
O Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil (CNB), por uma iniciativa do Notariado Jovem, 
realizará concurso de trabalhos sobre o tema APOSTILAMENTO DE HAIA. O concurso obedecerá 
às regras estabelecidas no Regulamento ora divulgado:

REGULAMENTO

1 - INSCRIÇÃO 
1.1. Poderão participar do concurso todos que estiverem regularmente inscritos no Notariado Jovem 
junto ao CNB;

1.2. O candidato poderá apresentar um único trabalho individual, que versará especificamente sobre 
o tema do concurso;

1.3. O trabalho deverá ser inédito e original, não podendo ter sido anteriormente publicado, total ou 
parcialmente;

1.4. O texto do trabalho deverá ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12, com espaça-
mento 1,5 entre linhas e entre parágrafos de 6 pontos, margem superior de 3,5 cm, margem inferior 
de 2,5 cm, margem esquerda de 3,5 cm e margem direita de 2,0 cm. Tamanho da página A4;

1.5. O trabalho deverá ser entregue em português;

1.6. O trabalho deverá ser enviado via e-mail, em duas vias, uma em formato PDF e uma formato 
Word sob pseudônimo. Também deverá ser enviado o termo de cessão dos direitos autorais sobre o 
trabalho, conforme modelo aprovado pelo Colégio Notarial.  No corpo do e-mail deverá ter o nome 
completo, endereço completo, telefone, o nome da serventia em que trabalha e o pseudônimo do 
participante;

1.7. O artigo completo não deve exceder a 8 (oito) páginas, podendo conter no mínimo 5 (cinco) 
páginas.  Deve conter partes pré-textuais (título, pseudônimo, resumo, palavras-chaves), partes 
textuais (introdução, desenvolvimento, desdobrado em subitens e considerações finais apresentando 
a conclusão do estudo) e as partes pós-textuais, que restringem-se às referências bibliográficas (de 
obras citadas durante o texto) e à bibliografia consultada (obras lidas, mas não citadas).  As citações 
deverão ser feitas pelo sistema Autor-data, seguindo as normas da ABNT;

1.8. O artigo deverá ser enviado até as 23:59 do dia 28/05 ao endereço eletrônico 
notariadojovem@notariado.org.br;

1.9. A não observância desses requisitos implicará na desclassificação do candidato.

Tema: APOSTILAMENTO DE HAIA

REGULAMENTO

2 - PREMIAÇÃO 
2.1. O melhor trabalho classificado ganhará a inscrição no Encontro do Notariado Jovem do Cone 
Sul que ocorrerá na Argentina em 2017;

2.2. A divulgação do resultado ocorrerá na data do evento sobre APOSTILAMENTO DE HAIA no 
XXII Congresso Notarial Brasileiro em João Pessoa/PB;

2.3. A decisão da Comissão Julgadora é soberana, não cabendo recurso algum sobre o resultado do 
concurso. 

3. COMISSÃO JULGADORA 
3.1. Os trabalhos serão apreciados por Comissão eleita pelo CNB;

3.2. Os trabalhos serão apreciados à luz dos seguintes critérios: a) - pertinência, que compreende a 
abordagem do assunto de acordo com a legislação vigente relacionada; b) - conteúdo, que compreen-
de a pesquisa bibliográfica; c) - clareza, que compreende a exposição do conteúdo; d) - linguagem, 
que compreende a observância às normas gramáticas e da ABNT para trabalhos científicos; e) - apre-
sentação, que compreende a observância às normas deste regulamento.

4 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
4.1. A inscrição implica autorização expressa de publicação ou reprodução do trabalho, a critério do 
Colégio Notarial do Brasil, mediante cessão gratuita de todos os direitos patrimoniais sobre a obra, 
nos termos da Lei 9.610/1998, sem qualquer direito à remuneração, de acordo com o “Termo de 
Cessão de Direitos Autorais” apresentado no ato da inscrição;

4.2. As opiniões emitidas pelo autor em seu trabalho são de sua exclusiva responsabilidade, não 
representando o pensamento do Colégio Notarial do Brasil nem do Notariado Jovem;

4.3. Os originais dos trabalhos não serão devolvidos aos autores e passarão a compor o acervo do 
Colégio Notarial do Brasil;

4.4. A Diretoria do Colégio Notarial do Brasil reserva-se o direito de cancelar o concurso por sua 
conveniência e à vista de motivos relevantes; 

4.5. Ao inscrever-se no certame, o concorrente adere às normas expressas neste Regulamento. Qual-
quer dúvida na sua aplicação deverá ser dirimida pela Diretoria do Colégio Notarial (CNB).
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