
CENTRO ACADÊMICO HUGO SIMAS 

REVISTA JURÍDICA THEMIS N.º 26 

CONCURSO DE ARTIGOS JURÍDICOS 

 

REGULAMENTO 

 

TÍTULO I - DO CONCURSO 

 

                 Art. 1º. O Concurso da Revista Jurídica Themis, promovido pelo 

Centro Acadêmico Hugo Simas, entidade representativa dos estudantes de 

Direito da Universidade Federal do Paraná, destina-se à seleção e publicação 

de artigos jurídicos produzidos por acadêmicos do curso de graduação em 

Direito regularmente matriculados em instituições de ensino superior de 

Curitiba. 

                 Art. 2º. A participação no concurso observará as seguintes 

condições: 

I - cada autor poderá se inscrever em todas as categorias do 

concurso; 

II - cada autor poderá inscrever apenas um artigo por categoria, 

sendo esse de autoria individual ou coletiva; 

                 Parágrafo único: A inscrição do candidato importará em plena 

aceitação e concordância com todas as condições presentes neste 

regulamento. 

                 Art. 3º. Serão publicados os artigos que forem classificados em 

primeiro lugar em cada categoria, conforme avaliação de banca examinadora 

indicada para a correção dos trabalhos. Categorias que obtiverem número 

superior a 7 artigos inscritos, terão os dois artigos melhores avaliados 

publicados. 

                 Parágrafo único: Os artigos que forem avaliados com média 

superior a 7,0 (sete) e não forem classificados em primeiro lugar serão 

publicizados no sítio eletrônico do Centro Acadêmico Hugo Simas 

(www.cahs.org.br), em seção específica. Os autores que não desejarem que 

seus artigos sejam publicados no sítio eletrônico devem consigná-lo 

expressamente na ficha de inscrição. 

http://www.cahs.org.br/


                 Art. 4º. Os autores dos artigos vencedores se obrigam a ceder os 

direitos autorais dos artigos ao Centro Acadêmico Hugo Simas, de forma 

gratuita, para publicação e divulgação. 

                 §1º. A propriedade literária e os direitos correspondentes aos 

trabalhos vencedores serão assegurados aos seus autores, respeitada a 

disposição do caput deste artigo. 

                 §2º. Os autores de artigos que forem avaliados com média superior 

a 7,0 (sete) e não forem classificados em primeiro lugar sujeitam-se à mesma 

obrigação prevista no caput deste artigo. 

 

TÍTULO II - DAS INSCRIÇÕES 

 

                 Art. 5º. A inscrição no Concurso deverá ser realizada de 3 a 4 de 

março de 2015, nos períodos das 9h00min às 12h00min e das 18h30min às 

21h00min, na subsede do CAHS, localizada no subsolo do Prédio Histórico da 

Universidade Federal do Paraná, pessoalmente com qualquer dos membros do 

Conselho Administrativo do CAHS ou do Conselho Editorial da Revista Jurídica 

Themis, gratuitamente. 

                 Art. 6º. No ato da inscrição, o candidato deverá entregar seu artigo 

ao membro do Conselho Administrativo do CAHS ou do Conselho Editorial 

impresso em 3 (três) vias, observadas as condições e normas dispostas neste 

Regulamento. 

                 Parágrafo único: É facultada a entrega, no ato da inscrição, de 

carta sugerindo alterações ou criação de novas categorias para a próxima 

edição da Revista Jurídica Themis (nº 27), que será analisada pelo Conselho 

Administrativo do CAHS e pelo Conselho Editorial da Revista Jurídica Themis 

nº 27 no momento da elaboração do seu Regulamento. 

                 Art. 7º. As vias serão entregues em três envelopes lacrados, cada 

um contendo uma via. Será entregue também um quarto envelope, contendo 

um CD com o artigo gravado, uma folha com os dados pessoais do acadêmico 

e um comprovante de matrícula ou declaração de matrícula para o ano de 

2015, fornecido pela instituição de ensino superior na qual o candidato cursa a 

graduação. 



                 Parágrafo único: É permitida a inscrição de acadêmicos que 

cursaram o último ano do curso de Direito em 2014, sendo exigido para tanto 

que  apresente-se documento comprovante deste fato. 

                 Art. 8º. Os 4 (quatro) envelopes aos quais se refere o artigo anterior 

deverão, ainda, ser reunidos pelo candidato e entregues em envelope único 

lacrado. 

                 § 1º. Todos os 5 (cinco) envelopes deverão estar identificados, por 

fora, com um pseudônimo escolhido pelo autor, o título do artigo e a categoria 

em que concorre. 

