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1 INTRODUÇÃO 

  

Este documento descreve os critérios para submissão de trabalhos para 

publicação na Biblioteca Digital Jurídica (BDJur). 

Os critérios foram aprovados pela Comissão Especial para Aquisição, 

Alienação e Desfazimento de Documentos Bibliográficos, designada pela Portaria 

n. 667, de 25 de novembro de 2010.  

A definição dos critérios foi norteada pela Política de Desenvolvimento do 

Acervo da Biblioteca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).  

 

 

2 OBJETIVOS DOS CRITÉRIOS 

 

O estabelecimento destes critérios tem por objetivo selecionar 

documentos que sejam de interesse dos usuários da Biblioteca do STJ e tornar o 

processo de seleção isento de opiniões pessoais ou de qualquer tipo de 

favorecimento. 

 

 

3 CRITÉRIOS  

 

Poderão ser submetidos para publicação na BDJur textos doutrinários de 

áreas do Direito inerentes às atividades do STJ, descritas nas páginas 11 e 12 da 

Política de Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca, e que atendam a um dos 

seguintes critérios:  

a) Teses e dissertações; 

b) Livros e capítulo de livros; 
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c) Artigos, palestras, pareceres e jurisprudência comentada, que 

tenham sido publicados em revistas com conselho editorial e ISSN 

de editoras renomadas;  

d) Textos de autoria de ministros e servidores do Superior Tribunal de 

Justiça; 

e) Textos de autoria de juristas com produção bibliográfica reconhecida 

nacional e internacionalmente. 

O atendimento desses critérios não garante a aceitação do trabalho 

para publicação na BDJur. O texto será submetido para avaliação da Comissão 

Especial para Aquisição, Alienação e Desfazimento de Documentos 

Bibliográficos, que analisará, com base na Política de Desenvolvimento do 

Acervo da Biblioteca, a pertinência do conteúdo para composição do acervo da 

Biblioteca do STJ com vistas ao atendimento das necessidades de informação 

dos ministros e servidores do STJ. Portanto a análise feita pela Comissão não 

está direcionada à avaliação da qualidade acadêmica dos trabalhos 

apresentados.  

O trabalho deverá ser enviado para o e-mail bdjur@stj.jus.br. A Seção 

de Biblioteca Digital (SEBID) enviará resposta para o autor sobre a aceitação ou 

não do trabalho em até 30 dias contados da data de recebimento do arquivo da 

publicação.  

Se o trabalho for aceito para publicação, a SEBID enviará para o autor  

as  Regras para Formatação do Arquivo e o Formulário de Autorização para 

Publicação na BDJur, que deverá ser preenchido, assinado e enviado para BDJur 

juntamente com o arquivo formatado.  
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