INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Esta Cessão de Direitos Autorais se refere apenas as cinco gravuras inscritas e entregues
ao 6º Prêmio Ibema Gravura.
O objetivo desta Cessão de Direitos Autorais é permitir que a Ibema - Cia Brasileira de
Papel possa expor, divulgar e reproduzir as gravuras inscritas de forma cultural,
institucional e não comercial.
As obras enviadas para concorrer ao Prêmio Ibema Gravura não serão devolvidas ao
autor, sendo elas de propriedade da Ibema, passando automaticamente a integrar o
acervo de obras do prêmio.

CEDENTE:
_____________________________________________________________________
Nome completo

INSTITUIÇÃO:

CURSO:

_________________________________ __________________________________
NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

_________________________________ __________________________________
Se solteiro, incluir data de nascimento

RG:

CPF:

_________________________________ __________________________________
Número e Estado de emissão

ENDEREÇO:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
E-MAIL:

TELEFONE:

_________________________________ __________________________________
OBRA:
_____________________________________________________________________
Título da obra, se houver

CESSIONÁRIA: IBEMA – COMPANHIA BRASILEIRA DE PAPEL, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o nº 80.228.885/0001-10, com sede na Rua Padre
Anchieta, 2310, 6º Andar, Edifício La Defense – Bigorrilho – CEP 80730-000 – Curitiba,
Paraná.

As partes, de comum acordo e nos termos do Regulamento do Prêmio Ibema Gravura, têm
entre si justo e contratada a presente cessão de direitos autorais, que reger-se-á pelas
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA: O(A) CEDENTE declara ser o(a) único(a) autor(a) e legítimo(a)
titular de direitos autorais sobre a OBRA indicada preambularmente, podendo, pois, dela
dispor a qualquer título, inclusive ceder os direitos patrimoniais a ela inerentes.
CLÁUSULA SEGUNDA: O(A) CEDENTE cede definitivamente à CESSIONÁRIA neste
ato, em caráter exclusivo, irretratável, irrevogável, universal e gratuito, todos os direitos
patrimoniais que lhe são inerentes na condição de autor da OBRA, nos termos
estabelecidos ao longo deste contrato.
Parágrafo primeiro: O(A) CEDENTE autoriza desde já a CESSIONÁRIA a promover, a
seu critério, a divulgação e exposição da OBRA ao público em geral na forma, local e pelo
tempo que desejar, a título oneroso ou gratuito, reconhecendo não ser-lhe devida qualquer
quantia a qualquer título.
Parágrafo segundo: A CESSIONÁRIA poderá, a seu critério, exibir o original da OBRA
em exposições nacionais ou internacionais, divulgar a OBRA em quaisquer mídias, sejam
elas impressas ou on-line, inclusive revistas, jornais e outros periódicos, exibir e permitir a
terceiros a exibição de versões digitalizadas da OBRA em quaisquer veículos na internet,
tais como sites, blogs, comunidades virtuais e outras ferramentas de comunicação, e
reproduzi-la em catálogos impressos ou digitais, folders e flyers, dentre outros materiais
promocionais e de divulgação, cadernos, fichários, calendários e mostruários, bem como
fixá-la em quaisquer outros meios ou suportes existentes, inclusive em vídeos de qualquer
espécie.
Parágrafo terceiro: A CESSIONÁRIA poderá exibir e permitir a terceiros a exibição de
versões digitalizadas da OBRA em quaisquer veículos na internet, inclusive distribuir
cópias virtuais da OBRA ao público em geral, em qualquer formato, mediante
disponibilização desta para download.
Parágrafo quarto: O(A) CEDENTE reconhece expressamente que a presente cessão não
lhe acarreta automaticamente qualquer direito à premiação prevista no Regulamento do
Prêmio Ibema, devendo a OBRA submeter-se aos critérios de avaliação constantes do
Regulamento.
CLÁUSULA TERCEIRA: O(A) CEDENTE declara que sobre a OBRA não pairam
quaisquer ônus ou contratos que impeçam a presente cessão ou a sua posterior utilização,
respondendo ainda pela originalidade da OBRA e declarando que a mesma não viola
direitos autorais de terceiros.
Parágrafo único: O(A) CEDENTE será responsável frente à CESSIONÁRIA e/ou a
terceiros por perdas e danos a que der causa decorrentes do inadimplemento desta
cláusula, assegurando a esta desde já o devido re-embolso em eventual ação de regresso.
CLÁUSULA QUARTA: Por esta cessão fica a CESSIONÁRIA habilitada a utilizar a OBRA
por todos os formatos existentes, para fins comerciais ou não-comerciais, podendo fixá-la,
no todo ou em partes, em quaisquer suportes, tangíveis ou intangíveis, tais como mas não
se limitando a CD-ROM, DVD, mídia impressa ou eletrônica e e-book, dentre outros
mencionados nos parágrafos da cláusula segunda, podendo também disponibilizá-la na
internet.

Parágrafo único: As utilizações acima descritas não estarão condicionadas a qualquer
tipo de limite, podendo a CESSIONÁRIA fazer uso das faculdades que ora lhe foram
conferidas a seu livre critério.
CLÁUSULA QUINTA: A CESSIONÁRIA obriga-se a manter a integridade da OBRA,
utilizando-a sem nenhuma espécie de alteração.
CLÁUSULA SEXTA: A presente cessão é total e definitiva e se faz em caráter irrevogável
e irretratável.
CLÁUSULA SÉTIMA: Pela natureza desta cessão, poderá a CESSIONÁRIA, a qualquer
tempo e a seu critério, ceder e transferir a terceiros a qualquer título os direitos aqui
cedidos total ou parcialmente, sem que por isso seja devida qualquer quantia ao(à)
CEDENTE.
CLÁUSULA OITAVA: As partes elegem o Foro Central da Comarca da Região
Metropolitana de Curitiba, Estado do Paraná, para dirimir eventuais questões oriundas do
presente pacto, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por estarem assim justas e contratadas, firmam as partes a presente avença em duas
vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também a subscrevem,
para que produza os devidos efeitos jurídicos.

Curitiba, _____, de _____________________de 2016.

_____________________________________
CEDENTE

_________________________________
CESSIONÁRIA
CEDENTE assistido por: ( ) Pai ( ) Mãe

Nacionalidade:

Nome:
Ocupação:

RG:

CPF:

Endereço:

Testemunhas:
_________________________________

_________________________________

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

