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1. SOBRE A REVISTA

A Revista Criminalis é um periódico semestral, conduzido por
graduandos em Direito da rede AFYA Educacional. O foco e escopo da
Revista Criminalis é direcionado às Ciências Criminais, recebendo, portanto,
artigos, ensaios e resenhas que possuam relação com o Direito Penal, a
Criminologia, a Política Criminal e o Direito Processual Penal.

Dessa forma, possui o objetivo de incentivar e oportunizar a produção
acadêmica dos estudantes de graduação, estimulando o debate e
promovendo o diálogo entre os graduandos de todo o país. Os trabalhos,
para a 1ª (primeira) edição, devem ser submetidos até o dia 25/06/2021 e
devem ser observadas as regras deste edital.

2. REGRAS GERAIS DE SUBMISSÃO

2.1. Somente serão aceitos e encaminhados para avaliação, artigos,
resenhas e ensaios, que tenham sido escritos por alunos de graduação –
independente da Instituição que esteja vinculado.

2.2. NÃO serão aceitos trabalhos em coautoria com bacharéis, mestrandos,
mestres, doutorandos e doutores.

2.3. Os trabalhos podem ter no máximo 03 (três) autores graduandos, sendo
que cada autor(a) só poderá submeter 01 (um) trabalho para avaliação.

2.4. Para não impossibilitar a avaliação às cegas, os trabalhos devem ser
enviados sem qualquer tipo de identificação.

2.5. Os trabalhos devem ser submetidos, exclusivamente, pelo site da Revista
Criminalis - http://bit.ly/revista_criminalis

http://bit.ly/revista_criminalis


2.6. A Revista Criminalis se exonera de qualquer responsabilidade
decorrente de cópia ou plágio, devendo a última ser indenizada pelas
perdas e danos que vier a sofrer em razão dos fatos supracitados.

2.7. O(s) autor(es) irão arcar com toda a responsabilidade perante a Revista
Criminalis e, também, perante terceiros, consubstanciada na recomposição
dos prejuízos porventura existentes, caso seja identificado qualquer tipo de
plágio ou cópia.

2.8. Devem ser escritos em Língua Portuguesa.

2.9. Os trabalhos devem ser submetidos com extensão .DOC ou .DOCX. NÃO
serão aceitos arquivos PDF, .ODT ou outros formatos.

2.10. Os trabalhos devem ser inéditos, portanto, não publicados em nenhum
outro periódico científico. E, após a submissão do trabalho, o(a) autor(a)
cede à Revista Criminalis todos os direitos autorais de direito e publicações
referentes aos trabalhos, não cabendo ao(a) autor(a) nenhuma remuneração
a título de direito autoral.

2.11. Vale ressaltar que ineditismo não deve ser confundido com
originalidade, podendo o tema tratado pelo trabalho já ter sido abordado
por outros autores e/ou publicações.

2.12. Uma vez submetido um trabalho para avaliação, objetivando a sua
possível publicação, é vedada a submissão simultânea do mesmo trabalho a
outro periódico.

2.13. As dúvidas referentes à Revista Criminalis ou ao presente edital, podem
ser enviadas para o e-mail revista.criminalis@gmail.com ou para o direct do
instagram https://www.instagram.com/revista.criminalis/.

2.14. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Equipe Editorial da
Revista Criminalis.

3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO

3.1. Controle preliminar formal (desk review): Após o trabalho ser submetido
pelo site da Revista Criminalis, os editores de artigos irão realizar um
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controle preliminar. Em tal momento, a avaliação se limita aos aspectos
formais essenciais, conforme as regras previstas neste edital.

3.2. Os artigos e ensaios submetidos passarão pelo seguinte sistema de
avaliação:

3.2.1. Revisão por pares no sistema duplo-cego (double-blind peer
review): Posteriormente à avaliação preliminar e caso esteja
adequado, cada trabalho será encaminhado, sem
identificação de autoria, para 02 (dois) pareceristas.

3.2.2. Os pareceristas devem, em prazo a ser estipulado pela Equipe
Editorial, com parecer escrito e fundamentado, optar por uma
das seguintes recomendações: aprovado, reprovado ou
aprovado com ressalva.

3.2.3. Em caso de parecer favorável à publicação com ressalva, o(s)
autor(es) serão notificados e deverão realizá-las em prazo
estipulado pela Equipe Editorial.

3.2.4. Na hipótese de apenas 01 (um) parecerista entender pela
rejeição do trabalho, este será encaminhado a um terceiro
parecerista.

