REVISTA TRIBUNA DA ADVOCACIA
Linha Editorial
A Revista Tribuna da Advocacia, editada pela Escola Superior de Advocacia da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seccional do Tocantins, publica contribuições científicas inéditas sobre temas
afetos à área de concentração do Direito e das Ciências Sociais.
A tônica sobre a qual recai a análise dos colaboradores desta Revista é variada e abundante,
entretanto, há de se salientar que a sua principal característica se verifica na busca pela qualificação
profissional nas áreas envolvidas neste cenário, com o objetivo de possibilitar aos operadores desses
segmentos jurídicos o desenvolvimento e o aprofundamento teórico e técnico de temas jurídicos,
sociológicos, antropológicos e jusfilosóficos, no intuito de capacitar os profissionais para a atuação
forense, assim como para o desenvolvimento acadêmico.
Por força da complexidade e interdisciplinaridade desses segmentos, a linha editorial da
Revista incentiva uma abordagem transdisciplinar e crítica da temática proposta, a qual deverá criar
condições para uma interlocução do discurso jurídico com os discursos sociológicos, filosóficos,
economicistas, historiográficos e da ciência política, tendo como missão precípua o favorecimento
ao desenvolvimento humano, de modo que o processo analítico e crítico possa também estimular o
florescimento de indivíduos capazes de compreender os multifacetados elementos do mundo
contemporâneo e contribuir ativamente para a promoção do bem comum em sua área de atuação
profissional.
No mesmo eito, incentiva, por meio de artigos, a divulgação de textos acadêmicos de
relevância, destinados à promoção de uma sólida formação humanística que enriqueça a capacidade
de reflexão do intérprete, tornando-o mais consciente das dimensões constitutivas de sua atuação e,
portanto, mais capaz de contribuir para o desenvolvimento humano e social do país.
Avaliação
A avaliação dos artigos científicos se iniciará com análise prévia e sintética de verificação da
compatibilidade do conteúdo com a temática proposta pela Revista.
Caso seja aprovado nesta fase, o artigo, sem identificação, será imediatamente submetido à
apreciação de dois pareceristas externos que, ao avaliarem a sua forma e o seu conteúdo, deverão se
manifestar pela aprovação ou não do trabalho.
Tais avaliadores poderão aceitar ou rejeitar o artigo, ou ainda sugerir alterações para sua
publicação. Neste caso, as sugestões serão imediatamente repassadas aos autores para realização
dos ajustes.
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Nesse diapasão, feita a adequação, o texto será reenviado ao avaliador para verificação das
modificações e, no caso de parecer favorável, será encaminhado ao Conselho Editorial para a
seleção final dos artigos a serem publicados na edição atual e em edições posteriores, caso haja
excedentes.
No caso de pareceres conflitantes, o Conselho Editorial poderá encaminhar o artigo a um
terceiro avaliador externo.
Autores interessados em contribuir para a Revista na qualidade de avaliadores externos
devem entrar em contato por pelo e-mail tribunadaadvocacia@oabto.org.br.
Regras de edição e formatação
A Revista Tribuna da Advocacia da ESA da OAB/TO, publica artigos científicos redigidos
em português, espanhol, francês, italiano e inglês, digitados em processador de texto com extensão
doc, txt, docx.
O autor deverá utilizar para o corpo do texto a fonte Times New Roman tamanho 13 e para
as notas de rodapé e citações longas (mais de 3 linhas), Times New Roman tamanho 11.
O espaçamento das linhas relativas ao corpo do texto deverá ser de 1,5 cm e para notas de
rodapé e citações longas de 1 cm.
As palavras estrangeiras deverão ser grafadas em itálico e os destaques, negritados.
O texto deverá estar em alinhamento justificado e com páginas não numeradas.
Textos com extensão diferentes serão publicados, a critério do editor, caso seu tamanho seja
justificável.
Os artigos deverão conter:
1. Mínimo de 10 e máximo de 25 páginas;
2. Cabeçalho: título (português e inglês) subtítulo e nome do(s) autor(es) (no máximo até três
autores)
Título: em fonte maiúscula, em negrito e centralizado (deve expressar de maneira clara o tema
