
EDITAL PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS AO II CONGRESSO 

BRASILEIRO DE DIREITO PRIVADO 

 
A Império – Produções e Eventos Jurídicos, nos termos do presente edital, torna público que 

estarão abertas as inscrições, no período de 03 de março de 2021 a 10 de abril de 2021 para a 

submissão de trabalhos científicos na área do Direito Privado, mediante as disposições a seguir 

estabelecidas: 

 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Os trabalhos científicos que forem submetidos à avaliação e receberem o aceite da 

coordenação científica estarão aptos e, portanto, incluídos na programação do evento realizado pela 

Império – Produções e Eventos Jurídicos. 

Objetiva-se, na realização deste evento, oferecer à comunidade acadêmica um espaço para o 

incentivo a pesquisa, proporcionando a abertura à discussões na grande área do Direito Privado, 

possibilitando a troca de informações e ampliação de conhecimentos acerca da matéria, bem como a 

aproximação dos profissionais dedicados ao estudo do Direito Privado em âmbito nacional, visando 

a troca de experiências. 

Estarão aptos a participar da submissão dos trabalhos: estudantes em nível de graduação que 

possuam trabalhos de pesquisa na área do Direito Privado, bem como profissionais do Direito e 

pesquisadores, nesta mesma área de pesquisa, assim como detentores de conhecimento científico 

acerca da matéria, com trabalhos em desenvolvimento ou já desenvolvidos, em pesquisa solo ou em 

grupos de pesquisa acadêmica. 

 

2. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

As inscrições dos trabalhos para a avaliação deverão ser realizadas pelo titular da pesquisa 

científica, ficando a cargo de quem inscrevê-lo a responsabilidade pelo envio e adequação do mesmo 

aos moldes descritos neste edital. 

O prazo para o envio dos trabalhos terá início às 00h:00min do dia 03 de março de 2021, 

com término às 23h:59min do dia 10 de abril do mesmo ano. Os trabalhos recebidos após a data e 

horário descrito neste edital não serão avaliados. 

No ato da submissão dos trabalhos é obrigatória a comprovação do pagamento da taxa 

de inscrição, que deverá vir como anexo no e-mail enviado. 

A avaliação dos trabalhos será realizada pela coordenação acadêmica e científica entre os dias 

11 e 26 de abril do corrente ano. O resultado das avaliações dos trabalhos inscritos será comunicadoao 

titular da inscrição por e-mail e/ou divulgado no instagram oficial da Império – Produções e 



Eventos Jurídicos até o dia 27 de abril de 2021. 

No prazo de inscrição para quem deseja enviar trabalhos, vale salientar que cada 

pesquisador poderá submeter até um artigo como autor principal e um artigo como co-autor; 

um artigo científico como autor principal e um resumo expandido como coautor, bem como 

um resumo expandido como autor principal e um resumo expandido como coautor. Não 

haverá limite para a modalidade de orientador. Contudo, o orientador também deve realizar a 

sua inscrição no evento, sob pena de desclassificação do trabalho. 

A única situação em que o orientador estará isento da inscrição é quando este integrar 

o corpo de palestrantes do Congresso. 

 

3. DA INSCRIÇÃO 

 

As inscrições terão início às 00h:00min do dia 03 de abril de 2021 e permanecerão abertas 

enquanto restarem vagas disponíveis, havendo a divisão da quantidade de inscrições em dois lotes. 

O pagamento da taxa de inscrição deverá ser realizado exclusivamente via Sympla, com link 

https://www.sympla.com.br/ii-congresso-brasileiro-de-direito-privado   1148035 também 

disponível no bio do Instagram @imperioproducoes_ 

4. DO ENVIO DO TRABALHO CIENTÍFICO 

 

Os trabalhos científicos deverão ser enviados à Comissão Científica do evento através do 

seguinte e-mail: cbdireitoprivado@gmail.com 

Ademais, deverão os interessados seguir as instruções abaixo: 

 
 

Assunto do e-mail: Submissão de Trabalho | II Congresso Brasileiro de Direito Privado 

Corpo do e-mail: Nome completo do(s) autor(es). 

 
O arquivo deverá estar anexado obrigatoriamente no formato DOC ou DOCx e PDF. Deverá 

ser anexado também o(s) comprovante(s) de pagamento ou transferência do(s) autor(es), sob 

pena de não aceite do trabalho. 

 
Em hipótese alguma serão aceitos trabalhos que vierem identificados com os nomes dos 

seus autores. A identificação deverá constar tão somente no corpo do e-mail. 

