
IV CONCURSO DE ARTIGOS, PARECERES E PEÇAS PROCESSUAIS DO XVII CBPM 

CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORES MUNICIPAIS 

 

Prorrogação dos prazos do EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS, PARECERES E PEÇAS 
PROCESSUAIS e modificação de redação. 

 

CONSIDERANDO QUE durante o prazo de vigência do EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS, 
PARECERES E PEÇAS PROCESSUAIS o País foi assolado por grave situação na área de saúde que 
restringiu as atividades cotidianas de todos os cidadãos brasileiros, resultando, inclusive, com a 
alteração do formado do Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais que, em 2020, 
deixará de ser presencial e adotará o formato virtual a Comissão Científica do CBPM resolveu 
prorrogar os prazos para entrega dos artigos, pareceres e Peças processuais conforme a seguir 
regulado. 

 

Os artigos, pareceres e peças processuais deverão ser encaminhados impreterivelmente até o 
dia 19/06/2020 para o e-mail secretaria.geral@anpm.com.br, em formato word ou equivalente. 
No corpo do e-mail deverá ser informado 1) o nome completo do(s) autor(es), 2) titulações, 3) 
no caso de artigo científico, se o SAUS – Quadra 05 – Lote 04 – Bloco K – sala 605 – Edifício OK 
Office Tower Brasília – DF – CEP – 70.070-050 Telefone: (61) 3963-9089 - anpm@anpm.com.br 
- www.anpm.com.br mesmo é inédito ou se já foi publicado anteriormente, 4) Município ao qual 
é vinculado. No arquivo encaminhado não deverá constar o nome do autor ou qualquer 
elemento de identificação, garantindo-se o anonimato e a isonomia no processo seletivo. 

Os autores dos artigos, pareceres e peças processuais aprovados em número suficiente para a 
elaboração de obra jurídica serão comunicados por e-mail, até o dia 29/06/2020, e por 
intermédio de publicação no site da ANPM. Poderão ser solicitadas alterações, a critério da 
comissão científica, no texto para publicação na obra coletiva, o que deverá ser feito até 
05/07/2020. Não havendo número suficiente de artigos selecionados para publicação em obra 
científica, a comissão organizadora do CBVPM poderá convidar autores reconhecidos no meio 
jurídico para encaminhar artigos, de modo a garantir a publicação da obra. 

Por fim, visando a adaptação do edital ao novo formato do congresso: 

Onde se Lê: XVII Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais ou XVII CBPM, LEIA-SE 
Congresso Brasileiro Virtual de Procuradores Municipais ou CBVPM. 

 

Brasília, 18/05/2020 

 

Cristiano Reis Juliani – Presidente da ANPM 

 

Eduardo de Souza Floriano – Diretor de Eventos Científicos da ANPM 


