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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: 20/09/2022

ASSESSORIA DE APOIO ÀS COMISSÕES

EDITAL

Art. 1º. O presente venha a ser o edital do concurso de poemas intitulado “Minha vida na
pandemia”, organizado pela Comissão Especial de Direitos Culturais e Propriedade
Intelectual da OAB/ES.

 
Art. 2º. Podem concorrer advogadas e advogados regularmente inscritos e integrantes apenas desta
seccional.
 
Parágrafo único: É vedada a participação de membros desta Comissão ou dos quadros desta
seccional, bem como seus parentes ou dos membros do júri até o terceiro grau.
 
Art. 3º. Entende-se por poema, para fins deste edital, todo texto literário não escrito em prosa e que
contenha carga lírica em verso, podendo ou não apresentar rimas.
 
§ 1º - Os poemas devem ter como temática o título do concurso, “Minha vida na pandemia”, ou
seja, o texto poético deve versar sobre a experiência pessoal do/a escritor/a durante o período de
isolamento nos primeiros anos da pandemia da Covid-19.
 
§ 2º - Não é necessário intitular os textos. Caso o poema não tenha um título, o primeiro verso do
texto será considerado para este fim.
 
Art. 4º. Serão aceitos apenas trabalhos informatizados (digitados), em apenas uma lauda, em Times
New Roman 12, margens superiores 2,5 cm e laterais 3 cm, com ou sem espaçamento duplo.
 
§ 1º - Não serão aceitos textos de cunho erótico/sexual, político ou político-partidário, religioso ou
que visam a desabonar pessoas ou grupos, bem como contenham discursos de ódio, machismo,
racismo ou homofobia.
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§ 2º - Não serão aceitos poemas publicados, no todo ou em parte, seja em meio físico ou virtual.
 
§ 3º - Não serão aceitos plágios, totais ou parciais.
 
Art. 5º. Os trabalhos deverão ser enviados, anexos, para o endereço eletrônico cdcpi@oabes.org.br.
 
§ 1º - O título do arquivo deve conter o prenome do/a candidato/a e o nome do trabalho,
exatamente como no exemplo: carlos – no meio do caminho.
 
§ 2º - No corpo do e-mail deve constar a descrição do/a candidato/a, que conterá, obrigatoriamente,
as seguintes informações:
 
Nome completo;
 
Número do registro de ordem;
 
Endereço completo (residencial e/ou profissional);
 
Contato telefônico (pessoal e/ou profissional);
 
Contato eletrônico (pessoal e/ou profissional).
 
§ 3º - Os arquivos serão recebidos por um terceiro, de fora do júri, e ganharão uma numeração
para, em seguida, serem encaminhados aos membros da banca.
 
Art. 6º. Os trabalhos deverão ser entregues da zero hora do dia 20 de setembro até as 23:59:59 do
dia 20 de outubro. Não serão considerados trabalhos entregues em horário/data posterior, sob
qualquer circunstância.
 
Art. 7º. O júri será composto pelos seguintes membros:
 
Presidente: Anaximandro Oliveira Santos Amorim: advogado, professor e escritor. Membro da
Academia Espírito-santense de Letras, da Academia de Letras de Vila Velha e do Instituto
Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Vice-presidente da Comissão Especial de Direitos
Culturais e Propriedade Intelectual da OAB/ES. Mestrando em Estudos Literários pelo PPGL –
Ufes;
 
Membro: Ítalo Francisco Campos: psicanalista e poeta, membro da Escola Lacaniana de
Psicanálise de Vitória e das Academias Espírito-santense de Uruaçuense de Letras. Membro do
Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Agraciado com os títulos de Cidadão Espírito-
santense de Vitoriense e com as medalhas Rubem Braga e Kosciusko Barbosa Leão.
 
Membro: Marcela Guimarães Neves: advogada e escritora. Mestra em Direito Público pela
Universidade Paris II – Panthéon/Assas (França). Pós-graduada em Direito Civil e Direito
Empresarial pela Faculdade Damásio. Secretária Adjunta da Comissão Especial de Direito Cultural
e Propriedade Intelectual da OAB/ES. Autora do site literário “Vida Livresca”
(www.vidalivresca.com.br).
 
Art. 8º. São critérios de análise dos textos poéticos:
 
Adequação ao gênero literário;
 



20/09/2022 11:19 Diário Eletrônico OAB

https://deoab.oab.org.br/pages/materia/485310 3/4

Adequação à temática do concurso;
 
Originalidade;
 
Potência lírica.
 
§ 1º - Os jurados atribuirão uma nota de 0 a 10 para cada requisito. A nota final de cada trabalho
será a soma aritmética dos quatro quesitos, divididos por 4.
 
§ 2º - São critérios de desempate:
 
Candidato mais idoso;
 
Candidato com a inscrição de ordem mais antiga;
 
Candidato com a ordem de chegada mais baixa.
 
§ 3º - O júri tem liberdade para apreciar as obras como lhes aprouver, desde que dentro dos
critérios de análise deste artigo.
 
§ 4º - É facultado ao/à jurado/a tecer um breve comentário sobre cada texto, de, no máximo, cinco
linhas, sobre os motivos que os levaram à sua apreciação. Nenhum comentário poderá ser
desabonador ao/à candidato/a e seu trabalho.
 
§ 5º - Do resultado final cabe recurso fundamentado, no prazo de três dias, a contar do dia seguinte
após a publicação do resultado.
 
O recurso será encaminhado por escrito, em triplicata, em envelope identificado pelo/a
candidato/a. Dentro dele, deverá conter o texto do recurso, dirigido a todos os membros do júri ou
a apenas um/a jurado/a, com a exposição de motivos e o pedido de reconsideração de pontuação.
 
O recurso deverá ser de caráter técnico, apontando os motivos do descontentamento com a nota e
sua mudança. Ele terá, no máximo, três páginas, informatizadas, em Times New Roman 12,
margens superiores 2,5 cm e laterais 3 cm, com espaçamento duplo.
 
Não serão considerados recursos que visem a atacar os membros do júri, da Comissão ou desta
seccional, bem como textos sem fundamentação técnica e/ou que apresentem mero pedido de
reconsideração.
 
Os membros do júri podem ou não reconsiderar sua nota, fazendo-o de forma fundamentada por
escrito, contra o qual não cabe recurso. Também são vedados comentários desabonadores por parte
do júri.
 
Art. 9º. O resultado do concurso dar-se-á no dia previsto de 21 de novembro, no site da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo.
 
§ 1º. Os/As candidatos/as vencedores/as serão informados, via e-mail, da data da solenidade da
entrega. Aqueles/as que não puderem comparecer podem se fazer representar por terceiros,
mediante aviso aos membros desta Comissão com antecedência de, pelo menos, uma semana da
solenidade de premiação.
 
§ 2º - Serão premiados os três primeiros lugares, que ganharão:
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Primeiro lugar: menção honrosa e um kit com três livros.
 
Segundo lugar: menção honrosa e um kit com dois livros.
 
Terceiro lugar: menção honrosa e um livro.
 
Art. 10. O envio de obras acarreta a aceitação de todas as normas deste edital, bem como permite o
uso do texto, do nome e da imagem do/a candidato nos meios de comunicação, respeitados os
limites éticos e legais da Lei 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados).
 
Parágrafo único: Os casos omissos deste edital serão apreciados pelo Presidente desta Comissão
junto com o júri.
 

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

Públicas Brasileira - ICP-Brasil


