
 

REGULAMENTO CONCURSO CULTURAL 

NEGRAS CRONICAS – ESCURECENDO OS FATOS 

 
As presentes disposições visam regular o CONCURSO CULTURAL “NEGRAS CRONICAS – 

ESCURECENDO OS FATOS”, ou simplesmente CONCURSO, organizado pela EDITORA VILLARDO 

EIRELI ME, pessoa jurídica, sediada nesta Capital, na cidade do Rio de Janeiro, na Avenida das 

Américas, 700 Bloco 8 Lj 219 Q, Shopping Cittá América, Barra da Tijuca/RJ, devidamente inscrita 

no CNPJ/MF sob no. 25.097.422/0001-58, no Estado sob no. 87.178.463, neste ato representada 

por seu Diretor infra-assinado, na forma de seu contrato social, doravante denominada 

simplesmente doravante denominada “ORGANIZADORA”. 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO CONCURSO 

 

1.1 O concurso cultural “NEGRAS CRONICAS – ESCURECENDO OS FATOS”, doravante 
denominado simplesmente CONCURSO, visa estimular a reflexão sobre o sentimento das 
mulheres negras na sociedade brasileira. 

1.2 Este concurso tem caráter exclusivamente recreativo-cultural e gratuito, não estando 
Sujeito, de forma alguma, a qualquer espécie de álea ou sorte, nos termos do artigo 3º, 
inciso II, da Lei n.º 5.768/71, bem como do artigo 30 do Decreto nº. 70.951/72. 

1.3 A participação neste CONCURSO é voluntária e gratuita, não estando vinculada à aquisição 
de qualquer bem, serviço ou direito. A participação neste CONCURSO não implica em 
qualquer ônus, de qualquer natureza para as participantes inscritas e para a participante 
selecionado ao final do CONCURSO. 

1.4 A participação neste CONCURSO sujeita todas as participantes às regras e condições 
estabelecidas neste Regulamento. Desta forma, o participante, no ato de seu cadastro, 
adere a todas as disposições, declarando que LEU, COMPREENDEU, TEM TOTAL CIÊNCIA E 
ACEITA, irrestrita e totalmente, todos os itens deste Regulamento. 

1.5 O presente CONCURSO irá selecionar até 25 participantes, autoras das melhores crônicas, 
quanto ao seu caráter intelectual, reflexivo e criativo, de até 2400 (dois mil e quatrocentos) 
caracteres cada crônica. 

1.6 A AUTORA da melhor crônica, de acordo com as disposições previstas neste Regulamento, 
será contemplada com o prêmio mencionado no item 6. 

1.7 A crônica deverá ser resultado da criação intelectual da participante, não sendo aceito cópia 
(total ou parcial), de textos de terceiros, sob pena de desclassificação imediata da 
participante. 



 

1.8 Não é permitido o envio de Crônicas contendo palavras de baixo calão ou ofensivas à moral 
e aos bons costumes, ou ainda que façam menção, direta ou indireta, sobre a 
ORGANIZADORA, ou a qualquer marca, serviço ou benefício a ela vinculado, hipótese na 
qual a AUTORA da crônica será automaticamente desclassificada do presente Concurso 
Cultural. 

1.8.1 Da mesma forma, serão automaticamente desclassificadas as Crônicas de conteúdo 
ilegal, nocivo, doloso, ameaçador, ofensivo, calunioso, difamatório, desrespeitoso, 
infundado, discriminatório, criminoso, e/ ou que deixem de atender critérios de 
veracidade; trabalho que assedie ou invada a privacidade alheia, seja vulgar, profano, 
sexualmente explícito, obsceno, racial ou etnicamente ofensivo, ou, de qualquer outra 
forma, inaceitável por causar riscos ou danos de imagem, materiais ou morais à 
ORGANIZADORA, seus empregados, qualquer um dos seus colaboradores ou terceiros. 

1.8.2 Igualmente, a crônica que sugerir ou encorajar atividade ilegal, assim como, a divulgação 
de informações que não possam ser transmitidas por motivos legais ou contratuais, será 
imediatamente desclassificada. 

 

CLAUSULA SEGUNDA - QUEM PODE PARTICIPAR 

 

2.1 Podem participar deste CONCURSO todas as pessoas físicas habilitadas à prática de todos os 
atos da vida civil, nos termos do artigo 5º do Código Civil Brasileiro, a partir de 18 anos e 
sem limitação de idade, residentes no território nacional, que se cadastrarem na forma 
estabelecida neste Regulamento, desde que atendam, ao seguinte requisito: ser brasileira, 
do sexo feminino, e de etnia afro descendente. 

2.2 Cada participante inscrita poderá participar apenas com até 02 (duas) crônicas, observando 
o limite de caracteres para cada uma. A não observância deste item será motivo para 
desclassificação imediata do participante. 

