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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA A 
REVISTA DO IBRAC 

 
1. PROPÓSITO, MATERIAIS PUBLICÁVEIS e PÚBLICO-ALVO 
 
A Revista do Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio 
Internacional (IBRAC) publica artigos inéditos (nacionais e internacionais) e originais 
com as mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, inclusive artigos com 
enfoque interdisciplinar e envolvendo pesquisa aplicada, priorizando artigos que 
contribuam para o debate acadêmico e inovação teórica nas áreas de Direito 
Concorrencial, Direito do Comércio Internacional e Direito do Consumidor. 
 
A Revista do IBRAC igualmente publica resenhas inéditas, comentários de julgados e 
traduções de obras de grande repercussão. As resenhas devem ter por objeto análise 
crítica e comentários reflexivos, mas breves, sobre obras publicadas há menos de um 
ano, com foco em obras de interesse acadêmico e/ou profissional.  
 
Os comentários de julgados devem ser realizados sobre precedente recente (menos de 
um ano) de relevância e repercussão jurídica, nacional ou internacional, com a exposição 
clara dos fatos, razões de decidir, decisão, e observações críticas. Meras análises 
descritivas não serão aceitas para publicação.  
 
As traduções devem ser realizadas sobre textos clássicos, de notória relevância jurídica 
e de difícil acesso ao público brasileiro. Além disso, a seleção envolverá avaliação da 
qualidade técnica da tradução do documento. 
 
A Revista do IBRAC é publicada no formato online (ISSN 1517-1957) com acesso livre e 
tem periodicidade semestral. 
 
A Revista do IBRAC tem como público-alvo acadêmicos e profissionais das áreas 
correlatas aos objetivos institucionais do IBRAC.  
 
2. FORMA DE SUBMISSÃO 
 
O envio de artigos e resenhas para avaliação da editoria da Revista do IBRAC se dará 
via envio do documento eletrônico, em conjunto com os dados de qualificação do 
autor(a) (nome; formação/titulação, instituição a qual está vinculado; UF da referida 
instituição; endereço e CPF) ao e-mail publicacoes@ibrac.org.br. 
 
O documento do artigo ou da resenha encaminhado ao e-mail publicacoes@ibrac.org.br 
deverá ter formato compatível com o processador de texto Microsoft Word. Além 
disso, os documentos não devem conter qualquer tipo de identificação, sob pena de 
não serem aceitos para avaliação (não devem conter informações que permitam a 
identificação de autoria no próprio documento, seu nome ou em seus metadados). 
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Concomitantemente ao envio do texto para avaliação, os autores devem providenciar 
uma declaração de autoria. 
 
Todos os dados pessoais solicitados para fins de submissão do artigo serão utilizados 
exclusivamente para fins de processamento das avaliações dos artigos, resenhas, 
comentários e traduções encaminhados ao corpo editorial da Revista do IBRAC, bem 
como de registro para comprovação de requisitos de publicações exigidos por entidades 
credenciadoras de qualidade de periódicos (e.g. CAPES). Resguarda-se aos titulares o 
exercício das faculdades previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. 
 
3. PRAZO DE SUBMISSÕES 
 
A Revista do IBRAC possui fluxo contínuo e, portanto, poderá receber artigos ao longo 
de todo o ano. Eventualmente, o autor(a) poderá, mediante justificativa, apresentar 
pedido para submissão de seu artigo para uma edição temática específica previamente 
divulgada pelo IBRAC. 
 
Ressalta-se que eventuais chamadas para edições específicas serão realizadas à critério 
exclusivo do Conselho Editorial da Revista do IBRAC. 

 
4. REGRAS DE SUBMISSÕES 
 
O artigo ou resenha encaminhado ao IBRAC não pode ter sido publicado nem estar 
pendente de publicação ou sob avaliação em outro veículo, seja em mídia impressa ou 
eletrônica, devendo, assim, ser inédito. Os autores só poderão submeter 1 (um) artigo 
por vez, seja como autor(a) principal ou em coautoria, exceção feita às chamadas de 
trabalhos temáticas. 
 
Não são considerados inéditos os textos divulgados na internet; já publicados no exterior 
(ainda que em outro idioma); publicados em outras revistas, livros ou coletâneas.  
 
