
 

CONCURSO CULTURAL DE MONOGRAFIAS JURÍDICAS  PARA 

MAGISTRADOS  DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -  

“DESEMBARGADOR ALOYSIO MARIA TEIXEIRA” 

 

TEMA:  JUDICIÁRIO COMO FIEL DA BALANÇA NOS PODERES DA 

REPÚBLICA  

A Diretoria da AMAERJ, nos 

termos da Resolução 01/2015 

da Assembleia Geral, aprova o 

Regulamento do Concurso 

Cultural de Monografias 

Jurídicas para Magistrados – 

“Des. Aloysio Maria Teixeira”.  

Art. 1º. A Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro 

promoverá Concurso Cultural de Monografias Jurídicas para 

Magistrados do Estado do Rio de Janeiro sobre o tema JUDICIÁRIO 

COMO FIEL DA BALANÇA NOS PODERES DA REPÚBLICA.  

§ 1º. A inscrição será gratuita e implica na aceitação de todas as 

disposições deste Regulamento, devendo ser obedecidos os 

procedimentos neste edital definidos, que são obrigatórios, sob pena de 

eliminação sumária. 

§ 2º. - O produto intelectual deve ser apresentado, sob a forma de artigo 

jurídico, no período de 1 de setembro a 16 de outubro de 2015, 

devidamente impresso, na Secretaria da AMAERJ, junto com uma cópia 

eletrônica do trabalho, sem qualquer identificação do autor, em mídia 

CD, em arquivo "doc" , ' em "pdf', por  meio de envelope opaco, lacrado, 

contendo em sua parte externa apenas o título do trabalho. 

§ 3º. - O artigo deve ser apresentado entre 35 e 40 laudas de conteúdo 

impresso, em folha A4, com margens superior e esquerda de 3,cm, 

direita e inferior de 2, cm, utilizando fonte times new roman tamanho 12, 

com espaçamento 1,5 entre linhas, não computando para tal  extensão a 

capa, o resumo, o índice e a bibliografia. 

§ 4º. - O artigo deve ter em sua capa apenas o título do trabalho, sem 

menção à autoria, tendo em vista que o processo seletivo se dará sem a 

identificação nominal dos concorrentes. A Secretaria da AMAERJ, no 



momento do depósito dos trabalhos, manterá registro sigiloso dos 

nomes dos candidatos, e catalogará os trabalhos mediante 

numeração a ser aplicada à própria capa. 

§ 5º. - Qualquer menção direta ou indireta à autoria nominal do trabalho 

apresentado importará em sua desclassificação.  

§ 6º. - O trabalho  deverá versar sobe o tema JUDICIÁRIO COMO FIEL 

DA BALANÇA NOS PODERES DA REPÚBLICA,  recomendando-se 

farto uso de citações bibliográficas.  Os trabalhos serão separados 

por temática de direito civil, e serão examinados e julgados por 

uma Comissão a ser indicada pelo Presidente da AMAERJ. 

Artigo 2º - Os trabalhos que receberem grau igual ou superior a oito (na 

proporção da nota máxima de dez) disputarão a premiação. 

Artigo 3° - A premiação será conferida aos três primeiros colocados, 

no dia 16 de novembro de 2015, no Theatro Municipal do Rio de 

Janeiro. 

§ 1º. – Os vencedores serão contemplados com um troféu, além do 

prêmio em dinheiro assim especificado: 

           1º lugar: R$ 15.000,00. 

           2º lugar: R$ 10.000,00. 

           3º lugar: R$ 5.000,00. 

§ 2º. - Na hipótese de empate nos graus atribuídos, a seleção da 

qualificação será realizada de maneira comparativa, levando-se em 

conta o ineditismo do tema, a quantidade de fontes bibliográficas citadas 

e a fluência da exposição. 

Artigo 4°-  Demais hipóteses não previstas no presente Regulamento 

serão dirimidas pelo Diretor Cultural da AMAERJ, em conjunto com o 

Presidente. 

Artigo 5° - O presente Regulamento tem aplicabilidade imediata e 

deverá ser amplamente divulgado através do site oficial da AMAERJ  

                                             Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2015. 

Juiz Rossidélio Lopes da Fonte 

Presidente da AMAERJ 


