
Anexo único (a que se refere o art. 10 da Resolução TRT3/GP/DJ n. __/2013) 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO 

Termo de Autorização para publicação na BD-TRT3 
(Encaminhar para a Biblioteca Digital por meio físico ou eletrônico) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CEDENTE/AUTOR

Autor: _____________________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Telefone(s): ________________________________________________________________ 

Outros: ____________________________________________________________________ 

E-mail(s): __________________________________________________________________ 

Data do envio da autorização para publicação na BD-TRT3: ___/___/____ 

2. INFORMAÇÕES DE ACESSO AO DOCUMENTO 

Este(s) trabalho(s) é(são) de acesso restrito ao Tribunal:  sim (  ) não (  ) 

Este(s) trabalho já foi(ram) publicado(s):   sim (  ) não (  )  

Em caso afirmativo, informar a(s) fonte(s): 
___________________________________________ 

Este(s) trabalho(s) pode(m) ser liberado(s) para: 

- Reprodução total:  sim (  ) não (  ) 

- Reprodução parcial:  sim (  ) não (  ) 

Especifique as permissões: 

- completo: sim (  ) não (  ) 

- sumário: sim (  ) não (  ) 

- resumo: sim (  ) não (  ) 

- capítulos: sim (  ) não (  ) 

- bibliografia: sim (  ) não (  ) 

- outra(s): ____________________________________________________ 

Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo a 
Biblioteca Digital do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região a disponibilizar o material 
acima descrito, gratuitamente e de acordo com a licença pública Creative Commons – 
Atribuição-Uso Não Comercial – Compartilhamento pela mesma Licença 3.0 Brasil. Tal 
licença permite copiar, distribuir, exibir, executar a obra e criar obras derivadas, sob as 
seguintes condições: dar sempre crédito ao autor original, não utilizar a obra com finalidade 
comercial e compartilhar pela mesma licença obra derivada desta. A obra continua protegida 
por direito autoral e/ou por outras leis aplicáveis. O uso diferente do autorizado sob esta 
licença ou pela legislação autoral é proibido. 

___________________________, ___/___/_____ 

Local                                   Data 

Assinatura do autor 

Informações: 3228 7420 – e-mail: bibliotecadigital@trt3.jus.br�
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