
 
PODER JUDICIÁRIODO MARANHÃO

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
DIRETORIA DO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA

EDITAL PARA IV EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA INTEGRAÇÃO E CIDADANIA:
Um amor de Mãe!

Edital 04 / 2017 – Diretoria do Fórum Desembargador Sarney Costa 

O diretor do Fórum Desembargador Sarney Costa, do Termo Judiciário de São Luís,
da Comarca da Ilha de São Luís, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital
para seleção de trabalhos para a IV Exposição Fotográfica Integração e Cidadania:  Um
amor de Mãe, a ser instalada na Galeria Celso Antônio de Menezes no Fórum de Justiça de
São Luís e que seguirá as normas estabelecidas neste regulamento.

1 Das disposições preliminares 

1.1 A Diretoria do Fórum de Justiça de São Luís informa aos fotógrafos e artistas visuais
maranhenses que estão abertas as inscrições para a IV Exposição Fotográfica Integração e
Cidadania: Um amor de Mãe;

1.2  Poderão  ser  inscritos  trabalhos  fotográficos  na  categoria  amadora  ou  profissional,
contendo  um  exemplar  de  fotografia  ou  obras  seriadas  compostas:  dípticos,  tríticos,
políticos, multisseriados. A técnica deve  ser especificada no ato da inscrição da obra, que
deve ser apresentada como uma unidade contendo um nome e uma ficha técnica. No ato da
inscrição os trabalhos deverão estar concretizados, prontos para a etapa de seleção;

1.3 Os artistas inscritos deverão ter mais de 18 anos;

1.3.1.  Caso  haja  interesse por  participação  de menores  de 18 anos,  estes  deverão  ter
autorização expressa dos pais ou responsáveis, que assumirão todas as responsabilidades
e obrigações expressas neste Edital;

 1.3.2 O artista menor de 18 anos deverá comparecer acompanhado do responsável legal e
apresentar documentação comprobatória da filiação no ato da inscrição;

1.4 Cada artista poderá inscrever até de 10 (dez) trabalhos;

1.4.2 Os arquivos devem ser enviados eletronicamente durante a primeira fase de inscrição
e seleção;

 1.5 A IV Exposição Fotográfica Integração e Cidadania: Um amor de Mãe será sediada no
Fórum  Desembargador  Sarney  Costa,  situado  na  Avenida  Carlos  Cunha,  s/nº,  Bairro
Calhau; 

1.6 Os trabalhos ficarão expostos de 08 a 12 de maio do corrente ano. 



1.7. A Comissão Organizadora será presidida pelo Juiz Diretor do Fórum Desembargador
Sarney Costa, com auxílio da Comissão instituída pela Portaria Nº 278/2016.

2. Das inscrições 

2.1 As inscrições para a IV Exposição Fotográfica Integração e Cidadania: Um amor de Mãe
estarão abertas de 03 a 20 de abril de 2017;

2.2 As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas pelo e-mail: forumcultural@tjma.jus.br;

2.3 É de responsabilidade única e exclusiva do artista inscrito a veracidade das informações
por ele prestadas no ato de inscrição e a observância e regularização de toda e qualquer
questão concernente à Lei de Direitos Autorais (Lei Federal no 6.910/98), no que se refere à
documentação encaminhada, bem como às obras apresentadas nesta Exposição.

2.4 Para formalizar a inscrição deverão ser apresentados:

a)  Formulário de inscrição devidamente preenchido, cujo modelo segue anexo a este
edital (Anexo 1);

b) Arquivos fotográficos em baixa resolução com dimensão máxima de 2000 pixels, 72
dpi;  

c) Dados técnicos de cada foto, juntamente com o formulário de inscrição e termo de
cessão de direitos de uso de imagens (Anexo 3), devidamente preenchido, para o e-
mail: forumcultura@tjma.jusbr;

d) A ficha técnica que acompanhará cada fotografia deverá conter o nome do autor, o
ano, a técnica e a dimensão, bem como quaisquer outros aspectos considerados
relevantes pelo autor; 

e) Caso  o  artista  inscreva  um  ensaio  fotográfico,  sugere-se  que  este  esteja
acompanhado de release sobre o perfil do trabalho;

f) Indicar, entre os trabalhos expostos, um a ser doado para Galeria Permanente do
Fórum Desembargador Sarney Costa, conforme certidão de doação (Anexo 6);

g) Apresentar os documentos anexos deste edital em formato digital e salvos em PDF,
os quais serão apresentados em caso de aprovação;

h) Em caso de dúvida de natureza técnica,  que diga respeito ao envio da inscrição
online, o artista poderá contatar a comissão por email: forumcultura@tjma.jus.br;

