Termo de Cessão de Direitos Autorais
O(a) autor(a) freelancer conteudista <nome>, <estado civil>, <profissão>,
CPF <número do CPF>, Cédula de Identidade RG <número do RG>, residente e
domiciliado à <endereço contendo rua, número, complemento e bairro>, na
cidade de <nome da cidade>, estado <nome do estado>, doravante
designado(a) CEDENTE, por meio desta, cede e transfere Á ASC & DSC
EXPORTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ 34.030.666/0001-04,
denominada CESSIONÁRIA, os direitos autorais do curso <nome do curso>, nos
termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, da Constituição Federal de
1988 e nas condições descritas a seguir:
1. O CEDENTE declara que é autor(a) e/ou titular da propriedade dos direitos
autorais do curso submetido à publicação.
2. O CEDENTE declara que a obra não infringe direitos autorais e/ou outros
direitos de propriedade de terceiros, que a divulgação de imagens (caso as
mesmas existam) foi autorizada e que assume integral responsabilidade moral
e/ou patrimonial, pelo seu conteúdo perante terceiros.
3. O CEDENTE cede e transfere todos os direitos autorais relativos ao curso à
CESSIONÁRIA, notadamente os direitos de publicação, reprodução, edição,
adaptação, tradução, distribuição, impressão, comercialização, e outros,
previstos no art. 29 da Lei 9.610/98, para finalidade editorial, comercial,
educativa, técnica e cultural.
4. Fica a CESSIONÁRIA autorizada a promover quantas atualizações, totais ou
parciais, se fizerem necessárias e em qualquer parte do curso, bem como a
distribuição, inclusive no que se refere à circulação nacional ou estrangeira, ao
meio ou material utilizado no armazenamento, veiculação e distribuição do
curso.
5. A CESSIONÁRIA será investida de exclusividade sobre o curso, oponível
contra terceiros e contra o próprio autor, que não poderão reproduzi-la por
qualquer forma, sem que haja prévia autorização escrita por parte da
CESSIONÁRIA, durante o prazo de vigência deste instrumento.
6. A presente cessão autoriza a CESSIONÁRIA a transmitir os direitos de
utilização econômica do curso, contratando ou autorizando sua edição ou
atualização por terceiros. Permite também, ceder, de forma definitiva e
irrevogável, estes mesmos direitos de que passa a ser titular.
7. A presente cessão terá validade indefinida a partir do aceite destes termos,
salvo denúncia de quaisquer das partes.
8. O CEDENTE receberá, como contrapartida pela cessão dos direitos autorais,
o valor referente ao freelancer realizado para a criação deste curso.
Data: xx de xx de 20xx.
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