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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2011/DIRGED
(Alterada pelas Instruções de Serviço nº 01/2013/DIRGED e nº 03/2013/DIRGED)
Dispõe sobre os procedimentos operacionais de apoio à editoração
de produção intelectual técnico-jurídica de interesse do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais

A ESCOLA JUDICIAL DESEMBARGADOR EDÉSIO FERNANDES - EJEF,
por intermédio da DIRETORIA-EXECUTIVA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO
DOCUMENTAL - DIRGED, no exercício da competência e atribuições que lhe conferem
os artigos 46 e 47 da Resolução 521, de 10 de janeiro de 2007, considerando os termos
do art. 7º da Portaria nº 054, de 05 de maio de 2011, da Segunda Vice-Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
RESOLVE:
Art. 1º - Os textos portadores de produção intelectual de natureza técnicojurídica a que se refere a Portaria 054/2011 serão encaminhados pelo(s) autor(es) /
organizador(es) / editor(es) à DIRGED, observadas as disposições contidas nesta
Instrução de Serviço.
Art. 2º - Os textos poderão ser encaminhados:
I - em forma impressa, com cópia em meio magnético, pelo correio ou
pessoalmente;
II - pela internet, para o endereço gejur@tjmg.jus.br.
Art. 3º - Em qualquer hipótese, os textos deverão acompanhar-se dos
seguintes instrumentos, devidamente preenchidos, na forma dos Anexos I, II e III desta
Instrução de Serviço:
I - autorização para publicação quando se trate de autor(es) e
organizador(es) (Anexos I e II);
II - ou do termo de responsabilidade quando se trate de editor(es) (Anexo
III).
§ 1º - A autorização encaminhada pela internet somente será aceita se o
autor possuir certificação digital.
§ 2º - O não atendimento ao disposto neste artigo autoriza a EJEF a rejeitar
o texto recebido ou solicitar ao autor o suprimento da falta.
Art. 4º - Os textos deverão obedecer aos seguintes requisitos formais:
I - adequação aos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT;

II - uso da fonte Arial, corpo 12 (doze), espaço entre linhas 1,5 (um e meio);
III - uso das notas de rodapé somente para textos explicativos;
IV - citação nominal de outros autores no texto grafada com todas as letras
maiúsculas, entre parênteses, pelo sobrenome, separado por vírgula da data de
publicação e, quando necessário, registrada a página. Ex.: “(TEIXEIRA, 1996, p. 33)”.
V - O(s) trabalho(s) contido(s) nos textos deverá(ão) conter:
I - título;
II - referências sobre o autor;
III - sumário (quando houver subdivisões do título);
IV - referências bibliográficas (sempre no final de cada trabalho).
Parágrafo único - Na citação nominal de outros autores a que se refere o
inciso IV do caput, caso o nome do autor seja parte integrante do texto, não serão
necessárias maiúsculas. Ex.: “Esse é o pensamento de Teixeira (1996, p. 33)”.
Art. 5º - Atendido o disposto nos artigos 3º e 4º, a DIRGED encaminhará a
versão original do texto ao Comitê Técnico.
Art. 6º - O Comitê Técnico, após o competente exame da obra, decidirá de
pronto sobre a publicação ou, a seu critério, indicará cooperador(es) especialista(s) para
se manifestar(em) fundamentadamente sobre a sua publicação ou não.
Parágrafo único - Na elaboração da manifestação de que trata o caput deste
artigo, o(s) cooperador(es) especialista(s) avaliará(ão) o texto em relação aos seguintes
pontos:
I - relevância, atualidade e pertinência do tema;
II - profundidade da abordagem;
III - fundamentação jurídica;
IV - uso correto do vernáculo;
V - clareza, coerência e concisão de ideias.
Art. 7º - A critério do(s) colaborador(es) especialista(s), excepcionalmente, o
material doutrinário poderá ser devolvido, por intermédio da DIRGED, ao(s) autor(es) /
organizador(es)/editor(es) para a adequação às exigências contidas nesta Instrução de
Serviço.
Art. 8º - A Gerência de Jurisprudência e Publicação Técnica - GEJUR ficará
encarregada de adequar o texto doutrinário à padronização linguística e editorial adotada
nas publicações feitas pela EJEF.