2.3 Ficam impedidas de participar deste CONCURSO, além daquelas que não se enquadrarem 
nos requisitos acima, todos os colaboradores da ORGANIZADORA, as pessoas diretamente 
envolvidas neste CONCURSO, incluindo os componentes das Comissões de Avaliação e 
Julgadora, bem como seus cônjuges e parentes de (até) segundo grau, sob pena de 
desclassificação e de responsabilização nos termos da Lei. 

 



 

CLAUSULA TERCEIRA – DAS INSCRIÇÕES 

 

3.1 Para a inscrição no presente CONCURSO, a participante deverá acessar a página do evento, 
dentro do período de inscrição, e preencher corretamente a Ficha de Inscrição nele 
disponibilizada (com o nome, RG, CPF, e-mail, telefone, e até 02 (duas) crônicas de até 2400 
caracteres cada. 

3.2 As inscrições para o CONCURSO iniciam-se no dia 20 de agosto de 2018, às 18h00 e 
terminam no dia 20 de novembro de 2018 às 23h59, horário de Brasília-DF. 

3.3 Todas as informações oferecidas pelas participantes à ORGANIZADORA no ato de sua 
inscrição serão utilizadas somente de acordo com o estabelecido neste Regulamento. 

3.4 A PARTICIPANTE poderá inscrever-se no CONCURSO somente uma vez durante o período do 
CONCURSO e concorrer com apenas duas crônicas. 

3.5 Estarão automaticamente desclassificadas as Crônicas que contenham palavras de baixo 
calão. As Crônicas também não poderão conter palavras que incitem à violência, contrárias 
à moral e aos bons costumes, palavrões ou ofensas ao nome ou moral de qualquer pessoa. 

3.6 A ORGANIZADORA se reserva no direito de desclassificar as inscrições que não preencham 
os requisitos previstos nesta Cláusula 2.3 e em qualquer outra disposição deste 
Regulamento, independentemente de qualquer obrigação de comunicar os participantes a 
respeito desta desclassificação. 

3.7 A ORGANIZADORA e seus colaboradores não poderão ser responsabilizados pelo conteúdo 
das Crônicas, que serão de inteira responsabilidade da participante. 

3.8 Quando de sua inscrição no CONCURSO, as participantes manifestarão sua total e 
incondicional aceitação a todo o disposto neste Regulamento, bem como renunciarão a 
qualquer questionamento sobre os critérios de julgamento adotados. 

 



 

CLAUSULA QUARTA - PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONCURSO 

 

4.1 O CONCURSO tem início às 0:00hs do dia 20 de agosto de 2018, encerrando-se com a 
divulgação da crônica vencedora no dia 10 de fevereiro de 2019. 

4.2 As inscrições deverão ser enviadas até o dia 20 de novembro de 2018, às 23h59, 
considerando-se o horário de Brasília – DF. 

4.3 A análise das crônicas selecionadas serão de 01 de dezembro a 05 de fevereiro de 2019 e a 
divulgação dos trabalhos vencedores em, 10 de fevereiro de 2019, às 18h. 

4.4 A análise será encerrada no dia 05 de fevereiro, às 08h. 

4.5 As autoras das crônicas selecionadas, serão divulgadas no dia 10 de fevereiro, às 18h. 

4.6 Todas as Crônicas enviadas depois da data e horário previstos na cláusula 4.2 supra não 
serão recebidas, independentemente do fato que tenha causado o envio extemporâneo, 
sendo eliminadas. 

CLAUSULA QUINTA – SELEÇÃO 

 

5.1 As Crônicas inscritas serão julgadas sob os critérios definidos pela ORGANIZADORA.  

 

5.1.1 Todas as Crônicas enviadas até o dia 20 de novembro de 2018, às 23h59, serão 

analisadas por uma COMISSÃO selecionados pela ORGANIZADORA; 

5.1.2 As decisões da ORGANIZADORA acerca da administração deste CONCURSO e seleção 
das participantes são definitivas e irrecorríveis; 

5.1.3 O nome das autoras selecionadas deste CONCURSO será divulgado e ficará disponível 
na página do CONCURSO e na Fanpage do Facebook da ORGANIZADORA a partir do 
dia 10 de fevereiro de 2019; 

5.1.4 A ganhadora também será conctatada por e-mail e telefone. 
 



 

CLAUSULA SEXTA - DA PREMIAÇÃO 

 

6.1 As participantes selecionadas deste CONCURSO farão jus à participação de uma publicação 

colaborativa com as crônicas selecionadas, em formato E-book e físico, em formato a ser 

definido pela ORGANIZADORA; 

6.2 Da edição a ser publicada, serão fornecidos a AUTORA, gratuitamente, 01 (hum) exemplar 
da primeira edição; 

6.3 A fixação do preço efetivo de venda dos exemplares da obra, ficará a critério da 
ORGANIZADORA, bem como seus eventuais aumentos ou reduções; 

6.4 A EDITORA pagará a AUTORA, por exemplar vendido da OBRA Literária, a título de direitos 
autorais, importância correspondente a 02% (dois por cento) do preço de capa se ocorrer à 
publicação impressa ou 04% (Quatro por Cento) do preço de capa se o material for 
disponibilizado eletronicamente. 

