
REGRAS
1. Toda e qualquer decisão coletiva será democrática, sendo determinada pela 

maioria (entende-se a maioria como a metade + 1). Em caso de empate, o 
desempate se dará com um par ou ímpar entre dois participantes quaisquer, 
sendo cada um deles representante de uma das opções empatadas.

2. Para toda e qualquer opção de criação coletiva a ser tomada, serão 
contempladas somente 5 alternativas.

3. É preciso haver um crime (homicídio doloso), uma vítima, um assassino e um 
policial.

4. O crime não pode ser excessivamente violento nem sangrento. Não é 
permitido: esquartejamento, decapitação, tortura, esfaqueamento repetido, 
estupro, desmembramento ou qualquer outro que caracterize violência 
exacerbada.

5. A vítima não pode fazer alusão a uma pessoa pública. O personagem da vítima 
deverá ser criado do nada. O mesmo se aplica para o perpetrante e para o 
policial.

6. O crime precisa ter uma explicação racional. Não poderá ser uma explicação 
sobrenatural.

7. O criminoso deve ser revelado no final da investigação. Se ele será preso ou 
não, deve ser uma escolha do grupo.

8. O número de capítulos será o mesmo dos participantes. Se há 5 participantes, 
haverá cinco capítulos. Se há 15 participantes, serão 15 capítulos.

9. Os capítulos serão sorteados e secretos. 
10.Os capítulos deverão ter entre 5 e 10 páginas (entre 2500 e 5000 palavras, ou 

14 mil e 28 mil caracteres excluindo os espaços). Fonte Times News Roman, 
tamanho 12, espaçamento 2cm nas quatro bordas e recuo no parágrafo de 2cm. 
Todos os textos devem ser entregues revisados, em formato .doc, .docx ou .odt 
e somente por e-mail.

11.Os capítulos devem ser entregues 30 dias após o término do último encontro, 
via a ferramenta de comunicação que o grupo decidir.

12.Caso um ou mais dos participantes não entregue, ele deixará de participar da 
publicação. O capítulo não entregue será oferecido aos outros participantes 
para que seja escrito. O primeiro que responder tem o direito de fazê-lo. A esse 
participante lhe será dado 15 dias para escrever. Caso ninguém deseje escrever 
um capítulo que falta, o texto final será publicado com o desglose do mesmo 
capítulo. 

13.Caso a maioria dos capítulos não seja entregue (sendo a maioria a metade + 1), 
a publicação é cancelada.

14.O resultado final da oficina é livre de direitos autorais e estará sob o acordo do 
Creative Commons, podendo ser distribuído e divulgado à vontade por 
qualquer integrante e pela ESCREVO, de forma que nenhum dos participantes 
(leia-se autores depois da publicação) poderá demandar direitos autorais.


