PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO
CONCURSO Nº 02/15
Processo: TRT-SOF nº 4509-07.2015.5.01.1000
A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO,
comunica aos interessados que realizará o Concurso de Ensaios Jurídicos para
concessão do Prêmio Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, instituído pelo Ato
nº 71 de 20 de julho de 2015 e seus anexos, conforme descrito no presente edital.

ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 13/10/2015 - ÀS 17:00 HS
SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DOS ENVELOPES: 06/11/2015, ÀS 14 HS
I - DO OBJETO
1.1 O concurso tem por objetivo estimular a pesquisa e a divulgação do pensamento
crítico sobre a Justiça do Trabalho, sob o enfoque de diferentes ramos do conhecimento.
1.2 O concurso destina-se a Estudantes e Bacharéis em Direito, Ciências Sociais, Ciência
Política ou História, sendo concedido ao vencedor de cada uma dessas categorias o
Prêmio Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, instituído pelo Ato nº 071/2015, com
as premiações pecuniárias descritas no item IX deste Edital.
1.3 O tema do concurso é “A história e os desafios para o fortalecimento da Justiça
do Trabalho”, sobre o qual deverão obrigatoriamente versar os ensaios apresentados.
1.4 O trabalho deve ser individual e inédito, não sendo permitidos coautoria ou trabalho
cuja autoria não possa ser comprovada, se necessário, perante a Comissão Julgadora.
1.5 - Fazem parte integrante deste Edital:
- Ato da Presidência nº 71/2015;
- Anexo I - Modelo de Termo de Outorga de Direitos;
- Anexo II - Quadro de Pontuação por Quesito.
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II - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 O concurso é aberto à participação de residente e domiciliado no território brasileiro,
de qualquer nacionalidade, maior de 18 (dezoito) anos ou menor devidamente autorizado
por seu representante legal.
2.2 Para se inscrever na categoria Estudantes, é imprescindível que o candidato esteja
regularmente matriculado no curso de graduação em Direito, Ciências Sociais, História ou
Ciência Política de instituição de ensino superior pública ou privada, no Brasil, na data da
publicação do edital do concurso pela Comissão Permanente de Licitação na Imprensa
Oficial.
2.3 Para se inscrever na categoria Bacharel, é imprescindível que o candidato seja
portador de diploma de graduação em Direito, Ciências Sociais, História ou Ciência
Política, devidamente registrado no Ministério da Educação, na data da publicação do
edital do concurso pela Comissão Permanente de Licitação na Imprensa Oficial.
2.4 É vedada a participação de:
a) magistrados, conforme estabelecido no art. 5º da Resolução nº 170, de 26 de
fevereiro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça;
b) membros da Comissão Julgadora do concurso e de seus cônjuges e parentes
consanguíneos e afins até o terceiro grau;
c) servidores lotados na Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª
Região;
d) integrantes da Comissão Organizadora das Comemorações do centenário de
nascimento do Jurista Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes.
III - DA COMISSÃO JULGADORA
3.1 A Comissão Julgadora será composta por 03 (três) membros, indicados pela
Comissão Organizadora das Comemorações do Centenário de nascimento do Jurista
Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes.
IV - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
4.1 Até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura dos envelopes,
qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, por meio eletrônico, via internet,
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através do endereço cpl@trt1.jus.br, ou protocolando o pedido pessoalmente na
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Augusto Severo nº 84, 5º andar,
Glória, Rio de Janeiro, RJ, o qual será decidido no prazo de até 3 (três) dias úteis, nos
termos do artigo 41, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93.
4.1.1 Decairá do direito de impugnar os termos do edital o licitante que não o fizer
até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes, nos termos do artigo 41,
parágrafo 2º da Lei nº 8.666/93.
V - DA INSCRIÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
5.1 A inscrição é gratuita e para realizá-la o participante deverá apresentar os
documentos relacionados no subitem 5.2, dentro de um envelope lacrado, contendo na
parte externa, a informação “CONCURSO DE ENSAIOS – PRÊMIO GERALDO
MONTEDÔNIO BEZERRA DE MENEZES”, bem como a categoria em que participa do
certame (Estudante ou Bacharel).
5.1.1 O envelope poderá ser remetido por correio, por meio de carta registrada,
para o seguinte endereço:
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA PRIMEIRA REGIÃO
Rua do Lavradio nº 132 - Lapa
CEP 20.230-070
Rio de Janeiro - RJ
5.1.2 No caso de envio por meio de carta registrada, o participante deverá
identificar-se no envelope da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT
apenas pelo pseudônimo, escolhido livremente pelo autor, com expressões ou
nomes apropriados ao ambiente de um Tribunal, sendo automaticamente
desclassificado o candidato que não observar a presente disposição.
5.1.3 A data da postagem será considerada como a de entrega para efeito
do prazo a que alude o item VII deste edital.
5.1.4 O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, a Escola Judicial
do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e a Comissão Julgadora não se
responsabilizarão por trabalhos perdidos, extraviados ou danificados pela ECT e/ou
pelo Agente Postal.

