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EDITAL, NORMAS E AUTORIZAÇÃO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA O 

LIVRO DO XIII SIMPÓSIO DA AACRIMESC 

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

homenagem ao XIII SIMPÓSIO DA AACRIMESC a ser realizado nos dias 13 e 14 de 

setembro de 2019 em Florianópolis – SC. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º -A TirantLoBlanch/Empório do Direito juntamente com a AACRIMESC serve-se da 

presente chamada de artigos para o livro que será lançado no evento,cujo tema 

será:SALVACIONISMO E OS MITOS DA NOVA ERA. 

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/tese. 

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

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

Parágrafo Segundo -  Serão selecionados até 15 artigos para compor a obra. 

Parágrafo Terceiro – Todos os autores devem estar regularmente inscritos no evento. 

DAS INSCRIÇÕES 

Art. 3º - Cada autor poderá submeter até um trabalho, não sendo admitida co-autoria nos 

textos. 

Art. 4º - Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, até o dia 3 de maio de 2019, na forma 

de anexo, para concurso@aacrimesc.com.br, com o assunto ARTIGO XIII SIMPOSIO, no 

formato WORD em .RTF e PDF.  

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

(modelo em anexo) sem ônus para a AACRIMESC e a TirantLoBlanch/Empório do Direito, 
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assinada pelo autor do trabalho, a qual deve ser anexada ao mesmo e-mail em que o trabalho 

for encaminhado. 

Parágrafo Segundo - Cada autor receberá um exemplar da obra no momento do lançamento 

do livro, ou poderá retirar o exemplar até o dia 30/09/2019 na sede da AACRIMESC. 

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 3 cm, margem inferior e direita de 2 cm;  

IV -o texto deve ter entre 6a 10 páginas;  

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

VI - as páginas não devem ser numeradas; 

VII –sem figuras esem elementos pré-textuais (resumo, abstract, etc); 

VIII – as referências devem ser colocadas todas no rodapé, sem indicação de bibliografia ao 

fina do texto; 

IX – títulos em negrito apenas; 

Parágrafo único - Caso a submissão não ocorra nos formatos WORD (.RTF) e PDF ou viole 

qualquer regra aqui estabelecida o artigo será RECUSADO SUMARIAMENTE. 

Art. 6º - A TirantLoBlanch/Empório do Direitoe a AACRIMESC enviarão 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 TirantLoBlanch/Empório do Direito e pela 

AACRIMESC. 
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DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

Art. 7º -Os artigos serão avaliados pelo Conselho Editorial da TirantLoBlanch/Empório do 

Direito, sendo o resultado da seleção realizado até o dia 31 de maio de 2019. 

Art. 8º -O Conselho Editorial da TirantLoBlanch/Empório do Direito poderá tomar as 

seguintes deliberações: 

I - Reprovar o artigo quando apresentar divergência com a linha editorial adotada pela editora. 

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

III - Aprovar o artigo. 

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

IRRECORRÍVEIS. 

Art. 10º - Não serão aceitas alterações no arquivo enviado, por isso os autores devem conferir, 

revisar e ter certeza sobre a versão a ser enviada antes de mandarem o email. O arquivo 

recebido e aprovado será o arquivo utilizado no livro, não serão aceitas alterações, mesmo 

após a aprovação. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 10 -Os artigos vencedores serão publicados em formato de livro digital e também 

impresso,e será lançadono XIII Simpósio.  

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

Parágrafo único – a apresentação oral não é obrigatória, ficará a critério dos autores. É 

obrigatória a inscrição no evento apenas. 

Art. 12 - O conteúdo dos trabalhos é de inteira responsabilidade de seus autores. 
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Art. 12 -Os casos omissos serão apreciados e julgados peloConselho Editorial da 

TirantLoBlanch/Empório do Direito. 

 

Florianópolis, 18 de janeiro de 2019. 

 

TirantLoBlanch/Empório do Direito 

 

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 referências.  

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

responsabilidade dos autores, que respondem pela originalidade do trabalho. 

O presente trabalhoé inédito. 

Autorizoaeditora Tirant Empório do Direito Editorial Ltda, CNPJ 21.580.534/0001-4, a 

divulgar e reproduzir meu texto, por mídia impressa, eletrônica ou outra qualquer, recebendo 

como contra partida pelo direito autoral um exemplar da obra a ser entregue no evento de 

lançamento ou retirada na sede da AACRIMESC até o dia 30/09/2019. 

Estou ciente de que a assinatura do contrato referente a publicação da obra será feito pelo 

organizador Deivid Willian dos Prazeres. 

Sem mais para o momento, 

 

________________________________________ 

Nome 

CPF 

Local e Data 
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