Orientação aos colaboradores da Revista do Direito da Energia
1. Linha editorial
O Instituto Brasileiro de Estudos do Direito da Energia (IBDE) tem por
finalidade difundir e promover o estudo científico de questões afetas ao setor
energético brasileiro e de outros países por meio de cursos, congressos
(nacionais e internacionais) e publicação semestral da Revista do Direito da
Energia (RDEn) – com vistas ao aprofundamento da pesquisa jurídica em
regulação do Direito da Energia – compreendendo energia elétrica, nuclear,
fontes renováveis, gás natural, petróleo e derivados – e em temas correlatos ao
Direito da Energia, tais como tributos, sustentabilidade, justiça energética,
contratos, penalidades, solução de conflitos, dentre outros.
Os autores interessados em publicar artigos científicos no periódico
devem encaminhar seus textos para o email editorial@ibdenergia.org.br ou
endereçá-los à rua Cincinato Braga, 321, 8º. andar, CEP 01333-011, São PauloSP, Brasil.
Como condição para sua publicação, os artigos enviados serão
submetidos à avaliação prévia do Conselho Editorial e dos Pareceristas e devem
obedecer às normas seguintes.
2. Normas para submissão de artigos
2.1.

Normas gerais

- Os artigos científicos encaminhados à Revista poderão ser redigidos
em português ou inglês, sendo permitida a coautoria, limitada a até 3 autores(as).
- Os artigos científicos encaminhados à Revista devem ser inéditos e sua
publicação não deve estar pendente em outro meio.
- Em casos excepcionais, a critério do Conselho Editorial e devidamente
justificado, poderão ser publicados artigos já tornados públicos previamente, em
especial por meio de palestras, comunicações, fóruns, seminários etc. Para
estes casos, é obrigatório que o(a) autor(a)/os(as) autores(as) informe(m),
quando do envio do artigo ao IBDE, esta condição.
- Artigos já publicados em veículo de natureza similar à RDEn – como,
por exemplo, periódicos, coletânea de artigos ou capítulo de livro – não fazem
jus à excepcionalidade do parágrafo anterior.
- Juntamente com o artigo, deverá ser enviada cópia eletrônica ou
impressa da declaração do autor (cf. 4, infra) devidamente preenchida.
Autores(as) que não enviarem declaração do autor ou cujo preenchimento esteja
incompleto não poderão ter seu artigo avaliado.
- Uma vez publicados na RDEn, poderão os artigos também ser
publicados em outros lugares com a autorização prévia e expressa da RDEn,

citada a publicação original como fonte, constando seu nome, vinculação
acadêmica (quando houver), a cidade, mês e ano da publicação, título, volume
e as páginas correspondentes do periódico.
- Os artigos serão submetidos, para sua aprovação, ao Conselho
Editorial e aos Pareceristas, que os avaliarão com base no sistema double blind
review (avaliação cega por pares).
- À equipe de revisão reserva-se o direito de efetuar as mínimas
correções necessárias, nos originais, à padronização lexical e gramatical,
respeitando o estilo do autor.
- Após avaliação do Conselho Editorial e dos Pareceristas, o artigo
submetido pode ser aprovado para publicação, aprovado com restrições ou
rejeitado para publicação. No caso de aprovação com restrições, o(a)
autor(a)/os(as) autores(as) deve(m) proceder às alterações necessárias à
publicação, em até 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento do Parecer.
Descumprido o prazo, ou desatendidas as alterações necessárias, o artigo não
será publicado, sendo permitida sua submissão para publicação em edição
posterior da RDEn.
- Para artigos enviados pelos correios ao IBDE, considera-se a data de
envio do artigo como a data de recebimento, na sede do IBDE, do referido artigo.
2.2.

Formatação

- Os artigos devem ser enviados em arquivo eletrônico, extensão .doc
compatível com o editor Microsoft Word, em papel tamanho A4 e com margens
de 20 mm (superior e inferior em 2,0 cm e laterais em 3,0 cm), a um dos
endereços supramencionados, de acordo com o formato escolhido para o texto.
- A fonte para o corpo do texto será Arial, tamanho 12, e para o rodapé,
Arial, tamanho 08, ambas com espaçamento simples e alinhamento justificado.
- É vedado o uso do sistema autor-data para citações. A RDEn utiliza o
sistema numérico, onde a citação é indicada por número sobrescrito e a
referencia mencionada, em nota de rodapé.
- Entre parágrafos deve haver o espaço exato de uma linha.
- O uso de negrito deve ser deixado apenas para o título e os intertítulos
do texto. Eventuais destaques no corpo do texto devem ser feitos em itálico.
- Os artigos devem ter, no mínimo, 15 páginas. Por se tratar de revista
científica, espera-se certa profundidade na abordagem do tema do artigo,
respeitando a metodologia escolhida.
2.3.

Estrutura Redacional

- Os artigos conterão, em sua primeira página, nesta ordem: (i) título e
subtítulo (se houver); (ii) nome completo do autor; e (iii) qualificação acadêmicoprofissional, de acordo com o modelo proposto (cf. 3, infra).
- A introdução do texto será precedida de (iv) sumário; (v) breve resumo
[máximo 100 palavras]; e (vi) palavras-chave do texto [mínimo 3 e máximo 5
palavras], separadas por ponto-e-vírgula, em português e inglês.
- O artigo deverá ser construído com tópicos que sistematizem seus
pontos principais. São esses tópicos que integrarão o sumário
supramencionado.
3. Modelo1 (baseado em artigo publicado na RDEn 8, dez. 2008)
A irradiação de efeitos nos contratos coligados:
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Sumário: 1. Introdução – 2. Contrato: definição, função, principiologia e
espécies – 2.1. Boa-fé objetiva – 2.2. Equilíbrio econômico do contrato – 2.3.
Função social do contrato – 3. A coligação contratual e suas especificidades –
3.1. Qualificação dos contratos coligados – 3.2. Estrutura dos contratos
coligados – 3.3. Interpretação dos contratos coligados – 4. Irradiação de efeitos
– 4.1. A união dos contratos – 4.2. A intensidade do vínculo e função comum
– 4.3. Os princípios basilares – 5. Cláusula de solução de litígios – 6.
Considerações finais – 7. Bibliografia.
Resumo: nonononononononononononon nonononon ononononono
Palavras-chave: contratos coligados; irradiação de efeitos; cláusula de solução
de litígios.
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