UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO USO DE REPRODUÇÕES DE DOCUMENTOS
conforme lei 12.527 de 18 de novembro de 2011.

Eu..........................................................................................................................,, do documento de
identificação: nº .................................................. órgão expedidor.........................e do CPF
nº................................, na qualidade de: (
) pessoa física, ou ( ) representante legal da pessoa
jurídica
............................................................................................,
CNPJ
nº...........................,domiciliado(a)na.........................................................................................................
............................................................................................e telefone.............................
DECLARA estar ciente:
a)
De
que
as
reproduções
dos
documentos
descritos
na
solicitação
nº
_______________________datada de._____________________ são de originais custodiados pela
Universidade Federal do Espírito Santo;
b) Da obrigatoriedade de, por ocasião da divulgação das referidas reproduções, mencionar sempre
que os respectivos originais pertencem ao acervo da UFES;
c) De que é responsável pela utilização dos documentos e de sua reprodução, tendo inteira e
exclusiva responsabilidade, no âmbito civil, penal e administrativo, a qualquer tempo, sobre danos
materiais ou morais que possam advir do uso das reproduções fornecidas, bem como das
informações nelas contidas, eximindo a UFES e seus agentes, de qualquer responsabilidade;
d) Do teor dos textos legais e das restrições, penalidades e sanções a que se referem as leis n°8.159
de 08.01.1991 (Lei de Arquivos) e Lei nº 12.527 de 18/11/2011 (Lei de acesso à Informação) e os
artigos 138 e 145 do Código Penal, artigo 20 do Código Civil, bem como do artigo 5º, inciso X, da
Constituição da República Federativa do Brasil.
e) De que as autorizações relativas a direitos autorais e de imagem, quando pertinentes, devem ser
solicitadas diretamente aos autores ou retratados;
f) De que, embora o serviço de busca e fornecimento da informação seja gratuito, na hipótese de
reprodução de documentos, poderá ser cobrado exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento
do custo dos serviços e dos materiais utilizados.
Por fim declara que as reproduções dos documentos aqui solicitadas serão utilizadas exclusivamente
para
a
seguinte
finalidade:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................
Vitória, .........de .............................. de ...........
..........................................................................

Primeira via recebida na UFES em ............./.........../..........

Assinatura e carimbo do Servidor:

