
EDITAL 003/2021 - Diretrizes para submissão de artigos e apresentação 
no IX Congresso Nacional das Comissões de Direito Marítimo, Portuário 
e Aduaneiro da OAB (Florianópolis, SC, agosto 2021). 

As presentes diretrizes têm por finalidade orientar os participantes e definir os 
critérios a serem utilizados pela Comissão Avaliadora na seleção dos artigos 
que serão apresentados no IX Congresso Nacional das Comissões de Direito 
Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB e aqueles que serão publicados em 
momento futuro. 

 
Temas do artigo:  

O artigo deverá ter como objeto a discussão de tema relevante relacionado ao 
Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. 

Diretrizes para os artigos: 

1. Prazo de remessa do texto: até 25.07.2021, para o e-mail: 
comissões@oab-sc.org.br 

2. Diretrizes básicas: 2.1. A redação do artigo, quando em nosso Idioma, deve 
estar conforme as regras do novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. 
2.2. A bibliografia do artigo deve ser consistente e mostrar também o 
posicionamento de doutrinadores estrangeiros sobre o tema. 

3. Natureza e elementos estruturadores básicos dos artigos: 3.1. Os 
artigos deverão ser atuais, escritos em português e atender ao seguinte 
conteúdo e nesta ordem: título, nome dos autores (com qualificação em nota-
de-rodapé), resumo (em português), palavras-chave, abstract, key-words, 
introdução (não deve vir numerada), desenvolvimento (dividido em itens 
numerados), considerações finais (não deve vir numerada) e referências das 
fontes citadas (não numerada e em ordem alfabética). 3.2. Estes tópicos 
devem estar claramente destacados/especificados ao longo do texto. Os 
subtítulos, quando existirem, devem ser concisos e vir claramente indicados. 
3.3. Os títulos, títulos das divisões e subdivisões dos textos devem ser escritos 
em letras minúsculas e em negrito e numerados de forma progressiva. 3.4. Na 
identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, deve constar titulação 
concluída, instituição à qual está ligado (se aplicável), cidade, estado, país, 
profissão, endereço eletrônico para correspondência (e-mail), número de 
identificação no Currículo Lattes (se existente) e mini currículo de até 300 
caracteres. 3.5. Resumo (Abstract) em português, ressaltando objetivos, 
metodologia e síntese das considerações finais (máximo 150 palavras). 3.6. 
Indicação de no máximo cinco palavras-chave e ou expressões do texto, em 
português, que devem refletir as ideias elementares do texto e possam guiar a 
pesquisa de terceiros interessados. 3.7. As referências deverão estar em 
ordem alfabética da primeira letra do sobrenome do autor e constar no final dos 
artigos, de acordo com a ABNT (no artigo o item deve ser denominado 
“Referências das Fontes Citadas” e não ''Referências Bibliográficas”) e 
conforme as regras constantes nas presentes diretrizes, em especial itens 8 e 
9. 



4. Responsabilidade: 4.1. Os artigos assinados são de responsabilidade 
exclusiva dos autores. 4.2. O conteúdo dos artigos assinados não reflete a 
opinião da Ordem dos Advogados do Brasil. 

5. Co-autoria: 5.1. É possível até o máximo de dois autores, devendo ambos 
ser identificados conforme especificado no item 3.4 supra. 

6. Limite de submissões de artigos: 6.1. Cada autor (individualmente ou em 
co-autoria) poderá submeter somente um artigo. 

7. Configurações elementares de estrutura de artigos: 7.1. Letra em Fonte 
Arial, tamanho 12. 7.2. Espaço entre linhas: 1,5. 7.3. Margens de 3 cm. 7.4. 
Folha: A4. 7.5. Editor de texto: Word for windows 6.0 ou posterior. 7.6. 
Parágrafo: espaçamento posterior e anterior: 0 ponto. 7.7. Alinhamento 
justificado. 7.8. Entrada de parágrafo de 1,25cm. 