2.5  Não  serão  aceitas  obras  realizadas  com  materiais  perecíveis  ou  adulteráveis,  que
prejudiquem a apresentação de outros trabalhos ou comprometam a integridade física do
local, das instituições e dos funcionários envolvidos na Exposição Fotográfica Integração e
Cidadania e do público em geral. 



2.6 Não serão aceitas obras com conteúdo considerado inapropriado, que contenham
temas com manifestações sexuais, discriminatórias ou, ainda, que atentem contra o
pudor público e contra o decoro exigido no ambiente da administração pública.

2.7 Não serão aceitas obras que já tenham participado das outras edições na Galeria Celso
Antônio de Meneses.
 

3 Da Seleção das Obras 

3.1 As propostas inscritas serão analisadas por uma Comissão Organizadora e os artistas
selecionados serão contatados em até 05 (cinco) dias após o encerramento das inscrições; 

3.1.1 Serão selecionadas, de cada autor, no máximo 05 (cinco) fotos.

3.2  A  decisão  da  Comissão  Organizadora  da  IV  Exposição  Fotográfica  Integração  e
Cidadania é soberana não cabendo, portanto, recursos por parte dos artistas inscritos; 

3.3 O resultado da seleção será divulgado via e-mail em até cinco dias após o final das
inscrições;

3.4 O artista selecionado deverá entregar o material impresso pronto para a exposição. Os
custos de impressão e molduras serão de responsabilidade do autor. 

3.4.1  O  tamanho  de  cada  foto  ficará  a  critério  do  autor,  não  podendo  ultrapassar  as
seguintes medidas: bidimensionais - 3,0 (três metros) de largura e 2, 0 m (dois metros) de
altura; Tridimensionais - 3,0 (três metros) de largura e 2,0 m (dois metros) de altura e 0,50 m
(cinquenta centímetros) de profundidade.

3.4.2 Recomendam-se molduras de madeira, alumínio ou similares. Não é obrigatório o uso
de vidro.

4 Da Montagem/Desmontagem da Exposição 

4.1. A IV Exposição Fotográfica Integração e Cidadania será aberta no dia 08/05 e vai até 12
de maio de 2017;

4.1.1  A  data  estipulada  no  item  anterior  poderá  ser  alterada  a  critério  da  Comissão
Organizadora, devendo a nova data ser informada a todos os artistas selecionados;

4.2  As  datas  e  horários  para  entrega,  montagem  e  retirada  das  obras  no  Fórum
Desembargador Sarney Costa serão definidas pela Comissão Organizadora;

 4.2.1 A responsabilidade do transporte das obras até o local da Exposição será de cada
autor, bem como a retirada ao final da Exposição; 

4.2.2 A Comissão Organizadora cederá toda estrutura necessária para instalação das obras,
bem como disponibilizará equipe de apoio para montagem e desmontagem; 

4.3 Considerando a data da inauguração da Exposição,  08 de maio de 2017  as obras
deverão estar devidamente instaladas até as 17h do dia 5 de maio de 2017;

4.4 A entrega das obras poderá ser feita  no horário das 08h às 16h na Sala do Fórum
Cultural, que funciona na Ala 1, no primeiro andar do Fórum Desembargador Sarney Costa,



no bairro do Calhau. O material será conferido com os arquivos selecionados pela Comissão
Organizadora no ato do recebimento, na presença do artista;
  
4.5  Os  artistas  selecionados  receberão,  ao  final  da  exposição,  um  certificado  de
participação; 

4.6 Os autores devem ceder os direitos autorais da(s) imagem (s) para uso por parte da
organização do evento em atividades de divulgação da exposição. Da mesma forma, a foto
impressa doada poderá ser usada em outras atividades culturais e artísticas. A Comissão se
compromete a sempre que usar as fotografias de seu acervo, publicar o devido crédito do(s)
autor(es) das imagens;