§ 1º – Este pagamento será realizado através de depósitos bancários em Banco de 
titularidade da AUTORA, servindo o comprovante de depósito como recibo;  

§ 2º – Os direitos autorais serão devidos de acordo com as vendas realizadas, acusadas 
pela EDITORA em boletins SEMESTRAIS, e pagos em até 02 (duas) parcelas, ao mês 
subsequente a apuração do boletim de vendas, tendo como base a data do lançamento 
da obra, o primeiro pagamento; 

§ 3º – Dos exemplares impressos ou eletrônicos distribuídos gratuitamente pela 
EDITORA, a AUTORA não terá direito a qualquer porcentagem, como também não o terá 
quanto ao livro distribuído como propaganda gratuita, promoção especial; 

 
6.5 A ORGANIZADORA compromete-se a fazer o possível para contatar a participante 

ganhadora. Contudo, decairá do direito ao prêmio aquele que não possa ser contatado 

dentro do prazo de 05 (cinco) dias uteis, seguintes à data de divulgação ou não se manifeste 

dentro de tal prazo, nos termos do artigo 47 da Portaria nº 41/2008 do Ministério da 

Fazenda; 

6.6 O prêmio não poderá ser trocado por dinheiro ou outro produto ou serviço ou transferidos 
a outra pessoa 

6.7 Em caso de fraude apurada após a divulgação do resultado, a participante será 
automaticamente excluída do CONCURSO sendo o prêmio transferido para a próxima 
participante classificado, desde que atendidas todas as condições válidas. 

 

 



 

CLAUSULA SETIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 Todos os dados fornecidos pelas participantes no ato de inscrição ficarão armazenados pela 

ORGANIZADORA que se compromete a utilizar as referidas informações somente para os 

fins definidos neste Regulamento. 

7.2 Todas as participantes deste Concurso declaram, desde já, serem de sua autoria as Crônicas 
encaminhadas à ORGANIZADORA e que estas não constituem plágio de espécie alguma, ao 
mesmo tempo em que cedem e transferem à ORGANIZADORA, sem qualquer ônus para 
esta, e em caráter definitivo, plena e totalmente, todos os direitos autorais sobre o referido 
trabalho, para qualquer tipo de utilização, publicação, reprodução por qualquer meio ou 
técnica, especialmente na divulgação do resultado, pelo máximo período permitido em lei. 

7.3 Ao participar do CONCURSO, a participante autoriza a utilização, de modo gratuito, 
definitivo e irrevogável, de seu nome e imagem, em qualquer meio/veículo escolhido pela 
ORGANIZADORA, para divulgação deste CONCURSO, dos prêmios recebidos, ou de outras 
ações similares relacionadas a este CONCURSO, por período indeterminado, sem restrição 
de frequência, sem que isso lhe implique qualquer tipo de ônus. 

7.4 As autorizações descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de 
pagamento de qualquer quantia por parte da ORGANIZADORA. 

7.5 O presente Regulamento e o CONCURSO poderão ser alterados, suspensos ou encerrados a 
qualquer momento, mediante comunicação prévia pelos mesmos meios de divulgação do 
presente CONCURSO. 

7.6 Dúvidas ou situações não previstas neste Regulamento serão decididas de forma soberana 
e irrecorrível pela ORGANIZADORA. 

7.7 As participantes poderão esclarecer suas dúvidas através do e-
mail  negrascronicas@editoravillardo.com.br 

7.8  As condições do CONCURSO e do presente Regulamento estão sujeitas a alterações 
determinadas pelas autoridades governamentais. Também poderão ser alteradas, a 
qualquer momento, a critério da ORGANIZADORA, mediante aviso nos canais de 
Comunicação da ORGANIZADORA. 

7.9 O CONCURSO, assim como seu regulamento, poderá ser alterado, a critério da 
ORGANIZADORA, mediante aviso nos canais de Comunicação da ORGANIZADORA. 

7.10 A ORGANIZADORA não será responsável por problemas, falhas ou mau funcionamento 
técnico de qualquer tipo, em redes de computadores, servidores ou provedores, 
equipamentos de computadores, hardware ou software, nem por erro, interrupção, defeito, 
atraso ou falha em operações ou transmissões para o correto processamento de inscrições, 
incluindo, mas não se limitando, a transmissão imprecisa de inscrições ou a falha da 
ORGANIZADORA em recebê-las, em razão de problemas técnicos, congestionamento na 

mailto:negrascronicas@editoravillardo.com.br


 

internet ou no site ligado ao Concurso, vírus, queda de energia, falha de programação (bugs) 
ou violação por terceiros (hackers).  

7.11 Da mesma forma, a ORGANIZADORA não se responsabiliza pela ocorrência de casos 
fortuitos ou de força maior que possam impedir a participação do usuário. 

7.12 A simples participação neste CONCURSO, através do preenchimento do formulário de 
inscrição, implica no conhecimento e total aceitação deste Regulamento  


