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Edital de CHAMADA DE ARTIGOS 

NOTARIAIS E REGISTRAIS para 

publicação de LIVRO, promovido pelo 

Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito 

Santo – CNB-ES. 

 

Capítulo I – DA CHAMADA DE ARTIGOS NOTARIAIS E REGISTRAIS 

Art. 1º – O Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo – CNB-ES, por meio deste edital, 

institui e regulamenta a CHAMADA DE ARTIGOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, que será 

regida pelas disposições contidas neste instrumento e será avaliada por comissão avaliadora, 

segundo regras abaixo descritas. 
 

Capítulo II – DOS TEMAS 

Art. 2º – Os temas deverão ser escritos sobre assuntos relacionados tão somente ao direito notarial 

e registral, sendo eliminados artigos que não sejam relacionados à referida área. 

 

Capítulo III – DOS PARTICIPANTES  

Art. 3º – A presente chamada de artigos poderá ter a participação de notários, registradores, 

escreventes, juízes, promotores, advogados, professores de direito, demais operadores do direito e 

estudantes do curso de direito.  
 

Art. 4º – Não há limites de artigos a serem apresentados pelos autores.  

 

Capítulo IV – DA DATA E FORMA DE INSCRIÇÃO  

Art. 5º – O artigo deverá ser encaminhado em arquivo “Word” e “pdf” através do email: 

cnbes.adm@gmail.com com a informação no campo do email destinada ao assunto da escrita 

“CHAMADA DE ARTIGOS”.  
 

Art. 6º – A data da inscrição com o envio do email é até a data improrrogável do dia 15/12/2021. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

E-mail: cnbes.adm@gmail.com 
 

Capítulo V – DOS TRABALHOS E SUA FORMATAÇÃO 

Art. 7º – O texto do trabalho deverá ser redigido em fonte Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento 1,5 entre linhas e entre parágrafos de 6 pontos, margens de 2,0 cm, com a 

observância às normas da ABNT. Deverão ser utilizadas notas de rodapé com a mesma fonte do 

texto principal, tamanho 10, sem espaçamento entre linhas, e numeração progressiva.  

As referências bibliográficas são baseadas na norma NBR 6023 da ABNT. As regras 

principais/gerais são as seguintes:  

1) Sobrenome do autor em CA (vírgula)  

2) Nome do autor em CAb (ponto)  

3) Título da obra em itálico (ponto)  

4) “Trad.” + nome do tradutor (ponto)  

5) Número da edição, a partir da segunda (ponto)  

6) Cidade (dois-pontos)  

7) Editora (vírgula)  

8) Ano da publicação (ponto)  

9) Volume (v.) em cb (ponto)  

10) Tomo (t.) em cb (ponto)  

 

Exemplos Livros: 

KELSEN, Hans. Direito positivo. Trad. Celso Bastos. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2000.  

SILVA, Fernando. Como estabelecer os parâmetros da globalização. Trad. Marcio de Carvalho. 

2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. v. 2. t. I.  

 

Exemplo artigo de revista: 

GUIMARAES, Reinaldo. Vacinas Anticovid: um Olhar da Saúde Coletiva. Ciência & saúde 

coletiva, Rio de Janeiro, v. 25, n. 9, p. 3579-3585, set. 2020. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-

81232020000903579&lng=en&nrm=iso. Acesso em 23 abr. 2021.  

 

Exemplo capítulo de livro: 

PEDRA, Adriano Sant’Ana. Deveres Humanos Fundamentais Estabelecidos em Tratados 

Internacionais Firmados pelo Brasil. In:  CYRINO, Rodrigo Reis; NEVES, Rodrigo Santos 

(Coord.). Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2020. V.1. p. 161-170. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903579&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232020000903579&lng=en&nrm=iso
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Em citações com até três linhas, manter o texto sem recuo e entre 

aspas. 

As citações textuais acima de quatro linhas devem constar com recuo e entre aspas, conforme 

modelo a seguir: 

“texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto.” 

 

Nas notas de rodapé, não há recuos.1 

 
 

Art. 8º – O trabalho deverá ser encaminhado com a formatação na folha tamanho A-4, com o 

mínimo de 05 (cinco) e o máximo de 25 (vinte e cinco) laudas, incluindo-se nessa contagem a 

bibliografia.  

