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SINAIT – SINDICATO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DO TRABALHO 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS  

   

1. TEMA 

REFORMA TRABALHISTA: UMA REFLEXÃO DOS AUDITORES-FISCAIS DO TRABALHO SOBRE OS 

PREJUÍZOS DA LEI 13.467/2017 PARA OS TRABALHADORES. 

 

2. OBJETIVO 

Publicação de coletânea, em livro, de artigos científicos produzidos a partir da reflexão profissional 

dos Auditores-Fiscais do Trabalho com o objetivo de ampliar o debate sobre a aplicabilidade da Lei 

13.467/2017 entre os que operam o Direito do Trabalho, contribuindo para a discussão sobre o 

futuro das relações de trabalho no Brasil.    

 

3. PARTICIPAÇÃO 

Podem participar como autor ou autores somente os Auditores-Fiscais do Trabalho ativos ou 

aposentados filiados ao Sinait, sendo vedadas as inscrições de artigos por quaisquer instâncias do 

Sindicato (DEN, DS, CDS, CFN e CFL) e outras entidades congêneres. 

 

4. ENVIO DE TEMAS 

4.1 Até às 18 horas do dia 17 de agosto de 2018 os Auditores-Fiscais do Trabalho filiados 

interessados deverão manifestar a intenção de produzir artigo (s) e informar o assunto de sua 

preferência, dentre os temas indicados no item 5, para que possa ser projetado o 

dimensionamento e o alcance temático da coletânea; 

4.2 A manifestação deverá ser enviada para o e-mail artigocientifico@sinait.org.br; 

4.3 Cada Auditor-Fiscal do Trabalho filiado poderá inscrever apenas 1 (um) artigo individual e 1 

(um) coletivo. 
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5. TEMAS A SEREM EXPLORADOS 

5.1 Reflexos da reforma trabalhista sobre o Sistema Federal da Inspeção do Trabalho – SFIT; 

5.2 Reforma trabalhista brasileira e as repercussões sobre a vida e a saúde dos trabalhadores; 

5.3 Negociações coletivas ante a prevalência do negociado sobre o legislado; 

5.4. A reforma trabalhista e seus reflexos sobre o tripartismo; 

5.5 Impactos da reforma trabalhista sobre a Previdência Social; 

5.6 Impactos da reforma trabalhista sobre o FGTS; 

5.7 Trabalho escravo e degradante e a reforma trabalhista; 

5.8 A reforma trabalhista e as perspectivas sobre a ocorrência de acidentes de trabalho; 

5.9 Remuneração (verbas salariais, indenizatórias e equiparação salarial) e extinção do contrato de 

trabalho (rescisão contratual por acordo mútuo, termo de quitação anual de obrigações 

trabalhistas); 

5.10 Contribuição sindical – representação dos trabalhadores na empresa e sistema sindical 

brasileiro; 

5.11 Trabalho intermitente (área rural e urbana), teletrabalho, trabalho autônomo, trabalho 

temporário e trabalho em tempo parcial; 

5.12 Terceirização (Lei 13.429/2017 e Lei 13.467/2017);  

5.13 Terceirização: impactos sobre a Segurança e Saúde do Trabalho; 

5.14 Saúde e Segurança no Trabalho: desvinculação dos limites de jornada de trabalho da 

proteção da saúde do trabalhador e a possibilidade de reenquadramento de grau de insalubridade 

por negociação coletiva; 

5.15 Trabalho da mulher gestante e lactante em ambiente insalubre; 

5.16 Jornada de trabalho – horas in itinere, intervalo intrajornada, prorrogação, compensação e 

banco de horas, jornada 12x36 e a negociação individual; 

5.17 Jornadas de trabalho ultraflexíveis e o reflexo na segurança e saúde do trabalhador;  

5.18 Ultratividade das normas coletivas; 

5.19 Grupo econômico e sucessão de empresas. Incidente de desconsideração da personalidade 

jurídica; 

5.20 Outros pontos tratados na Lei 13.467/2017 (especificar). 

 



 
 

 
 

6. APRESENTAÇÃO 

O artigo deverá ser apresentado na forma de um artigo científico, conter um título, nome dos 

autores, um resumo de no máximo 1.400 caracteres e palavras-chave/descritores (mínimo de três 

e máximo de cinco).  

