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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
COMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

 
 

EDITAL Nº 6, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020 
 
 

REVISTA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 
Prorrogação de prazo de seleção de artigos para publicação na Revista do TST 

 
 

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE 
DOCUMENTAÇÃO E MEMÓRIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais, torna público Edital de prorrogação de 
prazo do processo seletivo de artigos científicos para publicação na edição comemorativa 
dos 80 anos da Justiça do Trabalho da Revista do Tribunal Superior do Trabalho, vol. 87, nº 1, 
jan./mar. 2021.  

 
Os artigos inéditos e originais, que versem sobre a história dos 80 anos da 

Justiça do Trabalho ou temas de Direito do Trabalho e campos correlatos de 
conhecimento, deverão ser enviados para o e-mail revista@tst.jus.br em conformidade com 
as regras estabelecidas no Edital n. 5, de 29 de setembro de 2020, até o dia 16/01/2021, 
impreterivelmente. 

 
Brasília, 24 de novembro de 2020. 

 
 

Ministro MAURICIO GODINHO DELGADO 
Presidente da Comissão Permanente de Documentação e Memória 

 
 

Este texto não substitui o original publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

 

ANEXO 

 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E  

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE E INEDITISMO 

 

 

Eu, ______________________________________________, portador do CPF 
__________________, autor do artigo intitulado 
____________________________________________________________, declaro que o 
trabalho é original e inédito, não tendo sido submetido à publicação em qualquer meio de 
divulgação, especialmente em outro periódico, nacional ou internacional, quer seja em parte 
ou na íntegra. Declaro ainda que, se aprovado para publicação na Revista do Tribunal 
Superior do Trabalho, o referido texto não será submetido a outro periódico sem prévia 
autorização da Comissão Permanente de Documentação do TST. 

Caso aprovada e selecionada, autorizo a publicação da produção na Revista do 
Tribunal Superior do Trabalho, 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 nº 9.610, de 19/02/98), e que a não observância desse compromisso submeterá o 
infrator a sanções e penas previstas no mesmo diploma legal. 

 

__________________, ____ de ___________ de 2020. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do autor 
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