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CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
 

EDITAL CMA nº 02/2021
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE-CMA DO CONSELHO
NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO-CNMP, considerando o disposto no artigo 130-A,§
2º, da Constituição da República Federativa do Brasil e nas Resoluções nº 146/2016 e nº 187/2018
do CNMP, torna pública a abertura de prazo para submissão de artigos para a publicação “O
MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DO CERRADO”, nos seguintes termos:
 
1 – A publicação “O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DO CERRADO” destina-se à
publicação de artigos de autoria de membros do Ministério Público brasileiro e outros
profissionais da área de estudo e defesa do meio ambiente. Adicionalmente, a CMA poderá
convidar autores(as) de notório renome nacional e, também, internacional com conhecimento
específico na área temática para o desenvolvimento da publicação, enobrecendo-a.
2 – A publicação “O MINISTÉRIO PÚBLICO E A DEFESA DO CERRADO” tem por objetivo
precípuo divulgar artigos jurídicos e técnicos que abordem técnica, projetos e práticas de defesa
do cerrado nos mais diversos aspectos dentro da temática em questão. Dois dos articulistas
apresentarão suas reflexões no programa diálogos ambientais no mês de dezembro do ano em
curso. A escolha destes articulistas será efetivada pela CMA.
3 - A submissão de artigos deve ser feita por meio do envio nos formatos .PDF e .DOC/.DOCX
ou .ODT para o endereço eletrônico: meioambiente@cnmp.mp.br até o dia 20 de maio de 2021.
4 - Ao submeterem artigos, os(as) autores(as) declaram ser titulares dos direitos autorais,
respondendo exclusivamente por quaisquer reclamações relacionadas a tais direitos, bem como
autorizam o CNMP, sem ônus, a publicar os referidos textos em qualquer meio, sem limitações
quanto ao prazo, território ou qualquer outra, incluindo as plataformas de indexação de periódicos
científicos nas quais o livro venha a ser indexado.
5 - O CNMP fica também autorizado a adequar os textos a seus formatos de publicação e a
modificá-los para garantir o respeito à norma culta da língua portuguesa.
6 - Como condição para submissão, os artigos deverão atender obrigatoriamente às regras de
composição, formatação, citações, destaques e referências especificados no anexo I deste edital.
7 - Os artigos recebidos serão submetidos ao crivo do Conselho Editorial, que avalia a adequação
à linha editorial da publicação e às exigências de submissão. Os artigos que não cumprirem as
regras especificadas no anexo I deste edital serão devolvidos no próprio e-mail dos(das)
autores(as). Os(as) autores(as) poderão reenviar os artigos com as modificações solicitadas.
8 - Os artigos submetidos serão analisados pelo Conselho Editorial com base nos seguintes
critérios:
a) Concordância com os critérios de não veiculação de preconceitos e/ou difamação e calúnias
que firam a integridade dos leitores e/ou indivíduos citados;
b) Apresentado em língua portuguesa, deverão conter a coerência entre o título, o resumo, as
palavras-chave e o conteúdo do artigo;
c) Relevância e pertinência do tema, atualidade da discussão e importância para os debates
acadêmicos e práticos na defesa ambiental;
d) Qualidade da abordagem, compreendendo a argumentação e o raciocínio jurídico empregados
no texto, o desenvolvimento como artigo técnico-científico e a utilização correta dos conceitos
empregados;
e) Metodologia de pesquisa utilizada no artigo e sua respectiva descrição;
f) Elementos textuais, avaliando a redação empregada, clareza, coesão e coerência do texto em
seu desenvolvimento e norma culta;
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g) Adequação da conclusão aos objetivos propostos no texto; e
h) Referências bibliográficas, pertinência e abrangência.
9 - O resultado da avaliação dos artigos poderá ser pela aprovação, rejeição ou aprovação com
ressalvas, isto é, com sugestões para adequações necessárias, hipótese em que o(a) autor(a) será
notificado(a) para apresentar as modificações no prazo estipulado pelo Conselho Editorial ou
manter o texto original, justificando.
10 - A comunicação entre a CMA e os(as) autores(as) será realizada preferencialmente pelo e-
mail meioambiente@cnmp.mp.br.
11 - Eventuais omissões do presente edital serão resolvidas pelo Conselho Editorial.
 

Brasília, 09 de abril de 2021.

