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CHAMADA DE RESUMOS EXPANDIDOS PARA O I 

SEMINÁRIO SOBRE INTERNACIONALIZAÇÃO E NORMAS 

EXTRA-ESTATAIS: LEX MERCATORIA, LEX SPORTIVA E LEX 

DIGITALIS 

 

APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

O evento, promovido pelos Grupos de Pesquisa CNPq: “Cidadania, Constituição e 

Estado Democrático de Direito” e “O Sistema de Seguridade Social” tem por 

finalidade promover o encontro de projetos da Faculdade de Direito da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie e também de outras universidades que 

tenham por pano de fundo o estudo das seguintes espécies de normas extra-

estatais: Lex Mercatoria; Lex Sportiva e Lex Digitalis. 

Previsto para acontecer nos dias 03 e 04 de maio de 2021, em plataforma virtual, o 

evento está organizado em 04 painéis, congregando a participação de 8 (oito) 

palestrantes nacionais e internacionais. 

 

OBJETO 

 

Em função da globalização o conceito de estado nação – antes centro de poder e 

responsável pelo monopólio de dicção do direito – passa também a concorrer com 

outros atores da esfera global, os quais, a princípio, o fazem sem exercitar um 

poder coercitivo. Entretanto, os atores conseguiram criar uma comunidade 

transnacional e extra-estatal ao produzir atos, documentos, resoluções, contratos e 

outros atos de cunhos normativo ainda não identificados.1 O objeto do evento, 

portanto, consiste no conjunto de regras que vem sendo produzidas à margem do 

Estado com características diferentes de regras associativas tradicionais 

(associações, condomínios e clubes), pois estas ainda se encontram sob o controle 

do Estado Nacional. Já as regras extra-estatais da Lex Mercatoria, Lex Sportiva e 

Lex Digitalis, devido a transnacionalidade criam problemas de normatização e o 

mundo privado não se submete a essa normatização. O Estado, do mesmo modo, 

nem com mecanismos de cooperação internacional alcança um mundo à sua 

margem, o que pode gerar arbítrio e ofensas a direitos reconhecidos pelo Estado, 

mas que este não tem como torná-los efetivos, pois perde acesso às formas de 

 

1 BARBOSA, Luiza Nogueira. O processo civil brasileiro como veículo de concretização e juridização de normas 

globais (“Global Law”). Dissertação (Mestrado em Direito Processual). Universidade Federal do Espírito Santo. 

2017. 
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correção e punição. Exemplos: regulamentações da FIFA ou CBF em questões de 

Lex Sportiva; regras e Códigos extra-estatais que regulamentam as plataformas 

digitais como Twitter, Facebook quanto a Lex Digitalis. 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

1.1. Serão aceitas as submissões de resumos expandidos afinados à temática tratada 

no evento, a ser realizado em ambiente virtual, nos dias 03 e 04 de maio de 2021. 

1.2. A inscrição do trabalho corresponde à automática e simultânea autorização dos 

autores aos organizadores do evento para utilizar, publicar e divulgar o trabalho de 

sua autoria, cedendo-se desde logo os direitos autorais advindos de tal trabalho.  

1.3. É autorizada a inscrição de apenas dois trabalhos por autor em diferentes 

eixos temáticos, possibilitada a coautoria com mais 1 autor.  

1.4. A organização do evento não patrocinará qualquer despesa do(s) autor (es), 

empresa ou entidade, seja qual for sua natureza.  

1.5. Os anais do evento (se houver)2 serão disponibilizados pela organização do 

evento, o qual permite sua reprodução, desde que citada a fonte. Os anais conterão 

os resumos expandidos enviados dentro do prazo, aprovados e apresentados no 

evento a que se refere o presente edital.  

1.6. É permitida a apresentação de trabalhos por um ou por ambos os autores, 

desde que o(s) expositor(es) participe(m) do evento. 

2. INSCRIÇÃO  

2.1. A inscrição de trabalhos será feita mediante o envio do material ao e-mail do 

evento, a partir do dia 29 de março de 2021 até às 23h59min do dia 23 de abril de 

2021 (horário de Brasília). E-mail para envio: gpjcnormas@gmail.com com o 

assunto: “Submissão ao I Seminário de Normas Extra-estatais – Título do Trabalho 

(inserir o título) – Painel (inserir o painel escolhido)”. 

