
     EDITAL 

 

 A 58ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, por intermédio 

do seu Centro de Documentação e Pesquisa, torna público o presente 

edital e convida os/as interessados/as a enviarem artigos acadêmicos para 

o nº1 de sua REVISTA ELETRÔNICA de DIREITO, e apresenta as normas 

para submissão de trabalhos ao Conselho do referido Centro de 

Documentação e Pesquisa. 

A proposta da Revista foi adaptada ao formato eletrônico com vistas à 

maior disseminação do conteúdo produzido. 

Convidamos a comunidade acadêmica a participar desta iniciativa 

mediante o envio de um artigo sobre tema relacionado a “Direitos 

Humanos Afetos Aos valores Institucionais”.  

Os trabalhos deverão ser enviados ao e-mail oab58leoart@outlook.com 

até o dia 30/01/2020. 

Resultado: 30/04/2020 

  

 REGRAS DO EDITAL 

   
1) A REVISTA ELETRÔNICA é um periódico com acesso livre e 

irrestrito por meio do site oableopoldina.org.br  
2) Serão publicados apenas trabalhos inéditos. Não serão 

aceitos trabalhos com resultados já publicados, com circulação ampla e 
gratuita na Internet, em anais ou suplementos (congressos, simpósios, 
encontros, semana acadêmica, jornada) e em dissertação/tese. 

3) As contribuições enviadas sob a forma de artigo devem ser 
apresentadas em no máximo 5 (cinco) laudas, incluindo figuras, notas de 
rodapé, referências e anexos. 

4) Qualquer destaque que se queira dar ao texto deve ser feito com o 
uso do itálico. Não deve ser usado o negrito ou o sublinhado. 

5) O texto deve ser digitado com fonte Times New Roman corpo 12 e 
espaçamento de 1,5. As citações de mais de três linhas devem ser 
destacadas do texto – margem de 4 cm do lado esquerdo com fonte corpo 
10 e espacejamento simples. As notas de rodapé, paginação e legendas de 
ilustrações e tabelas devem ser digitadas em fonte corpo 10 e 
espacejamento simples. 

6) As referências devem ser redigidas de acordo com a NBR 
6023/2002 da ABNT. 
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7) Devem ser enviados um resumo em português e uma relação de 3 
(três) a 5 (cinco) palavras-chave para efeito de indexação. 
 8) Serão aceitos artigos cujo o tema para esta edição será “Direitos 

Humanos Afetos Aos Valores Institucionais” 

 9) Cada autor poderá submeter apenas um único trabalho por 

edição,  mesmo na condição de autor ou co-autor. 

10) O artigo poderá ter no máximo dois autores. 
11) Os trabalhos devem ser enviados por e-mail, na forma de anexo, 

ao e-mail oab58leoart@outlook.com. O formato do artigo deve ser 
DOC. Não serão aceitos artigos no formato DOCX, PDF ou outros. Caso a 
submissão não ocorra no formato DOC, o artigo será RECUSADO 
SUMARIAMENTE. 

Além do artigo é necessário o envio dos seguintes documentos: 
- Autorização para publicação (VER MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE 

TRABALHO NO FINAL DO EDITAL), assinada por todos os autores do 
trabalho. 

- Cheklist devidamente preenchido e assinado pelo autor 
correspondente (VER CHECK-LIST NO FINAL DO EDITAL). 

 O recebimento dos trabalhos deve acontecer até o dia 30/01/2020. 
 O Centro de Documentação e Pesquisa envia e-mail de confirmação 

do recebimento de cada artigo. O e-mail de contato com os autores, 
informado no artigo, é a única forma de contato com os autores a ser 
utilizada pelo Centro. 
 12) Seleção dos artigos:  Os artigos serão avaliados pela Comissão 

Técnico-Científica. O resultado da seleção ocorrerá até o dia 30/04/2020.  

13) A Comissão Técnico-Científica poderá tomar as seguintes 
deliberações: 

a) Reprovar o artigo sem observações, nos casos de plágio e/ou 
autoplágio com qualquer documento já publicado mediante relatório do 
software COPYSPIDER. A taxa de similaridade não poderá ser maior que 
3%.Maior que esta, o artigo será RECUSADO SUMARIAMNETE. 

- Cópia literal ou aproveitamento de texto de terceiros é considerado 
plágio. Quando esta cópia ocorre de um outro trabalho do próprio autor esta 
prática é considerada autoplágio. EVITAR QUALQUER FORMA DE 
PLÁGIO. 

  
ATENÇÃO: Conforme o Código Penal Brasileiro, artigo 184, PLÁGIO é 
crime. A punição pode variar desde pagamento de multa a reclusão por 
quatro anos. 

b) Reprovar o artigo quando apresentar qualidade técnica insuficiente 
seja pela inconsistência na redação científica, metodologia e resultados 
apresentados. 
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c) Solicitar correções no artigo mediante parecer dos editores e 
revisores. Os autores terão a oportunidade de realizar os ajustes e uma nova 
avaliação será conduzida para verificar a consistência técnico-científica do 
trabalho. 

d) Aprovar o artigo. 
14) Do recurso: A decisão sobre os artigos pela Comissão Técnico-

Científica são IRRECORRÍVEIS. 
  

15) Publicação: Os artigos serão publicados em formato PDF, sem 
restrições, no sitio da revista digital. A inscrição do trabalho implica em 
autorização para sua publicação integral, sem qualquer ônus ao Centro. O(s) 
autor(es) deverá entregar junto à inscrição a declaração de autorização para 
publicação, em anexo. Os trabalhos serão publicados até o dia 29 de Junho 
de 2020.  

  
16) O artigo será publicado somente se: 
            - FOR ACEITO PELA COMISSÃO TÉCNICA-CIENTÍFICA; 
            
17) Após a submissão do artigo, não será aceita a troca, retirada ou 

inclusão de autores. 
18) As informações apresentadas no trabalho são de responsabilidade 

exclusiva de seus autores. 
 
   
 
  Rio de Janeiro, 06 de novembro de 2019. 
 

   TALITA MENEZS DO NASCIMENTO 
    Presidente da OAB/RJ 58ª Subseção Leopoldina 
 
 
                           ANDREA CABO 

Coordenadora Eixos Educacionais OAB/RJ 58ª Subseção Leopoldina 
 
 
                LÚCIA ROSA ANTUNES DA SILVA  

Dir. do Centro de Documentação e Pesquisa OAB/RJ 58ª Subseção        Leopoldina            
             

 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

  

 MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO 

  
Declaro para os devidos fins que o texto 
intitulado  ............................................................... é de minha autoria e que 
todos os esforços foram feitos para que as fontes utilizadas no mesmo 
fossem explicitadas no próprio corpo do texto e nas referências. Estou ciente 
de que todas as informações apresentadas no trabalho são de exclusiva 
responsabilidade dos autores. 
O presente trabalho: (  ) é inédito 
               Por meio desta declaração autorizo a divulgação do texto, por 
mídia impressa, eletrônica ou outra qualquer, ao Centro de Documentação 
e Pesquisa, sem custo algum.  
                 Sem mais para o momento, 
   

________________________ 

Local e Data 

  
Nome dos 
autores                                     Assinatura                                                      
         e-mail de contato 

_________________________                    ___________________          
_________________________                    ___________________          
   

  
CHECK-LIST PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS ACADEMICOS DA 

EDIÇÃO Nº 1 

(responder e enviar escaneado ou fotografado) 
 

     Título do trabalho:  

  
  
  

Normas para submissão Sim Não 

O arquivo do artigo científico regular está em formato DOC. 

 



 

Há no máximo dois autores. Os nomes dos autores estão corretos. 

 



 



O corpo do texto apresenta as seguintes formatações: justificado, espaçamento 
simples, margem superior e esquerda de 3 cm, margem inferior e direita de 2 cm, em 
papel tamanho A4, com fonte Arial tamanho 12. 



 



 

O artigo acadêmico regular apresenta no mínimo 2 páginas e no máximo 5 páginas. 

 



 

O artigo contém 3 palavras-chave. 

 



 

O artigo acadêmico regular possui as seguintes seções Introdução, Material e Métodos, 
Resultados e Discussão, Conclusão (se for o caso), Agradecimentos (se houver) e 
Referências. 



 



 

A revisão possui as seguintes seções: Introdução, Desenvolvimento, Considerações 
Finais, Agradecimentos (se houver) e Referências.     
As tabelas e figuras apresentam os cabeçalhos dispostos adequadamente.     
Figuras: Deverão ser apresentadas em formato jpg, com resolução mínima de 300 dpi. 

 



 

Pelo menos 60% das referências citadas são dos últimos cinco anos. 

 



 

Para as referências oriundas de artigos científicos inseriu-se a URL e o número de 
identificação de DOI. 



 



 

  
  

_________________________________ 

Autor correspondente - Local e Data 
  
 