Serão considerados inéditos os trabalhos publicados anteriormente em anais de eventos 
científicos, desde que comprovados aprimoramentos em razão de debates e estudos 
complementares (os quais devem ser indicados à equipe editorial da Revista do IBRAC), 
assim como as teses e dissertações divulgadas em sistema online de consulta de 
Universidades por obrigação regimental. 
 
Os textos poderão ser escritos em português, inglês ou espanhol. A Revista do IBRAC 
incentiva a submissão de manuscritos em inglês, independentemente da nacionalidade 
dos autores. 
 
Não serão cobradas quaisquer taxas de submissão, avaliação ou publicação.  
 
As opiniões emitidas e a integridade do conteúdo dos artigos são de absoluta 
responsabilidade de seus autores. 
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Na submissão dos trabalhos, os autores são responsáveis por reconhecer e revelar 
eventuais conflitos de interesse que possam ter influenciado na redação do trabalho, 
podendo tais conflitos serem de natureza pessoal, comercial, política, acadêmica e 
financeira. Caso haja financiamento da pesquisa, deve-se indicar a fonte financiadora em 
nota de rodapé́ no início do texto. Aplica-se, no que couber, as orientações éticas sobre 
publicação utilizados pelo Committee on Publication Ethics (COPE), disponível em: 
https://publicationethics.org/guidance. 
 
A não observância das regras de submissão poderá resultar na rejeição do material 
submetido. 
 
5. PADRÕES DE SUBMISSÃO 
 
Os artigos devem ter até 10.000 palavras. Textos mais extensos do que este padrão será 
publicado, a critério da editoria, se justificado o seu tamanho. 
 
Os textos submetidos à Revista do IBRAC deverão estar em formato de processador de 
texto compatível com o Word. 
 
As resenhas e comentários de julgados devem ter até 4.000 palavras, apresentar um 
título (em português e inglês) e não precisam ser precedidas de resumo. 
 
Formatação 
 

● Editor de texto: Microsoft Word. 
● Papel: A4. 
● Margens: esquerda, direita, superior e inferior de 2,5 cm. 
● Fonte: Times New Roman, tamanho 12, notas de rodapé com tamanho 10. 
● Paginação: canto inferior direito. 
● Tabulação e Parágrafo: alinhamento justificado; espaçamento entre linhas: 1,5. 

Espaçamento de 1,0 para resumo, abstract e citações diretas com mais de três 
linhas. A primeira linha de cada parágrafo deve ter tabulação de 2cm. 
 

● Citações: segundo regras da ABNT por meio de notas de rodapé, sendo sempre 
obrigatória a citação da referência completa, repetindo-se a referência completa 
caso a mesma obra seja citada outras vezes. As citações feitas ao longo do texto 
devem necessariamente estar contidas na lista de referências ao final. O modelo 
de autor-data não deve ser utilizado. A bibliografia deve ser apresentada em 
ordem alfabética, por sobrenome do autor, no formato ABNT. 
 

● Todo destaque que se queira dar ao texto deve ser feito com o uso de itálico. 
Jamais deve ser usado o negrito ou o sublinhado. Citações de outros Autores 
devem ser feitas entre aspas, sem o uso de itálico ou recuos, a não ser que o 
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próprio original tenha destaque e, portanto, isso deve ser informado (“destaque 
do original”) 
 

● Diagramas, quadros e tabelas: devem apresentar numeração, título e fonte. 
 
Folha de Rosto 
 
Em arquivo separado, o autor deverá enviar uma folha de rosto contendo as seguintes 
informações: 

● Título do artigo. 
● Identificação do(s) autor(es): nome completo, titulação, instituição à qual está 

ligado, link para o currículo Lattes, endereço para correspondência, telefone e e-
mail. 

● Informações sobre financiamento ou benefícios recebidos, bem como eventuais 
conflitos de interesses e agradecimentos. 

● Declaração de autoria. 
● Toda identificação de autoria deve ser incluída somente na folha de rosto. 