2.2. O envio do arquivo do trabalho deverá ser feito unicamente para o e-mail 

 
2 A publicação dos trabalhos em anais de evento dependerá de um mínimo de trabalhos aprovados sob 
exclusiva apreciação da comissão organizadora. A publicação não gerará custo aos autores. 
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acima descrito, em formato “word”, em duas versões: a primeira com a 

identificação e qualificação do(s) autor (es) (nos termos do item 2.3) e outra sem 

identificação para que permita a avaliação cega.  

2.3. Os trabalhos na versão identificada devem ser encaminhados com folha de 

rosto onde constem nome, formação acadêmica, vinculação institucional, 

qualificação profissional e e-mail de contato do autor. 

2.4 Os trabalhos devem ter no máximo 2 autores que devem ser graduandos, pós-

graduandos stricto sensu e lato sensu em Direito ou áreas afins, cursadas em 

instituições reconhecidas ou válidas pelo Ministério da Educação, bem como 

profissionais e pesquisadores do direito. Ao menos um dos autores deve 

comparecer ao evento. 

2.5 O trabalho pode ser escrito em português, inglês, italiano ou espanhol. 

2.6. Os trabalhos deverão ser apresentados na forma de resumo expandido escrito 

de acordo com as seguintes regras: título (com no máximo 20 palavras), resumo 

expandido (com no mínimo 3 e no máximo 5 páginas) contendo os seguintes 

elementos: PALAVRAS-CHAVES (até 5), INTRODUÇÃO, PROBLEMA DE 

PESQUISA, HIPÓTESE, MARCO TEÓRICO, METODOLOGIA, 

CONCLUSÃO OU RESULTADOS ESPERADOS, REFERÊNCIAS; fonte 

Times New Roman, corpo, tamanho 12, com alinhamento justificado, sem 

separação de sílabas ou linhas entre parágrafos, mas com entrelinhas com 

espaçamento 1,5; com margem superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 

cm; as referências devem obedecer às regras da ABNT (NBR 10520/2002 e 

6023/2002); as citações devem ser apenas indiretas e o sistema de chamada das 

referências por autor-data (NBR 10520/2002);   

2.7. Não serão admitidas inclusões e/ou exclusões de autores, assim como 

alterações no título do trabalho após a realização da inscrição.  

3. Os trabalhos serão avaliados pelos coordenadores do Evento ou por comissão 

científica designada pela Comissão Organizadora, que atribuirá nota a partir dos 

seguintes critérios:  

3.1. Adequação formal às regras de acordo ortográfico da língua 

portuguesa e às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
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(ABNT);  

3.2. Delimitação correta do problema, da hipótese;  

3.3. Organização e estrutura do trabalho com desenvolvimento lógico, 

coerente e claro na exposição do tema;  

3.4. Criatividade ou inovação na abordagem do tema ou na propositura 

de soluções. 

4. Os trabalhos serão desclassificados se não estiverem de acordo com os critérios 

deste edital, em especial, quando:  

4.1. Não forem encaminhados no prazo através do endereço eletrônico 

fornecido;  

4.2. Tiverem qualquer forma de identificação de autoria;  

4.3. Apresentarem autores não graduandos, graduados e pós-graduandos 

stricto sensu e lato sensu em Direito em instituições reconhecidas ou 

válidas pelo Ministério da Educação;  

4.4. Nenhum dos autores do trabalho participar do evento; 

5. Os trabalhos aprovados serão divulgados aos autores por correio eletrônico. A 

comissão avaliadora poderá selecionar alguns trabalhos para compor obra coletiva 

digital ou impressa, a ser publicada sob a coordenação dos organizadores do 

evento, sob a forma de artigos completos, sem que haja pagamento de direitos para 

seus autores.  

6. Divulgação de Resultados: até 29 de abril de 2021 por e-mail aos inscritos. 

7. As apresentações acontecerão no período do evento, no turno da tarde, em 

plataforma virtual, em dia e horário a ser posteriormente comunicado aos 

participantes. 

8. Casos e omissões serão decididos pelos organizadores do evento. 

 

São Paulo, 1 de abril de 2021. 
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Comissão Organizadora 

Grupos de Pesquisa  

“Cidadania, Constituição e Estado Democrático de Direito” 

“O Sistema de Seguridade Social” 

 

CRONOGRAMA DA CHAMADA DE RESUMOS EXPANDIDOS 

29.03.21 a 23.04.21 Inscrição de trabalhos 

21.04.21 a 29.04.21 Divulgação de trabalhos aprovados 

03.05.21 e 04.05.21 Apresentação de trabalhos (período da tarde) 

 


