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DECLARAÇÃO DE INEDITISMO: Declaro que o referido artigo é original de minha (nossa) autoria 

e nunca foi publicado em qualquer outro veículo, em português ou outro idioma, no formato 

impresso ou eletrônico (incluindo páginas da Internet, grupos de discussão ou outros modelos 

de boletim eletrônico), e não está em avaliação em outro veículo ou casa editorial. Declaro, 

ainda, que este artigo não contém violação a direito autoral ou qualquer outro direito de terceiro, 

tampouco possui material de natureza ilegal. Resguardo o direito e exonero a EDITORA REVISTA 

DOS TRIBUNAIS contra todas as reclamações e despesas (incluindo custos e despesas legais) 

causadas por qualquer ruptura desta e de outras garantias. 

 

CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS AUTORAIS SOBRE O CONTEÚDO EDITORIAL: Cedo(emos) 

globalmente os direitos autorais do Conteúdo Editorial acima referido com exclusividade para a 

Editora Revista dos Tribunais, seus sucessores ou cessionários, por todo o prazo de vigência dos 

direitos patrimoniais de autor – previsto na Lei autoral brasileira – para publicação ou 

distribuição em meio impresso ou eletrônico, ficando a Editora autorizada a incluir o(s) 

Conteúdo(s) Editorial(s), em meios de divulgação impressos ou digitais, on-line, intranet, via 

internet, e hospedagem, isoladamente ou em conjunto com outras obras e serviços de 

informação eletrônica; em servidores próprios, de terceiros ou de clientes, podendo distribuí-la 

comercialmente e comercializá-la por todos os meios eletrônicos existentes ou que venham a ser 

criados futuramente, inclusive através de armazenamento temporário ou definitivo em memória 

ou disco dos usuários ou clientes, em aparelhos móveis ou fixos, portáteis ou não, cabendo à 

Editora determinar todas as suas características editoriais e gráficas, preço, modos de 

distribuição, disponibilização, visualização, acesso, download, revenda e venda aos 



distribuidores, portais de internet, banco de dados, bem como promoções, divulgação e 

publicidade.  

Declaro ainda que, como contrapartida financeira pela cessão onerosa, recebo um exemplar da 

Obra impressa onde foi publicado o Conteúdo Editorial, dando quitação à EDITORA REVISTA 

DOS TRIBUNAIS pelo valor de consideração correspondente ao preço de capa praticado com 

consumidor final na data da primeira distribuição comercial da Obra.  

Autorizo, ainda, a Editora Revista dos Tribunais a proceder a modificações e correções para a 

adequação do texto às normas da publicação e informo também, para o caso de periódicos, que 

li e estou ciente e de acordo com as Normas de Publicação para Autores de Colaboração 

Autoral Inédita, impressas nas últimas páginas das publicações da EDITORA REVISTA DOS 

TRIBUNAIS.  

 

 