3.3. As resenhas submetidas serão avaliadas, sem indicação de autoria, por
01 (um) parecerista.

3.3.1. O parecerista deve, em prazo a ser estipulado pela Equipe
Editorial, com parecer escrito e fundamentado, optar por uma
das seguintes recomendações: aprovado, reprovado ou
aprovado com ressalva.

3.3.2. Em caso de parecer favorável à publicação com ressalva, o(s)
autor(es) serão notificados e deverão realizá-las em prazo
estipulado pela Equipe Editorial.

3.4 Em relação aos itens 3.2.2 e 3.3.2 o prazo será divulgado, posteriormente,
através de um aditivo a este edital, sendo disponibilizado nas plataformas
de mídia da Revista Criminalis, bem como serão notificados, via e-mail, os
autores que submeteram seus trabalhos.



4. FORMATAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS

4.1. Os artigos devem ter no mínimo 10 (dez) e no máximo 20 (vinte) páginas;
as resenhas devem ter no mínimo 03 (três) e no máximo 08 (oito) páginas e
os ensaios devem ter no mínimo 05 (cinco) e no máximo 10 (dez) páginas.

4.2. Inclui-se, na contagem das páginas, os elementos pré e pós-textuais,
quais sejam: resumo em língua portuguesa e em inglês, palavras-chave
em língua portuguesa e em inglês, agradecimentos e referências.

4.3. Os trabalhos devem ser escritos em fonte Times New Roman, tamanho 12
(para o corpo do texto) e tamanho 10 (para as notas de rodapé e citações
diretas longas), justificado, parágrafo de 1,25, com espaçamento entre
linhas 1,5 (para o corpo do texto) e simples (para as notas de rodapé e
citações diretas longas).

4.4. Os trabalhos devem utilizar o tamanho A4 e as margens (esquerda e
superior) devem ter 3,0 cm e as margens (direita e inferior) devem ter 2,5 cm.

4.5. Deve ser utilizado o sistema autor-data, limitando-se as notas de rodapé
apenas ao caráter descritivo.

4.6. As citações diretas curtas devem vir inseridas no texto.

4.6.1. 1º Exemplo: Segundo Tavares (2018, p. 29): “A violação da norma
de cuidado e o risco permitido constituem, portanto,
elementos essenciais para a caracterização do crime
culposo”.

4.6.2. 2º Exemplo: “A garantia da jurisdição significa muito mais do
que apenas ter um juiz, exige ter um juiz imparcial, natural e
comprometido com a máxima eficácia da própria
Constituição” (LOPES JR, 2020, p. 66).



4.7. No caso de citações diretas longas, com mais de 3 (três) linhas, exige-se
que constitua parágrafo independente, com espaçamento simples,
tamanho 10 e recuo de 4cm da margem esquerda. Exemplo:

O erro de proibição evitável reduz a reprovação de culpabilidade no
erro de proibição direto e no erro de permissão, e pode conduzir à
punição por imprudência no erro de tipo permissivo, porque se existe
possibilidade de conhecer o injusto do fato, mediante reflexão ou
informação, então o autor é alcançável pela determinação da norma
e, consequentemente, seria capaz de dirigibilidade normativa. (CIRINO
DOS SANTOS, 2002, p. 237).

4.8. Nos casos de regras de formatação omissas neste edital, deve-se seguir
as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5. ESTRUTURA DOS ARTIGOS

5.1. Autores: o(s) nome(s) do(s) autor(es) não deve(m) constar no corpo do
artigo. Estes dados serão obrigatoriamente cadastrados no site da
Revista Criminalis durante a submissão.

5.2. Título e title: o título do trabalho em português, acompanhado de sua
tradução para o inglês, deve ser centralizado, em negrito e em caixa alta.

5.3. Resumo: o resumo é elemento obrigatório constituído de uma sequência
de frases objetivas e não uma numeração em tópicos, em Língua
Portuguesa, não ultrapassando 10 (dez) linhas. Deve apresentar o
problema estudado, os métodos utilizados e os resultados mais
importantes.

5.4. Palavras-chave: os artigos devem conter 03 (três) palavras-chave
separadas por ponto-e-vírgula, com a primeira letra de cada palavra em
maiúsculo e finalizadas por ponto.

5.5. Abstract: o “Abstract” deve ser igual ao Resumo, porém na versão em
Inglês.

5.6. Keyword: a “Keyword” deve ser igual às Palavras-chave, porém na versão
em Inglês.



5.7. Título das seções: os títulos das seções do trabalho devem ser
posicionados à esquerda, em negrito, numerados com algarismos
arábicos (1, 2, 3, etc.) e grafados em letra maiúscula.

