Normas de Publicação para Colaboração Autoral
Aqueles que desejarem colaborar com a RMP deverão enviar seus trabalhos (artigos,
pareceres ou arrazoados) por meio eletrônico (e-mail) para revista@mprj.mp.br.
A Direção da Revista do Ministério Público solicita aos autores que desejarem enviar
trabalhos para publicação que observem, para as versões apresentadas, as seguintes
normas:

1. Seções
(i) Artigos
(ii) Pareceres
(iii) Peças Processuais
(iv) Observatório Jurídico
(v) Observatório Filosófico
A Revista de Direito do Ministério Público, ISSN 1413-3873, periódico trimestral, do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, torna pública a chamada permanente de
artigos, pareceres, peças processuais, observatório jurídico, na área do direito.
A
publicação
ocorrerá
em
duplo
formato:
(http://www.mprj.mp.br/servicos/revista-do-mp).

impresso

e

digital

2. Normas de Publicação
2. Normas de Publicação
2.1 Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais
2.1.1 Pré-textuais:
(i) Capa;
(ii) Folha de rosto;
(iii) As informações da 1ª página de texto (até antes da introdução) são as
seguintes: título do trabalho; nome do autor; síntese da formação
acadêmica; resumo em português e em língua estrangeira; palavras-chave
em português e em língua estrangeira; sumário horizontal.

3. Dados de identificação do(s) autor(es) em folha de rosto:
3.1 Nome, RG, CPF, titulação que deseja ver publicada no artigo e profissão.

4. Formatação exigida para os artigos
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

Tamanho do papel: A4;
Tamanho do texto: mínimo de 10 e máximo de 60 páginas;
Margens: superior e inferior de 2,0 cm, esquerda e direita de 3,0cm;
Alinhamento: justificado;
Fonte: Times New Roman, normal, tamanho 12 – título, corpo de texto,
citações e sumário; tamanho 10 – notas de rodapé;
4.1.6 Espaçamento entre linhas: 1,5;
4.1.7 Destaques em itálico (não utilizar negrito e sublinhado);
4.1.8 Citações: entre aspas;
4.1.9 Título do artigo em português e em inglês;
4.1.10 Lista de 5 (cinco) palavras-chave em português e suas correspondentes em
inglês;
4.1.11 Resumo do artigo em português e em inglês;
4.1.12 Sumário numerado.

5. Formatação exigida para parecer e peças processuais

5.1 A peça processual terá, ao alto da primeira folha, um MEMENTO
(entendendo-se como tal título e resumo de, no máximo, seis linhas), contendo
a tese jurídica defendida na peça ou parecer, ou a indicação de seus pontos
principais, independentemente da existência de EMENTA;
5.2 A peça processual deverá ter um máximo de 20 (vinte) páginas impressas
apenas no anverso, em espaço simples, com a fonte Times New Roman ou
Book Antiqua, corpo onze (11) para o memento, 12 (doze) para o texto
principal e corpo 10 (dez) para as notas de rodapé;
5.2 O limite de páginas só poderá ser excedido em casos excepcionais, em que se
trate de matéria de relevante interesse para o Ministério Público;
5.3 Endereço, telefone e endereço eletrônico do(s) autor(es) do trabalho.

6. As contribuições
deverão
ser
pelo e-mail revista@mprj.mp.br.

enviadas

à

Revista,

7. Os artigos deverão seguir as regras da ABNT, devendo ser indicado se o trabalho
é inédito ou, em caso negativo, o meio em que divulgado.
8. Dar-se-á a preferência ao material inédito, sendo que a Revista, eventualmente,
poderá devolver o trabalho ao(s) autor(es) com sugestões de adequação. Material
já publicado estará sujeito à avaliação direta da Direção da Revista.

9. Como contrapartida pela autorização de publicação do artigo, o(s) autor(es)
receberá(ão) três exemplares da Revista.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2021.

A Direção

Emerson Garcia
Diretor da Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Robson Renault Godinho
Vice-Diretor da Revista do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