Art. 9º - A decisão quanto à publicação ou não do material jurídico será
comunicada diretamente ao(s) autor(es) / organizador(es) / editor(es) pela DIRGED
Art. 10 - O(s) autor(es) / organizador(es) / editor(es) se compromete(m) com
o TJMG a:
I - estar(em) presente(s) em todas as ocasiões em que for(em) solicitado(s)
pelo TJMG;
II - cumprir(em), dentro do prazo previsto, todas as exigências que lhe(s)
forem feitas para os fins da publicação.
Art. 10 A - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Técnico da EJEF.
(Artigo acrescentado pela Instrução de Serviço nº 03/2013/DIRGED)
Art. 11 - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Belo Horizonte, 05 de maio de 2011.

MÔNICA ALEXANDRA DE MENDONÇA TERRA E ALMEIDA SÁ
Diretora-Executiva de Gestão da Informação Documental - DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes – EJEF

ANEXO I
(a que se refere o art. 3º, inciso I, da Instrução de Serviço nº 1/2011/DIRGED,
modificado pelo art. 1º da Instrução de Serviço nº 1/2013/DIRGED.)
Modelo de Autorização para Publicação de Livro

À
Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental - DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG
Belo Horizonte – MG
Sr.(ª) Diretor(a) Executivo(a),
Em conformidade com a Portaria nº 054/2011 autorizo(amos), como respectivo(s)
autor(es)/organizador(es), a publicação em forma impressa e/ou eletrônica, por esse
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG, por intermédio de sua Escola
Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, dos textos do livro técnico-jurídico de

autoria individual/coletiva intitulado “.......................................................”, contendo os
trabalhos intitulados “......................................................................................” observadas
as seguintes condições:
1. Esclareço(cemos) que não firmei(amos), até a presente data, com nenhuma editora ou
empresa de mídia, contrato ou qualquer outro documento que lhes autorize, em caráter
exclusivo, a edição do livro aqui especificado.
2. A publicação será feita com tiragem de __________ exemplares.
3. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a encaminhar o texto para o TJMG, na sua
versão original acabada, em um único arquivo, devidamente acompanhado desta
autorização para publicação, para fins de avaliação, revisão e diagramação.
4. Declaro(amos) ter conhecimento de que, na editoração da obra, serão adotados os
padrões ortográficos e editoriais utilizados pelo TJMG, além da aplicação integral de sua
identidade visual, com o que me(nos) manifesto(amos) de acordo.
5. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a acompanhar todas as etapas da editoração e
comparecer a todas as reuniões de trabalho, conforme solicitado pelo TJMG.
6. Por seu turno, o TJMG me(nos) dará ciência de todo o trabalho por ele desenvolvido na
revisão do texto.
7. Estou ciente de que, após revisado, o texto me(nos) será encaminhado, a fim de que,
no prazo estabelecido pelo TJMG, eu(nós) proceda(mos) a um exame e avaliação finais
do trabalho feito nessa revisão.
8. Realizado esse exame e essa avaliação, estou(estamos) ciente(s) de que será este o
momento de manifestar, formal e definitivamente, minha(nossa) concordância ou
discordância com a feição assumida pelo texto revisado.
9. Ultrapassado esse momento e manifestada minha(nossa) concordância definitiva com
a sua publicação, ficarei(emos) impedido(s) de reivindicar qualquer outra modificação no
texto, sejam quais forem as razões por mim(nós) apresentadas.
10. Manifestada a minha(nossa) concordância definitiva, a EJEF considerará o texto
devolvido como sendo a versão final para fins de publicação, que ficará arquivada pelo
TJMG como parâmetro de comprovação de fidelidade da obra editada.
11. A publicação ora autorizada será feita sem contrapartida pecuniária pelo TJMG.
12. No caso de eu(nós) manifestar(mos) discordância, desistindo da publicação da obra
pelo TJMG, as despesas até então realizadas - e comprovadas - com o trabalho já feito
serão por mim(nós) ressarcidas na sua integralidade, podendo o TJMG, a seu exclusivo
critério, descontar o valor respectivo na minha(nossa) folha de pagamento.
13. Caso eu(nós) esteja(mos) utilizando a criação de terceiros no contexto de
minha(nossa) obra a ser publicada pelo TJMG, declaro(amos) que o faço(fazemos) com
autorização e/ou licença de seus titulares, conforme o ordenamento normativo nacional e,
em especial, o disposto na Lei 9.610/98.