8. Citações e notas: 8.1. As citações textuais pequenas (até três linhas) 
devem ser inseridas no texto, entre aspas e sem itálico. 8.2. As citações 
textuais longas (mais de três linhas) devem vir em parágrafo independente, 
recuado da margem esquerda 4 cm, com Arial 10, e com o espaçamento 
simples, sem aspas. 8.3. A indicação de autoria deve ser feita em nota-de-
rodapé em fonte Arial 10 e não em nota-de-fim de artigo (indicar a referência 
completa da obra na primeira citação e, após, evidenciar apenas nome do 
autor, o título da obra e o número da página, conforme instruções no item 9 a 
seguir). 8.4. Não serão aceitos artigos que usem o modo autor-data ou 
expressões como Op.Cit., Idem e Ibidem. 8.5. O nome das obras deve ser 
grifado em negrito e não em itálico. 8.6. As notas de rodapé devem ater-se ao 
mínimo necessário. 8.7. Quando houver tradução do texto: usar “Tradução de 
Fulano de tal” (e não Trad.). 

9. Modelos e exemplos de referências: 9.1. Na 1ª citação: SOBRENOME, 
Prenome. Título: subtítulo (se houver). Edição (se houver). Tradução de Fulano 
(se houver) Local de publicação (cidade): Editora, data de publicação da obra. 
nº da página. Exemplo de 1ª citação: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da 
Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 11 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2008, p. 56. 9.2. na 2ª citação: SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se 
houver). nº da página. Exemplo de 2ª citação: PASOLD, Cesar Luiz. 
Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. p. 213. 9.3. De Capítulo de 
Livro: SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Prenome. Título do capítulo. 
In: SOBRENOME DO ORGANIZADOR DO LIVRO, Prenome (Org.). Título do 
documento em negrito. Local da Publicação: Editora, ano. p. x-y. 9.4. de 
Monografia, Dissertação, Tese: SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do 
documento em negrito. Dissertação (Mestrado em __). Faculdade de __. 
Universidade de __. Local, ano. 9.5. De Artigo de Revista: SOBRENOME DO 
AUTOR, Prenome. Título do artigo. Nome da Revista em negrito, Local da 
Publicação, v. x, n. x, p. x-y. mês ano. 9.6. De Artigo de Jornal: 9.6.1. De artigo 
assinado SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do artigo. Nome do 
Jornal em negrito, Local da Publicação, v. x, n. x, p. x-y. mês ano. 9.6.2. de 
artigo não assinado TÍTULO do artigo com primeira palavra em maiúscula. 
Nome do Jornal em negrito, Local da Publicação, v. x, n. x, p. x-y. dia mês ano. 
9.7. de Artigo de Revista em meio eletrônico: SOBRENOME DO AUTOR, 



Prenome. Título do artigo. Nome da Revista em negrito, Local. dia mês ano [se 
houver]. Disponível em: . Acesso em: dia mês ano. 9.8. de Artigo de Jornal em 
meio eletrônico: SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do artigo. Nome 
do Jornal em negrito, Local. dia mês ano. Disponível em: . Acesso em: dia mês 
ano. *Fontes: ABNT n. 6023:2003 (Referências), 10520:2002 (Citações), 
14724:2002 (Trabalhos acadêmicos). 

10. Dimensão dos artigos: 10.1. Os artigos devem ter no mínimo 10 (dez) e 
no máximo 20 (vinte) páginas. 10.2. O número de páginas inclui todas as 
páginas do artigo, desde o título até as referências bibliográficas. 

11. Número de artigos selecionados: 11.1. Serão selecionados 6 (seis) 
artigos para apresentação de no máximo 10 minutos no IX Congresso Nacional 
das Comissões de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB em local e 
data a serem definidos pela Comissão e até 12 (doze) artigos para publicação 
futura, sem direito a apresentação, em revista, livro ou anais a ser definido pela 
Comissão. 

12. Divulgação do resultado: até 09.08.2021. 

13. Notificação do resultado da submissão: 13.1. Os autores serão 
notificados sobre o resultado da avaliação de seus artigos ou resenhas através 
de e-mail. 13.2. Não haverá qualquer recurso, reanálise ou discussão sobre o 
resultado da submissão. 

14. Considerações gerais: 14.1. Quaisquer omissões, lacunas ou 
contradições nos termos dessas diretrizes serão avaliados e decididos pelos 
membros da comissão de avaliação. 

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. 