Trabalhos de pessoas que não estão com a inscrição confirmada no evento não serão recebidos 

em hipótese alguma e nem será aberto prazo para inscrições intempestivas. 

Em até 03 (três) dias úteis o autor do trabalho deverá receber uma confirmação de recebimento 

do trabalho. Caso não receba essa confirmação, entrar em contato com a organização do evento para 

verificar o problema. 

 

https://www.sympla.com.br/i-congresso-brasileiro-de-direito-privado__894260
mailto:cbdireitoprivado@gmail.com


 

5. DOS AUTORES  

 

Cada trabalho poderá ter até 02 (dois) autores, sendo permitido um terceiro componente no 

caso de orientador(a). 

 

6. DO FORMATO DO TRABALHO 

 

a) ARTIGO CIENTÍFICO 

 

FORMATAÇÃO: A4 (3,0 cm margem superior e esquerda; 2,0 cm margem inferior e direita). 

 

NÚMERO DE PÁGINAS: NÃO HÁ LIMITE MÁXIMO, CONTUDO, DEVE SER OBSERVADO 

O MÍNIMO DE 9 PÁGINAS. 

 
 

FORMATO DO ARQUIVO: .DOC (Word) e PDF. 

 
 

COMPOSIÇÃO SEQUENCIAL: 

 

a) Título: no máximo com 15 (quinze) palavras, em caixa alta e negrito; 

 

b) Resumo: Este texto deve sintetizar os principais pontos da pesquisa, identificando os objetivos 

gerais e específicos, a metodologia e as principais considerações, devendo ser formatado em tamanho 

10 e fonte simples, tendo o limite de até 250 palavras; 

 

c) Palavras-chave: no mínimo três e no máximo cinco, não constantes do Título, separadas por 

vírgula e com todas as letras minúsculas; 

 

d) Título em inglês: terá a mesma normatização do título em Português; 

 
e) Abstract: no máximo com 15 linhas, devendo ser tradução fiel do Resumo. A casa decimal dos 

números deve ser indicada por ponto ao invés de vírgula; 

 

f) Key-words: terá a mesma normatização das palavras-chave; 

 

g) Introdução: Destacar a relevância da pesquisa, inclusive através de revisão de literatura, em no 

máximo duas páginas. Não devem existir, na introdução, equações, tabelas, figuras ou texto teórico 

básico sobre determinado assunto, mas, sim, sobre resultados de pesquisa. Deve apontar o objeto de 

estudo e a relevância da pesquisa sobre o tema, bem como indicar a metodologia utilizada na 

elaboração da pesquisa; 

 

h) Desenvolvimento: O texto deverá conter os principais elementos para sua construção, elencados 

em itens e subitens de forma lógica e coerente, sobre os quais deve-se trazer as principais disposições, 

buscando referências que corroborem sua tese; 

 

i) Considerações Finais: O pesquisador deve expor o resultado e conclusões de seu trabalho, de 

forma a posicionar-se sobre a ideia tratada; 

 

j) Referências: Quaisquer dúvidas observar a ABNT NBR 6023/2018. 



EDIÇÃO DO TEXTO: 

 

a) Fonte: Times New Roman, sendo de tamanho 12 para o corpo do texto e tamanho 10 para notas 

de rodapé, citações e resumo inicial; 

 

b) Espaçamento: 1,5 para o corpo do texto e 1,0 entre títulos/subtítulos e corpo do texto; 

 
c) Citações: tamanho 10 e espaçamento simples. As citações devem estar de acordo com a ABNT 
NBR 6023/2018; 

 

d) Título: no máximo 15 (quinze) palavras, caixa alta e em negrito; 

 

e) Notas de Rodapé: justificadas e espaçamento simples; 

 
f) Referências: alinhadas à esquerda e espaçamento simples. Quaisquer dúvidas observar a ABNT 
NBR 6023/2018. 

 
 

OUTRAS QUESTÕES: 

 

Para quaisquer outras dúvidas relacionadas ao formato do trabalho, recomenda-se consultar 

as regras padrões da ABNT. 

 

b) RESUMO EXPANDIDO 

 

FORMATAÇÃO: A4 (3,0 cm margem superior e esquerda; 2,0 cm margem inferior e direita). 

 

NÚMERO DE PÁGINAS: MÍNIMO DE 5 E MÁXIMO DE 8 PÁGINAS. 

 
 

FORMATO DO ARQUIVO: .DOC (Word) e PDF. 