Comissão Permanente de Licitação

3

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

5.1.5 O candidato também poderá entregar o envelope diretamente à Comissão
Permanente de Licitação do Tribunal Regional da 1ª Região, mediante recibo, no
endereço: Av. Augusto Severo, nº 84, 5º andar, Glória, Rio de Janeiro, RJ, no
horário das 10h às 17h.
5.1.6 Não serão aceitas solicitações de inscrição ou envio de documentação por
outra forma que não especificada neste edital.
5.1.7 A entrega do trabalho corresponde à inscrição do participante no concurso
constituindo prova inequívoca da aceitação plena e irrestrita das suas condições, além de
caracterizar a cessão de direitos, conforme o disposto no item 10.1 deste edital.
5.2 O envelope lacrado deverá conter:
a) quatro vias impressas do Ensaio, com capa indicando o autor por pseudônimo,
corpo do texto e referências bibliográficas, sem qualquer identificação do autor;
b) uma cópia eletrônica do trabalho, com o mesmo conteúdo do documento
indicado na alínea anterior, sem identificação do autor, em mídia tipo CD, em arquivo
“.doc” ou “.rtf”;
c) um envelope menor, pardo, lacrado, identificado, na parte externa, apenas
com o pseudônimo do autor e o título do trabalho e, na parte interna, contendo a
identificação do autor e o termo de outorga de direitos, na forma do modelo constante do
Anexo 1 deste Edital, devidamente preenchido e assinado, bem como documento que
comprove pertencer à categoria a que se candidata.
5.3 Não serão aceitas solicitações de inscrição ou envio de documentação por outra
forma que não a especificada neste Edital.
5.4 Cada autor poderá concorrer com apenas 1 (um) ensaio.
VI – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DO TRABALHO
6.1 O Ensaio Jurídico deverá respeitar os seguintes requisitos, sob pena de ser eliminado
do concurso:
I – versar sobre o tema “A história e os desafios para o fortalecimento da Justiça
do Trabalho”;
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II – ser individual, inédito e sem plágio, ainda que parcial;
III – ser escrito em língua portuguesa;
IV – ser apresentado em papel tamanho A4 (21,0cm X 29,7cm), com margens
superior e esquerda de 3,0cm e, direita e inferior, de 2,0cm;
V – utilizar fonte “Times New Roman”, tamanho 12 (doze), com espaçamento 1,5
entre as linhas;
VI – apresentar as citações com mais de três linhas, feitas no corpo do texto, em
destaque com recuo da margem esquerda de 4,0cm e estarem com espaçamento
simples;
VII – utilizar citações na forma estipulada pelas normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT);
VIII – conter referências bibliográficas no final do trabalho, também nos padrões
estabelecidos pela ABNT;
IX – apresentar capa contendo apenas o pseudônimo do autor e o título do
trabalho;
X – apresentar o corpo do trabalho contendo entre 30 (trinta) e 40 (quarenta)
laudas, sendo utilizados apenas os anversos, com o mínimo de 27 (vinte e sete) e o
máximo de 30 (trinta) linhas por página.
6.2 É vedada a inclusão no trabalho de qualquer informação que possa identificar o
autor, sob pena de desclassificação.
6.3 Após a entrega do Ensaio Jurídico, não serão aceitas quaisquer modificações, por
menores que sejam.
VII - DO PRAZO PARA ENTREGA DOS TRABALHOS
7.1 O prazo para entrega dos trabalhos iniciar-se-á em 28/08/2015 e encerrar-se-á às
17 (dezessete) horas do dia 13/10/2015.

