NORMAS PARA ENVIO DE ARTIGOS À REVISTA DO TRT 3ª REGIÃO

A Revista do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região tem periodicidade semestral, sendo formada por:
Composição do TRT; Apresentação; Doutrinas; Decisão precursora com o respectivo Comentário e Jurisprudência
(acórdãos e sentenças).

1

Normas editoriais para encaminhamento de matéria

1.1

A Revista publicará trabalhos inéditos.

1.2

A remessa ou publicação dos trabalhos não implicará remuneração a seus autores nem direitos autorais.

1.3

Os trabalhos serão avaliados quanto a seu mérito (conteúdo científico-jurídico), relevância, interesse e
atualidade do tema, sua adequação aos requisitos da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
às normas adotadas para respectiva publicação, sendo de responsabilidade do autor a autoria e a
originalidade do texto, bem como as afirmações, as opiniões e os conceitos emitidos.

1.4

A análise inicial dos artigos será feita pelos servidores da Seção da Revista para verificação do atendimento
às diretrizes e condições estabelecidas para publicação, quanto à pertinência temática, ineditismo e
possível problema de autoria. A segunda análise será feita por pareceristas de elevado saber jurídicocientífico e ou professores, com atuação em âmbito nacional e internacional, pelo critério “dupla avaliação
cega por pares” ou princípio da imparcialidade.

1.5

Os trabalhos que exponham, em tese, as pessoas a situações vexatórias, violando o inciso X do art. 5º da
Constituição Federal, terão os nomes das pessoas envolvidas abreviados, utilizando-se as iniciais.

1.6

Os trabalhos deverão ser enviados por e-mail para o endereço eletrônico: revista@trt3.jus.br com nome
completo do(s) autor(es), endereço, telefone, e-mail, situação acadêmica, títulos e instituições às quais
pertença(m).

1.7

A autorização para publicação do trabalho é automática, quando do envio da matéria e da aceitação das
normas para publicação.

1.8

O termo de responsabilidade pela autoria do conteúdo do trabalho encontra-se explícito na página 6 da
Revista e no item 1.3 desta norma.

1.9

Os originais dos trabalhos publicados, bem como materiais gráficos que os acompanhem não serão
devolvidos a(os) seu(s) autor(es).

1.10 O(s) autor(es) receberão, quando do lançamento da Revista, 1 (um) exemplar do periódico, se impresso,
em cuja edição o trabalho tenha sido publicado.
1.11 Os trabalhos recebidos em língua estrangeira serão publicados na Revista impressa e ou digital em sua
versão original, ou poderão ser traduzidos para a língua portuguesa, caso seja necessário.
1.12 O conteúdo da Revista poderá ser citado, reproduzido, armazenado ou transmitido por qualquer sistema,
forma ou meio eletrônico, magnético, óptico ou mecânico, sendo, em todas as hipóteses, obrigatória a
citação dos nomes dos autores e da fonte de publicação original.
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Formato de apresentação

2.1

Os trabalhos encaminhados à Revista deverão ser digitados na versão do aplicativo Word (97/2003 ou
97/2004), ambiente Windows. Eles deverão ser salvos em extensão doc e encaminhados via e-mail para
revista@trt3.jus.br.

2.2

Os parágrafos deverão ser justificados; a fonte será arial 11 para o texto, 10 para citações longas, notas e
resumos; o espaço interlinear será simples; as margens superior, inferior e laterais terão 1,5 cm; o tamanho
papel formato será A-4 (210 x 297 mm).

2.3

À Seção da Revista será reservado o direito de fazer as revisões gramaticais e alterações pertinentes, bem
como de adequar os trabalhos a serem publicados às normas disciplinadas pela ABNT, caso seja
necessário.

2.4

A primeira lauda/página deverá conter o título do artigo (em português e inglês), nome completo do autor,
nome da(s) instituição(ões) a que está vinculado, o cargo que ocupa, bem como o resumo informativo em
português de 100 a 200 palavras, que apresentará concisamente os pontos relevantes do texto (NBR 6028ABNT - Resumos), com suas finalidades, metodologias, resultados e conclusões. Após o resumo
informativo, deverão ser relacionadas as palavras-chave, de 3 a 8, em português. O abstract (resumo
informativo) e as keywords (palavras-chave) deverão constar no final do artigo em inglês, para atender à
ampla divulgação do periódico. Ao final deverá ser relacionada lista de referências utilizadas no corpo do
texto. Os autores citados no decorrer do artigo serão subordinados ao seguinte esquema: (SOBRENOME
DE AUTOR, data-ano) ou (SOBRENOME DE AUTOR, data, página). Diferentes títulos do mesmo autor
publicados no mesmo ano serão identificados por uma letra após a data. Ex.: (EVANS, 1989a), (EVANS,
1989b).