 
 

COMPOSIÇÃO SEQUENCIAL: 

 

k) Título: no máximo com 15 (quinze) palavras, em caixa alta e negrito; 

 

l) Resumo: Este texto deve sintetizar os principais pontos da pesquisa, identificando os objetivos 

gerais e específicos, a metodologia e as principais considerações, devendo ser formatado em tamanho 

10 e fonte simples, tendo o limite de até 250 palavras; 

 

m) Palavras-chave: no mínimo três e no máximo cinco, não constantes do Título, separadas por 

vírgula e com todas as letras minúsculas; 

 

n) Título em inglês: terá a mesma normatização do título em Português; 

 
o) Abstract: no máximo com 15 linhas, devendo ser tradução fiel do Resumo. A casa decimal dos 
números deve ser indicada por ponto ao invés de vírgula; 

 

p) Key-words: terá a mesma normatização das palavras-chave; 

 

q) Introdução: Destacar a relevância da pesquisa, inclusive através de revisão de literatura, em no 



máximo duas páginas. Não devem existir, na introdução, equações, tabelas, figuras ou texto teórico 

básico sobre determinado assunto, mas, sim, sobre resultados de pesquisa. Deve apontar o objeto de 

estudo e a relevância da pesquisa sobre o tema, bem como indicar a metodologia utilizada na 

elaboração da pesquisa; 

 

r) Desenvolvimento: O texto deverá conter os principais elementos para sua construção, elencados 

em itens e subitens de forma lógica e coerente, sobre os quais deve-se trazer as principais disposições, 

buscando referências que corroborem sua tese; 

 

s) Considerações Finais: O pesquisador deve expor o resultado e conclusões de seu trabalho, de 

forma a posicionar-se sobre a ideia tratada; 

 

t) Referências: Quaisquer dúvidas observar a ABNT NBR 6023/2018. 

 

 

EDIÇÃO DO TEXTO: 

 

g) Fonte: Times New Roman, sendo de tamanho 12 para o corpo do texto e tamanho 10 para notas 

de rodapé, citações e resumo inicial; 

 

h) Espaçamento: 1,5 para o corpo do texto e 1,0 entre títulos/subtítulos e corpo do texto; 

 
i) Citações: tamanho 10 e espaçamento simples. As citações devem estar de acordo com a ABNT 
NBR 6023/2018; 

 

j) Título: no máximo 15 (quinze) palavras, caixa alta e em negrito; 

 

k) Notas de Rodapé: justificadas e espaçamento simples; 

 
l) Referências: alinhadas à esquerda e espaçamento simples. Quaisquer dúvidas observar a ABNT 
NBR 6023/2018. 

 
 

OUTRAS QUESTÕES: 

 

Para quaisquer outras dúvidas relacionadas ao formato do trabalho, recomenda-se consultar 

as regras padrões da ABNT. 

 

7. DA AVALIAÇÃO 

 

Todos os trabalhos serão avaliados por professores integrantes da comissão científica, estes 

com titulação mínima de mestres ou doutores. 

Os trabalhos passarão por avaliação às cegas, de modo que os avaliadores não terão 

conhecimento prévio da autoria e os autores não possuirão conhecimento acerca dos avaliadores. 

Todos os trabalhos aprovados com louvor, ou seja, nota máxima, estarão aptos a serem 

publicados em edição especial da Revista Brasileira de Direito e Gestão Pública. 

 

8. CRITÉRIOS PARA ACEITE DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos serão avaliados segundo os critérios de pertinência do conteúdo, relevância do 

tema, a clareza e articulação apresentada nos conceitos e ideias, atualização dos conceitos e 



compatibilidade com as normas de submissão dos trabalhos. 

Deve o trabalho estar de acordo com a temática apresentada pelo II Congresso 

Brasileiro de Direito Privado, observando-se os Grupos Temáticos ao final deste Edital. 

Trabalhos em que forem encontrados indícios de plágio ou qualquer outra prática que contrarie 

o estabelecido pelo presente edital serão imediatamente descartados, sendo os seus autores 

informados do ocorrido. 

9. DO CONCURSO DE ARTIGOS 

 
 

Todos os artigos científicos submetidos estarão, automaticamente, participando do Concurso de 

Artigos, que será dividido em duas etapas: 

1º Avaliação do trabalho escrito; 

2º Avaliação da defesa oral. 

Em cada etapa será atribuída uma nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos e, ao final, a pontuação 

será somada e dividida por 2 (dois), sendo as três maiores notas premiadas. 