14. Caso o TJMG venha a ser responsabilizado por qualquer utilização considerada
indevida, assumirei(emos) e responderei(emos) perante terceiros, com exclusividade, de
modo a isentar o TJMG de quaisquer questionamentos extrajudiciais ou mesmo judiciais
que eventualmente venham a ocorrer.
15. Fica acertado que os exemplares da tiragem aqui referida (item 2), resultantes da
edição ora autorizada, serão distribuídos gratuitamente no âmbito do Poder Judiciário e
das instituições voltadas para o debate e aprimoramento do conhecimento jurídico, a
critério da EJEF.
16. É vedada a comercialização dos exemplares editados.
17. Para o disposto nos itens 15 e 16, transfiro(transferimos) ao TJMG a exploração de
todos os direitos autorais e patrimoniais sobre a edição em forma impressa e/ou eletrônica
aqui autorizada, renunciando, portanto, a quaisquer contraprestações em meu(nosso)
favor, sejam estas de que natureza forem.
18. Estou(amos) ciente(s) de que o TJMG, por meio da EJEF, detém total autonomia para
a publicação de outras edições desta obra, em forma impressa e/ou eletrônica, sem
necessidade de nova autorização da minha(nossa) parte, visando ao interesse público e
institucional, em qualquer tempo.
19. Havendo interesse de minha(nossa) parte numa nova edição impressa e/ou numa
edição eletrônica desta obra, esse interesse será levado, de forma justificada e formal, à
apreciação do Comitê Técnico da EJEF para decisão.
20. Declaro(amos), finalmente, que assumo(assumimos) total responsabilidade pelo
conteúdo do texto cuja publicação estou(estamos) autorizando.