Comissão Permanente de Licitação

5

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO

VIII - DA ABERTURA DOS ENVELOPES, SELEÇÃO E JULGAMENTO DOS
TRABALHOS.
8.1 Em 06/11/2015, a Comissão Permanente de Licitação (CPL), situada no endereço
constante do item 5.1.4, em sessão pública, abrirá os envelopes principais e encaminhará
os documentos constantes do item 5.2 à Comissão Julgadora.
8.1.1 Os documentos recebidos que não contiverem todos os itens referidos no
presente edital ou que não preencherem os requisitos técnicos não serão válidos para a
inscrição no concurso.
8.2 A comissão julgadora adotará como critérios para seleção os seguintes quesitos e
pontuação:
a) concordância com o tema do concurso – até 25 pontos;
b) atualidade, originalidade e/ou ineditismo do trabalho – 25 pontos;
c) clareza e consistência dos conceitos e da abordagem – até 10 pontos;
d) correção e coerência da linguagem – até 10 pontos;
e) coerência das reflexões ou nas conclusões com a sequência do texto – até
10 pontos;
f) correção e atualidade das citações e autores referenciados – até 10 pontos;
g) amplitude da pesquisa – até 10 pontos.
8.3 Cada membro da Comissão Julgadora deverá apresentar nota de cada
quesito, em números inteiros, com registro por escrito da justificativa da pontuação
arbitrada, para elaboração do Quadro de Pontuação por Quesito, constante do Anexo II
deste edital.
8.4 Será apurada a média aritmética das pontuações atribuídas a cada quesito pelos
membros da Comissão Julgadora.
8.5 A nota final é o resultado da soma das médias dos quesitos.
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8.6 Em caso de empate sairá vencedor o trabalho que obtiver a maior nota no critério
estabelecido no inciso I do art. 15 do Ato nº 71/2015, e assim sucessivamente, na
persistência de empate.
8.7 A Comissão Julgadora terá prazo de 30 (trinta) dias após a entrega dos documentos
pela Comissão Permanente de Licitação para apresentar relatório final com o resultado do
concurso, podendo, quando considerar necessário, solicitar prorrogação do prazo por
mais 10 (dez) dias ao Presidente da Comissão Organizadora das Comemorações do
centenário de nascimento do Jurista Geraldo Montedônio Bezerra de Menezes, nomeada
pela Portaria nº 154/2014.
8.8 A Comissão Julgadora reserva-se no direito de não premiar qualquer Ensaio inscrito,
mediante decisão fundamentada.
8.9 A Comissão Julgadora é soberana em seu julgamento, não cabendo impugnação e/ou
recurso das decisões que proferir.
8.10 A identificação dos participantes mediante a abertura dos envelopes exigidos no item
5.2 se fará em sessão pública, após a apresentação do relatório final da Comissão
Julgadora, em local e data a serem divulgados pela Comissão Permanente de Licitação.
8.11 A homologação do concurso será publicada na Imprensa Nacional e será dada
ampla divulgação no sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região na Internet.
IX - DA PREMIAÇÃO
9.1 Os autores dos ensaios vencedores do concurso receberão em cerimônia pública,
conforme a categoria a que concorrerem os seguintes prêmios:
a) R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para o vencedor na categoria
Estudante.
b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para o vencedor na categoria Bacharel.
9.2 A Comissão Julgadora poderá, a seu critério, conceder até 2 (duas) menções
honrosas por categoria, para as quais não haverá premiação pecuniária
9.3 O valor do respectivo prêmio estará sujeito à incidência, dedução e retenção de
impostos e contribuições conforme legislação em vigor, por ocasião da data de
pagamento.
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9.3.1 Será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da homologação do concurso,
o prazo para pagamento do prêmio aos vencedores.
X - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
10.1 Os autores dos trabalhos que participarem do concurso outorgarão à União, por
intermédio do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, instalado na Avenida
Presidente Antônio Carlos, nº 251, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, inscrito no CNPJ sob o
número 02.578.421/0001-20, todos os direitos autorais, reprodução (copyrights),
utilização, publicação e promoção do Ensaio Jurídico, por prazo indeterminado, abrindo
mão de qualquer indenização, ressarcimento ou pagamento pela cessão desses direitos,
para utilização pelo Tribunal.
10.2 O Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região poderá realizar a revisão dos
textos dos Ensaios, segundo os padrões da norma culta da língua portuguesa, ou sua
tradução, para fins de publicação, sem necessidade de autorização prévia dos autores.
10.3 Os originais não serão devolvidos aos autores passando a fazer parte do acervo
patrimonial do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.
10.4 O Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região não ressarcirá qualquer despesa
havida pelo autor com o desenvolvimento, execução ou remessa da proposta do Ensaio,
mesmo se vencedora.
10.5 O não cumprimento de qualquer condição prevista neste Ato acarretará
desclassificação do participante no concurso.
Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2015.
Erika Melo P. Barrios
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Francisco Duarte Rosa
Membro
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