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ANEXO IV– TERMO DE RESPONSABILIDADE QUANTO AO 
USO DE IMAGENS, TEXTOS, VOZ E/OU DEPOIMENTOS 

 

Na condição de organizador(a) e/ou autor(a) e titular dos direitos autorais da 
obra _________________________________________________________ 
[título da obra], eu _______________________________________________, 
portador(a) do RG nº_________________, Órgão 
Expedidor/UF__________________, inscrito(a) no CPF sob o 
nº_________________________, natural de ________________________, 
residente e domiciliado(a) no endereço 
_______________________________________________________________
________________________________________________, DECLARO que, 
para a utilização de imagens, textos, voz e/ou depoimentos de autoria de 
terceiros na obra acima nominada, observei a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998, que trata de direitos autorais, porquanto estou ciente de que:“São 
obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer 
meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que 
se invente no futuro, tais como: 

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas; 

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras da mesma natureza; 

III - as obras dramáticas e dramático-musicais; 

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por 
escrito ou por outra qualquer forma; 

V - as composições musicais, tenham ou não letra; 

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; 

VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo ao 
da fotografia; 

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética; 

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; 



X - os projetos, esboços e obras plásticas concernentes a geografia, 
engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; 

XI - as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, 
apresentadas como criação intelectual nova; 

XII - os programas de computador; 

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, 
bases de dados e outras obras, que, por sua seleção, organização ou 
disposição de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual (Cf. Art. 7º da 
Lei nº 9.610/1998). 

DECLARO, também, que as imagens, textos, voz e/ou depoimentos cujos 
direitos autorais pertencem a terceiros, para integrar a obra acima referida de 
minha autoria e/ou organização, foram expressamente autorizadas por estes, 
obedecendo aos dispositivos da referida lei, e que estou ciente das sanções aí 
previstas em caso de violação. 

DECLARO, ainda, que, ao utilizar imagens, textos, voz e/ou depoimentos de 
terceiros na referida obra, observei o texto da Constituição Federal de 1988, 
tendo total conhecimento de que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação” (Cf. Art. 5º, Inciso X, da 
Constituição Federal de 1988), e que foi expressamente autorizado o uso de 
imagens, textos, voz e/ou depoimentos pelas pessoas retratadas ou citadas na 
obra acima identificada, de minha autoria e/ou organização, tudo de acordo 
com o texto constitucional. 

DECLARO, por fim, em conformidade com as normas e diretrizes do Edital nº 
__________, ser o único responsável pelo uso das imagens, textos, voz e/ou 
depoimentos apresentados na mencionada obra, estando isento o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), inscrito no CNPJ 
sob o nº 10.877.412/0001-68, de quaisquer responsabilidades, caso eu tenha 
infringido a lei. 

Salvador, ___ de __________ de 20__. 

 

__________________________________________________ 

[Nome completo do autor/organizador] 

 


