
 
 

 

 

 

EDITAL 

 

REVISTA DA ESCOLA JUDICIAL DO TRT4 

 

FASCÍCULO Nº 6 – VOLUME Nº 3 

 

O Diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 

Desembargador Ricardo Martins Costa, torna público a abertura de prazo para o 

envio de artigos para publicação no 6º fascículo da Revista da Escola Judicial 

do TRT4. Trata-se de publicação semestral sob a responsabilidade da Escola 

Judicial do Tribunal Regional da 4ª Região (EJUD4), que tem como propósito 

principal a publicação de artigos científicos. O chamamento para colaborações 

é direcionado a autores integrantes tanto dos quadros da Justiça do Trabalho, 

como de fora da instituição, podendo ser oriundos de outras unidades 

federativas ou mesmo de outro país, preferencialmente vinculados como alunos 

e/ou docentes a programas de pós-graduação stricto sensu. 

A condução dos trabalhos está a cargo do Editor, Juiz Leandro Krebs 

Gonçalves, Doutor em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo 

(USP); do Vice-Editor, Desembargador aposentado José Felipe Ledur, Doutor 

em Direito pela Universidade do Paraná (UFPR); e do Conselho Editorial, 

integrado por qualificado corpo científico de renomados pesquisadores 

nacionais e estrangeiros. 

 

1 LINHA EDITORIAL 

O periódico tem como objetivo a difusão de conhecimentos e reflexões na área 

humana, mais especificamente de temas relacionados ao mundo do trabalho, 

além da formação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores da Justiça 

do Trabalho. Nesse contexto, os desafios jurídico-sociais decorrentes da 

dialética das relações de trabalho na era da globalização, as novas formas do 

processo produtivo oriundas das alterações tecnológicas e seus 

desdobramentos sociojurídicos demandam o desenvolvimento de reflexões 

que contemplem áreas do conhecimento relacionadas ao Direito e ao Processo 

do Trabalho, aos Direitos Fundamentais, à Filosofia do Direito, à Ética, à 

Sociologia, à Psicologia, à Saúde Ocupacional, à Economia, à Educação, entre 

outras afins.  

A missão precípua do periódico é fomentar o democrático debate acadêmico 

e a produção de conhecimento inter e transdisciplinar na área das ciências 



 
 

 

 

humanas. A publicação tem por foco a comunidade jurídica em geral, em 

especial integrantes da magistratura do trabalho, procuradores do trabalho, 

advogados, servidores da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do 

Trabalho, professores e acadêmicos das áreas humanas. 

 

2 DIRETRIZES DA EDIÇÃO 

2.1 Os artigos deverão ser originais e inéditos no Brasil, versando o dossiê 

temático sobre 80 ANOS DA JUSTIÇA DO TRABALHO: reafirmação 

institucional diante dos objetivos da Agenda 2030 da ONU. Com os 

mesmos critérios, serão também recebidos artigos que tratem de outros temas 

que reflitam a linha editorial do periódico. 

2.2 Os textos serão avaliados quanto ao conteúdo científico, relevância, 

interesse, atualidade do tema, adequação às normas técnicas da ABNT e às 

normas adotadas para respectiva publicação. 

2.3 As afirmações, conceitos, opiniões emitidos nos trabalhos são de absoluta 

responsabilidade do(s) autor(es), não expressando posições institucionais do 

Tribunal, Escola Judicial e/ou Corpo Científico do periódico. 

2.4 O envio de materiais implica manifestação tácita de autorização para 

publicação, sem qualquer espécie de contraprestação a título de direitos 

autorais. 

2.5 No processo de submissão poderão ser aceitos ou vetados quaisquer 

materiais que estejam em desacordo com as diretrizes do periódico, bem como 

propostas eventuais alterações. 

2.6 Os materiais deverão ser enviados, somente por e-mail, até 26 de julho de 

2021 e dirigidos, exclusivamente, ao Editor, no endereço eletrônico 

ej.editor.revistacientifica@trt4.jus.br. 

2.7 Com os trabalhos deverá ser encaminhada a Declaração de Cessão de 

Direitos Autorais, de Originalidade e Ineditismo do conteúdo, anexa, bem 

como nome completo do(s) autor(es), endereço, telefone, e-mail, situação 

acadêmica, títulos e instituições às quais pertença(m). 

2.8 Poderá haver convite para publicação, a critério do Editor e/ou Vice-Editor. 

2.9 Os autores terão direito a dois exemplares da edição que contiver trabalho 

de sua autoria publicado.  

2.10 A critério do Editor e/ou Vice-Editor, apenas trabalho recebido em língua 

estrangeira poderá não observar diretriz expressa no que tange aos requisitos 

de submissão. 

mailto:ej.editor.revistacientifica@trt4.jus.br


 
 

 

 

2.11 Extemporaneamente, são recebidos artigos que estejam de acordo com a 

linha editorial do periódico para oportuna publicação. 

 

3 ORIENTAÇÕES GERAIS 

3.1 Ciente das normas de submissão do artigo, o autor enviará ao Editor dois 

arquivos: um com identificação - nome completo, endereço, telefone, e-mail, 

situação acadêmica, títulos e instituições às quais pertença etc. e outro sem 

identificação.  

