
 

 
 
 

REVISTA DE COLETÂNEAS DA ESCOLA SUPERIOR DA ADVOCACIA EM PARCERIA 21ª 
SUBSEÇÃO DA OAB SÃO PAULO 

 
Chamada de artigos para a edição 2016 

 
A Comissão de Comunicação e Editorial e a Escola Superior da Advocacia da 21ª Subseção da 
OAB São Paulo em Parceria com a Escola Superior de Advocacia de São Paulo, com vistas à 
publicação do presente volume, torna público a professores, pesquisadores, estudantes e 
agentes na área do Direito e/ou Educação submissão de artigos para este periódico. 

 
A Revista da ESA São Paulo é um periódico institucional da Escola Superior da Advocacia, que 
em parceria com a as Comissões de Comunicação e Editorial e a Escola Superior da 
Advocacia da 21ª Subseção da OAB São Paulo, faz o chamamento para publicação de artigos 
da área de conhecimento do Direito. Os artigos devem atender o tema e as normas desta 
submissão. O Tema da revista será A MULHER DO SÉCULO XXI, SUAS CONQUISTAS E 
DIREITOS. Os artigos devem seguir as seguintes normas 

 
 
 
Normas 

 
1. ARTIGOS 

 
A Revista da ESA São Paulo é um periódico institucional da Escola Superior da Advocacia é 
publicada de forma eletrônica. 

 
 
 

2. FORMATO 
 
Os artigos devem conter entre 6 e 8 laudas. Tamanho A 4. Processador de texto Word. 

ESTRUTURA: 

- Título do artigo (tamanho 14, Times New Roman, Centralizado. Sem grifo ou negrito). 
 
Obs. O título do artigo deve limitar-se a transmitir a idéia principal da pesquisa, não devendo 
este alongar-se demasiadamente. 

 
- RESUMO  (max.  20  linhas)  /PALAVRAS-CHAVE/ABSTRACT/KEYWORDS  (tamanho   12, 
Times New Roman, justificado, espaçamento simples) 

 
Obs. Restringir a, no máximo, 5 (cinco) as palavras-chave do texto, devendo estas exprimir 
conexão com a temática principal do artigo. 

 
ELEMENTOS TEXTUAIS 

 
- INTRODUÇÃO 

 
- DESENVOLVIMENTO 

 
- CONCLUSÃO 



 

 
 
 

- REFERÊNCIAS (conforme normas da ABNT) 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

FORMATAÇÃO - CORPO DO TEXTO: 

- Títulos: Times New Roman. Maiúsculo, Tamanho 12. Negrito. 
 
- Subtítulos: Times New Roman. Apenas as iniciais maiúsculas. Tamanho 12. Negrito. 

 
- Corpo do Texto: Times New Roman. Tamanho 12. 

 
- Notas de Rodapé: APENAS PARA NOTAS EXPLICATIVAS. Times New Roman. Justificada. 
Tamanho 10. 

 
- INTRODUÇÃO, DESENVOLVIMENTO, CONCLUSÃO: 

 
Formatar > parágrafo 

Alinhamento: Justificado 

Recuo esquerdo: 0 cm 

Recuo direito: 0 cm 

Especial (parágrafos): 1,5 cm primeira linha 

Espaçamento antes: 0 

Espaçamento depois: 0 

Espaçamento entre linhas: 1,5 

Formatar > fonte 

Times New Roman 
 
Formatar > espaçamento entre caracteres 

Normal 

 
 
CITAÇÕES: 

 
- Citações: recuo 4 cm. Times New Roman. Tamanho 11. Espaçamento simples.Sistema autor- 
data. 

 
OUTROS: 



 

 
 
 

- Margens: 2 cm 
 
- Os títulos de ilustrações, tabelas e figuras (todas estas devem estar centralizadas) contidas  
no artigo, devem vir acima destas em fonte Times New Roman, tamanho 11, centralizado, sem 
negrito, itálico ou sublinhado. Abaixo das mesmas deve constar sua fonte, em formatação 
idêntica aos títulos. 

 
- As siglas e abreviaturas deverão ser precedidas pelo seu significado por extenso, na primeira 
vez que forem empregadas em texto escrito. Deverão, ainda, serem usadas sem pontuação, 
sem acentuação, sinais diacríticos e não admitirão plural. 

 
- Anexos e apêndices devem ser evitados. 

 
3. SUBMISSÃO 

 
Para submissão de artigos, ao periódico, os autores devem obedecer aos seguintes 
procedimentos: 

 
3.1 Enviar email com os dados pessoais (nome, qualificação e contato), anexando no corpo 
um arquivo do artigo, um com mini currículo e uma foto preferencialmente meio corpo ou 3x4, 
para o seguinte endereço: revista@esa.oabsp.org.br 

 

3.2 O material aprovado será publicado na revista supra citada sem qualquer retorno 
econômico ao autor. 

 
3.3 O arquivo do artigo deverá estar em extensão .doc ou .docx 

 
3.3.1 NÃO DEVE CONSTAR AUTORIA OU QUALQUER IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) 
NO ARQUIVO SUBMETIDO. 

 
3.4 Será aceita a participação de apenas um artigo por autoria(s). Caso constatado mais de um 
artigo submetido, será considerado no processo editorial apenas o último texto enviado pelo(s) 
autor(es). 

 
 
 
4. INFORMAÇÕES 

 
21ª Subseção OAB São Paulo 

bauru@oabsp.org.br (14) 3227-3636 

Comissão de Comunicação e Editorial 

 
 
5. CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

 
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de 
acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

mailto:revista@esa.oabsp.org.br
mailto:bauru@oabsp.org.br


 

 
 
 

1. O artigo não necessita ser original 
2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF 

(desde que não ultrapassem 2MB) 
3. URLs para as referências foram informadas quando necessário. 
4. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes 

para Autores. 
5. A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção Propriedades 

no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso submetido para 
avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções disponíveis em Assegurando a 
Avaliação Cega por Pares. 

 
 
 
Declaração de Direito Autoral 

 
O(A) Cedente declara que o(s) texto(s) em questão é(são) de sua autoria pessoal, se 
responsabilizando, portanto, pela originalidade do(s) mesmo(s) e dá, aos organizadores,  
plenos direitos para escolha da editora, meios de publicação, meios de reprodução, meios de 
divulgação, tiragem, formato, enfim tudo o que for necessário para que a publicação seja 
efetivada. 
O EDITOR se compromete a zelar pela qualidade editorial da publicação, garantindo que os 
conceitos e o pensamento do(a)  CEDENTE permaneçam fiéis aos originais. 
Esta cessão vigorará por todo o período de proteção legal da OBRA, podendo o EDITOR 
realizar neste período quantas edições julgar conveniente. 
Todos os direitos são reservados. Qualquer reprodução, ainda que de parte da publicação, 
deverá constar o crédito de referência, de acordo com as leis de direitos autorais vigentes do 
Brasil. 
Ainda, no processo de submissão do artigo, o autor concorda com os termos de declaração de 
exclusividade, ineditismo e concordância com a versão final. 

 
 
 
Justifica-se no campo ";;;;;;;;;;;;COMENTÁRIOS AO EDITOR";;;;;;;;;;;;, quando da participação 
de mais de um autor. 

 
 
Política de Privacidade 

 
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os  
serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a 
terceiros. 