                 § 2º. O CD deverá estar etiquetado com o nome completo do 

candidato, o título do artigo e categoria em que participa no Concurso da 

Revista Themis. 

                 § 3º. A folha com os dados pessoais do candidato (prevista 

nocaput do art. 7°) deverá conter as seguintes informações: 

I - nome completo; 

II - endereço completo; 

III - telefone(s) para contato; 

IV - endereço eletrônico; 

V - instituição de ensino e ano que cursa ou cursou (caso seja a 

matrícula referente ao ano de 2014); 

VI - título do trabalho, pseudônimo que utiliza e a categoria a que 

concorre no Concurso; 

                 § 4º. Não deverá ser gravado em qualquer dos materiais 

apresentados o nome civil do autor, excetuando-se a folha dos dados pessoais 

do candidato e a etiqueta do CD referido no art. 7°, sob pena de 

desclassificação em qualquer das etapas do concurso. 

                 Art. 9º. No caso de autoria múltipla do artigo, deverá haver uma 

folha de identificação para cada autor do artigo conforme o § 2º do art. 8º. Bem 

como ambos os nomes escritos no CD. 

                 Art. 10. Realizada a inscrição no concurso, o candidato receberá um 

comprovante desta, do membro do Conselho Administrativo do CAHS ou do 

Conselho Editorial da Revista Jurídica Themis que efetivar a inscrição. 



                 Art. 11. O descumprimento dos requisitos formais estabelecidos nos 

artigos anteriores implicará o indeferimento da inscrição do candidato, 

ressalvadas as hipóteses dos incisos III e IV do § 3º do art. 8º. 

 

TÍTULO III - DOS ARTIGOS 

 

                 Art. 12. Deverão estar gravados, no cabeçalho do artigo, os 

seguintes dados: 

I - título; 

II - pseudônimo do autor, abaixo do título; 

III - categoria na qual o tema foi desenvolvido, abaixo do 

pseudônimo; 

                 Art. 13. O artigo deverá obedecer as seguintes especificações de 

redação: 

I - digitação no sistema operacional Windows, no editor de texto 

Word ou congênere, sob formato “.doc”; 

II - redação e impressão em folha de tamanho A4 (21 cm X 29,7 

cm), com margens superior e inferior de 2,5 cm, e margens 

esquerda e direita de 3 cm; 

III - redação em letra Times New Roman, fonte 12, espaçamento 

duplo; 

IV - notas de rodapé numeradas em algarismos arábicos; 

V - as citações devem obedecer às normas vigentes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e à série 

Normas para apresentação de documentos científicos da 

Universidade Federal do Paraná; 

VI - as referências bibliográficas são obrigatórias e devem ser 

apresentadas apenas no final do artigo, em seção específica, 

consoante as normas vigentes da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e a série Normas para apresentação de 

documentos científicos da Universidade Federal do Paraná; 

VII - deve haver resumo na língua do texto, a constar logo abaixo 

do cabeçalho do artigo, constituído de uma seqüência de frases 



concisas e objetivas e não de mera enumeração de tópicos (não 

devendo ultrapassar 250 palavras); 

VIII - palavras-chave na língua do texto (conjunto de palavras 

representativas do conteúdo do trabalho) devem figurar logo após 

o resumo, antecedidas da expressão “Palavras-chave”, separadas 

entre si por ponto-e-vírgula e finalizadas por ponto; 

IX - mínimo de 07 (sete) e máximo de 25 (vinte e cinco) laudas, 

excluindo-se da contagem as referências bibliográficas e o 

resumo. 

                 § 1º. É vedada qualquer identificação do autor nas 3 (três) vias 

impressas do artigo; 

                 § 2º. Qualquer homenagem que o candidato tenha interesse em 

prestar através do artigo deverá ser feita na versão em CD, apenas. 

                 Art. 14. O descumprimento do disposto no presente Título implicará 

a sua desclassificação do concurso. 

 

TÍTULO IV DAS CATEGORIAS 

 

                 Art. 15. Os artigos serão inscritos de acordo com as seguintes 

categorias: 

I - Direito Constitucional e Teoria do Estado; 

II - Direito Administrativo e Ambiental; 

III - Direito Internacional 

IV - Direito Civil; 

V - Direito Processual Civil; 

VI - Direito Penal e Criminologia; 

VII - Direito Processual Penal; 

VIII - Direito do Trabalho e Processual do Trabalho; 

IX - Direito Empresarial; 

X - Direito Tributário, Econômico e Financeiro 

XI - Teoria do Direito e Filosofia do Direito; 

XII - História do Direito; 

XIII - Antropologia Jurídica e Sociologia do Direito; 

XIV - Novas Tendências do Direito; 



 

                 § 1º. Para efeito deste concurso, enquadram-se na categoria Novas 

Tendências do Direito os artigos que versarem sobre conteúdo não 

compreendido em nenhuma das outras categorias acima. 