Não haverá mais do que um trabalho premiado por classificação. No caso de empate, 

prevalecerá a maior nota na avaliação oral. Caso o empate permaneça, será averiguada a maior nota 

na avaliação do trabalho escrito. Caso ainda assim o empate permaneça, será premiado o trabalho 

cujo(a) autor(a) possua a menor titulação, de modo a incentivar a pesquisa científica, objetivo 

principal do Congresso. 

 
 

A premiação dos trabalhos será a seguinte: 

 

 
1º Lugar: R$ 300,00 (trezentos) reais, 2 (duas) diárias em apartamento triplo em Natal/RN e 

certificado de Menção Honrosa. 

2º Lugar: R$ 100 (cem) reais e certificado de Menção Honrosa. 

3º Lugar: Livros Jurídicos e certificado de Menção Honrosa. 

           A premiação em dinheiro será feita por meio de transferência bancária para o autor principal 

do trabalho no prazo de até 7 (sete) dias úteis a contar da data de encerramento do Congresso, devendo 

o autor principal requerer o pagamento através de e-mail, acompanhado dos dados pessoais e 

bancários. 

 O pagamento do envio dos livros é de inteira responsabilidade do vencedor. 

O prazo para utilização da hospedagem em Natal/RN, tendo em vista a grave pandemia que 

atinge o nosso país é de até 12(doze) meses, contatos a partir do encerramento do Congresso, 

devendo o ganhador entrar em contato através de e-mail no prazo mínimo de 90 (noventa) dias antes 



da data pretendida (não sendo validos períodos de alta temporada). 

 

 

10. DA PUBLICAÇÃO 

 

Os artigos científicos aprovados com louvor nas duas etapas de avaliação (trabalho escrito e 

apresentação) serão publicados em edição especial da Revista Brasileira de Direito e Gestão Pública. 

 

11.  DOS TRABALHOS SELECIONADOS 

 

Todos os trabalhos serão avaliados, sendo escolhidos pela coordenação científica os melhores 

trabalhos (aprovados com louvor) para publicação no periódico científico. 

 

12. DA CERTIFICAÇÃO 

 

Todos os participantes receberão certificado de participação com a carga horária de 40 

(quarenta) horas de atividades complementares, desde que cumprida a exigência de participação 

de, no mínimo, 75% da programação do evento. 

Os certificados serão emitidos no prazo de até 30 (trinta) dias úteis após o encerramento do 

evento. 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O pagamento da inscrição é pré-requisito para a inscrição de trabalhos no evento. No caso de 

um autor ou mais autores do trabalho não estar (em) inscrito (s) até o momento da submissão do artigo 

pela Comissão Científica, este será recusado sem comunicação prévia. 

A Império – Produções e Eventos Jurídicos não se responsabiliza por solicitações de inscrição 

não recebidas por quaisquer motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários. 

Assim, é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com 

a devida antecedência. 

É vedada a transferência do valor pago a título de taxa de inscrição para terceiros ou para 

outros processos ou seu aproveitamento de qualquer outra forma. 

Uma vez paga, a taxa de inscrição não será devolvida sob nenhuma hipótese, mesmo que o 

trabalho submetido não seja aceito pelo Comitê Científico do Evento, ou não atenda qualquer dos 

critérios transcritos neste edital. 

A comissão organizadora não se responsabilizará por eventuais problemas de conexão durante 

o período de submissão dos trabalhos e o consequente não envio de algum destes. 

Não haverá prazo para interposição de recurso no que diz respeito à decisão final da 

comissão avaliadora. O ato da submissão implica no total aceite de todos os termos constantes 

no presente edital. 

 



GT 01 - OS AVANÇOS DO DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL DURANTE A ÚLTIMA 

DECÁDA E AS PERSPECTIVAS PARA O FUTURO. 

 

Temas Correlacionados: Autonomia da Vontade e a Dignidade Humana. Intervencionismo estatal 

nas relações privadas. Responsabilidade civil pela perda de uma chance. Novas entidades familiares. 

Constitucionalização do Direito Civil. Princípio da autonomia da vontade aplicado aos demais ramos 

do Direito. Direitos da personalidade. Liberdade contratual e liberdade de contratar. Segurança 

jurídica nas relações privadas. Inovações do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Novidades trazidas 

pela Lei da Liberdade Econômica. A evolução da boa-fé nas relações privadas. Contratualização das 

relações familiares. Patrimonialização do Direito das Famílias. Inovações no Direito das Coisas. 

