
 

 

 

 
 
NORMAS	EDITORIAIS	PARA	ENVIO	DE	ARTIGOS	

	

	

Aspectos	gerais	do	artigo:	

	

1.	 Os	 artigos	 para	 publicação	 na	 Revista	 de	Direito	 Aduaneiro	Marítimo	 e	 Portuário	

deverão	ser	técnico-científicos	e	focados	em	sua	área	temática.	

	

2.	 Será	 dada	 preferência	 para	 os	 artigos	 inéditos,	 os	 quais	 serão	 submetidos	 à	

apreciação	da	Revista	na	forma	do	título	seguinte.	

	

Publicação	do	artigo	

	

3.	 Os	 artigos	 recebidos	 pela	 Revista	 serão	 submetidos	 ao	 processo	 de	 avaliação	 por	

pares	por	meio	do	sistema	de	avaliação	anônima.	

	

3.1.	Os	pareceres	anônimos	serão	encaminhados	posteriormente	aos	autores,	para	

que	 tomem	 ciência	 da	 rejeição	 de	 seu	 artigo,	 possam	 adaptar	 o	 seu	 texto	 ou	

justificar	 a	 manutenção	 do	 formato	 original,	 cabendo	 a	 decisão	 final	 sobre	 a	

publicação	 ou	 não	 do	 artigo	 em	 que	 o	 autor	manteve	 o	 formato,	 discordando	 de	

algum	dos	pareceres,	ao	Conselho	Editorial.	

	

3.2.	O	juízo	de	oportunidade	de	publicação	do	artigo	aceito	caberá	à	Revista.	

	

4.	 No	 caso	 de	 publicação	 dos	 artigos	 enviados,	 não	 haverá	 remuneração	 a	 seus	

autores,	sendo	que	a	contraprestação	será	o	envio	de	um	exemplar	da	edição	da	Revista	em	

que	o	artigo	foi	publicado.	

	



 

 

 

 
 
Responsabilidade	

	

5.	 As	 opiniões	 emitidas	 pelo	 autor	 em	 seu	 artigo	 são	 de	 sua	 exclusiva	

responsabilidade.	

	

6.	 A	 Editora	 reserva-se	 o	 direito	 de	 publicar	 os	 artigos	 enviados	 em	 outros	 de	 seus	

produtos	jurídicos.	

	

7.	 À	 Editora	 reserva-se	 o	 direito	 de	 proceder	 às	 revisões	 gramaticais	 e	 à	 adequação	

dos	artigos	às	normas	disciplinadas	pela	ABNT,	caso	seja	necessário.	

	

Atribuições	do	artigo	

	

8.	 O	 artigo	 deverá	 conter	 TÍTULO*,	 SUMÁRIO*,	 NOME	 DO	 AUTOR,	 TITULAÇÃO	

ACADÊMICA	e	PROFISSÃO	DO	AUTOR,	“RESUMO*”	e	“PALAVRAS-CHAVE*”.	

	

8.1.	O	TÍTULO	deve	ser	apresentado	em	caixa	alta.	

	

8.2.	Todos	os	artigos	deverão	ser	enviados	com	“SUMÁRIO”	numerado	no	 formato	

“arábico”.	À	Editora	 reserva-se	o	direito	de	 inserir	SUMÁRIO	nos	artigos	enviados	

sem	este	item.	

	

8.3.	 O	 NOME	 DO	 AUTOR	 deve	 ser	 apresentado	 da	 forma	 como	 pretenda	 ver	

publicado,	abreviado	ou	não.	

	

8.4.	 Na	 indicação	 de	 TITULAÇÃO	 ACADÊMICA,	 serão	 admitidos	 apenas	 títulos	

acadêmicos	de	pós-graduação	concluídos:	especialista,	mestre	e	doutor.	

	

(*) deverão ser vertidos também para o inglês. 

 



 

 

 

 
 

8.5.	 Autores	 discentes,	 matriculados	 em	 cursos	 de	 pós-graduação	 stricto	 sensu,	

devem	indicar	o	nome	e	o	título	acadêmico	do	orientador,	conforme	regra	anterior.	

