EDITAL CDOC Nº 1
Brasília, 20 de abril de 2018.

Revista do Tribunal Superior do Trabalho - Submissão de artigos

A Comissão de Documentação do Tribunal Superior do Trabalho torna pública
a submissão de artigos para eventual publicação na Revista do Tribunal Superior do
Trabalho, vol. 84, nº 3, jul/set, 2018, cuja temática versará sobre a modernização da
legislação trabalhista (material e processual).
Os artigos, inéditos, devem ser enviados em formato word para o e-mail
revista@tst.jus.br até 20 de maio de 2018 e obedecer às seguintes especificações:
- folha: A4;
- margens: 2cm (superior, inferior, direita e esquerda);
- fonte: Times New Roman;
- tamanho da fonte: 11;
- espaçamento: simples;
- recuo do parágrafo: 1cm;
- título no idioma do texto e em inglês, em caixa alta e negrito;
- nome do autor em caixa baixa/negrito, alinhado à direita e com três
espaçamentos do título e com indicação de nota de rodapé com a respectiva titulação na
primeira página;
- resumo em português e em inglês, com no máximo 10 (dez) linhas e três
espaçamentos abaixo do nome do autor;
- máximo de 04 (quatro) palavras-chave em português e em inglês;
- início do texto três espaçamentos após as palavras-chave;
- subtítulos em caixa baixa/negrito, sem recuo, em numeração algébrica, e com
01 (um) espaçamento anterior e outro posterior;
- citações com mais de três linhas: recuo de 3cm (início de parágrafo) e 2cm

(demais linhas); tais citações não devem ter espaçamento diferenciado em relação ao corpo do
texto;
- citações com até três linhas não devem ser destacadas do corpo do texto;
- os textos devem ter de 15 a 30 páginas e seguir as normas da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Eventuais esclarecimentos acerca deste Edital podem ser obtidos na
Coordenadoria de Documentação do TST pelo e-mail supracitado ou pelos telefones (61)
3043-3056 / (61) 3043-4273.

Ives Gandra da Silva Martins Filho
Presidente da Comissão de Documentação

