Apresentação

A Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público
(ESMP) apresenta mais uma edição alusiva ao primeiro semestre do
ano de 2020. Este periódico tem como missão a difusão do conhecimento jurídico de forma democrática e plural, buscando contemplar os mais variados pensamentos e visões inerentes à dialética da
ciência jurídica.
A primeira revista da ESMP foi publicada em 1976, e, ao longo
desses 44 anos, foi se consolidando como um periódico de reconhecida respeitabilidade no mundo jurídico. A partir de 2007 a Revista
Acadêmica da ESMP recebeu o ISSN (international Standard Serial
number) e passou a ter duas edições anuais, e, de 2017 em diante, a
ter um absoluto rigor e respeito com a periodicidade semestral em
suas publicações.
Hoje, a revista conta com um conselho editorial próprio, revisão
cega por pares (double blind review), renomado corpo de pareceristas, rígidas regras para submissão de artigos, além do respeito aos
critérios da exogenia e endogenia em todas as edições, predicados
que nos levam a acreditar que, muito em breve, ela contará com o
merecido reconhecimento e qualificação da Qualis/Capes em sua
primeira avaliação como periódico científico.
Nesta edição contamos com 12 artigos, os quais nos permitirão
aprofundar nossos conhecimentos sobre as mais diversas matizes
da ciência jurídica. Destaca-se no corpo da presente revista, 04 articulistas estrangeiros, sendo um dos Estados Unidos, um da Croácia,
um de Bahamas e um último escrito por dois autores, da Sérvia e
da Bósnia e Herzegovina, nos permitindo uma visão globalizada e
sistêmica do direito.
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Nesse primeiro semestre de 2020 a Revista Acadêmica da ESMP
será veiculada unicamente em sua versão eletrônica, em face dos
inúmeros desafios decorrentes desta pandemia que abalou o mundo.
O êxito desta publicação deve-se ao imprescindível apoio do CEAF, do
Conselho Editorial, do Corpo de Pareceristas e de todos os servidores
do MPCE envolvidos neste árduo e complexo trabalho. A todos nosso
reconhecimento e gratidão.
Boa leitura!
Fortaleza, julho de 2020
Plácido Barroso Rios
Promotor de Justiça
Diretor-Geral da ESMP
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