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EDITAL, NORMAS E AUTORIZAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA O 

LIVRO DO XII SIMPÓSIO DA AACRIMESC 

Este edital apresenta as normas para submissão de trabalhos a serem publicados no livro do XII 

SIMPÓSIO da AACRIMESC, a ser realizado nos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2018. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º - A Tirant Lo Blanch/Empório do Direito junto com a AACRIMESC serve-se da 

presente chamada de artigos para o livro do evento cujo tema será: Democracia em Crise.  

Art. 2º - Poderão ser submetidos exclusivamente artigos científicos regulares e inéditos, sendo 

vedada a apresentação de trabalhos com resultados já publicados em anais ou suplementos 

(congressos, simpósios, encontros, semana acadêmica, jornada) e em dissertação ou tese. 

Parágrafo único - Por se tratar de uma obra de coletânea de artigos inerentes à área das ciências 

criminais, não serão aceitos artigos em quaisquer outras áreas do conhecimento. 

DAS INSCRIÇÕES  

Art. 3º - Cada autor poderá submeter um trabalho, mesmo na condição de autor ou coautor e 

serão aprovados 15 (quinze) artigos para publicação do respectivo livro, sendo admitidos no 

máximo 02 (dois) autores por artigo. 

Parágrafo Primeiro - Após a submissão do artigo, não será aceita a troca, retirada ou inclusão 

de autores. 

Parágrafo Segundo – Os autores deverão estar inscritos no evento obrigatoriamente. 

Art. 4º - Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, até o dia 15 de agosto de 2018, na forma 

de anexo, para conteudo@emporiododireito.com.br, com o assunto: ARTIGO XII SIMPOSIO 

AACRIMESC, juntamente com a autorização para publicação e também a ficha de cadastro de 

autor. 

Parágrafo Único - Além do artigo é necessário o envio da autorização para publicação (modelo 

em anexo) sem ônus para a AACRIMESC e a Tirant Empório do Direito, assinada por todos os 
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autores do trabalho, a qual deve ser anexada ao mesmo e-mail em que o trabalho for 

encaminhado, juntamente com as fichas de cadastro dos autores. 

Art. 5º - O artigo deverá seguir as seguintes regras de formatação:  

I - corpo do texto justificado; 

II - espaçamento simples entre linhas;  

III - margem superior e esquerda de 03 cm, margem inferior e direita de 02 cm;  

IV - O texto deve ter no mínimo 07 páginas e com limite máximo de 15;  

V - papel tamanho A4, com fonte Arial tamanho 12;  

VI - as páginas não devem ser numeradas.  

VII - figuras com fonte informada. 

VIII – Sistema de referencias nota de rodapé, sem bibliografia no final, todas as fontes e 

referências devem ser citadas nas notas no corpo do texto. 

Parágrafo único - Caso a submissão não ocorra no formato DOC/WORD ou viole qualquer 

regra aqui estabelecida o artigo será RECUSADO SUMARIAMENTE. 

Art. 6º - A Tirant Empório do Direito enviará e-mail de confirmação do recebimento de cada 

artigo.  

Parágrafo Único - O e-mail de contato com os autores, informado no artigo, é a única forma de 

contato com os autores a ser utilizada pela Tirant Empório do Direito e pela AACRIMESC. 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 7º - Os artigos serão avaliados pelo Conselho Editorial do Empório do Direito, sendo o 

resultado da seleção realizado até o dia 25 de agosto de 2018. 

Art. 8º - O Conselho Editorial da Tirant Empório do Direito poderá tomar as seguintes 

deliberações: 
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I - Reprovar o artigo sem observações, nos casos que entender necessário. 

II - Reprovar o artigo quando apresentar qualidade técnica insuficiente seja pela inconsistência 

na redação científica, metodologia e/ou resultados apresentados. 

III - Solicitar correções no artigo mediante parecer dos editores e revisores. 

IV - Aprovar o artigo. 

Art. 9º - As decisões do Conselho Editorial da Tirant Empório do Direito são 

IRRECORRÍVEIS. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10 - Os artigos vencedores serão publicados em formato de livro digital a ser lançado no 

XII Simpósio.  

Parágrafo Único: O certificado de publicação será DIGITAL e enviado por e-mail ao autor 

correspondente. O autor correspondente será responsável pelo encaminhamento do certificado 

aos outros autores. 

Art. 11 – Os artigos serão apresentados no evento, conforme programação oficial. 

Art. 12 - O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade de seus autores. 

Art. 13 - Os casos omissos serão apreciados e julgados pelo Conselho Editorial da Tirant 

Empório do Direito, de acordo com os princípios gerais do direito e legislação aplicável. 

 

Florianópolis, 6 de julho de 2018. 

 

Tirant Empório do Direito Editorial Ltda 

 

AACRIMESC – Associação dos advogados Criminalistas de Santa Catarina.  
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MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO 

 

Declaro para os devidos fins que o texto intitulado__________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________é de minha autoria e que todos os 

esforços foram feitos para que as fontes utilizadas no mesmo fossem explicitadas no próprio 

corpo do texto e nas notas de rodapé. 

Estou ciente de que todas as informações apresentadas no trabalho são de exclusiva 

responsabilidade dos autores. 

O presente trabalho é inédito. 

Por meio desta declaração autorizo a utilização do texto, por mídia impressa, eletrônica ou outra 

qualquer, a Tirant Empório do Direito Editorial Ltda, sem custo algum e por tempo 

indeterminado. 

Sem mais para o momento, 

Nome: 

CPF: 

______________________________________ 

Local e Data 
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FICHA CADASTRO DE AUTOR 
 

        
Dados 
        

 
Nome:             

Profissão:       

É Professor? 
 
Onde? 
 
Que disciplinas? 
  

 
CPF:       Data nascimento:     

 
RG:     Emissor:   UF:   

 
Naturalidade:   UF:    Estado civil:     

 
Endereço:             

 
Bairro:     Cidade:     UF:   

 
CEP:     País:        

 
E-mail:  
           

 
Fone celular:               Fone: 
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