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Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei n. 8.906/94): “Art. 69. ... § 2º No caso de atos, notificações e decisões divulgados por meio do
Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil, o prazo terá início no primeiro dia útil seguinte à publicação, assim considerada o
primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário.”

Conselho Seccional - Espirito Santo

Espirito Santo, data da disponibilização: 15/02/2021

ASSESSORIA DE APOIO ÀS COMISSÕES

EDITAL

CONVOCATÓRIA PARA CAPÍTULOS DE OBRA COLETIVA

REFLEXÕES e ESTUDOS EM HOMENAGEM AOS 5 ANOS DO CPC/15

O projeto editorial, patrocinado pela OAB/ES, tem por objetivo reunir, em um livro, trabalhos
sobre o CPC/15, levando em consideração a experiência de 5 anos de sua vigência.

O livro será organizado, respectivamente, por José Carlos Rizk Filho, Victor Massante Dias e João
Roberto de Sá Dal’Col.

Os participantes deverão escolher um artigo do CPC/15 (ou grupo de artigos sobre um tema) ou
um tema relevante do CPC/15 para escrever.

O artigo deverá cumprir os seguintes requisitos:

• Ser inédito e não versar sobre matéria já superada;

• Os artigos deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, formatados de acordo com as normas
de documentação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em Word, folha tamanho
A4, com no mínimo 10 e no máximo 15 laudas (incluindo as referências), na seguinte
configuração:

• Em folha de rosto deve constar a autoria e titulação do(s) autor(es), profissão exercida e endereço
eletrônico.
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• Título em português, incluído o subtítulo (quando houver), realçado em negrito. Título e subtítulo
do artigo devem ter apenas a primeira letra de cada frase em maiúscula, salvo nos casos em que o
uso desta seja obrigatório.

• O sumário deve ser posicionado logo abaixo do título e reproduzir somente número e nome das
seções principais que compõem o artigo.

• Não deve ser utilizado o tabulador (TAB) para determinar recuos de primeira linha.

• Resumo em português, com no mínimo 100 e no máximo 250 palavras, em espaço simples, cujo
conteúdo apresente campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão;

• Palavras-chave: até 5 (cinco) termos em português, separados e finalizados por ponto;

• Corpo do texto: configuração de página para papel A4, com margens esquerda e superior de 3,0
cm, e direita e inferior de 2,0 cm, alinhamento justificado.

• Parágrafos: fonte Times New Roman, letra tamanho 12, espaço entrelinhas 1,5 cm e sem espaço
entre os parágrafos, recuo de 1,5 cm na primeira linha;

• As citações no corpo do texto devem ser feitas por sobrenome do autor, em maiúsculo, seguido
da data da publicação e, no caso da citação direta, da página da publicação (sistema autor-data);
quando se tratar de dois autores, ambos devem ser citados; no caso de mais de dois autores, a
citação deve ser acompanhada pelo sobrenome do autor seguido da expressão "et al.";

• As referências completas devem ser apresentadas apenas ao final do texto, em ordem alfabética,
segundo os padrões da ABNT (NBR-6023);

• As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, com recuo de 4
cm; fonte no tamanho 10; espaçamento simples, sem aspas e sem itálico; as citações com até três
linhas devem ser inseridas no próprio corpo do texto, entre aspas e sem itálico; o itálico deve ser
utilizado somente para destacar palavras que não pertençam à língua portuguesa e para realce de
expressões;

• As notas devem ser evitadas sempre que possível, no entanto, quando apontadas no corpo do
texto, devem ser indicadas com números arábicos sequenciais, imediatamente depois da frase a que
digam respeito.

• Os trabalhos recebidos para análise e aprovados não serão devolvidos aos autores. Aqueles que
não forem apresentados em conformidade com as normas da ABNT serão desconsiderados, exceto
aqueles cuja inadequação seja mínima e a critério da Comissão Executiva. Fica facultado à
comissão entrar em contato com o autor cujo artigo científico apresente pequena desconformidade
com as normas da ABNT, a fim de que ele efetue a correção no prazo de cinco dias corridos
contados da comunicação.

• Serão desconsiderados os artigos redigidos em desconformidade com a norma culta da língua
portuguesa e com as diretrizes para redação de textos acadêmicos, quais sejam, vocabulário
técnico, clareza, precisão e impessoalidade.
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• O envio do artigo completo deverá ser feito até 01/04/2021, para
comissao_direitoprocessual@oabes.org.br, aos cuidados de Victor Massante Dias.

O livro será publicado em 2021 pela OAB.

Além dos autores participantes que aderirem a este edital, participarão da obra autores de renome,
os quais receberão carta-convite (por e-mail).

Vitória (ES), ¬¬¬12 de fevereiro de 2021.

JOSE CARLOS RIZK FILHO VICTOR MASSANTE DIAS

PRESIDENTE DA OAB/ESPRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROCESSO CIVIL DA
OAB/ES

Documento assinado digitalmente conforme MP nº2.200-2
de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves
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