5.8. Título das subseções: os títulos das subseções do trabalho devem ser
posicionados à esquerda, em negrito, mas não devem ser grafados em
letra maiúscula. Quanto à numeração deve seguir a numeração da seção
ao qual estão inseridas (se, por exemplo, for uma subseção da seção 1,
deve ser: 1.1, 1.2, 1.3 etc.),

5.9. Introdução e Conclusão são elementos obrigatórios e NÃO devem ser
numerados.

5.10. NÃO deve colocar ponto final nos títulos das seções.

5.11. Citações e Referências: as citações devem seguir o modelo autor-data
no corpo do texto de acordo com a norma NBR 10520 e as referências
devem estar relacionadas no final do texto, em ordem alfabética e NÃO
devem ser numeradas, seguindo a norma NBR 6023.

5.12. Deve ser observado o modelo de artigo presente no ANEXO I.

6. ESTRUTURA DOS ENSAIOS

6.1. Autores: o(s) nome(s) do(s) autor(es) não deve(m) constar no corpo do
artigo. Estes dados serão obrigatoriamente cadastrados no site da Revista
Criminalis durante a submissão.

6.2. Título: o título do trabalho em português, deve ser centralizado, em
negrito e em caixa alta.

6.3. Introdução: a introdução é um elemento obrigatório e tem por objetivo
introduzir o leitor ao tema que será exposto.

6.4. Desenvolvimento: no desenvolvimento o(a) autor(a) deve demonstrar a
sua argumentação sobre a temática principal.

6.5. Conclusão: a conclusão tem o objetivo de concluir a ideia central do
tema que foi exposto.



6.6. Citações e Referências: as citações devem seguir o modelo autor-data
no corpo do texto de acordo com a norma NBR 10520 e as referências
devem estar relacionadas no final do texto, em ordem alfabética e NÃO
devem ser numeradas, seguindo a norma NBR 6023.

6.7. Deve ser observado o modelo de ensaio presente no ANEXO II.

7. ESTRUTURA DAS RESENHAS

7.1. NÃO serão aceitas resenhas de caráter meramente descritivo. Serão
publicadas resenhas de livros de interesse jurídico e científico para a
linha editorial da Revista Criminalis.

7.2. Autores: o(s) nome(s) do(s) autor(es) não deve(m) constar no corpo do
artigo. Estes dados serão obrigatoriamente cadastrados no site da
Revista Criminalis durante a submissão.

7.3. Título da resenha: o título não precisa ser o mesmo que o da obra
resenhada. Deve ser breve e suficientemente específico e descritivo.

7.4. Referência da obra: referenciar qual obra está sendo resenhada.

7.5. Corpo do texto: a resenha deve apresentar uma análise crítica sobre a
obra, valendo-se também de outras referências.

7.6. Citações e Referências: as citações devem seguir o modelo autor-data no
corpo do texto de acordo com a norma NBR 10520 e as referências devem
estar relacionadas no final do texto, em ordem alfabética e NÃO devem
ser numeradas, seguindo a norma NBR 6023.

7.7. Deve ser observado o modelo de resenha presente no ANEXO III.

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

8.1. O trabalho é inédito?

8.2. O trabalho obedece às regras ortográficas da língua portuguesa?



8.3. O trabalho obedece às normas de publicação da Revista Criminalis?

8.4. O trabalho é compatível com a linha editorial da Revista Criminalis?

8.5. O trabalho apresenta linguagem adequada e científica?

8.6. A temática abordada é atual e/ou relevante?

8.7. O trabalho utiliza referências bibliográficas atualizadas e de autores
nacionais e estrangeiros representativos na temática abordada?

8.8. O título do trabalho é pertinente e possui adequação ao escrito?

8.9. O trabalho possui clareza do objeto de estudo, clareza dos objetivos e
indicação de problema?

8.10. O trabalho possui articulação correta de citações?

8.11. Valeu-se de metodologia adequada?

8.12. O trabalho possui correlação dos dados e resultados: existência de
conclusão correlacionada com o problema e aos objetivos propostos?

9. AUTORES CONVIDADOS

9.1. Autores convidados são aqueles selecionados pelos editores-chefes,
baseados em razão da relevância e contribuição acadêmica dos autores
no campo das Ciências Criminais.

9.2. O percentual de artigos de autores convidados fica limitado a 25% do
volume.

9.3. Os artigos dos autores convidados não passarão pelo controle por
pares (double-blind peer review).



ANEXO I - MODELO DE FORMATAÇÃO DE ARTIGO

TÍTULO DO ARTIGO
(Em português, Times New Roman, 12, caixa alta, negrito, centralizado)

ARTICLE TITLE
(Em inglês, Times New Roman, 12, caixa alta, negrito, centralizado)

RESUMO: O resumo de um artigo científico não é a sua introdução, mas sim a descrição

sintética do que será apresentado, ou seja, o problema estudado, os métodos utilizados e os

resultados mais importantes. Deve ser escrito em portguês e não ultrapassar 10 (dez) linhas. É

necessário que sejam seguidas as regras do item 5.3 deste edital.

