
 

 

 

EDITAL DE ABERTURA DO CONCURSO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS DO  

I CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL 

 

 

A programação do I Congresso Brasileiro de Direito Processual 

Constitucional, organizado pela Associação Brasileira de Direito Processual 

Constitucional – ABDPC, a realizar-se na cidade de Foz do Iguaçu, no 

Estado do Paraná, entre os dias 21 e 23 de outubro de 2015, prevê a 

apresentação de trabalhos científicos por parte de estudantes 

universitários e profissionais da área do direito, cuja seleção será realizada 

nos moldes previstos neste edital, a saber: 

 

Artigo 1o. Os trabalhos deverão ser protocolados exclusivamente por meio 

eletrônico, no endereço de e-mail congresso@abdpc.com.br, em formato 

PDF (Portable Document Format), até a data de 02 de outubro de 2015. 

 

Artigo 2o. São requisitos para o exame do trabalho:  

I - ser inédito;  

II - ser precedido por uma folha de rosto contendo o título do trabalho, o 

nome completo do autor, a categoria selecionada para participação 

(estudante universitário ou profissional), sua qualificação acadêmica e/ou 

profissional, seus localizadores pessoais mínimos (endereço, telefones e e-

mail) e sua vinculação institucional, se for o caso;  



 

 

III - possuir de 15 a 30 laudas em folha A4 (incluindo bibliografia e anexos), 

posição vertical; fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento 

justificado; sem separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; 

parágrafo de 1,5 cm; margem: superior e esquerda: 3 cm, inferior e 

direita: 2 cm;  

IV - obedecer às regras da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) no que concerne às citações e às referências; 

V – estar inserto em um dos temas previstos neste edital; 

VI - ser escrito individualmente ou em coautoria de até 02 (dois) autores. 

 

Artigo 3o. Os participantes poderão confeccionar seus trabalhos utilizando 

um dos seguintes temas:  

I – Viabilidade de um Código de Processo Constitucional (CpCON) para o 

Brasil; 

II – Direitos Fundamentais Processuais; 

III – Precedentes Constitucionais; 

IV – Inconstitucionalidade por Omissão; 

V – Repercussão Geral e a Função do STF; 

VI – Zona de Penumbra entre STJ x STF; 

VII – Controle de Convencionalidade e Diálogos Interjurisdicionais.  

 

Artigo 4o.  Os trabalhos científicos serão avaliados, de 0 (zero) a 10 (dez), 

por comissão especial composta por 03 (três) membros da Associação 

Brasileira de Direito Processual Constitucional, que selecionará 04 (quatro) 

trabalhos de autoria de estudantes universitários e 04 (quatro) de autoria 



 

 

de profissionais do direito para serem apresentados presencialmente 

durante o I Congresso Brasileiro de Direito Processual Constitucional. 

Parágrafo primeiro. A comissão julgadora levará em consideração durante 

a avaliação o potencial intelectual do trabalho, sua originalidade, a 

correspondência com os temas previstos no artigo 3o, a forma de 

abordagem, bibliografia utilizada, a conclusão alcançada e, para os 

selecionados, a exposição durante o congresso. 

Parágrafo segundo. Os trabalhos apresentados em coautoria com 

profissionais do direito serão sempre alocados na categoria de 

profissionais do direito para fins de avaliação. 

Parágrafo terceiro. Os participantes poderão concorrer através de apenas 

um único trabalho científico. Na hipótese de mais de um protocolo, 

somente o primeiro será levado em apreço pela comissão. 

 

Artigo 5o.  Cada participante terá a seu dispor o tempo de 15 (quinze) 

minutos para expor o trabalho durante o congresso, sendo que no caso 

dos trabalhos em coautoria, apenas um dos autores será expositor. 

 

Artigo 6o. Os trabalhos selecionados para apresentação serão divulgados 

até o dia 10 de outubro de 2015, através do sítio eletrônico 

www.abdpc.com.br. O resultado final somente será conhecido no dia 23 

de outubro de 2015, durante o I Congresso Brasileiro de Direito Processual 

Constitucional. 

Parágrafo único. Todas as decisões tomadas pela organização são 

irrecorríveis. 



 

 

Artigo 7o.  A título de premiação, além da devida certificação e da 

possibilidade de apresentação presencial do trabalho durante o I 

Congresso Brasileiro de Direito Processual Constitucional, os 02 (dois) 

primeiros colocados de cada categoria terão seus trabalhos publicados na 

Revista de Processo Comparado da Editora Revista dos Tribunais (RT), 

ISSN: 2358-7164. 

 

Artigo 8o. A inscrição no concurso importa em automática autorização 

para eventual publicação dos trabalhos científicos selecionados, 

dispensados direitos autorais ou pagamentos a qualquer título. 

 

Artigo 9o. Cabe à organização do Congresso decidir sobre os casos não 

previstos neste edital. 

 

Curitiba, 25 de agosto de 2015.

 