 

7. REGRAS 

7.1 O texto deverá observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, 

notadamente as seguintes: NBR 6022 (Apresentação de artigos de publicações periódicas); NBR 

6023 (Referências bibliográficas); NBR 6024 (Numeração progressiva das seções de um 

documento); e NBR 10520 (Apresentação de citações em documentos) e ser encaminhado em 

arquivo gerado no editor de texto Microsoft Word for Windows ou programa similar e compatível, 

com as seguintes especificações: fundo branco e layout tamanho A4 (21 cm X 29,7 cm), com 

margens superior e esquerda de 3 cm e margens inferior e direita de 2 cm; mínimo de 15 (quinze) 

e máximo de 25 (vinte e cinco) laudas, incluídas as referências bibliográficas, com páginas 

numeradas sequencialmente no canto inferior direito; fonte Times New Roman, cor preta, 

tamanho 12, espaço entre linhas 1,5; e sistema numérico de citações; 

7.2 Somente serão aceitos textos inéditos, que não tenham sido publicados anteriormente em 

qualquer meio de comunicação, no todo ou em parte. 

  

8. PRAZO E FORMA DE ENVIO 

8.1 O envio do artigo científico deverá ser realizado até às 18 horas do dia 24 de setembro de 

2018 para o e-mail artigocientifico@sinait.org.br, acompanhado da Ficha de Identificação (anexo I) 

e do Termo de Autorização (anexo II) devidamente preenchidos e assinado; 

8.2 No caso de inscrição de artigo coletivo, o Termo de Autorização (anexo II) será preenchido e 

assinado individualmente pelos autores; 

8.3 Os artigos recebidos terão a confirmação de recebimento por meio do mesmo endereço 

eletrônico utilizado para o envio. 
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9. CONSELHO EDITORIAL 

9.1 O Conselho Editorial será composto por Auditores-Fiscais do Trabalho e por profissionais de 

reconhecida competência convidados pelo presidente do Sinait; 

9.2 Os membros do Conselho Editorial não poderão apresentar artigos científicos; 

9.3 Somente os artigos científicos que cumprirem os requisitos formais e atenderem ao tema 

central da coletânea “reforma trabalhista: uma reflexão dos Auditores-Fiscais do Trabalho sobre 

os prejuízos da Lei 13.467/2017 para os trabalhadores”, estabelecidos no presente Regulamento, 

serão recomendados à publicação pelo Conselho Editorial; 

9.4 Caberá ao Conselho Editorial receber e coordenar a avaliação dos artigos, decidindo quanto a 

sua publicação. 

 

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

10.1 Fica reservado ao Sinait o direito de publicação e divulgação dos artigos científicos em 

qualquer meio de comunicação;  

10.2 Os autores deverão concordar com os termos de autorização para publicação, cessão de 

direitos autorais e declaração de originalidade e ineditismo;   

10.3 A autorização para publicação dos artigos científicos implica a anuência incondicional com os 

termos deste Regulamento, como também a cessão total, irrevogável e gratuita dos direitos 

autorais a eles pertinentes;  

10.4 Os autores serão inteiramente responsáveis pelas citações, referências, titularidade e 

originalidade dos trabalhos e opiniões manifestadas nos artigos;  

10.5 Ao enviar o artigo científico o autor reconhece a soberania do Conselho Editorial; 

10.6 Das decisões do Conselho Editorial não caberá recurso; 

10.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Editorial ad referendum do Presidente do 

SINAIT.  

 

Brasília – DF, 10 de agosto de 2018 

 

Carlos Fernando da Silva Filho 

Presidente do Sinait 