PALAVRAS-CHAVE: Primeira; Segunda; Terceira. (Observar o item 5.4 deste edital)

ABSTRACT: O abstract deve ter o conteúdo idêntico ao resumo, porém em inglês. É necessário

que sejam seguidas as regras do item 5.5 deste edital.

KEYWORD: First; Second; Third. (Observar o item 5.6 deste edital)

INTRODUÇÃO

A introdução é a parte destinada à apresentação e contextualização da temática que será

trabalhada. É importante que tenha a demonstração dos objetivos do artigo, a metodologia que foi

utilizada para a sua concretização, a delimitação temática e a indicação do problema que será

enfrentado. É necessário que sejam seguidas as normas de formatação que estão previstas neste

edital.

1. PRIMEIRA SEÇÃO



Após a introdução, começa-se o desenvolvimento. Nele o(a) autor(a) deve, de forma

fundamentada, aprofundar a discussão e a análise da temática, debatendo as ideias e teorias. O

autor é livre para criar a quantidade de seções e subseções que julgar necessário para desenvolver a

temática, desde que observado o mínimo e máximo de páginas previsto neste edital. No caso de

subseções deve observar a numeração da seção ao qual está inserida, por exemplo:

1.1. Primeira subseção

A criação de seções e subseções deve possuir uma ordem sequencial progressiva e lógica, de

modo que seja possível, de uma melhor forma, discorrer sobre a temática. Quanto aos títulos das

seções e subseções o(a) autor(a) é livre para nomeá-los da forma que julgar mais pertinente. Não

deve utilizar como título das seções: “DESENVOLVIMENTO” ou “CORPO DO TEXTO”.

CONCLUSÃO

Após o desenvolvimento, o(a) autor(a) deve apresentar as conclusões alcançadas. É

necessário que sejam seguidas as normas de formatação que estão previstas neste edital.

AGRADECIMENTOS

Este é um tópico opcional e tem o intuito de manifestar os agradecimentos às pessoas e/ou

Instituições que auxiliaram, apoiaram e/ou financiaram a pesquisa.

REFERÊNCIAS

Por fim, deve conter as referências das obras que foram citadas no artigo. É necessário que

sejam seguidas as normas de formatação previstas na NBR 6023.



ANEXO II - MODELO DE FORMATAÇÃO DE ENSAIO

TÍTULO DO ENSAIO
(Em português, Times New Roman, 12, caixa alta, negrito, centralizado)

INTRODUÇÃO

A introdução é a parte destinada à apresentação e contextualização da temática que será

trabalhada. É importante que tenha a demonstração de como o ensaio será estruturado e a linha de

argumentação que será adotada. É necessário que sejam seguidas as normas de formatação que

estão previstas neste edital.

DESENVOLVIMENTO

Após a introdução, começa-se o desenvolvimento. Nele o(a) autor(a) deve, de forma

fundamentada, aprofundar a discussão e a análise da temática, debatendo as ideias e teorias. É

necessário que sejam seguidas as normas de formatação que estão previstas neste edital.

CONCLUSÃO

Após o desenvolvimento, o(a) autor(a) deve apresentar as conclusões alcançadas. É

necessário que sejam seguidas as normas de formatação que estão previstas neste edital.

REFERÊNCIAS

Por fim, deve conter as referências das obras que foram citadas no artigo. É necessário que

sejam seguidas as normas de formatação previstas na NBR 6023.



ANEXO III - MODELO DE FORMATAÇÃO DE RESENHA

TÍTULO DA RESENHA
(Em português, Times New Roman, 12, caixa alta, negrito, centralizado

o título não precisa ser o mesmo que o da obra resenhada)

RESENHA DA OBRA: SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título da obra: subtítulo (se
houver). nº da edição (se houver). Cidade: Nome da editora, ano de publicação.

Posteriormente, observando as regras previstas neste edital, o(a) autor(a) deve apresentar
uma análise crítica sobre a obra, valendo-se também de outras referências. Não serão, portanto,
aceitas resenhas de caráter meramente descritivo. As citações devem seguir o modelo autor-data no
corpo do texto de acordo com a norma NBR 10520.

REFERÊNCIAS

Por fim, deve conter as referências das obras que foram citadas no artigo. É necessário que

sejam seguidas as normas de formatação previstas na NBR 6023.