5 Das disposições finais 

5.1 No caso dos trabalhos a serem expostos, todas as obras integrantes do acervo deverão
ficar expostas pelo período determinado, não podendo ser retirada antes, ainda que haja
interesse de clientes pela sua aquisição; 

5.2 As obras expostas poderão ser negociadas e reservadas para clientes interessados,
desde que seja obedecido o prazo do item anterior; 

5.3 O espaço onde ficará cada obra será definido pela Comissão Organizadora, limitando-se
à área reservada para a Exposição;
 
5.4  Não  haverá  remuneração  ou  contrapartida  por  parte  do  Poder  Judiciário,  nem  por
qualquer de seus órgãos, assim como não será cobrado qualquer valor dos artistas para
aderir ao projeto; 

5.4.1 A obra a ser doada deverá ser indicada no ato da inscrição, conforme estabelecido na
alínea “e” do item 2.4.

5.6. A segurança das obras correrá por conta da Diretoria do Fórum, que designará pessoal
competente para cuidar da Exposição, conforme orientação do juiz Diretor do Fórum de São
Luís, que também responderá pela coordenação da Comissão Organizadora; 

5.7 O artista poderá, a seu critério e arcando com as despesas decorrentes, enviar convites
ao seu público de interesse, bem como realizar outras ações de promoção de sua mostra,
sendo vedada a realização de eventos no espaço reservado para a Exposição; 

5.8 Em caso de desistência,  o artista deverá comunicar por escrito,  antes do resultado,
sendo substituído por outro, a critério da Comissão Organizadora; 

5.9 A realização da inscrição para seleção implica na aceitação de todas as cláusulas deste
edital; 

5.10 Não serão aceitas obras no ato da inscrição;
 
5.11 Casos omissos serão analisados pela Comissão Organizadora.

6 Cronograma
Inscrições: 03 a 20 de abril;



Resultado da seleção: 24 de abril;
Entrega das obras selecionadas: até 3 de maio;
Abertura da Exposição: 8 de maio no Hall do Fórum;
Retirada da Exposição: 12 de maio.

Dê-se ciência. Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

Gabinete da Diretoria do   Fórum Des. Sarney Costa. 

São Luís, 01 de abril de 2017.

SEBASTIÃO JOAQUIM LIMA BONFIM
Diretor do Fórum de São Luís 



PODER JUDICIÁRIODO MARANHÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DIRETORIA DO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA

ANEXO I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

 Este  formulário  tem  a  finalidade  única  de  servir  como  instrumento  de  inscrição  de
fotógrafos, candidatos à seleção de trabalhos que comporão a  IV Exposição Fotográfica
Integração  e  Cidadania:  Um  amor  de  Mãe,  a  ser  instalada  no  Fórum  Desembargador
Sarney Costa. Seu preenchimento manifesta a aceitação das regras estabelecidas no Edital
04/2017 da Diretoria do Fórum Desembargador Sarney Costa. Todos os campos são de
preenchimento obrigatório e em letra de forma. 

1. Informações sobre o fotógrafo

 Nome:__________________________________________________________
RG:______________________________ CPF:______________________________
Endereço (Rua/Av.):____________________________________________________
Nº.: ______CEP: ____________ Cidade: _____________________, 
Estado: ______. Telefones: fixo ( ) _______ - _______ celular ( ) _______ - _______
Email: ____________________________ 

2. Subtema das imagens 
______________________________________________________________

3. Títulos das fotos 
a) ___________________________________________________________________ 
b) ___________________________________________________________________
 c) ___________________________________________________________________ 
d) ___________________________________________________________________ 
e) ___________________________________________________________________ 
f) ___________________________________________________________________ 
g) ___________________________________________________________________ 
h) ___________________________________________________________________
 i) ___________________________________________________________________
j) ___________________________________________________________________.

Declaro  ser  de minha  inteira  responsabilidade a  inscrição das referidas  imagens
descritas neste formulário, cujas cópias seguem anexas para avaliação, estando de
acordo com o inteiro teor do Edital 04/2017 da Diretoria do Fórum Desembargador
Sarney Costa.

