
 
Termos de Responsabilidade e de Isenção de Plágio 

 
Eu ______________________________________________________________________________ 

CPF ______________________________ Aluno (a) do Curso de_____________________________ 

Matrícula_______________________________, tendo como orientador (a) Professor 

(a)_______________________________________________________________________________ 

DECLARO, para todos os fins de direito e que necessários, que assumimos total responsabilidade 

pelo aporte ideológico e referencial conferido ao presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

intitulado: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Reforçando que o trabalho atende as normas técnica quanta as citações e parágrafos dos 

autores nele utilizados, apresentando a origem da ideia do autor com as respectivas obras e anos de 

publicação, indicados nas referências bibliográficas do referido TCC. 

Declaro, ainda, minha inteira responsabilidade sobre o texto apresentado isentado a IES, a 

Coordenação do Curso de ______________________________________________, a Banca 

Examinadora e o Orientador de todo e qualquer reflexo acerca da monografia. 

Estou ciente de que poderei responder administrativa, civil e criminalmente em caso de plágio 

comprovado do trabalho acadêmico desenvolvido. 

 
O código penal Brasileiro, em vigor, no Título que trata dos Crimes Contra a 
Propriedade Intelectual, dispões sobre o crime de violação de direito autoral 
– artigo 184 – que traz o seguinte teor: Violar direitos autoral: Pena – 
detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. E os parágrafos 1º e 2º, 
conseguiam, respectivamente: 
 
Se a violação consistir em reprodução, por qualquer meio, com intuito de 
lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte, sem autorização expressa 
do autor ou de quem o represente, [...]: Pena – reclusão, de 1 (um) a $ 
(quatro) anos, e multa, [...]. 
 
Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem vende, expões á venda, 
aluga, introduz no Pais, adquire, oculta, empresta, troca ou tem em 
depósito, com intuito de lucro, original ou cópia de obra intelectual, [...], 
produzidos ou reproduzidos com violação de direito autoral. (Lei nº 9.610, 
de 19.02.98, que altera e consolida a legislação sobre direitos autorais, 
publicada no D.O.U. de 20.02.98, Seção I, pág. 3.). 

 

 

Arapiraca, ______ de ____________ de _____________ 

 
 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do declarante (Legível) 