2.5

Citações com até 3 linhas deverão ser inseridas no corpo do texto entre aspas. Caso as citações tenham
mais de 3 linhas, deverá ser utilizado parágrafo independente com recuo de 2 cm, sendo a fonte arial 11
com espaço interlinear simples, sem aspas.

2.6

As notas de rodapé constituirão “notas explicativas”. Serão anotações concernentes ao texto, mas que não
interferirão no desenvolvimento lógico do trabalho. Referências (bibliográficas, eletrônicas, etc.) deverão ser
colocadas ao final do artigo em ordem alfabética de autor sempre atualizadas. Regras gerais de
apresentação de referências (vide NBR 6023/2002). A pontuação utilizada na presente norma segue os
padrões internacionais.

2.7

Para maiores esclarecimentos, poderão ser consultadas as seguintes normas da ABNT: NBR 6022; NBR
6023; NBR 6024; NBR 6028; e NBR 10520.
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A bibliografia utilizada será apresentada no final do artigo, listada em ordem alfabética, obedecendo
às seguintes normas:

Livro
SOBRENOME, Nome. (ano). Título em itálico: subtítulo. Número da edição, caso não seja a primeira. Local da

publicação: nome da editora, data.

Formato eletrônico:
AUTOR. Título: subtítulo. Edição. Local (cidade de publicação. Descrição física do meio eletrônico (disquete, CDROM et.) ou Disponível em: <endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês. ano (para documentos on-line).

Autor único: FONSECA, Vicente José Malheiros da.

Até 3 autores: Devem ser separados por ponto e vírgula.
LAGE, Emerson José Alves; LOPES, Mônica Sette.

Mais de 3 autores: Indica-se o primeiro autor, seguido da expressão et al.
PIMENTA, José Roberto Freire et al.

Responsabilidade intelectual (Organizadores, Coordenadores, Editores)
BARROS, Alice Monteiro de (Coord.).
VIANA, Márcio Túlio (Org.).

Instituições (não utilizar siglas)
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa.

Autoria desconhecida ou sem indicação de responsabilidade
A entrada é pelo título, sendo que apenas a primeira palavra deve ser grafada em maiúsculo.
TRATADO de ecologia.
NATUREZA da vida.

Outros tipos de responsabilidade (Tradutor, Ilustrador, Revisor, etc.)
Tradutor, ilustrador, revisor, etc. podem ser digitados após o título da obra.
MOORE, Thomas. A emoção de viver a cada dia: a magia do encantamento. Tradução Raquel Zampil. Rio de
Janeiro: Ediouro, 1998.

Artigo de periódicos
AUTOR. Título do artigo. Título do periódico. Local de publicação (cidade), número do volume, número do
fascículo, páginas inicial-final, mês e ano.

Formato eletrônico
AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título do periódico. Local, volume, fascículo, páginas, data. Disponível em:
<endereço eletrônico>. Acesso em: dia mês. ano (para documentos on-line).

Dissertações e teses
SOBRENOME, Nome (abreviado). (ano). Título em itálico. Local. Número total de páginas. Grau acadêmico e área
de estudos [Dissertação (mestrado) ou Tese (doutorado)]. Instituição em que foi apresentada.

Documento jurídico: Inclui legislação, jurisprudência (decisões judiciais) e doutrina (interpretação dos
textos legais).

Legislação:
JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) ou NOME DA ENTIDADE (caso se tratar de normas).Título.
Numeração e data (dia, mês e ano). Elementos complementares para melhor identificação do documento. No caso
de Constituições e suas emendas, entre o nome da jurisdição e o título, acrescenta-se a palavra Constituição,
seguida do ano de promulgação, entre parênteses. Ex: BRASIL. Constituição (1988). Emenda constitucional n. 9,
de 9 de novembro de 1995. Lex: legislação federal e marginália, São Paulo, v. 59, p.1966, out./dez. 1995.

Jurisprudência:
JURISDIÇÃO (nome do país, estado ou município) e órgão judiciário competente. Título (natureza da decisão ou
ementa) e número. Partes envolvidas (se houver). Relator. Local, data (dia, mês e ano). Dados da publicação que
transcreveu o documento. Ex: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas-corpus n. 181.636-1, da 6ª Câmara
Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Brasília, DF, 6 de dezembro de 1994. Lex: jurisprudência do
STJ e Tribunais Regionais Federais, são Paulo, v. 10, n. 103, p. 236-240, mar. 1998.

Endereço para correspondência:

Escola Judicial / Seção da Revista
Av. do Contorno, 4.631 - 10º andar
Bairro Funcionários
CEP 30110-027 - Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3228-7169
E-mail: revista@trt3.jus.br

