
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DO PARANÁ 

Comissão de Responsabilidade Civil 

 

O Presidente da Comissão de Responsabilidade Civil da Ordem dos Advogados 

do Brasil, Seção do Paraná - OAB/PR, leva ao conhecimento de todos os 

advogados regulamente inscritos na OAB, que está aberto concurso de artigos 

para integrarem o livro impresso “Temas Atuais e Relevantes da 

Responsabilidade Civil – volume III”. 

 

1) Objetivo: Em seu terceiro volume, o livro pretende abordar discussões atuais 

de temas relacionados à Responsabilidade Civil a fim de fomentar a pesquisa e 

provocar reflexão nos operadores do Direito. Em razão da disciplina da 

Responsabilidade Civil exercer um papel de influência em outros ramos do 

Direito, deve haver uma constante atualização acerca de temas novos e 

abordagem de questões que, embora amplamente discutidas, ainda suscitam 

constantes debates e mudança de posicionamentos por parte da doutrina e da 

jurisprudência. 

2) Público-alvo: O concurso é aberto a advogados através de artigos individuais 

e inéditos, não sendo permitida a participação com mais de um trabalho; 

2.1) É permitida a publicação em coautoria, inclusive de acadêmicos de direito e 

bacharéis em direito, desde que um dos autores seja advogado regularmente 

inscrito na OAB/PR. 

2.2) Fica vedada a participação de integrantes da Comissão Científica. A 

Comissão Científica será integrada por 4 (quatro) membros da Comissão de 

Responsabilidade Civil que ficarão responsáveis por atribuir notas e fazer a 

triagem dos textos selecionados. 

2.3) Não há qualquer óbice para participação de membros da Comissão de 

Responsabilidade Civil, contanto que não haja qualquer possibilidade de 

identificação durante o processo de seleção. 



2.4) Não há óbice para seleção de pessoas que já tenham participado dos 

volumes I e II do livro, contanto que não haja qualquer possibilidade de 

identificação durante o processo de seleção. 

3) Divulgação do resultado do processo de seleção: O resultado do concurso 

será divulgado virtualmente, através do site da OAB/PR, da Comissão de 

Responsabilidade Civil e nas redes sociais desta.  

4) Forma de apresentação: Os artigos deverão ter o mínimo de 10 e o máximo 

15 páginas (incluindo bibliografia e anexos), digitadas somente no anverso, 

tamanho A4, entrelinhas 1,5cm, margens superior e inferior com 2,5 cm, 

esquerda e direita com 3,00 cm, letra tipo “Arial”, tamanho 12 (doze), 

alinhamento justificado. Os trabalhos deverão conter o título ao alto da primeira 

folha, seguido do pseudônimo escolhido pelo seu autor e o conteúdo em 

seguida, 3 espaços abaixo, sem qualquer subdivisão entre capítulos ou 

subtemas. 

5) Conteúdo: Os artigos versarão sobre “Temas Atuais e Relevantes da 

Responsabilidade Civil”, podendo abordar assuntos interdisciplinares. 

6) Prazo de apresentação: Os artigos deverão ser enviados, no máximo, até as 

23 horas e 59 minutos do dia 15 de julho de 2018, e as inscrições deverão ser 

realizadas da seguinte forma: 

6.1. Envio do artigo, em PDF e no formato descrito no item 4 deste edital, 

contendo apenas o pseudônimo escolhido, ao e-mail: crc.oabpr@gmail.com. O 

e-mail, obrigatoriamente, deverá conter em seu título “Concurso de Artigos 

Responsabilidade Civil”. No corpo do e-mail, devem estar presentes apenas as 

seguintes informações: 

Título do artigo: 

Pseudônimo: 

Nome Completo do Autor: 

6.2. A triagem dos textos submetidos será feita por membro da Comissão de 

Responsabilidade Civil que não faça parte da Comissão Científica nem tenha 



participado com a inscrição de artigo, para evitar qualquer forma de identificação 

do autor pela Comissão Científica. 

7) Avaliação: Os trabalhos serão encaminhados para a Comissão Científica que 

será composta pelos seguintes membros: Caroline Araújo Brunetto, Clayton 

Reis, Guilherme Alberge Reis, Karen Fabricia Venazzi e Márcia Regina Nunes 

de Souza. 

Cada avaliador da Comissão deverá atribuir uma nota de 0 a 10 a cada artigo, 

que serão somadas e divididas por quatro, apurando-se a classificação pela 

maior média. Em caso de empate prevalecerá a nota do candidato mais antigo 

na conclusão do curso de bacharel em direito; em caso de novo empate, 

prevalecerá a nota do candidato mais velho. 

8) Resultado: será divulgado no dia 31 de agosto de 2018, salvo alteração no 

cronograma, no site da OAB (http://crc.sites.oabpr.org.br/) e no Redes sociais da 

Comissão de Responsabilidade Civil (www.facebook.com/crc.oabpr e 

www.instagram.com/crc.oabpr). O evento de lançamento será oportunamente 

agendado, com a notificação por e-mail aos participantes selecionados. 

8.1) Não há qualquer premiação em dinheiro, produtos ou serviços vinculada ao 

presente edital. 

9) Publicação: A inscrição no concurso importa em automática autorização para 

a publicação do artigo, quando e onde as entidades promoventes considerarem 

oportuno, dispensados direitos autorais ou pagamentos a qualquer título. 

10) Omissões e dúvidas: As omissões e dúvidas na aplicação deste regulamento 

serão resolvidas pela Comissão de Responsabilidade Civil da OAB/PR.  

 

Curitiba, 28 de maio de 2018. 


