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Anexo III

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM
________________________________________________________, residente e domiciliado à
________________________________________________________,
doravante
denominado
CEDENTE, e a EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO
FEDERAL – EMATER-DF, vinculada à Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural do Distrito Federal – SEAGRI, com sede e foro nesta Capital, situada no Parque Estação
Biológica Ed. EMATER – DF, CEP 70.770-915, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.509.612.0001-04,
doravante denominada CESSIONÁRIA. Por este instrumento particular de Cessão de Direitos, cede
como de fato cedido tem, à CESSIONÁRIA, acima nomeada e qualificada, o direito de uso de
imagem em materiais publicitários confeccionados pela EMATER-DF, nas condições abaixo
especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam concedidos à CESSIONÁRIA, os direitos de veiculação na mídia
impressa, televisiva, emissoras de rádio, sites na Internet e demais veículos de comunicação,
notadamente feiras, seminários, cursos e quaisquer outros meios de reprodução e comercialização,
inclusive publicação, em qualquer idioma e lugar, sem quaisquer restrição ou pagamento a título de
“mais valia”, os direitos de divulgação das ações realizadas pelo CEDENTE durante a
realização_________________________________________________________________________
_____________________________________________________
CLÁUSULA SEGUNDA: A divulgação de que trata a cláusula anterior pode ser tanto de imagem
como de som, voz, nome, apelido, CD, DVD, vídeos, dentre outros.
CLÁUSULA TERCEIRA: A cessão de direitos de uso de imagem que ora se opera não será onerosa,
podendo ser utilizada pela CESSIONÁRIA em qualquer tempo, lugar ou meio de comunicação.
CLÁUSULA QUARTA: Fica eleito o foro do Distrito Federal, em detrimento a qualquer outro por
mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente
instrumento. E, por estar de acordo com os termos e condições pactuadas, firma o presente em duas
vias, na presença das testemunhas abaixo.
Brasília, DF,

de

de 2017.

_______________________________________
CEDENTE
TESTEMUNHAS
1ª) _________________________
RG:

2ª)____________________________
RG:
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