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Por este instrumento, eu, _______________________________________________________, 

RG no. ________________ e CPF nº __________________, CEDO, nos termos da Lei, os direitos 

autorais patrimoniais da obra indicada abaixo, à FAECE, Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará 

e ao professor José Musse Costa Lima Jereissati que poderão divulgar a referida obra em qualquer 

meio de comunicação ou mídia, conforme lhes aprouver. 

 

Título: ________________________________________ 

 

Coautores: 

__________________________________________________________________________  

     

 

Declaro ainda que o trabalho é de minha autoria, não depende de autorização de terceiros, não 
está registrado em nenhuma editora, nem foi objeto de contrato de cessão de direito celebrado com 
terceiros, tornando-me o único responsável pela prova de veracidade das informações acima 
prestadas. Ademais, responsabilizo-me legalmente pelos documentos e materiais apresentados. E 
por assim ser expressão da minha vontade, firmo a presente em duas vias de igual teor. 
 

 

Fortaleza, ______/______/2019 

 

 

 

ASSINATURA DO CEDENTE: _____________________________________________  
                                                                                                   (Assinatura do autor da Imagem) 

 
 
 
 



 
 

 

TERMO DE CESSÃO DE 
DIREITOS AUTORAIS E 

AUTENTICIDADE DE 
OBRA ARTÍSTICA 

  

 
 
 
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E AUTENTICIDADE DE OBRA ARTÍSTICA 
 
 

Por este instrumento, eu, _______________________________________________________, 

RG no. ________________ e CPF nº __________________, CEDO, nos termos da Lei, os direitos 

autorais patrimoniais da obra indicada abaixo, à FAECE, Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará 

e ao professor José Musse Costa Lima Jereissati que poderão divulgar a referida obra em qualquer 

meio de comunicação ou mídia, conforme lhes aprouver. 

 

Título: ________________________________________ 

 

Coautores: 

__________________________________________________________________________  

     

 

Declaro ainda que o trabalho é de minha autoria, não depende de autorização de terceiros, não 
está registrado em nenhuma editora, nem foi objeto de contrato de cessão de direito celebrado com 
terceiros, tornando-me o único responsável pela prova de veracidade das informações acima 
prestadas. Ademais, responsabilizo-me legalmente pelos documentos e materiais apresentados. E 
por assim ser expressão da minha vontade, firmo a presente em duas vias de igual teor. 
 

 

Fortaleza, ______/______/2019 

 

 

 

ASSINATURA DO CEDENTE: _____________________________________________  
                                                                                                   (Assinatura do autor da Imagem) 

 