Art. 9º – Junto com o trabalho, o participante deverá informar:  

1) nome completo do participante;  

2) currículo resumido;  

3) endereço eletrônico de email;  

4) termo de cessão dos direitos autorais sobre o trabalho, conforme modelo em anexo.  

 

Capítulo VI – DA SELEÇÃO DOS ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO 

Art. 10 – Os trabalhos serão apreciados por uma comissão julgadora especializada em direito 

notarial para a publicação, não cabendo recurso algum sobre o resultado. 

 

 

Art. 11 – Os trabalhos serão apreciados à luz dos seguintes critérios: a) pertinência, que 

compreende a abordagem do assunto de acordo com a legislação vigente relacionada; b)  

conteúdo, que compreende a pesquisa bibliográfica; c) clareza, que compreende a exposição do 

conteúdo; d) linguagem, que compreende a observância às normas gramáticas e da ABNT para 

trabalhos científicos; e) apresentação, que compreende a observância às normas deste 

regulamento.  
 

 

 

 
1 As notas de rodapé se destinam a prestar esclarecimentos ou tecer considerações. Também são inseridos, nas notas de 

rodapé, dados bibliográficos de citações no texto. 
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Art. 12 –  Ao apreciar o mérito dos trabalhos, a comissão julgadora poderá recomendar sua 

publicação no livro.  

Art. 13 –   O envio do artigo por email implica autorização expressa de publicação ou reprodução 

do trabalho, mediante cessão gratuita de todos os direitos patrimoniais sobre a obra, nos termos da 

Lei 9.610/1998, sem qualquer direito a remuneração, de acordo com “Termo de Cessão de 

Direitos Autorais” apresentado no ato da inscrição.  
 

Art. 14 – As opiniões emitidas pelo autor em seu trabalho são de sua exclusiva responsabilidade, 

não representando o pensamento do Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo – CNB-ES. 

Art. 15 – Ao inscrever-se na chamada de artigos, o autor adere às normas expressas neste edital. 

Qualquer dúvida na sua aplicação ou os casos omissos poderão ser resolvidos pela Diretoria do 

Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo – CNB-ES. 

 

Vitória-ES, 27 de outubro de 2021. 

 

 

        __________________________________      __________________________________ 

                 RODRIGO REIS CYRINO   BRUNO BITTENCOURT BITTENCOURT  

                Diretor do Colégio Notarial-ES                           Diretor do Colégio Notarial-ES 
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TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTORIZAÇÃO PARA INSERÇÃO 

DE ARTIGO NOS MEIOS ELETRÔNICOS OU FÍSICOS DE DIVULGAÇÃO 

DISPONIBILIZADOS E UTILIZADOS PELA ENTIDADE E DE PUBLICAÇÃO EM 

LIVRO. 

 

Eu, 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ (nome completo, estado civil, profissão)  

carteira de identidade nº, CPF nº 

___________________________________________________ 

residente e domiciliado na_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

AUTORIZO, a inserção de meu artigo intitulado ____________________ 

_______________________________________________________________________________

nos meios eletrônicos e físicos de divulgação disponibilizados e utilizados pelo Colégio Notarial 

do Brasil – Seção Espírito Santo – CNB-ES, bem como a sua publicação, no meio físico e/ou 

digital ou em publicação de livro por Editora, de forma GRATUITA e sem qualquer direito 

autoral. Estou ciente de que o referido artigo poderá ser disponibilizado ainda em qualquer outro 

meio de divulgação institucional utilizado para os específicos fins educativos, técnicos, culturais. 

Por meio deste instrumento, DECLARO que faço a cessão, em caráter gratuito e por tempo 

indeterminado, do INTEIRO TEOR do artigo acima identificado, cuja cópia, por mim rubricada e 

firmada, segue em anexo, para que possa ser divulgada através do(s) meio(s) acima referido(s). 

DECLARO, ainda, que sou autor e único e exclusivo responsável pelo conteúdo do mencionado 

artigo. AUTORIZO, também, o Colégio Notarial do Brasil – Seção Espírito Santo – CNB-ES a 

excluir ou descartar o artigo encaminhado a qualquer tempo e independentemente de motivo e/ou 

notificação prévia à minha pessoa. DECLARO, ainda, que as informações constantes em meu 

artigo são verdadeiras e correspondem à realidade estudada. 

Vitória/ES, em ______/______/______. 

 

__________________________________ 

Assinatura do participante 