	

8.6.	Na	indicação	de	PROFISSÃO,	serão	observadas	as	seguintes	regras:	

	

8.6.1.	Professores	universitários:	instituição	e	departamento	ou	programa	de	

vinculação.	

	

8.6.2.	 Outros	 profissionais:	 profissão	 (e.g.,	 docentes	 não	 universitários,	

advogados,	 engenheiros)	 sem	 qualquer	 referência	 ao	 nome	 do	

curso/escritório/empresa.	

	

8.7.	 O	 	 “RESUMO”,	 de	 até	 250	 palavras,	 deverá	 ser	 apresentado	 em	 dois	 idiomas,	

português	e	inglês	(ABSTRACT),	destacando,	de	forma	concisa,	os	pontos	relevantes	

do	texto,	as	finalidades,	os	aspectos	abordados	e	as	conclusões.	

	

8.8.	 Após	 o	 resumo,	 deverá	 ser	 apontada	 uma	 relação	 de	 “PALAVRAS-CHAVE”,	

compreendidas	como	as	palavras	ou	as	expressões	que	retratem	as	 idéias	centrais	

do	texto,	igualmente	em	português	e	inglês	(KEYWORDS),	que	facilitem	a	posterior	

pesquisa	ao	conteúdo.	As	palavras-chave	são	separadas	entre	si	por	ponto	e	vírgula,	

e	finalizadas	por	ponto.	

	

9.	 Os	artigos	aprovados	que	não	atenderem	às	regras	de	RESUMO	e	PALAVRA-CHAVE	

poderão	ser	publicados	apenas	nas	Seções	Especiais,	não	entre	os	artigos	científicos.	

	

10.	 Os	artigos	encaminhados	à	Revista	deverão	ser	produzidos	na	versão	do	aplicativo	

Word,	utilizando-se	a	 fonte	Arial,	corpo	12,	espaçamento	1,5,	com	títulos	e	subtítulos	em	



 

 

 

 
 
caixa	alta	e	alinhados	à	esquerda,	em	negrito.	Os	artigos	deverão	ter	entre	7	e	20	laudas.	A	

primeira	lauda	deve	conter	todos	atributos	do	item	8,	retro.	

	

Fontes	bibliográficas	

	

11.	 As	citações	bibliográficas	deverão	ser	 indicadas	com	a	numeração	ao	final	de	cada	

citação,	 em	 ordem	 de	 notas	 de	 rodapé.	 Essas	 citações	 bibliográficas	 deverão	 seguir	 as	

normas	da	Associação	Brasileira	de	Normas	Técnicas	(ABNT).	

	

12.	 As	 referências	 bibliográficas	 deverão	 ser	 apresentadas	 no	 final	 do	 texto,	

organizadas	em	ordem	alfabética	e	alinhadas	à	esquerda,	obedecendo	às	normas	da	ABNT.	

	

Jurisprudência	comentada	

	

13.	 Observadas	 as	 regras	 anteriores,	 havendo	 interesse	 no	 envio	 de	 textos	 com	

comentários	à	jurisprudência,	o	número	de	páginas	será	de,	no	máximo,	8	(oito).	

	

Envio	do	cadastro	

	

14.	 Os	 trabalhos	 devem	 ser	 encaminhados	 para	 o	 endereço	 eletrônico	

contato@estudosmaritimos.com.br.	Juntamente	com	o	artigo,	o	autor	deverá	preencher	os	

formulários	 eletrônicos	 constantes	 dos	 seguintes	 endereços:	

https://www.estudosmaritimos.com.br/cadastro-de-autores/	 e	

https://www.estudosmaritimos.com.br/autorizacao-de-publicacao/.	

	

15.	 Quaisquer	 dúvidas	 a	 respeito	 das	 normas	 para	 publicação	 deverão	 ser	 dirimidas	

pelo	e-mail	contato@estudosmaritimos.com.br.	

	