 
Artigo 
 
A primeira página do artigo deve conter obrigatoriamente: 
 

● Título em português e inglês com, no máximo, oito palavras cada 
● Resumo em português e inglês (com 150 a 200 palavras cada) contendo campo 

de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão. O resumo deve abordar o 
argumento de pesquisa, método utilizado, principais resultados e conclusão. 

● Palavras-chave em português e inglês (5 para cada idioma). Caso o idioma 
do artigo seja espanhol, acrescentar título, resumo e palavras-chave nesse 
idioma. 

● Sumário. A numeração do Sumário deverá sempre ser feita em arábico. É 
vedada a numeração dos itens em algarismos romanos. No Sumário deverão 
constar os itens com até três dígitos. Exemplo: Sumário: 1. Introdução – 2. 
Responsabilidade civil concorrencial: legislação: 2.1 Normas clássicas; 2.2 
Inovações: 2.2.1 Dano concorrencial; 2.2.2 Responsabilidade civil; 3. Conclusões. 

 
Notas explicativas 
 
As notas explicativas devem ser reduzidas ao mínimo necessário e apresentadas no 
rodapé das páginas. 
 
6. AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 
 
Todos os artigos submetidos à Revista do IBRAC passam por uma avaliação prévia (desk 
review) realizada pela editora-chefe para a verificação do atendimento aos requisitos 
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formais de submissão, sua adequação à política editorial da revista e seu potencial para 
publicação. 
 
Nessa fase inicial, também é realizada a verificação de similitude por meio do software 
antiplágio. 
 
Após essa etapa, os artigos aprovados são remetidos ao Conselho Editorial da Revista 
e/ou aos pareceristas externos, em formato anônimo, para a avaliação, de acordo com 
o processo conhecido como double blind peer review. Os pareceres recebidos são 
encaminhados ao autor do artigo a fim de tomar ciência ou para que incorpore as 
modificações sugeridas. Nesse último caso, o texto modificado deverá ser remetido para 
a Revista do IBRAC. Será novamente avaliado em função das alterações realizadas. 
 
Excepcionalmente, haverá convites para publicação, que serão formulados 
exclusivamente pela editoria da Revista do IBRAC. Resenhas e traduções serão 
avaliadas e selecionadas diretamente pela editoria da Revista. 
 
A editoria da Revista do IBRAC poderá ́devolver o trabalho aos autores com sugestões 
de alterações para fins de publicações. Caso as alterações solicitadas não sejam 
atendidas, a Comissão Organizadora pode rejeitar o trabalho. 
 
7. DIREITOS AUTORAIS 
 
O envio de Conteúdo Editorial para publicação em qualquer produto editorial da 
REVISTA DO IBRAC implica aceitação dos termos e condições da CESSÃO DE 
DIREITOS AUTORAIS DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA E TERMO DE 
RESPONSABILIDADE, por meio da qual o Autor cede globalmente os direitos autorais 
do Conteúdo Editorial enviado exclusivamente ao IBRAC e seus sucessores ou 
cessionários, por todo o prazo de vigência dos direitos patrimoniais de Autor, previsto 
na Lei Autoral brasileira, para publicação ou distribuição em meio impresso ou 
eletrônico, ficando autorizada a incluir esse Conteúdo Editorial, nos meios de divulgação 
impressos ou digitais, on-line, Intranet, via Internet e hospedagem, isoladamente ou em 
conjunto com outras obras e serviços de informação eletrônica, em servidores próprios, 
de terceiros ou de clientes, podendo distribuí-la comercialmente e comercializá-la, por 
todos os meios eletrônicos existentes ou que venham a ser criados futuramente, 
inclusive através de armazenamento temporário ou definitivo em memória ou disco dos 
usuários ou clientes, em aparelhos móveis ou fixos, portáteis ou não, cabendo ao IBRAC 
determinar todas as suas características editoriais e gráficas, preço, modos de 
distribuição, disponibilização, visualização, acesso, download, venda e revenda aos 
distribuidores, portais de Internet, banco de dados, bem como promoções, divulgação e 
publicidade.  
 
O conteúdo dos textos é de exclusiva responsabilidade dos autores e autoras. A 
publicação dos artigos será ́condicionada ao envio de declaração de ineditismo e da 
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cessão dos direitos autorais para os fins do Livro, documentos a serem encaminhados 
às autoras com o aceite. 
 