abordado no texto);
Nome do(s) autor(es): indicação por extenso depois do título, alinhado à esquerda (com a devida
qualificação, que deve conter a IES a qual está vinculado).
3. Resumo: como síntese do conteúdo do artigo, deverá conter de 100 a 250 palavras, será redigido
em voz ativa, na terceira pessoa do singular e localizado antes do início texto.
Resumo em outro idioma: nos textos em português e espanhol, deverá ser apresentado também um
resumo em inglês.
4. Palavras-chaves: até 5 (cinco) palavras significativas que expressem o conteúdo do artigo,
escritas em negrito, alinhamento à esquerda, separadas por ponto e vírgula ou ponto;
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Palavras-chaves em outro idioma: nos textos em outras línguas, deverão ser apresentadas palavraschave também em inglês. Nos trabalhos em outras línguas, o editor responsável providenciará, caso
os autores não encaminhem, a tradução das palavras-chaves para o português;
5. Sumário: a informação das seções que compõem o artigo deve ser numerada progressivamente
em algarismo arábico;
6. Texto do artigo: deverá apresentar como partes uma introdução, desenvolvimento e conclusão;
7. Citações, notas de rodapé e referências bibliográficas: devem seguir as normas da ABNT (NBR
10520 e NBR 6023). As referências bibliográficas no corpo do texto deverão ser no modelo nota de
rodapé e ao final do texto deverão ser completas;
8. Anexo: material complementar ao texto, incluído ao final apenas quando indispensável;
9. Tabelas ou gráficos: devem ser adotadas as “normas de apresentação tabular” publicadas pelo
IBGE.
10. Serão aceitos artigos produzidos por autores que tenham o título de doutor ou que estejam
cursando o doutorado, mestres, mestrandos, graduados. Os graduandos somente poderão publicar
em coautoria com mestres ou doutores e/ou doutorandos.
Forma de envio dos textos
Os trabalhos deverão ser enviados por correio eletrônico para tribunadaadvocacia@oabto.org.br
acompanhados de:
1. Autorização em separado para sua publicação e divulgação pela Escola Superior de Advocacia da
Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins.
2. Declaração de responsabilidade pela autoria e ineditismo do trabalho, aceitação dos prazos e
regras editoriais (modelo anexo);
3. Os nome(s) do autor (res) deve(m) estar acompanhado(s) de breve currículo.
Acesso aberto
A Revista Tribuna da Advocacia é uma revista de acesso aberto (“Open Access"), o que significa
que o seu conteúdo é disponibilizado inteiramente online, de maneira gratuita, para os leitores e
suas instituições. Aos leitores da revista é permitido baixar, copiar, distribuir, imprimir, buscar e
direcionar páginas ao texto completo dos artigos, assim como utilizá-los com quaisquer fins lícitos e
gratuitos, sem a necessidade de solicitação de permissão para o editor ou autor. Ressalva-se que não
é permitida a reprodução dos artigos, total ou parcialmente, para fins comerciais.

Para mais informações acesse: http://esa.oabto.org.br/
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DECLARAÇÃO

Eu,

___________________________________________,

RG

nº

________________________, CPF nº_____________________, com endereço profissional na
Rua______________________________________________________, membro da Instituição
X/professor/aluno na ________________(nome e sigla da IES)_____________________, declaro
para

os

devidos

fins

que

o

__________________________, é inédito (

texto

intitulado

___________________________

), de minha autoria, e foi enviado para publicação na

Revista Tribuna da Advocacia da Escola Superior de Advocacia da Seccional da Ordem dos
Advogados do Brasil no Estado do Tocantins, mediante aceitação dos prazos e regras editoriais
indicados no respectivo edital de chamada de trabalhos. Declaro, ainda, que autorizo a sua
publicação e divulgação pela ESA/OAB-TO. Por ser expressão da verdade, assino ao final o
presente documento.

Local e data
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da OAB/TO - ESA/TO
201 Norte, Conjunto III, Lotes 1
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