
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Presidência

                                           DECRETO JUDICIÁRIO Nº 1545/2013.

O  DESEMBARGADOR  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais, e 

considerando  a  conveniência  de  incentivar  a  realização de  estudos  e 

pesquisas no âmbito do Poder Judiciário de Goiás;

considerando a importância de se valorizarem os talentos e propiciar a 

troca de conhecimentos e experiências entre magistrados e servidores;

considerando a  relevância  na  divulgação  de  trabalhos  de  cunho 

científico e cultural,

D E C R E T A

Art. 1° Fica criado o Programa “Nossa Publicações”.

Art. 2° São objetivo do Programa:

I – incentivar a realização de estudos e pesquisas no âmbito do Poder 

Judiciário de Goiás;

II – valorizar e reconhecer os talentos individuais e propiciar a troca de 

conhecimentos e experiências entre magistrados e servidores;

III – promover a divulgação interna e externa dos trabalhos científicos e 

culturais realizados por servidores e magistrados do Poder Judiciário de Goiás.

Art.  3° O  Programa  será  gerenciado  pela  Diretoria  de  Recursos 

Humanos do Poder Judiciário de Goiás e desenvolvido por um Conselho Editorial.

Art. 4° O Conselho Editorial será formado por um Desembargador, que 
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o  presidirá,  por  um  Juiz  de  Direito,  por  um  representante  da  Presidência,  por  um 

representante  da  Secretaria  de  Gestão Estratégica  e  por  um representante  do Centro de 

Comunicação Social, a serem nomeados por Decreto próprio.

Art. 5° São atribuições do Conselho Editorial:

I – elaborar editais de seleção;

II – definir cronogramas de publicações

III – fazer análises e seleção de obras

IV – realizar correções ortográficas e gramaticais

V – providenciar a arte e diagramação dos materiais

VI  –  promover  a  divulgação  das  publicações  na  imprensa  interna  e 

externa.

Art. 6° São atribuições da Diretoria de Recursos Humanos:

I  –  proceder  a  abertura  de  processo  seletivo  para  escolha  das 

publicações, conforme edital definido pelo Conselho Editorial;

II – receber os trabalhos e encaminhá-los ao Conselho Editorial;

III – solicitar as aquisições de materiais e acompanhar seu andamento;

IV – receber as publicações impressas e destiná-las aos interessados;

V –  divulgar  as  publicações  na  Biblioteca  do  Portal  da  Educação  a 

Distância;

VI  –  utilizar,  sempre  que  possível,  as  publicações  nas  ações  de 

capacitação e desenvolvimento de servidores e magistrados.

Art. 7° Cada obra será publicada em material impresso na quantia de, 

no máximo, 1.000 exemplares.

Art.  8° Somente  as  obras  que  tenham  relação  com  as  atividades 

judiciárias poderão ser publicadas por meio do Programa instituído por este ato, vedada a 
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comercialização sob qualquer hipótese.

Art.  9°  Serão  definidos  em  regulamento  próprio  as  normas  para 

publicação e as questões referentes aos direitos autorais.

Art. 10° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Goiânia, 21 de junho de 2013, 125º da República.

Desembargador Ney Teles de Paula
Presidente
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