Atenciosamente,
________________________________
(assinatura)
Nome completo:
CPF:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
(Nova redação dada pela Instrução de Serviço nº 03/2013/DIRGED)
ANEXO I
(A que se refere o art. 3º, inciso I, da Instrução de Serviço nº 001/2011/DIRGED,
modificado pelo art. 1º da Instrução de Serviço nº 001/2013/DIRGED.)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO
À
Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental – DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG
Belo Horizonte – MG
Sr.(ª) Diretor(a) Executivo(a),
Em conformidade com a Portaria nº 054/2011, autorizo(amos), como respectivo(s)
autor(es)/organizador(es), a publicação, por esse Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais - TJMG, por intermédio de sua Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes EJEF, dos textos do livro técnico-jurídico de autoria individual/coletiva intitulado
“.................................................................................”, contendo os artigos jurídicos
intitulados“...............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...................................................................................................”, observadas as seguintes
condições:
1. Esclareço(cemos) que não firmei(amos), até a presente data, com nenhuma
editora ou empresa de mídia, contrato ou qualquer outro documento que lhe autorize, em
caráter exclusivo, a edição do livro aqui especificado.
2. A publicação será feita com tiragem de ________________ exemplares.
3. Comprometo-me (Comprometemo-nos) a encaminhar o texto para o TJMG, na
sua versão original acabada, em um único arquivo, devidamente acompanhado desta
autorização para publicação, para fins de avaliação, revisão e diagramação.
4. Declaro(amos) ter conhecimento de que, na editoração da obra, serão
adotados os padrões ortográficos e editoriais utilizados pelo TJMG, além da aplicação
integral de sua identidade visual, com o que me(nos) manifesto(amos) de acordo.
5. Comprometo-me (Comprometemo-nos) a acompanhar todas as etapas da
editoração e comparecer a todas as reuniões de trabalho, conforme solicitado pelo TJMG.
6. Por seu turno, o TJMG me(nos) dará ciência de todo o trabalho por ele
desenvolvido na revisão do texto.
7. Estou ciente de que, após revisado, o texto me(nos) será encaminhado, a fim
de que, no prazo estabelecido pelo TJMG, eu(nós) proceda(mos) a um exame e avaliação
finais do trabalho feito nessa revisão.
8. Realizado esse exame e essa avaliação, estou(estamos) ciente(s) de que será
este o momento de manifestar, formal e definitivamente, minha(nossa) concordância ou
discordância com a feição assumida pelo texto revisado.
9. Ultrapassado esse momento e manifestada minha(nossa) concordância
definitiva com a sua publicação, ficarei(emos) impedido(s) de reivindicar qualquer outra
modificação no texto, sejam quais forem as razões por mim(nós) apresentadas.
10. No caso de eu(nós) manifestar(mos) concordância definitiva, estarei(emos)
obrigado(s) a devolver ao TJMG o texto nas mesmas condições em que o recebi(emos).
11. Manifestada a minha(nossa) concordância definitiva, o TJMG considerará o
texto devolvido como sendo a versão final para fins de publicação, que ficará arquivada
pelo TJMG como parâmetro de comprovação de fidelidade da obra editada.
12. A publicação ora autorizada será feita sem contrapartida pecuniária pelo
TJMG.
13. No caso de eu(nós) manifestar(mos) discordância, desistindo da publicação
da obra pelo TJMG, as despesas até então realizadas - e comprovadas - com o trabalho
já feito serão por mim(nós) ressarcidas na sua integralidade, podendo o TJMG, a seu
exclusivo critério, descontar o valor respectivo na minha(nossa) folha de pagamento.
14. Caso eu(nós) esteja(mos) utilizando a criação de terceiros no contexto de
minha(nossa) obra a ser publicada pelo TJMG, declaro(amos) que o faço(fazemos) com
autorização e/ou licença de seus titulares, conforme o ordenamento normativo nacional e,
em especial, o disposto na Lei 9.610/98.
15. Caso o TJMG venha a ser responsabilizado por qualquer utilização
considerada indevida, assumirei(emos) e responderei(emos) perante terceiros, com
exclusividade, de modo a isentar o TJMG de quaisquer questionamentos extrajudiciais ou
mesmo judiciais que eventualmente venham a ocorrer.

16. Fica acertado que os exemplares da tiragem aqui referida (item 3), resultantes
da edição ora autorizada, serão distribuídos gratuitamente no âmbito do Poder Judiciário
e das instituições voltadas para o debate e aprimoramento do conhecimento jurídico, a
critério da EJEF.
17. É vedada a comercialização dos exemplares editados.
18. Para o disposto no item 16 e 17, transfiro(transferimos) ao TJMG a exploração
de todos os direitos autorais e patrimoniais sobre a edição-impressão aqui autorizada,
renunciando, portanto, a quaisquer contraprestações em meu(nosso) favor, sejam estas
de que natureza forem.
19. Estou(amos) ciente(s) de que o TJMG, por meio da EJEF, detém total
autonomia para a publicação de outras edições desta obra, sem que haja nova
autorização da minha(nossa) parte, visando ao interesse público e institucional, em
qualquer tempo.
20. No caso de eu(nós) manifestar(mos) interessados em nova edição, de forma
justificada e formal, será levado à apreciação do Comitê Técnico da EJEF para decisão.
21. Fica acertado, pois, que a cessão ora feita de meus(nossos) direitos autorais
e patrimoniais sobre a obra em questão se restringem aos exemplares da ediçãoimpressão referida.
22. Em qualquer tempo, após a edição-impressão aqui normatizada, em havendo
de minha(nossa) parte interesse pela edição eletrônica deste mesmo texto, a competente
autorização se fará em documento à parte.
23. Declaro(amos), finalmente, que assumo(assumimos) total responsabilidade
pelo conteúdo do texto cuja publicação estou(estamos) autorizando.
Atenciosamente,
________________________________
(assinatura)
Nome completo:
CPF:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
(Nova redação dada pela Instrução de Serviço nº 01/2013/DIRGED)
ANEXO I
(a que se refere o art. 3º da Instrução de Serviço nº 001/2011/DIRGED)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO
À
Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental - DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG
Belo Horizonte - MG
Sr.(ª) Diretor(a) Executivo(a),
Em conformidade com a Portaria nº 054/2011 autorizo(amos), como respectivo(s)
autor(es) / organizador(es), a publicação, por esse Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais - TJMG, por intermédio de sua Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes - EJEF, do texto do livro técnico-jurídico de autoria individual/coletiva intitulado
“.......................................................”, observadas as seguintes condições:
1. Esclareço(cemos) que não firmei(amos), até a presente data, com qualquer
editora ou empresa de mídia, contrato ou qualquer outro documento que lhes autorize, em
caráter exclusivo, a edição do livro aqui especificado.
2. O TJMG publicará o livro em edição única, numa só impressão.
3. A publicação será feita com tiragem de ________________ exemplares.

4. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a encaminhar o texto para o TJMG, na
sua versão original acabada, em um único arquivo, devidamente acompanhado desta
autorização para publicação, para fins de avaliação, revisão e diagramação.
5. Declaro(amos) ter conhecimento de que, na editoração da obra, serão adotados
os padrões ortográficos e editoriais utilizados pelo TJMG, além da aplicação integral de
sua identidade visual, com o que me(nos) manifesto(amos) de acordo.
6. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a acompanhar todas as etapas da
editoração e comparecer a todas as reuniões de trabalho, conforme solicitado pelo TJMG.
7. Por seu turno, o TJMG me(nos) dará ciência de todo o trabalho por ele
desenvolvido na revisão do texto.
8. Estou ciente de que, após revisado, o texto me(nos) será encaminhado, a fim de
que, no prazo estabelecido pelo TJMG, eu(nós) proceda(mos) a um exame e avaliação
finais do trabalho feito nessa revisão.
9. Realizado esse exame e essa avaliação, estou(estamos) ciente(s) de que será
este o momento de manifestar, formal e definitivamente, minha(nossa) concordância ou
discordância com a feição assumida pelo texto revisado.
10. Ultrapassado esse momento e manifestada minha(nossa) concordância
definitiva com a sua publicação, ficarei(emos) impedido(s) de reivindicar qualquer outra
modificação no texto, sejam quais forem as razões por mim(nós) apresentadas.
11. No caso de eu(nós) manifestar(mos) concordância definitiva, estarei(emos)
obrigado(s) a devolver ao TJMG o texto nas mesmas condições em que o recebi(emos).
12. Manifestada a minha(nossa) concordância definitiva, o TJMG considerará o
texto devolvido como sendo a versão final para fins de publicação, que ficará arquivada
pelo TJMG como parâmetro de comprovação de fidelidade da obra editada.
13. A publicação ora autorizada será feita sem contrapartida pecuniária pelo TJMG.
14. No caso de eu(nós) manifestar(mos) discordância, desistindo da publicação da
obra pelo TJMG, as despesas até então realizadas - e comprovadas - com o trabalho já
feito serão por mim(nós) ressarcidas na sua integralidade, podendo o TJMG, a seu
exclusivo critério, descontar o valor respectivo na minha(nossa) folha de pagamento.
15. Caso eu(nós) esteja(mos) utilizando a criação de terceiros no contexto de
minha(nossa) obra a ser publicada pelo TJMG, declaro(amos) que o faço(fazemos) com
autorização e/ou licença de seus titulares, conforme o ordenamento normativo nacional e,
em especial, o disposto na Lei 9.610/98.
16. Caso o TJMG venha a ser responsabilizado por qualquer utilização
considerada indevida, assumirei(emos) e responderei(emos) perante terceiros, com
exclusividade, de modo a isentar o TJMG de quaisquer questionamentos extrajudiciais ou
mesmo judiciais que eventualmente venham a ocorrer.
17. Fica acertado que os exemplares da tiragem aqui referida (item 3), resultantes
da edição ora autorizada em uma única impressão (item 2), serão distribuídos
gratuitamente no âmbito do Poder Judiciário e das instituições voltadas para o debate e
aprimoramento do conhecimento jurídico, a critério da EJEF.
18. É vedada a comercialização dos exemplares editados.
19. Para o disposto no item 17, transfiro(transferimos) ao TJMG a exploração de
todos os direitos autorais e patrimoniais sobre a edição-impressão aqui autorizada,
renunciando, portanto, a quaisquer contraprestações em meu(nosso) favor, sejam estas
de que natureza forem.
20. Fica acertado, pois, que a cessão ora feita de meus(nossos) direitos autorais e
patrimoniais sobre a obra em questão se restringem aos exemplares da edição-impressão
referida.
21. Em qualquer tempo, após a edição-impressão aqui normatizada, em havendo
de minha(nossa) parte interesse pela edição eletrônica deste mesmo texto, a competente
autorização se fará em documento à parte.

