em português e inglês
II – Sumário
III – Resumo
IV – Palavras-chave
V – Resumo em inglês (Abstract)
VI – Palavras-chave em inglês (Keywords)

VII – Introdução

VIII – Desenvolvimento dividido ou não em tópicos, os quais devem estar
tipograficamente diferenciados do resto do texto
IX – Conclusão
X – Referências
4 – Os artigos devem conter a seguinte formatação: folha A4, posição vertical;
fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado, sem separação de
sílabas; espaçamento entre linhas 1,5 cm; parágrafo de 1,5 cm; margem
superior e esquerda de 3 cm, e inferior e direita de 2 cm. Para a formatação dos
demais elementos do texto, devem ser aplicadas as normas da ABNT. O modelo
preferencial de citação é o sistema autor-data.
5 – Os artigos deverão ser enviados pelo site www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp,
seguindo as instruções da aba “Tutorial Autor”, em formato DOC ou DOCX
(Microsoft Word).
6 – Ao submeterem os artigos, os autores declaram cessão dos direitos autorais
ao Ministério Público do Estado de São Paulo, bem como autorizam ao Centro
de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional - Escola Superior do Ministério Público
de São Paulo, sem ônus, a publicar os referidos textos em qualquer meio,
inclusive eletrônico, com os devidos créditos de autoria, sem limitações quanto
ao prazo, ao território, ou qualquer outra. A publicação fica também autorizada
a adequar os textos a seus formatos de publicação e a modificá-los para
garantir o respeito à norma culta da língua portuguesa.
7 – Os artigos recebidos pela Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério
Público de São Paulo serão submetidos ao crivo de sua Equipe Editorial, que
avaliará se o trabalho obedece às normas de publicação da Revista, se
mantém pertinência temática com o enfoque da publicação, se possui
elevada qualidade técnica, se possui relevância prática e teórica e se permite
que a Revista mantenha sua qualificação junto à CAPES. A avaliação dos
artigos será feita por pares, pelo método Double Blind Review.
8 – A Comissão Editorial da publicação será presidida pelo Dr. Antonio Carlos da
Ponte, Diretor do CEAF-ESMP e Editor Responsável da RJESMPSP, e terá como
Coordenadores o Dr. Roberto Barbosa Alves, Assessor do CEAF-ESMP e também
os Membros do Conselho Editorial da RJESMPSP.
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