
EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS – REVISTA DO CNMP

O  CONSELHO  NACIONAL  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  (CNMP), por  meio  da 
Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência (CALJ), torna pública a 
abertura de prazo para submissão de artigos, com vistas à publicação na Revista do 
Conselho Nacional do Ministério Público (Revista do CNMP), 4ª edição, ano 2013.

1- A 4ª Edição da Revista do CNMP destina-se à publicação de artigos de autoria de 
membros do Ministério Público brasileiro. Adicionalmente, a CALJ poderá convidar 
outros autores e estudiosos de reconhecido renome intelectual para contribuir com a 
publicação.

2- A 4ª  edição  da  Revista  do  CNMP tem por  objetivo  precípuo  divulgar  artigos 
jurídicos relacionados com as áreas de atuação do Ministério Público brasileiro, com 
ênfase nas seguintes áreas:

2.1- 20 anos de vigência da Lei nº 8.625/93, que instituiu a Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público e da Lei Complementar nº 75/93, que dispõe sobre a organização, 
as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União;

2.2- A atuação do Ministério Público na Copa do Mundo da FIFA-2014;

2.3- A PEC nº 37, de 2011, que tramita na Câmara dos Deputados;

2.4- A atuação do Ministério Público na defesa dos direitos fundamentais.

3- Os artigos deverão ser inéditos e redigidos em português, com no máximo 30 
laudas (incluídas as referências bibliográficas), em folhas tamanho A4, fonte Times 
New Roman,  tamanho 12,  justificado,  espaçamento entre  linhas 1,5 no corpo do 
texto e simples no resumo e em citações que excedam três linhas, margens superior 
e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm, com numeração inserida no canto 
inferior direito a partir da primeira página. A primeira linha de cada parágrafo deve 
obedecer ao recuo de 1 cm e as citações que excedam 3 linhas, ao recuo de 4 cm, 
em formato compatível com o Microsoft Word ou editor de texto de fácil conversão, 
observando-se as normas de publicação da ABNT.

4- Os artigos deverão ser encaminhados até 15 de agosto de 2013 para o endereço 
calj@cnmp.gov.br, na forma do anexo deste Edital.

5- Ao enviar o artigo, o autor cujo texto for selecionado renuncia a seus direitos 
autorais patrimoniais em prol da Revista do CNMP, especificamente no que se refere 
à publicação em meio impresso ou divulgação do seu conteúdo pela internet.

6- Após as submissões, a CALJ procederá à pré-seleção dos artigos recebidos com 
base  nos  seguintes  critérios:  atenção  ao  vernáculo  e  concatenação  das  ideias; 
observância à formatação prescrita; coerência da conclusão com o desenvolvimento; 
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originalidade dos argumentos e da abordagem; grau de reflexividade; consistência 
técnica e qualidade da pesquisa.

7- O Conselho Editorial notificará os autores de suas decisões por email.

8- O  Conselho  Editorial  da  Revista  do  CNMP é  composto  pelo  Presidente  do 
Conselho,  Roberto  Monteiro  Gurgel  Santos,  pelos Conselheiros Fabiano Augusto 
Martins Silveira, Adilson Gurgel, Alessandro Tramujas, Almino Afonso, Jarbas Soares 
Júnior e Mário Bonsaglia, pelos Membros Auxiliares Athayde Ribeiro Costa, Moacyr 
Rey  Filho  e  Sérgio  Henrique  Furtado  Coelho,  bem  como  pelos  Membros 
Colaboradores Antonio Henrique Gariano Suxberger e Alberto Flores Camargo.

Brasília, 5 de junho de 2013.

Fabiano Silveira

Conselheiro do CNMP

Presidente da Comissão de Acompanhamento Legislativo e de Jurisprudência



ANEXO 

Autor:

Órgão de origem:

Cargo e Unidade:

Título do artigo:

E-mail:

Telefone:

Resumo (máximo 10 linhas):


