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INSTRUMENTO DE CESSÃO DE DIREITOS PARA UTILIZAÇÃO DE IMAGEM E SOM.  
 

 

Pelo presente instrumento particular, _________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
Nacionalidade______________estado civil___________ profissão__________________ 
 
Com endereço ______________________________________nº______CEP__________ 
 
Cidade _____________Estado_____________________, doravante denominado 

CEDENTE, pelo presente instrumento, autoriza e cede, a título definitivo e gratuito e em 
caráter de colaboração pessoal, à UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 
autarquia em regime especial, inscrita no CNPJ sob Nº 46.068.425/0001-33, com 
sede na Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, Distrito de Barão Geraldo, Campinas, 
São Paulo doravante denominada Cessionária, os direitos da participação individual do 
CEDENTE (imagem, voz, performance, nome em artes e obras) e nas obras dele 
derivadas, a fim de que a CESSIONÁRIA possa, livre e desembaraçadamente, utilizar o 
resultado da aludida participação em toda e qualquer modalidade de utilização existente, 
sem limitação territorial, temporal e de número de emissões, tais como, mas não 
limitados à (i) publicação, exibição, transmissão, retransmissão, emissão, remissão, 
distribuição e reprodução por meio de geradoras, retransmissoras, reprodutoras, 
afiliadas, conveniadas e por qualquer outra emissora, retransmissora e operadora de 
rádio e televisão por elas autorizadas, aberta ou codificada, inclusive via internet, (ii) 
exibição em locais públicos e privados, (iii) home vídeo, (iv) comunicação eletrônica e 
digital (representação digital de sons e imagens), (v) projeção de qualquer espécie, 
inclusive em telas (circuito cinematográfico ou não), com ou sem o auxílio de 
equipamentos eletrônicos e de informática, sendo certo que poderá ser utilizada, em 
qualquer hipótese, toda e qualquer forma e processo de comunicação audiovisual ao 
público, independentemente do suporte material e processo de transporte de sinais 
(analógicos e/ou digitais), estes existentes e/ou que venham a ser criados, tais como, 
mas não limitado a: websites, cd-rom, cdi, rádio, videodiscos, dat, dvd, videocassetes, 
suportes de computação gráfica (todos estes entendidos como suportes materiais), 
difusão, transmissão e distribuição por meio de satélites artificiais, MMDS, cabo, telefonia 
móvel e qualquer outro meio de transporte sinais e dados. 
 
Por ser expressão de minha livre vontade, firmo o presente instrumento. 
 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, _____de___________ de 2015. 
 
 

Nome:__________________________________________________________________ 
RG:____________________________________________________________________ 
CPF:___________________________________________________________________ 
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