8. DEMAIS NORMAS 
 
Aos autores, solicita-se especial atenção aos parâmetros indicados no documento 
Responsible research publication: international standards for authors (COPE, 2011). 
Artigos que envolvem pesquisa com seres humanos ou animais devem obedecer aos 
padrões éticos exigidos pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa/Conselho 
Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (CONEP/CNS/MS). As pesquisas que envolvem 
seres humanos devem atender às normas da Resolução 466/2012 e da Resolução 
510/2016 do Conselho Nacional de Saúde - CNS, ou órgão equivalente no país de 
origem da pesquisa. 
 
No que concerne à citação, além da familiaridade com as regras da ABNT adotadas pela 
Revista, sugere-se a leitura do documento Guia de citação de dados de pesquisa 
(SCIELO, 2018b). 
 
Caso haja a necessidade de retratação de um artigo ou publicação de errata, a Revista 
do IBRAC seguirá as recomendações e diretrizes do SciELO e do COPE, especialmente 
as orientações do Guia de boas práticas para o fortalecimento da ética na publicação 
científica (SCIELO, 2018a), do Guia para o registro e publicação de Errata (SCIELO, 
2020), do Guia para o registro e publicação de retratação (SCIELO, 2019) e do COPE 
Retraction guidelines (COPE, 2019). 
 
Aos avaliadores ad hoc, solicita-se que sigam as diretrizes do COPE para revisores, 
especialmente as informações constantes do Ethical Guidelines for Peer Reviewers 
(COPE, 2017). 
 
REFERÊNCIAS ÚTEIS AOS AUTORES 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 466, de 12 de 
dezembro de 2012. Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas 
envolvendo Seres Humanos. Brasília, 2012. Acesso em: 05 maio 2021. 
BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de 
abril de 2016. Normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais 
envolvendo seres humanos. Brasília, 2016. Acesso em: 05 maio 2021. 
CNPQ. Diretrizes. [Brasília: CNPQ], 2016. Acesso em: 05 maio 2021. 
COPE. Core Practices. [S.l.: COPE], 2017. Acesso em: 05 maio 2021. 
COPE COUNCIL. COPE Ethical guidelines for peer reviewers - English. S.l.: COPE, 
2017. Acesso em: 05 maio 2021. 
COPE COUNCIL. COPE Retraction guidelines - English. S.l.: COPE, 2019. Acesso em: 
05 maio 2021. 



IBRAC - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS DE CONCORRÊNCIA, CONSUMO E COMÉRCIO INTERNACIONAL 

 

Rua Cardoso de Almeida 788 cj 121 Cep 05013-001 São Paulo-SP Tel Fax 011 3872-2609 
www.ibrac.org.br email: ibrac@ibrac.org.br 

 

COPE/DOAJ/OASPA/WAME. Principles of Transparency and Best Practice in 
Scholarly Publishing. S.l.: COPE/DOAJ/OASPA/WAME, 2018. Acesso em: 05 maio 
2021. 
FAPESP. Código de Boas Práticas Científicas. São Paulo: FAPESP, 2014. Acesso em: 
05 maio 2021. 
SCIELO. Guia de boas práticas para o fortalecimento da ética na publicação 
científica [online]. SciELO, Versão setembro 2018a. Acesso em: 05 maio 2021. 
SCIELO. Guia de citação de dados de pesquisa [online]. SciELO, 2018. Acesso em: 
05 maio 2021. 
SCIELO. Guia para o registro e publicação de Errata [online]. SciELO, 2020. Acesso 
em: 06 maio 2021. 
SCIELO. Guia para o registro e publicação de retratação [online]. SciELO, 2019. 
Acesso em: 06 maio 2021. 
WAGER, E.; KLEINERT S. Responsible research publication: international standards 
for authors. In: 2nd World Conference on Research Integrity, July 22-24, 2010, 
Singapore. Mayer, T.; Steneck, N. (Eds.). Promoting Research Integrity in a Global 
Environment. Singapore: Imperial College Press/World Scientific Publishing, 2011, p. 
309-316. Acesso em: 05 maio 2021. 
 


