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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 01/2013/DIRGED 

(Revogada pela Instrução de Serviço nº 03/2013/DIRGED) 
 

Altera a redação do Anexo I a que se refere o art. 3º, inciso I, da 
Instrução de Serviço nº 001/2011/DIRGED. 
 
 

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 arts. 46 e 47 da Resolução 521, de 10 de janeiro de 2007, considerando os termos do 
art. 7º da Portaria nº 054, de 5 de maio de 2011, da Segunda Vice-Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica alterada a redação do Anexo I a que se refere o art. 3º da 

Instrução de Serviço nº 001/2011/DIRGED. 
 
Art. 2º - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Belo Horizonte, 15 de março de 2013. 
 
 
 

ANDRÉ BORGES RIBEIRO 
Diretor Executivo 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 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), 

 

http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/is00032013.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/is00012011.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/re05212007.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pp00542011.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/is00012011.pdf
http://www8.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/is00012013.pdf


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 edição-
impressão 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:  

 