3.2 O Editor anotará a data de recebimento do artigo e encaminhará para 

avaliação pelo sistema do duplo cego* o arquivo sem identificação. Os 

trabalhos serão avaliados quanto ao conteúdo por pareceristas, consideradas 

as respectivas áreas temáticas, e quanto aos critérios formais pela Biblioteca 

do Tribunal.  

3.3 Os trabalhos poderão ser eventualmente devolvidos aos autores para 

ajustes a partir das análises suprarreferidas. 

 

4 NORMAS DE SUBMISSÃO DOS ARTIGOS  

4.1 Os trabalhos deverão ser inéditos. 

4.2 Dos artigos recebidos serão considerados na avaliação: 

a) relevância do tema; 

b) clareza e objetividade na exposição de ideias; 

c) uso correto do vernáculo. 

 

4.3 Especificações gerais:  

A formatação do artigo deverá seguir as seguintes orientações: 

a) o tamanho do papel deverá ser A4; 

b) as margens deverão ser: superior de 3 cm, inferior de 2 cm, esquerda 

de 3 cm, direita de 2 cm; 

c) as margens do texto deverão ser justificadas, exceção para as 

referências que não são justificadas; 

                                                           
* Sistema em que pareceristas e autores têm a identidade preservada no processo de 

submissão dos trabalhos. 
 



 
 

 

 

d) a fonte utilizada será Arial 12 para o texto e Arial 10 para as 

citações longas, com mais de 3 linhas; 

e) o espaço entre as linhas será simples (de acordo com a NBR 

6022:2018, item 6.1); 

f) os parágrafos deverão ser de 1,25 cm; 

g) a extensão do artigo deverá ser de 10 até 15 páginas, incluindo o 

texto, referências e demais elementos pós-textuais, observada a 

ortografia oficial;i)  os arquivos com os trabalhos deverão observar os 

formatos .rtf, .doc ou .docx (Microsoft Word). 

 

4.4 De acordo com a NBR 6022:2018, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), a estrutura de um artigo é constituída de elementos pré-

textuais, textuais e pós-textuais. Serão considerados aptos para análise os 

trabalhos que observarem esses elementos obrigatórios. 

 

4.4.1 Elementos pré-textuais (obrigatórios) 

a) título em português; 

b) título em inglês; 

c) autoria: deverá conter a titulação, situação acadêmica, instituição(ões) 

com que mantenha vínculo e endereço eletrônico; tais informações 

deverão constar em nota de rodapé não numerada, mas identificada 

com asterisco “*”; 

d) resumo em português; 

e) palavras-chave em português; 

f) resumo em inglês (abstract); 

g) palavras-chave em inglês (keywords); 

h) sumário; 

i)  datas de submissão e aprovação do artigo. 

 

4.4.2 Elementos textuais (obrigatórios) 

a) Introdução: parte inicial do artigo, que deve conter a delimitação do 

assunto tratado e/ou outros elementos que situem o tema do artigo. A 

numeração das seções deve iniciar pela introdução; 



 
 

 

 

b) desenvolvimento: contém a exposição ordenada do assunto tratado. 

É dividido em seções e subseções, se for o caso. As notas de rodapé 

serão exclusivamente destinadas para notas explicativas; 

c) considerações finais. 

 

4.4.3 Elementos pós-textuais 

a) referências (item obrigatório); 

b) glossário (opcional); 

c) apêndice(s) (opcional); 

d) anexo(s) (opcional); 

e) agradecimento(s) (opcional). 

 

4.5  As orientações para a elaboração dos artigos estão disponíveis no Manual 

de Redação de Artigos Científicos, que se encontra disponível no link  

https://www.trt4.jus.br/portais/media/439362/ManualRedacaoArtigosCientificos

-2020-2.pdf 

 

Ricardo Martins Costa 

Diretor da Escola Judicial 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região 

  

https://www.trt4.jus.br/portais/media/439362/ManualRedacaoArtigosCientificos-2020-2.pdf
https://www.trt4.jus.br/portais/media/439362/ManualRedacaoArtigosCientificos-2020-2.pdf


 
 

 

 

 

ANEXO 

 

 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS,DE 

ORIGINALIDADE E INEDITISMO 

 

 

 

1) Título do Artigo: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2) O trabalho tem ( ) Autoria simples ( ) Coautoria 

 

Caso se trate de trabalho produzido em coautoria, é necessário que cada 

autor preencha o presente formulário, indicando abaixo os nomes de todos os 

autores. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3) Eu,_________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

portador do CPF _________________________________________________ 

autor/coautor do artigo de título acima identificado, declaro que o trabalho é 

original e inédito, não tendo sido submetido à publicação em qualquer meio de 

divulgação, especialmente em outro periódico, quer seja em parte ou na 

íntegra. Declaro ainda que, se aprovado para publicação na Revista da Escola 

Judicial do TRT4, o referido texto não será submetido a outro periódico sem 

prévia autorização do Conselho Editorial. Caso aprovado e selecionado, 

autorizo a respectiva publicação da produção no periódico suprarreferido, 

responsabilizando-me pelo seu teor, ciente de que a publicação implica 

transferência gratuita dos direitos autorais à Revista, nas versões eletrônica e 



 
 

 

 

impressa, conforme permissivo constante do artigo 49 da Lei de Proteção de 

Direitos Autorais (Lei 9.610, de 19/02/98), e que a não observância desse 

compromisso submeterá o infrator a sanções previstas no mesmo diploma 

legal. 

 

 

__________________________, de ___________________de________ 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do autor/coautor 

 