22. Declaro(amos), finalmente, que assumo(assumimos) total responsabilidade
pelo conteúdo do texto cuja publicação estou(estamos) autorizando.
Atenciosamente,
________________________________
(assinatura)
Nome completo:
CPF:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

ANEXO II
(a que se refere o art. 3º da Instrução de Serviço nº. 001/2011/DIRGED)
Modelo de Autorização para Publicação de Conteúdo de Palestras e outros Textos
À
Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental - DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edélcio Fernandes - EJEF
Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG
Belo Horizonte – MG
Sr.(ª) Diretor(a)-Executivo(a),
Em conformidade com a Portaria nº 054/2011 autorizo(amos) a publicação do texto
doutrinário intitulado........................................... pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, em qualquer tempo e sem contraprestação remuneratória ou de qualquer
outra natureza, estendendo-se ao TJMG meus(nossos) direitos autorais sobre o texto em
questão, conforme o disposto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos
direitos autorais no Brasil.
1. Fica estabelecido que continuarei(emos) usufruindo de plenos direitos de dispor do
texto em questão, em outros veículos de divulgação.
2. Estou(amos) de acordo com a reprodução, divulgação, distribuição e acessibilidade, em
meios físicos e eletrônicos, do texto objeto desta autorização, bem como em quaisquer
suportes físicos existentes ou que venham a ser inventados no futuro.
3. Autorizo(amos), ainda, a revisão do texto conforme os padrões ortográficos e editoriais
adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, além da aplicação de sua
padronização e identidade visual.
4. Estou(amos) ciente(s) de que o TJMG, a seu critério, poderá autorizar a reprodução do
texto em questão por terceiros, no todo ou em parte, desde que citada a fonte e a autoria,
com o que manifesto a minha(nossa) concordância.

5. Declaro(amos) que o trabalho supra é de minha(nossa) autoria e, caso o TJMG venha
a ser responsabilizado por qualquer conteúdo considerado indevido, assumirei(emos) e
responderei(emos) perante terceiros, com exclusividade, de modo a isentá-lo de
quaisquer questionamentos extrajudiciais ou mesmo judiciais que eventualmente venham
a ocorrer.
6. Esclareço(cemos), finalmente, que não há contrato de exclusividade de publicação
deste trabalho com qualquer editora ou empresa de mídia.