1. O artigo submetido é atual? Por atual se entende que o artigo deve ser 
fundamentado com a doutrina e a jurisprudência mais atualizada possível, bem 
como levar em consideração os debates e discussões que envolvem o tema na 
atualidade. 
2. Título: É claro e adequado ao conteúdo do artigo? 
3. Resumo/Abstract – Palavras-chave/Keywords: O resumo apresenta os 
objetivos pretendidos, a metodologia e uma síntese das considerações finais? 
O resumo é claro e conciso? As palavras-chave refletem as ideias elementares 
do texto? 
4. Introdução: Apresenta, justifica e delimita os objetivos? Apresenta o 
problema de estudo investigado? Descreve a metodologia empregada? 
Especifica a(s) hipótese(s)? A(s) hipótese(s) é(são) pertinente(s) ao 
desenvolvimento do artigo? 
5. Desenvolvimento: Há exposição e discussão das teorias que foram 
utilizadas para esclarecer o problema? A divisão interna é adequada para 



alcançar os objetivos pretendidos? Os conceitos operacionais são explicitados? 
A fundamentação teórica é consistente? 
6. Considerações Finais: Os resultados estão expostos com objetividade? 
O artigo traz contribuição(ões) para a área de estudo que lhe diz respeito? São 
consequência lógica do raciocínio desenvolvido ao longo do artigo? São 
relevantes em relação ao problema e aos objetivos do estudo? 
7. Referências: As citações são pertinentes à temática abordada? Estão 
atualizadas? 
8. Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, consta titulação 
concluída, instituição à qual está ligado (se aplicável), cidade, estado, país, 
profissão, endereço eletrônico para correspondência (e-mail), número de 
identificação no Currículo Lattes (se existente) e mini currículo de até 300 
caracteres?  

Declarações 

1. Ao submeter este artigo estou(amos) automaticamente cedendo o direito 
sobre o mesmo por período indeterminado, bem como os direitos de expor, 
publicar, reproduzir, armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se 
utilizarem, o que faço(zemos) de modo expresso e em caráter irrevogável e 
irretratável, desde já e de pleno direito, em caráter gratuito e sem qualquer 
remuneração, ônus ou encargo, em favor da OAB-SC para ser publicado em 
qualquer livro, periódico ou revista especializada. 
2. Em caso de ser selecionado, estou(amos) ciente(s) de que 
deverei(emos) comparecer ao IX Congresso Nacional das Comissões de 
Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da OAB para apresentação do artigo, 
devendo arcar com todos os custos de inscrição, hospedagem, alimentação e 
locomoção. 

Cronograma de submissão 

 

Título Data 
Publicação das diretrizes Até 31/05/2021 

Submissão do artigo Até 25/07/2021 
Resultado Até 09/08/2021 
Apresentação dos artigos Dias 26 e 27/08/2021 
Publicação dos artigos A ser definido 
 
Membros da comissão avaliadora 

 

1. Acir Alves Coelho Junior (Comissão de Direito Marítimo e Portuário da 
OAB/SC) 

2. Bruno Tussi (Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB/SC) 
3. Cláudio Augusto Gonçalves Pereira (Comissão de Direito Marítimo, 

Portuário e Aduaneiro da OAB/SC da Subseção de Itajaí) 
4. Diego de Paula (Comissão Especial de Direito Marítimo e Portuário do 

Conselho Federal da OAB) 
5. João de Borba Neto (Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SC) 



6. Jônatas Goetten (Comissão de Direito Aduaneiro da OAB/SC) 
7. Osvaldo Agripino de Castro Junior (Comissão Especial de Direito 

Marítimo e Portuário do Conselho Federal da OAB) 
 
Declaração de Direito Autoral 

Na qualidade de autor(es) da colaboração, original e inédita, sobre o qual 
me(nos)  responsabilizo(amos) civil e penalmente pelo seu conteúdo, após ter 
lido as diretrizes para autores, concordado(amos) plenamente com a Políticas 
Editorial da OAB-SC e autorizo(amos) a publicação na rede mundial de 
computadores (Internet), permitindo, também, que sua linguagem possa ser 
reformulada, caso seja necessário, sem que me(nos) seja devido qualquer 
pagamento a título de direitos autorais, podendo qualquer interessado acessá-
lo e/ou reproduzi-lo mediante download, desde que a reprodução e/ou 
publicação obedeçam as normas da ABNT e tenham a finalidade exclusiva de 
uso por quem a consulta a título de divulgação da produção acadêmico 
científico. 