 
 

LUCIANO NUNES MAIA FREIRE
Presidente da Comissão do Meio Ambiente
Conselho Nacional do Ministério Público

 

Documento assinado eletronicamente por Luciano Nunes Maia Freire, Conselheiro do
CNMP, em 12/04/2021, às 14:53, conforme Portaria CNMP-PRESI Nº 77, DE 8 DE
AGOSTO DE 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cnmp.mp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0475377 e o código CRC C0DF3C0E.

ANEXO
 

D_I_R_E_T_R_I_Z_E_S_ _P_A_R_A_ _A_U_T_O_R_E_S_(_A_S_)_ C_O_N_D_I_ÇÕE_S_ _P_A_R_A_
_R_E_C_E_B_I_M_E_N_T_O_ _D_O_S_ _A_R_T_I_G_O_S_

 

a)      Ineditismo: O livro publicará apenas artigos inéditos, que não tenham sido divulgados em
outros meios (blogs, sites ou outras publicações).
b)      Número de Palavras: mínimo de 2.000 (duas mil) e máximo de 3.000 (três mil) no artigo
completo.
c)      Número de autores(as) por artigo: máximo de três autores(as) por artigo.
d)      Idiomas: os(as) autores(as) devem encaminhar artigos redigidos em Português.
e)      Tipo de arquivo: serão admitidos arquivos com extensões .PDF e .DOC/.DOCX ou .ODT,
observadas as normas de publicação e os parâmetros de editoração estabelecidos neste anexo.
f)       Requisitos para os(as) autores(as): só serão admitidos artigos de autoria de membros do
Ministério Público ou formado em nível superior em áreas de estudo e defesa do meio ambiente.
g)      Fomento: o(a) autor(a) deve informar qualquer financiamento, bolsa de pesquisa ou
benefícios recebidos, de fonte comercial ou não, declarando não haver conflito de interesses que
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comprometa o trabalho apresentado.

 

C_O_M_P_O_S_I_ÇÃO_ _E_ _F_O_R_M_A_T_A_ÇÃO_ _D_O_S_ _A_R_T_I_G_O_S_

 

a)      Os artigos científicos devem possuir entre 10 e 15 páginas, sendo estruturados na seguinte
formatação: folha A4, posição vertical; fonte Times New Roman; corpo 12; espaçamento entre
linhas 1,5 cm; alinhamento justificado, sem separação de sílabas; parágrafo de 1,5 cm; margem
superior e esquerda de 3 cm, e inferior e direita de 2 cm.
b)      Nas citações, o texto deve utilizar o sistema numérico para notas explicativas, respeitando
assim a ABNT NBR 10520:2002 (fonte Times New Roman; corpo 10; espaçamento entre linhas
1,0 cm; alinhamento justificado, sem separação de sílabas);
c)      Os textos devem ser organizados na seguinte sequência: título, título em inglês, resumo (de,
no máximo, 250 palavras), resumo em inglês, palavras chave (mínimo de 3 e máximo de 5),
palavras chave em inglês; introdução; desenvolvimento dividido ou não em tópicos; conclusão;
referências (indicando as URLs sempre que possível) e anexos (se for o caso).
d)      Os(as) autores(as) deverão empregar itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços
URL); as figuras e tabelas estão inseridas no corpo do texto, não no final do documento na forma
de anexos. Ao submeter o trabalho para avaliação, os autores concordam com a cessão dos seus
direitos autorais para o Conselho Nacional do Ministério Público.
 
 
Eu,______________________________________________________________ (nome),
portador(a) do RG n.º___________________, inscrito(a) no CPF/MF n.º
_____________________,___________________________________(titulação acadêmica, cargo
e vínculo institucional, cidade e país), residente e domiciliado(a) à
__________________________________________(logradouro, número, cidade, país), declaro,
para todos os fins de direito, que o
trabalho_____________________________________________________________________
(título do artigo) é de minha_______________________________(especificar autoria ou
coautoria - se houver coautoria indicar expressamente o nome do(a) coautor(a), que também
deverá preencher ficha idêntica), cedendo graciosamente à publicação “O MINISTÉRIO
PÚBLICO E A DEFESA DO CERRADO” os direitos autorais pertinentes ao mencionado
trabalho nesta obra, em meio impresso e eletrônico, ressalvados os direitos autorais morais
inalienáveis.
_______________________(cidade/UF), ______de_________de_____ (dia, mês, ano)
____________________________________________________
(assinatura)

 

 

 