                 § 2º. Quaisquer dúvidas quanto à pertinência dos artigos às 

categorias em que vierem a ser inscritos serão apreciadas pelo conselho 

editorial, que poderá, mediante decisão unânime de seus membros, realocar o 

artigo, inscrevendo-o na categoria que julgar pertinente, se com isso concordar 

o autor. 

                 § 3º. Em havendo discordância da situação relatada no parágrafo 

anterior por parte do autor, será indeferida a inscrição pela impertinência 

temática. 

 

TÍTULO V - DA SELEÇÃO 

 

                 Art. 16. Haverá uma banca de avaliação específica para cada 

categoria, cada uma formada por, no mínimo, dois professores do Curso de 

Direito da Universidade Federal do Paraná, convidados pelo Conselho Editorial 

da Revista Jurídica Themis. 

                 Art. 17. Os artigos serão selecionados mediante notas inteiras, 

admitindo-se a fração decimal. 

                 Art. 18. Os critérios utilizados para avaliação e atribuição das notas 

dos artigos serão definidos por cada professor. 

                 Parágrafo único: Não caberá recurso das notas atribuídas pela 

banca avaliadora. 

                 Art. 19. A classificação dos artigos será obtida através de média 

aritmética das notas, sendo vencedor o artigo que obtiver a maior média. 

                 § 1º. Em caso de empate, os artigos de maior média serão 

considerados vencedores conjuntamente, sendo todos publicados na Revista 

Jurídica Themis. 

                 § 2º. Serão considerados aprovados os artigos com média superior a 

7,0 (sete), não podendo ser publicados artigos com média inferior a esta, 

mesmo sendo artigo único inscrito na categoria. 



                 Art. 20. A classificação e as notas dos artigos serão publicadas em 

edital, com a identificação dos candidatos. 

 

TÍTULO VI - DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

                 Art. 21. Será reservado o espaço de até 35 (trinta e cinco) páginas 

para a publicação de artigo a ser produzido e enviado pelos acadêmicos 

participantes do Programa de Ensino Tutorial (PET), o qual deverá obedecer às 

mesmas formalidades previstas nos artigos acima. 

                 Parágrafo único: Devido às peculiaridades envolvidas na produção 

do artigo a que se refere o caput, sobretudo em vista da autoria conjunta, o 

prazo para envio do referido artigo encerra-se em 28 de junho de 2013. 

                 Art. 22. Compete ao Conselho Administrativo do CAHS nomear o 

Conselho Editorial da Revista Jurídica Themis. 

                 § 1º. O Conselho Editorial será composto por 05 acadêmicos, sendo 

os dois coordenadores de Comunicação e Imprensa representantes do CAHS. 

Os demais participantes do Conselho serão acadêmicos devidamente 

matriculados no curso de Direito da UFPR. 

                 § 2º. Objetivando a imparcialidade e a maior lisura possível na 

realização deste concurso, os integrantes do Conselho Editorial se 

comprometem a não concorrer em qualquer das categorias dispostas neste 

regulamento. 

                 Art. 23. Após a inscrição, será publicada em edital a lista dos 

candidatos (por meio de seus pseudônimos) que efetivamente participarão do 

Concurso em cada categoria. 

                 § 1º. Constará nos indeferimentos expressa motivação à decisão de 

não-aceitação do artigo. 

                 § 2º. Em caso de indeferimento da inscrição, o candidato 

prejudicado terá prazo de sete dias, a contar da data da publicação do edital, 

para readaptar o artigo. 

                 Art 24. No caso de o artigo, após ser readaptado, ainda não 

obedecer às regras deste Regulamento, será indeferida novamente a inscrição 

e desclassificado o artigo, ficando vedada qualquer hipótese de reabertura de 

prazo para a entrega de novo artigo corrigido. 



                 Art. 25. Os casos omissos serão julgados pelo Conselho Editorial da 

Revista Jurídica Themis. 

 

Curitiba, 13 de novembro de 2014. 

 

Conselho Editorial da Revista Themis 

 

 Bruno Polonio Renzetti 

Karoline Cardoso Santos 

Kesller Cristina Silva de Almeida  

Rhayssam Poubel de Alencar Arraes 

Yasmine Nemer Hajar 

 

 

 

Em caso de dúvida, entre em contato com os integrantes do Conselho Editorial 

ou com o CAHS, pelo e-mail contato@cahs.org.br. 

 

 

mailto:contato@cahs.org.br

