
E D I T A L nº 01/2021-EJUD21

O Diretor  da  Escola  Judicial  do  Tribunal  Regional  da  21ª  Região  (TRT-RN),  Vice-Presidente  e
Presidente da Comissão Editorial da Revista da Escola Judicial do TRT-RN Região, torna público que
receberá,  para  análise  e seleção,  artigos  para  a publicação na 21ª  Edição da Revista  do Tribunal
Regional do Trabalho da 21ª Região.

Trata-se de uma publicação  anual  sob a responsabilidade da Escola Judicial do TRT-RN (Ejud21),
veiculada em formato eletrônico cujo propósito principal é a publicação de artigos científicos, assim
como a divulgação e o fomento à produção de artigos científicos relacionados aos temas de Direito,
voltados à atuação da Justiça do Trabalho.

O chamamento para colaborações é direcionado a autor(es) integrantes tanto dos quadros da Justiça
do Trabalho, quanto de fora da instituição, podendo ser oriundos de outras unidades federativas ou de
outro país, preferencialmente vinculados como discentes e/ou docentes a programas de pós-graduação
stricto sensu. 

1) DA REVISTA - 

1.1 A Revista do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região tem periodicidade anual.

1.2 A Revista é composta por uma seção de abertura, seção especial, seção de artigos doutrinários  e
uma seção de jurisprudência: 

a)  A Seção Especial  destaca  discursos  e  palestras  proferidas  no  Tribunal  ou  em eventos
patrocinados por ele. 

b) Artigos Doutrinários – compõe-se de artigos técnicos, de reflexão teórica, versando sobre
os temas centrais: Novas Discriminações. Novas Tecnologias. Direito do Trabalho. 

c) Jurisprudência – contempla as decisões recentes, emanadas pelas 1ª e 2ª Instâncias do TRT-
RN, por intermédio de seus julgados (sentenças, ementas e acórdãos). 

2) DOS ARTIGOS DOUTRINÁRIOS - 

2.1 Serão selecionados até 8 (oito) artigos doutrinários, preferencialmente inéditos.

2.2 Serão recebidos artigos de magistrados e servidores do TRT-RN ou a critério da Comissão da
Revista e de Outras Publicações. 

2.3 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

2.4 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.



2.5 A remessa do trabalho não acarretará direitos autorais ou qualquer remuneração a seus autores. 

2.6  O  envio  do  artigo  implica  manifestação  tácita,  de  sua  autorização  para  a  publicação  e
disponibilização  do artigo  na  versão  eletrônica  da Revista,  e  sua  posterior  veiculação no  site  do
Tribunal e da Escola Judicial, no link https://ead.trt21.jus.br/. 

2.7 No processo de submissão poderão ser aceitos ou vetados quaisquer materiais que estejam em
desacordo com as diretrizes do periódico, assim como propostas eventuais alterações.

2.8 O texto, a ser submetido à apreciação do Conselho Editorial da Revista, deverá ser precedido por
uma folha de rosto, que não será computada como parte integrante do artigo, na qual se fará constar: 

a) O título do trabalho.
b) O nome completo e um breve histórico do autor (no máximo em 5 linhas, com sua maior
titulação  acadêmica,  qualificação,  instituição  a  que  pertença  e  a  principal  atividade
profissional exercida).
c) O endereço completo e atualizado para correspondência, com CEP, telefones, DDD ou
DDI, e-mails etc. 
f) Os artigos coletados serão remetidos, sem a identificação do autor (folha de rosto), para
exame do Conselho Editorial, que irá recomendar ou não a sua publicação. 

2.9  O  autor  que  tiver  artigo  selecionado  irá  receber  a  confirmação  em seu  endereço  de  e-mail,
informando os dados da publicação eletrônica.  

3) DAS NORMAS DE SUBMISSÃO DOS ARTIGOS

3.1 A formatação do artigo deverá seguir as seguintes orientações:

a) tamanho do papel: A4;
b) margens: superior de 3 cm, inferior de 2 cm, esquerda de 3 cm, direita de 2 cm;
c) extensão do artigo: até 15 páginas, incluindo o texto, referências e demais elementos
pós-textuais, observada a ortografia oficial;
d) parágrafos: 1,25 cm;
e) fonte do texto em arial 12 e arial 10 para as citações longas, com mais de 3 linhas;
f) espaço entre as linhas: simples (de acordo com a NBR 6022:2018, item 6.1);
g) margens do texto: justificadas à exceção das referências que são alinhadas somente à
esquerda;
h) os arquivos com os trabalhos deverão observar os formatos .doc ou .docx (Microsoft
Word).

3.2 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.

3.3 Elementos pré-textuais obrigatórios 
a) Título em português; 
b) Título em inglês; 



c)  Autoria:  deverá  conter  a  titulação,  situação  acadêmica,  instituição(ões)  na(s)  qual(is)
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;

3.4 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, caso necessário; 
c) Considerações finais.

3.5 Elementos pós-textuais 
a) Referências (item obrigatório); 
b) Glossário (opcional); 
c) Apêndice(s) (opcional); 
d) Anexo(s) (opcional); 
e) Agradecimento(s) (opcional). 

3.6 Os trabalhos que deixarem de observar as diretrizes deste edital ou que demandarem correções,
poderão ser devolvidos aos autores para posterior reenvio, em prazo a ser definido, de acordo com a
natureza do(s) ajuste(s) recomendado(s). 

3.7 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. 

3.8  Os Artigos Doutrinários poderão ser enviados até o dia  01 de novembro de 2021, para o
endereço eletrônico: revista@trt21.jus.br 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1. Situações omissas no presente Regulamento serão decididas pela Comissão da Revista.

4.2. As dúvidas relativas à submissão dos artigos ou ao presente edital deverão ser encaminhados
através do email: revista@trt21.jus.br 

4.3. O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação.

Informações adicionais: 
Escola Judicial do TRT da 21ª Região – EJ21 
End.: Avenida Capitão-mor Gouveia, 3.104 – CEP.: 59.063-900 – Natal/RN



Telefones (84) 4006-3299; 4006-3204; 4006-3231; 4006-3039 
E-mail: ej@trt21.jus.br 

Eridson João Fernandes Medeiros 
Desembargador do Trabalho e Vice-Presidente 

Diretor da Escola Judicial do TRT21 
Presidente do Conselho Editorial da Revista do TRT da 21ª Região
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