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ANEXO IV 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CESSÃO DE DIREITOS 

 
Declaro que as informações acima apresentadas são verdadeiras e de minha inteira 

responsabilidade, e que qualquer inexatidão nesta declaração implicará no cancelamento da 

inscrição. Também declaro para os devidos fins que concordo com a cessão dos direitos 

autorais da obra proposta no edital deste Concurso para exibições sem fins lucrativos, de 

iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. 

 

______________________________________ 

Assinatura do responsável pelo vídeo 

 

 

 
DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Declaro, para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação 

vigente, que eu,......................................................................................(indicar corretamente o 

nome, a nacionalidade, o estado civil e profissão), portador do RG n
o
. ................... inscrito no 

CPF sob o n
o
....................................., residente e domiciliado(a) à Rua 

.........................................................................................................................n
o
. ..., Bairro 

......................., Município de ................................, Estado de ..........................., CEP 

......................................., sou o autor(a) e detentor(a) dos direitos autorais da obra: 

....................................................................................................................... e que, nos termos 

dos artigos 28 a 33 da Lei Federal n
o
. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos 

Autorais) declaro que se trata de obra inédita e que corresponde com exatidão à descrição, o 

vídeo que está sendo encaminhado por mim para participação no concurso de seleção de obra 

audiovisual, cujo tema é “Violência contra as Mulheres: O que fazer?”, realização do 
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Governo do Estado da Paraíba, por intermédio da Secretaria de Estado da Mulher e da 

Diversidade Humana. 

 

 (local), ..................................................de .............................................. de ................. 

 

 

 
 