Atenciosamente,
___________________________
(assinatura)
Nome completo:
CPF:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
(Nova redação dada pela Instrução de Serviço nº 03/2013/DIRGED)
ANEXO II
(a que se refere o art. 3º da Instrução de Serviço nº. 001/2011/DIRGED)
MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS,
CONTEÚDOS DE PALESTRAS E OUTROS TEXTOS
À
Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental - DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edélcio Fernandes - EJEF
Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG
Belo Horizonte - MG
Sr.(ª) Diretor(a)-Executivo(a),
Em conformidade com a Portaria nº 054/2011 autorizo(amos) a publicação do texto
doutrinário intitulado........................................... pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, em qualquer tempo e sem contraprestação remuneratória ou de qualquer
outra natureza, estendendo-se ao TJMG meus direitos autorais sobre o texto em questão,
conforme o disposto na Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que trata dos direitos
autorais no Brasil.
Fica estabelecido que continuarei usufruindo de plenos direitos de dispor do texto
em questão, em outros veículos de divulgação.
Estou de acordo com a reprodução, divulgação, distribuição e acessibilidade, em
meios físicos e eletrônicos, do artigo objeto desta autorização, bem como em quaisquer
suportes físicos existentes ou que venham a ser inventados no futuro.
Autorizo, ainda, a revisão do texto conforme os padrões ortográficos e editoriais
adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, além da aplicação de sua
padronização e identidade visual.
Estou ciente de que o TJMG, a seu critério, poderá autorizar a reprodução do artigo em
questão por terceiros, no todo ou em parte, desde que citada a fonte e a autoria, com o
que manifesto a minha concordância.
Declaro que o trabalho supra é de minha autoria, assumindo publicamente a
responsabilidade pelo seu conteúdo.
Esclareço, finalmente, que não há contrato de exclusividade de publicação deste
trabalho com qualquer editora ou empresa de mídia.

Atenciosamente,
___________________________
(assinatura)
Nome completo:
CPF:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

ANEXO III
(a que se refere o art. 3º da Instrução de Serviço nº 001/2011/DIRGED)
Termo de Responsabilidade para Publicação de Revista
À
Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental - DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG
Belo Horizonte – MG
Sr.(ª) Diretor(a) Executivo(a),
Em conformidade com a Portaria nº 054/2011, autorizo(amos), como respectivo(s)
editor(es) responsável(eis), a publicação em forma impressa e/ou eletrônica, por essa
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF, da matéria contida em todas
as edições, sob minha responsabilidade, da revista “..................................”.
1. A publicação será feita com tiragem de ________ exemplares, por edição, conforme
autorização expressa do TJMG.
2. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a encaminhar os textos para a EJEF, na sua
versão original acabada, devidamente acompanhados deste Termo de Responsabilidade,
para fins de avaliação, de revisão e diagramação.
3. Declaro(amos) ter conhecimento de que, na editoração da revista, serão adotados os
padrões linguísticos e editoriais utilizados pela EJEF nas publicações do TJMG, além da
aplicação integral de sua identidade visual.
4. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a acompanhar todas as etapas da editoração e
a fazer presença em todas as ocasiões em que esta for solicitada pela EJEF.
5. Por seu turno, a EJEF me(nos) dará ciência de todo o trabalho por ela desenvolvido na
revisão do texto.

6. Após revisados, os textos me(nos) serão encaminhados, a fim de que, no prazo
estabelecido pela EJEF, eu(nós) proceda(mos) a um exame e avaliação final do trabalho
feito nessa revisão.
7. Realizado esse exame e essa avaliação, estou(estamos) informado(s) de que será este
o momento de manifestar, definitivamente, minha(nossa) concordância ou discordância
com a feição assumida pelos textos revisados.
8. Ultrapassado esse momento e manifestada minha(nossa) concordância definitiva com
a sua publicação, ficarei(emos) impedido(s) de reivindicar qualquer outra modificação nos
textos, sejam quais forem as razões por mim(nós) apresentadas.
9. Declaro-me(Declaramo-nos) responsável(eis) perante o TJMG pelos seguintes
documentos já em meu(nosso) poder:
a) Declaração do(s) autor(es) de cada texto, no caso de utilização da criação de terceiros
na sua elaboração, de que o faz(em) com autorização e/ou licença de seus titulares,
conforme o ordenamento normativo nacional e, em especial, o disposto na Lei 9.610/98;
b) Transferência ao TJMG, pelo(s) autor(es) de cada texto, de todos os respectivos
direitos autorais e patrimoniais, tendo a Revista a forma impressa e/ou eletrônica, numa
renúncia, portanto, a quaisquer contraprestações em seu favor, sejam estas de que
natureza forem;
c) Declaração do(s) autor(es) da total responsabilidade que assume(m), perante o TJMG,
pelo conteúdo do texto cuja publicação autorizou(aram).
d) Declaração do(s) autor(es) da ciência de que estará vedada a comercialização dos
exemplares da Revista que veiculará seus textos.
10. Declaro-me(Declaramo-nos) responsável(eis) pelo recebimento, validação e guarda
dos documentos referidos no item 9.
11. Declaro(amos) que as imagens publicadas nas capas e páginas internas da Revista,
em todas as edições sob minha(nossa) responsabilidade, estão expressamente
autorizadas, tudo conforme o ordenamento normativo nacional e, em especial, o disposto
na Lei 9.610/98;
12. Declaro(amos), finalmente, que assumo(assumimos) total responsabilidade pelo
direcionamento da edição da Revista, no que tange a prazos, aspectos legais e
relacionamento com o(s) autor(es) de cada um dos textos e imagens que a compõem.
Atenciosamente,
________________________________
(assinatura)
Nome completo:
CPF:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
(Nova redação dada pela Instrução de Serviço nº 03/2013/DIRGED)

