
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO MINAS GERAIS 

EDITAL Nº 01/2017. PROCESSO DE SELEÇÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 
DA ADVOCACIA DE MINAS GERAIS, EDITADA PELO CONSELHO DA ORDEM DOS ADVOGADOS 

DO BRASIL - SEÇÃO MINAS GERAIS. 

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Gerais, Antônio Fabrício Gonçalves, e 
o Editor-chefe, Fernando Gonzaga Jayme, tornam público o processo de seleção de artigos jurídicos 
inéditos e originais para publicação na 1ª edição da Revista da Advocacia de Minas Gerais. 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

Art. 1º. O presente Edital tem a finalidade de fomentar o desenvolvimento da pesquisa acadêmica e 
científica na advocacia, através da submissão e seleção de artigos científicos escritos por advogados 
regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 2º. Os artigos devem ser inéditos e originais, necessariamente relacionados à advocacia, à defesa 
do Estado Democrático de Direito, às prerrogativas, garantias e atuação do advogado. 

Art. 3º. O processo de recebimento e seleção dos artigos científicos para publicação será organizado e 
conduzido pela Comissão Editorial da Revista da Advocacia de Minas Gerais. 

Parágrafo único - Somente serão admitidos e submetidos à avaliação artigos em que figure como autor 
ou coautor advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. 

Art. 4º. Os artigos devem cumprir o seguinte padrão: formato Word; fonte “Times New Roman”; 
tamanho 12; entre 15 e 20 páginas; tamanho A4; texto justificado; margem inferior 2,0 cm; margem  
superior 3,0 cm; margem esquerda 3,0 cm; margem direita 2,0 cm; espaçamento entre linhas 1,5;  
citações de até três linhas devem estar inseridas no corpo do texto; citações maiores do que três linhas 
observarão fonte “Times New Roman”; tamanho 10; margem de 4,0 cm e espaçamento simples. 

§1º - O artigo deverá conter título, resumo estruturado entre 150 e 300 palavras, 5 palavras-chaves no 
mínimo e sumário. 

§2º - Serão admitidos artigos escritos em língua portuguesa, espanhola ou inglesa, devendo o autor 
apresentar o título, resumo e palavras-chave em duas dessas línguas. 

§3º - O autor deverá adotar obrigatoriamente o sistema de notas de rodapé numérico com dados 
completos na forma da NBR 6023:2002 

§4º - O artigo jurídico submetido à seleção deve ser encaminhado sem identificação de autoria. 

§5º - Deverá ser anexado à mensagem eletrônica o comprovante de regularidade da inscrição junto a 
Ordem dos Advogados do Brasil de pelo menos um dos autores do artigo. 

§6º - No corpo do correio eletrônico de encaminhamento do artigo, deverá constar o nome do autor ou 
autores, acompanhado de resumo simplificado do currículo para constar do artigo caso aprovado para 
publicação. 

§7º - Serão avaliados artigos elaborados conforme o art. 4º deste Edital e encaminhados para o 
endereço eletrônico artigorevista@oabmg.org.br, até o dia 30.01.2018. 

§8º - A responsabilidade pela qualidade e fidedignidade do material transmitido eletronicamente é do 
remetente. 

Art. 5º - O número de artigos a serem publicados em cada número da revista será definido pela 
Comissão Editorial da Revista da Advocacia de Minas Gerais. 

§1º - Havendo artigos aprovados em quantidade superior à definida para a publicação no número da 
revista correspondente ao Edital em vigor, esses artigos estarão automaticamente aprovados para 
publicação no volume subsequente da Revista. 

§2º - Na hipótese de haver artigos aprovados em quantidade superior à definida para a publicação no 
número da revista correspondente ao Edital em vigor, será dada preferência à imediata publicação dos 



artigos produzidos por advogados com até 5 anos de inscrição definitiva na Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

§3º - A Revista da Advocacia de Minas Gerais será publicada por meio físico e eletrônico será livre e 
gratuitamente acessada mediante acesso por meio de link disponibilizado na homepage da OAB-MG 

Art. 6º - Os artigos serão submetidos ao processo de double blind review, sendo avaliados por dois 
membros do Conselho Editorial, que concederão individualmente sua declaração de “apto” ou “inapto” 
para publicação, sem conhecimento da outra avaliação ou da autoria do artigo. 

Art. 7º - O formulário de avaliação será composto pela declaração de “APTO” ou “INAPTO” para 
publicação, devendo o artigo ser avaliado seguindo os seguintes critérios: I –conteúdo, se for 
condizente com a atualidade, original, inédito, sem plágio ou publicação prévia, com apresentação de 
redação clara sobre o tema; II – relevância do tema; III – coerência lógica argumentativa 

§1º - Serão considerados aprovados para publicação os artigos que obtiverem a declaração de APTO 
para todos os três grupos de avaliação. 

§2º - Os avaliadores poderão condicionar a aprovação do artigo para publicação à observância das 
recomendações que fizerem no formulário de avaliação, para adequações consideradas necessárias. 

Art. 8º - Serão excluídos da avaliação os artigos I – que não atenderem às exigências formais do art. 
4º; II – nos quais se constatar plágio. 

Art. 9º - Este edital será publicado em destaque na homepage da OAB-MG, www.oabmg.org.br 

Art. 10 - A Revista da Advocacia de Minas Gerais será publicada na XVI Conferência da Advocacia 
Mineira em Juiz de Fora, no dia 09 de março de 2018. 

Art. 11. O envio do artigo implica autorização para a publicação e vinculação por tempo indeterminado 
no ambiente virtual, não havendo qualquer tipo de pagamento ou contraprestação pela divulgação, 
seja a que título for, sempre assegurados o direito e o reconhecimento da autoria. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.oabmg.org.br%2F&h=ATOlJzDpNzA2NrBAun_ywEUqu0lo69iR_oNeFiq3Y_DC_V-Ff5QOWx4UmNUTDRJfAc_sQLJ7r3u4ayDhes6wx1SkMn0YgrLx_BTJUIXLV1cCQlRpS8826EoKgr6ikiq9meg3QqL1Tetm05bIZAXgyOsvz_yLFDJfsmbLxF2rqUrz8U5xNrhajqXu-QzEiIF70RINK9mMG9kxxryVxuZI_1HOrsfMKOLuY-1tC-bT77kBHJzrJkYc2kmnNUAfanxzT78EGJhZn_W1MfLZgkBqbmkFrxqrFVXSBY7WqBaIckw9pA

