
 
 

 
DECLARAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS 

 

Eu, ................................................................, portador (a) do RG. nº ...................., 

inscrito no CPF/MF nº ...................................................., membro do  Laboratório de 

Educação e Pesquisa Contábil do Programa de Pós-Graduação em Contabilidade 

(PPGCONT) liderado pelos Professores Dr. Romualdo Douglas Colauto e Dr. Flaviano 

Costa do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Paraná, 

certificado pela Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa da Universidade Federal do 

Paraná, declaro para os devidos fins que: 

 

i. Tenho conhecimento das normas jurídicas aplicáveis em caso de plágioi, 

constantes na Constituição Federal, artigo 5º, XXVIIii e Código Penal 

Brasileiro no seu artigo 184iii 

ii. Que os direitos autorais possuem natureza jurídica de bens móveis, conforme 

preceitua o art. 3° da Lei 9610/98. É considerado autor pessoa física 

criadora da obra literária, artística ou cientifica (art. 11). Pertencem aos 

autores os direitos morais e patrimoniais relativos a obra que criou (art. 22), 

cabendo-lhes o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor a obra. (art.28). 

 

iii. Com exceção das citações diretas e indiretas claramente indicadas e 

referenciadas, este trabalho foi escrito por mim e, portanto não contém 

plágio, mas sim resultado da investigação que realizei e que a utilização de 

contribuições ou textos alheios está devidamente referenciada.  

 

iv. Estou consciente que a utilização de material de terceiros incluindo uso de 

paráfrase sem a devida indicação das fontes será considerado plágio, e 

estarei sujeito à processo administrativo da Universidade Federal do 

Paraná (UFPR); 

 

v. Além das ações administrativas, estou ciente de que, a violação ao direito 

autoral gerará sanções e penas civis e criminais.  

 

Por ser verdade, firmo a presente. 



 
 

 

Curitiba/PR, .......de ................... de 20........... 

 

 

_________________________________________________ 

Nome, RG e assinatura do pesquisador 

 

 

Prof. Romualdo Douglas Colauto        Prof. Flaviano Costa    

            

                                                           
i Reprodução, total ou parcial, da propriedade intelectual de alguém, inculcando-se o criador da idéia ou da forma. 

Constitui crime contra a propriedade imaterial violar direito de autor de obra literária, científica ou artística. 

ii Constituição Federal no art. 5º, XXVII, assegura que “aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 

publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar”. 

iii O crime de plágio está tipificado no art. 184 do Código Penal, pela leitura in verbs: 

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos: 

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. 

§ 1o Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou 

processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista 

intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente: 

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 2o Na mesma pena do § 1o incorre quem, com o intuito de lucro direto ou indireto, distribui, vende, expõe à venda, 

aluga, introduz no País, adquire, oculta, tem em depósito, original ou cópia de obra intelectual ou fonograma 

reproduzido com violação do direito de autor, do direito de artista intérprete ou executante ou do direito do produtor de 

fonograma, ou, ainda, aluga original ou cópia de obra intelectual ou fonograma, sem a expressa autorização dos 

titulares dos direitos ou de quem os represente. 

§ 3o Se a violação consistir no oferecimento ao público, mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro 

sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para recebê-la em um tempo e lugar 

previamente determinados por quem formula a demanda, com intuito de lucro, direto ou indireto, sem autorização 

expressa, conforme o caso, do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor de fonograma, ou de quem os 

represente: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

§ 4o O disposto nos §§ 1o, 2o e 3o não se aplica quando se tratar de exceção ou limitação ao direito de autor ou os 

que lhe são conexos, em conformidade com o previsto na Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, nem a cópia de 

obra intelectual ou fonograma, em um só exemplar, para uso privado do copista, sem intuito de lucro direto ou indireto. 