Inovações no Direito das Famílias e Sucessões. Novas formas de responsabilidade civil. Direito 

Imobiliário. A atividade empresarial e sua relação com o meio ambiente. Inovações e perspectivas 

para o Direito Empresarial/Comercial. A atividade estatal como óbice ao empreendedorismo. 

 
 

GT 02 – O DIREITO DIGITAL E A INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NAS RELAÇÕES 

PRIVADAS. 

 

Temas Correlacionados: A Blockchain como forma de realização dos contratos. A violação dos 

direitos personalíssimos no meio virtual. A Lei do Marco Civil da Internet. Bens digitais. Transações 

e negócios jurídicos no meio virtual. Privacidade e propriedade intelectual. A liberdade no meio 

digital e suas limitações. As relações privadas e a criptografia. Bitcoin. Redes Sociais e sua influência 

na sociedade. Segurança na internet. 

 
GT 03 – OS EFEITOS DA PANDEMIA DO COVID – 19 NO BRASIL E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS 

 
 

Ressalta-se que os temas correlacionados não possuem caráter taxativo, tendo os autores plena 

liberdade de escolha quanto ao tema de seus respectivos artigos, desde que se encaixem na temática 

apresentada. 



TÍTULO DO ARTIGO EM PORTUGÊS 

TÍTULO DO ARTIGO EM INGLÊS 

 

RESUMO: Este texto deve sintetizar os principais pontos da pesquisa, identificando os objetivos 

gerais e específicos, a metodologia e as principais considerações, devendo ser formatado em tamanho 

10 e fonte simples, tendo o limite de até 250 palavras. 

 

Palavras-chave: 3 a 5 palavras, separadas por vírgula. 

ABSTRACT: O conteúdo deve ter tradução fiel ao resumo. 

Keywords: 3 a 5 palavras em inglês, separadas por vírgula. 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
Destacar a relevância da pesquisa, inclusive através de revisão de literatura, em no máximo 

duas páginas. Não devem existir, na introdução, equações, tabelas, figuras ou texto teórico básico 

sobre determinado assunto, mas, sim, sobre resultados de pesquisa. Deve apontar o objeto de estudo 

e a relevância da pesquisa sobre o tema, bem como indicar a metodologia utilizada na elaboração da 

pesquisa. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

O texto deverá conter os principais elementos para sua construção, elencados em itens e 

subitens de forma lógica e coerente, sobre os quais deve-se trazer as principais disposições, buscando 

referências que corroborem sua tese. 

As citações devem estar de acordo com a ABNT NBR 6023/2018. 

 
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pesquisador deve expor o resultado e conclusões de seu trabalho, de forma a posicionar-se 

sobre a ideia tratada. 

 

4. REFERÊNCIAS 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 16ª Ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019. 
 

Quaisquer dúvidas observar a ABNT NBR 6023/2018. 

 

 

 

 



TÍTULO DO RESUMO EM PORTUGÊS 

TÍTULO DO ARTIGO EM INGLÊS 

 

RESUMO: Este texto deve sintetizar os principais pontos da pesquisa, identificando os objetivos 

gerais e específicos, a metodologia e as principais considerações, devendo ser formatado em tamanho 

10 e fonte simples, tendo o limite de até 250 palavras. 

 

Palavras-chave: 3 a 5 palavras, separadas por vírgula. 

ABSTRACT: O conteúdo deve ter tradução fiel ao resumo. 

Keywords: 3 a 5 palavras em inglês, separadas por vírgula. 

 
5. INTRODUÇÃO 

 
Destacar a relevância da pesquisa, inclusive através de revisão de literatura, em no máximo 

duas páginas. Não devem existir, na introdução, equações, tabelas, figuras ou texto teórico básico 

sobre determinado assunto, mas, sim, sobre resultados de pesquisa. Deve apontar o objeto de estudo 

e a relevância da pesquisa sobre o tema, bem como indicar a metodologia utilizada na elaboração da 

pesquisa. 

 

6. DESENVOLVIMENTO 

 

O texto deverá conter os principais elementos para sua construção, elencados em itens e 

subitens de forma lógica e coerente, sobre os quais deve-se trazer as principais disposições, buscando 

referências que corroborem sua tese. 

As citações devem estar de acordo com a ABNT NBR 6023/2018. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O pesquisador deve expor o resultado e conclusões de seu trabalho, de forma a posicionar-se 

sobre a ideia tratada. 

 

8. REFERÊNCIAS 

 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direito de Família. 16ª Ed. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2019. 
 

Quaisquer dúvidas observar a ABNT NBR 6023/2018. 

 


