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REGULAMENTO 
 

REGULAMENTO DO 17º CONCURSO DE MONOGRAFIA "LEVY & SALOMÃO 

ADVOGADOS" 

 
Encontram-se abaixo as regras relativas ao 17º Concurso de Monografia promovido por 
Levy & Salomão Advogados, que tem por objetivo estimular a pesquisa e a produção 
científica dos estudantes de graduação em Direito.  
 
1. Participantes 
 
1.1 Poderão participar do 17º Concurso de Monografia promovido por Levy & Salomão 
Advogados ("Concurso") alunos regularmente matriculados no curso de graduação de 
qualquer faculdade de Direito situada no território nacional, desde que devidamente 
reconhecida pelas autoridades de ensino competentes, excluídos membros de Levy & 
Salomão Advogados.  

 
2. Temas 
 
2.1 Os participantes deverão elaborar monografias sobre um dos seguintes temas: 
 
i) Gig economy: perspectivas e desafios das novas relações de trabalho; 
 
ii)  O efeito extraterritorial de decisões judiciais brasileiras na era digital; ou  
 
iii)  Desafios jurídicos impostos pela tecnologia 5G.  
 
3. Formato da Monografia 
 
3.1 Autoria. É vedada a coautoria. O autor será exclusivamente responsável pelo 
conteúdo de sua monografia.  
 
3.2 Língua. As monografias deverão ser redigidas em língua portuguesa, observando-se 
as normas ortográficas e gramaticais vigentes.  
 
3.3 Formatação e tamanho. As monografias deverão ter o mínimo de 10 e o máximo de 
15 páginas, em folha A4, fonte "Times New Roman", tamanho 12, com espaçamento 
entre linhas padrão 1,5. Índice é  opcional e não será contabilizado no número total de 
páginas. Bibliografia é item obrigatório mas não será contabilizada no número total de 
páginas.   
 
3.3.1 Na frente da monografia deverão ser inseridas 2 (duas) páginas, não computadas 
para o limite máximo de 15 páginas:  
 
i) a primeira deverá conter o título "17º Concurso de Monografia 'Levy & Salomão 
Advogados'" e a qualificação do candidato, incluindo nome, endereço, e-mail, telefone 
para contato, faculdade que está cursando e ano em que está matriculado; e  
 
ii) a segunda deverá conter um breve resumo dos aspectos abordados na monografia.  
 
3.3.2 Nenhuma outra página, a não ser a referida no item 3.3.1 (i) acima, deverá conter 
qualquer forma de identificação do autor, sob pena de desclassificação da monografia 
apresentada.  
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3.4 Citações Bibliográficas. As citações bibliográficas deverão seguir padrão da ABNT.  
 
3.5 As monografias que deixarem de cumprir quaisquer dos requisitos estabelecidos na 
seção 3 deste Regulamento serão automaticamente desclassificadas.  
 
4. Entrega da Monografia 
 
4.1 As monografias deverão ser entregues até 3 de novembro de 2020, sendo remetidas 
ao Setor de Comunicação de Levy & Salomão Advogados, exclusivamente por meio de 
e-mail para o endereço monografia@levysalomao.com.br 
 
4.1.1 As monografias enviadas via e-mail só devem ser consideradas entregues depois 
que os autores receberem mensagem de confirmação. Não se qualificam para o 
Concurso monografias enviadas via e-mail e não recebidas até a data limite.  
 
 
4.2 Ao enviar a monografia o autor aceita integralmente os termos do presente 
Regulamento.  
 
5. Processo de Avaliação 
 
5.1 As monografias serão avaliadas em 2 (duas) fases: a pré-seleção e a premiação. Em 
ambas os avaliadores das monografias adotarão como critérios a qualidade, a relevância, 
a profundidade e o espírito crítico com que foi tratado o tema; a originalidade e a 
inovação da abordagem e a qualidade do texto, incluindo sua coesão, fluência e 
articulação.  
 
5.2 Pré-seleção. Na primeira fase, todas as monografias recebidas tempestivamente e de 
acordo com as regras estabelecidas no presente Regulamento serão lidas e classificadas 
por uma comissão de pré-seleção formada por advogados do Levy & Salomão 
Advogados.  
 
5.3 Premiação. As 6 (seis) melhores monografias, conforme classificação feita na 
primeira fase, participarão da segunda fase, que consistirá na apreciação dos textos 
selecionados por uma comissão de premiação formada por sócios do Levy & Salomão 
Advogados.  
 
6. Prêmio 
 
6.1 Ao autor da melhor monografia será conferido um prêmio no valor líquido de R$ 
4.000,00 (quatro mil reais).  
 
6.2 Ao autor da segunda melhor monografia será conferido um prêmio no valor líquido de 
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).  
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6.3 O candidato melhor classificado será convidado a participar do programa de estágio 
temporário de Levy & Salomão Advogados durante o período de férias escolares, e de 
processo seletivo regular de estágio em Levy & Salomão Advogados. 
 
6.4.1 O candidato convidado para o programa de estágio temporário acima referido 
receberá bolsa-auxílio mensal compatível com as bolsas recebidas pelos estagiários de 
Levy & Salomão Advogados. As eventuais despesas com transporte e hospedagem são 
suportadas pelo candidato. 
 
7. Divulgação do Resultado 
 
7.1 Os nomes dos vencedores do Concurso serão divulgados no dia 7 de dezembro de 
2020, por meio de comunicação direta aos vencedores via e-mail, site 
www.levysalomao.com.br e LinkedIn de Levy & Salomão Advogados.  
 
8. Outras Disposições 
 
8.1 Autorização. Os vencedores do Concurso autorizam Levy & Salomão Advogados a 
usar os seus nomes e a divulgar as informações particulares fornecidas no momento de 
entrega da monografia para divulgação do Concurso.  
 
8.2 Renúncia. Os vencedores, resguardados os direitos morais de autor, renunciam aos 
direitos patrimoniais relativos às autorias das monografias vencedoras caso Levy & 
Salomão Advogados deseje publicar, por meio impresso ou eletrônico, as monografias 
vencedoras, com o objetivo exclusivo de divulgação do Concurso.  
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