São Luís, ___ de ___________ de 2017.

__________________________________________
Assinatura do artista



PODER JUDICIÁRIODO MARANHÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DIRETORIA DO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA

ANEXO II – AUTORIZAÇÃO DOS PAIS OU RESPONSÁVEIS LEGAIS

Eu,  ______________________________________________________,  residente  e
domiciliado  na  __________________________________________
_______________________________________________________________,  portador
do  CPF  ____________________________,  autorizo  o  menor
________________________________________________________,  do  qual  sou
responsável legal,  a participar da  IV Exposição Fotográfica Integração e Cidadania:  Um
amor  de  Mãe,  a  ser  instalada no  Fórum Desembargador  Sarney  Costa,  nesta  capital.
Como  responsável  legal,  estou  ciente  das  regras  de  participação  e  assumo  todos  os
compromissos e exigências expostos no edital, bem como comprovo serem verdadeiras
todas as informações prestadas neste formulário, bem como nos demais documentos
apresentados, sob pena da aplicação das sanções legais. 

São Luís, ____ de ____________ de 2017.



PODER JUDICIÁRIODO MARANHÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DIRETORIA DO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA

ANEXO III - AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGENS DAS OBRAS

Eu,____________________________________________________________,CPF
_____________________, autorizo o uso para fins de divulgação por parte da Assessoria de
Comunicação da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão das imagens das obras de minha
autoria selecionadas para compor a IV Exposição Fotográfica Integração e Cidadania:  Um
amor de Mãe. A divulgação poderá ter caráter publicitário ou jornalístico, sempre almejando
ao interesse público, e poderá ocorrer junto aos veículos de comunicação local e nacional. 

São Luís, ____ de ____________ de 2017.

______________________________________
(assinatura do responsável)



PODER JUDICIÁRIODO MARANHÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DIRETORIA DO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA

ANEXO IV – AUTORIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE OBRA COLETIVA

OBS.: Esta declaração deverá ser entregue somente nos casos em que um, ou mais, coautor
da obra não participar da IV Exposição Fotográfica Integração e Cidadania: Um amor de Mãe.
Esta  declaração  é  única,  valendo  somente  para  um  coautor,  sendo  obrigatórias  tantas
declarações  quantos  forem  os  coautores.
Eu,____________________________________________________________,  CPF
______________________________,  coautor  da(s)  obra(s)
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
autorizo  a  utilização  da  mesma  pelo  artista  ____________________________
____________________________  na  Exposição  Fotográfica  Integração  e  Cidadania:  Um
amor de Mãe, do Fórum Desembargador Sarney Costa. 

São Luís, ____ de ____________ de 2017.

______________________________________
(assinatura do artista coautor)



PODER JUDICIÁRIODO MARANHÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DIRETORIA DO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE AUTORIA DAS OBRAS

Eu,  ______________________________________________________,  declaro  ser  o  autor
das obras inscritas no processo seletivo referente ao Edital 04/2014 da Diretoria do Fórum
Desembargador Sarney Costa, cuja finalidade é a participação na  IV Exposição Fotográfica
Integração e Cidadania: Um amor de Mãe. Estou ciente que responderei às sanções cíveis e
criminais  em  caso  de  apropriação  intelectual  indevida  de  obra  de  terceiros,  conforme
legislação vigente de proteção à propriedade intelectual e autoral. 

São Luís, ____ de ____________ de 2017.

________________________________
(assinatura do artista)



PODER JUDICIÁRIODO MARANHÃO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

DIRETORIA DO FÓRUM DESEMBARGADOR SARNEY COSTA

ANEXO VI – TERMO DE DOAÇÃO DE OBRA

Eu,____________________________________________________________,  CPF
________________________,  autorizo  a  doação  da  obra  __________________
____________________________________________________________________,  com
as  dimensões  ___________________  de  minha  autoria  e  propriedade,  para  compor  a
galeria artística permanente do Fórum Desembargador Sarney Costa. 

São Luís, ____ de ____________ de 2017.

 ______________________________________
(assinatura do artista)
















