STJ lança concurso de artigos científicos*
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Estimular a pesquisa na área da Justiça
cidadã, buscando ampliar e disseminar
esses conhecimentos na sociedade. Esse é
o objetivo do I Concurso de Artigos
Científicos do Superior Tribunal de Justiça,
realizado por iniciativa da Escola
Corporativa do STJ (Ecorp) como parte das
comemorações dos 30 anos do tribunal. As
inscrições estarão abertas para o público
de 22 de abril a 12 de julho. Leia o edital.
O concurso tem como tema principal
Justiça Cidadã, e poderão ser abordados os
seguintes eixos temáticos: O Futuro da
Justiça no Brasil, Democratização da
Justiça, Eficiência da Justiça e Educação
para a Justiça. Poderão participar
graduados em qualquer área de formação.
Ao fazer a inscrição no site do STJ, os
autores já poderão anexar os artigos. O
resultado do concurso será divulgado em 6
de setembro, e os primeiros colocados
participarão de cerimônia de premiação a
ser realizada no dia 20 de setembro.
“Quando tratamos de temas como
celeridade, inteligência artificial, educação
para a Justiça, pode ser que a sociedade
tenha uma nova visão sobre o assunto,
possibilitando debates e o
aperfeiçoamento da Justiça”, afirmou Fábio

Santana, chefe da Seção de Formação
Avançada e Programa de Bolsas.
Serão premiados os três melhores
trabalhos de cada eixo temático, sendo R$
6 mil para o primeiro colocado, R$ 3 mil
para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro.
Publicação
A avaliação dos artigos estará a cargo de
uma comissão julgadora, a ser divulgada
somente após a publicação do resultado.
Os avaliadores não terão acesso aos nomes
dos autores, para assegurar a isenção no
julgamento. Cada artigo será analisado por
dois avaliadores com base em critérios
definidos no edital. A nota final será
calculada pela média das duas avaliações.
Os artigos dos três primeiros colocados de
cada eixo temático serão publicados
na Revista Científica STJ, disponível na
Biblioteca Digital Jurídica (BDJur).
“A revista do STJ é considerada um
periódico científico, e ter o trabalho
publicado nesse meio pode ser
interessante para os ganhadores. No
futuro, nossa ideia é criar um sistema
regular de avaliação de trabalhos,
publicando-os na revista. Acredito que

vamos receber materiais de excelente
qualidade”, disse Fábio Santana.
*Fonte: STJ