ANEXO III
(a que se refere o art. 3º da Instrução de Serviço nº 001/2011/DIRGED)
TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA PUBLICAÇÃO DE REVISTA
À
Diretoria Executiva de Gestão da Informação Documental - DIRGED
Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes - EJEF
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG
Belo Horizonte - MG
Sr.(ª) Diretor(a) Executivo(a),
Em conformidade com a Portaria nº 054/2011, autorizo(amos), como respectivo(s)
editor(es) responsável(eis), a publicação, por essa Escola Judicial Desembargador Edésio
Fernandes - EJEF, da matéria da edição ..... da revista “..................................”,
compreendendo os textos a seguir relacionados, observadas as condições deste Termo
de Responsabilidade:

1. A publicação será feita com tiragem de ________ exemplares.
2. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a encaminhar os textos para a EJEF, na
sua versão original acabada, devidamente acompanhados deste Termo de
Responsabilidade, para fins de avaliação, de revisão e diagramação.
3. Declaro(amos) ter conhecimento de que, na editoração da revista, serão
adotados os padrões linguísticos e editoriais utilizados pela EJEF nas publicações do
TJMG, além da aplicação integral de sua identidade visual.
4. Comprometo-me(Comprometemo-nos) a acompanhar todas as etapas da
editoração e a fazer presença em todas as ocasiões em que esta for solicitada pela EJEF.
5. Por seu turno, a EJEF me(nos) dará ciência de todo o trabalho por ela
desenvolvido na revisão do texto.
6. Após revisado, o texto me(nos) será encaminhado, a fim de que, no prazo
estabelecido pela EJEF, eu(nós) proceda(mos) a um exame e avaliação finais do trabalho
feito nessa revisão.
7. Realizado esse exame e essa avaliação, estou(estamos) informado(s) de que
será este o momento de manifestar, definitivamente, minha(nossa) concordância ou
discordância com a feição assumida pelo texto revisado.
8. Ultrapassado esse momento e manifestada minha(nossa) concordância definitiva
com a sua publicação, ficarei(emos) impedido(s) de reivindicar qualquer outra modificação
no texto, sejam quais forem as razões por mim(nós) apresentadas.
9. No caso de eu(nós) manifestar(mos) uma concordância definitiva, estarei(emos)
obrigado(s) a devolver à EJEF o texto nas mesmas condições em que o recebi(emos),
fazendo em documento à parte a solicitação de eventuais alterações.
10. Manifestada a minha(nossa) concordância definitiva, a EJEF considerará os
textos devolvidos, com as alterações solicitadas, como sendo a versão final para fins de
publicação, a qual ficará arquivada pela EJEF como parâmetro de comprovação de
fidelidade da matéria editada aos textos autorizados por mim(nós).
11. Declaro(amos), finalmente, que assumo(assumimos) total responsabilidade
quanto ao conteúdo dos textos cuja publicação estou(estamos) autorizando, bem como
quanto aos direitos autorais de seus titulares, conforme o ordenamento nacional e, em
especial, o disposto na Lei 9.610/98, não cabendo à EJEF nenhuma ação para validação
dos fundamentos desta declaração.
Atenciosamente,

________________________________
(assinatura)
Nome completo:
CPF:
Endereço:
Telefone:
E-mail:

