ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECÇÃO PIAUÍ
ESCOLA SUPERIOR DE ADVOCACIA DO PIAUÍ – ESA PIAUÍ
REVISTA CIENTÍFICA
CHAMADA DE ARTIGOS DA REVISTA DA OAB/PI
A OAB/PI, por intermédio da ESA/PI, instituiu a Revista Científica da OAB/PI no ano
de 2013, e torna público a seleção de artigos científicos a serem publicados em seu 14º
e 15º Volumes, mediante as condições estabelecidas neste Edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1.1 A Revista Científica da OAB/PI chega à seu 7º ano. O periódico é fruto do
trabalho desenvolvido pelo Conselho Editorial da Escola Superior de
Advocacia do Piauí - CONSED/ESAPI, composto por Mestres e Doutores,
e que conta com apoio da Diretoria da OAB/PI e da Editora da OAB.
1.2 A Revista é uma publicação acadêmica da ESA/PI, com periodicidade
semestral, que recebe artigos inéditos e/ou originais, confeccionados por
acadêmicos e profissionais da área jurídica.
1.3 Estabelecida a periodicidade semestral das edições, o passo seguinte é
colocar a revista em plataforma internacional de editoração e publicação de
periódicos científicos na internet, o que facilitará a indexação da Revista da
OAB/PI por vários institutos.
2. DAS LINHAS DE PESQUISA
2.1 A Revista receberá artigos com reflexão teórica, relatos de experiência e
estudos de casos, com foco nas linhas de pesquisa apresentadas no item 2.2 deste Edital;
2.2 Atualmente, a revista se concretiza como importante instrumento de
publicação dos trabalhos acadêmicos, apresentados por Advogados/as, Professores/as,
Estagiários/as, Estudantes, profissionais das carreiras jurídicas, membros participantes
de entidades da sociedade civil organizada e comunidade acadêmica que desejarem
participar enviando seus textos, aberto para os artigos jurídicos dentro das linhas de
pesquisa disponíveis:
a) Direito e Estado: A presente Linha busca reunir Artigos que traduzam
pesquisas ligadas ao Direito Constitucional, à Teoria Geral do Estado, ao

Direito Administrativo, à Reforma da Administração Pública, ao Sistema
Tributário Nacional, ao Direito Financeiro em sua estrita relação no
entendimento do papel do Estado à mediação das urgências sociais
subjacentes ao Século XXI.
b) Direito das Relações Sociais: A presente linha busca reunir artigos que
traduzam pesquisas ligadas ao Moderno Direito Civil, à Legislação e
Jurisprudência Trabalhista, aos impactos do sistema de Seguridade Social,
as políticas reformista-legais do Direito Previdenciário, aos institutos do
Direito Empresarial como instrumento de ação-reflexão-ação em meio às
necessidades dinâmicas das relações sociais contemporâneas.
c) Direito Processual e Gestão de Conflitos: A presente linha busca reunir
artigos que traduzam pesquisas ligadas ao garantismo penal e ao nãogarantismos penal, ao Direito Processual Civil Constitucional, à Teoria da
Gestão Processual Moderna, ao Processo Administrativo e Judicial
Previdenciário, ao Processo do Trabalho, aos institutos da Autocomposição
de Conflitos, em especial à mediação e à conciliação, e à figura da
Arbitragem como instrumentos para gerir, organizar e solucionar os
conflitos que se avultam diuturnamente nas relações interpessoais como
meio à concretização de direitos e à preservação de interesses jurídicos.
d) Filosofia do Direito: A presente linha busca reunir artigos Essas temáticas
de pesquisa centram-se em questões tais como a construção de um
panorama histórico da filosofia do direito; Humanismo jurídico;
Juspositivismo e jusnaturalismo; Direito e justiça; Direito e ideologia;
Direito e linguagem; O pensamento jurídico contemporâneo; Hermenêutica
e construção de sentido das normas jurídicas; teorias críticas do (e sobre o)
Direito; A Filosofia do direito no Brasil; Estudo das dimensões éticas e
políticas do direito e Tendências filosóficas atuais em filosofia do direito.

3. DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS
3.1 DAS REGRAS GERAIS
3.1.1

Os trabalhos deverão ser inéditos e/ou originais. Permite-se a
publicação dos já apresentados em eventos acadêmicos, no Brasil ou
no exterior, desde que não ultrapassem um ano de sua divulgação
original;

3.1.2

Os textos devem ser redigidos em português, com formatação
conforme as normas da ABNT e orientações deste edital;

3.1.3

O CONSED/ESAPI está recebendo artigos para a próxima edição.
Os textos devem ser enviados para o e-mail revista@oabpiaui.org.br
até o dia 30/10/2020, e devem obedecer às regras abaixo descritas;

3.1.4

Os artigos recebidos serão avaliados e selecionados pelo Conselho
Editorial. Os artigos selecionados e não publicados na edição
imediata, poderão ser publicados na edição subsequente;

3.1.5

Os critérios que embasarão a análise serão: a) relevância científica e
contribuição para a comunidade acadêmica; b) originalidade; c)
concisão e clareza nos textos apresentados;

3.1.6

Deverá ser utilizado o sistema Autor-data;

3.1.7

O autor do artigo é inteiramente responsável pelo seu conteúdo, por
sua revisão e pela adequação aos critérios formais estabelecidos por
este edital.

3.1.8

Cada artigo poderá ter no máximo 02 (dois) autores e /ou co-autores,
dentro os quais pelo menos 01 (um) deverá ter vínculo a Programa
de Pós Graduação Stricto Sensu, Mestrado ou Doutorado.

3.2 DAS REGRAS ESPECÍFICAS
3.2.1 Da Formatação exigida para os artigos:
(a) Versão eletrônica em arquivo do Word (doc) no tamanho da folha A4;
(b) Tamanho do texto: mínimo de 13 e máximo de 20 páginas;
(c) Margens: esquerda e superior 3 cm e direita e inferior 2 cm;
(d) Alinhamento: justificado;
(e) Fonte: Times New Roman, tamanho 12 (corpo de texto); tamanho 10 para
notas de rodapé, tamanho 13 para título e tamanho 10 para citações.

(f) Espaçamento entre linhas: 1,5;
(g) Entrada de parágrafo de 1,25cm.
(h) As citações textuais pequenas (até três linhas) devem ser inseridas no texto,
entre aspas e sem itálico. As citações textuais longas (mais de três linhas)
devem vir em parágrafo independente, recuado da margem esquerda 4 cm,
tamanho 10, e com espaçamento simples, sem aspas.
(i) Os artigos deverão estar de acordo com as normas da ABNT.
3.2.2 Dados de identificação (devem constar somente na folha de rosto):
(a) Título em português e língua estrangeira.
(b) Nome do(s) autor(es) e respectivos dados acadêmicos e contato (endereço
de email) com o nome logo abaixo do título e os dados apresentados em nota
de rodapé;
(c) Resumo de 150 a 300 palavras seguidos de três a cinco palavras-chave
representativas do conteúdo do texto.
(d) Resumo e palavras-chave em uma das seguintes línguas estrangeiras
(inglês, francês, espanhol ou italiano).
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 O conselho editorial enviará e-mail para os autores informando o resultado
da submissão, declarando a aprovação do trabalho para publicação, ou
informando os motivos para a não aprovação;
4.2 A decisão sobre os artigos aceitos pelo Conselho é irrecorrível;
4.3 A Revista não se obriga a devolver os originais dos textos enviados;
4.4 Os artigos e demais trabalhos publicados na Revista Científica da OAB/PI
passam a ser de propriedade da mesma. A impressão, total ou parcial, fica
sujeita à expressa menção da procedência de sua publicação, citando-se a
edição e a data da publicação;
Teresina/PI, 28 de agosto de 2020.
Conselho Editorial
ESAPI

