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TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

PATRIMONIAIS SOBRE O PROJETO DA EXPOSIÇÃO, 

TEXTOS E PROJETOS GRÁFICO E EXPOGRÁFICO 

DA EXPOSIÇÃO CINEJORNAIS QUE ENTRE SI 

CELEBRAM A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 

CULTURA E EQUIPE B ARQUITETURA, DESIGN E 

MULTIMÍDIA LTDA. - ME. 

Processo nº. 01-044.977/21-09 

IJ:  

A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.252.975/0001-56, 

estabelecida na Rua da Bahia, nº 888, Centro, Belo Horizonte/MG, doravante denominada 

CESSIONÁRIA, neste ato representada por sua Presidenta Interina, Fabíola Moulin Mendonça – CPF 

nº 540.794.626.20, de um lado e do outro EQUIPE B ARQUITETURA, DESIGN E MULTIMÍDIA 

LTDA. - ME, estabelecido à Rua Aguapeí, 87 - Serra, Belo Horizonte - MG, 30240-240, CNPJ 

10.756.839/0001-08, neste ato representado por  FERNANDO PACHECO DO NASCIMENTO, 

inscrito no CPF sob o nº 059.725.426-50,  doravante denominada CEDENTE, com fulcro no disposto 

no art. 49 da Lei federal 9.610/1998, art. 111 da Lei federal nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 17.140 

de 11/07/2019 resolvem celebrar o presente TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

PATRIMONIAIS, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objeto a cessão dos direitos autorais patrimoniais do projeto da 

exposição, textos e projetos gráfico e expográfico da Exposição Cinejornais. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS 

2.1. O CEDENTE, em caráter de exclusividade, de forma definitiva, total, irrevogável e irretratável, 

cede à CESSIONÁRIA todos e quaisquer direitos autorais patrimoniais sobre projeto da exposição, 

textos e projetos gráfico e expográfico da Exposição Cinejornais. 

2.2. Em face da cessão de direitos autorais referidas no item 2.1, a CESSIONÁRIA está autorizada a 

conferir aos projetos citados na cláusula primeira as mais variadas modalidades de utilização, fruição e 

disposição, sem qualquer restrição de espaço, tempo, idioma, quantidade de exemplares, número de 

veiculações, emissões, transmissões e/ou retransmissões. 

2.3. O conteúdo citado na cláusula 2.1. poderá ser utilizado pela CESSIONÁRIA, direta ou 

indiretamente, total ou parcialmente, em qualquer mídia ou meio físico, visual ou sonoro, inclusive 

eletrônico, cabo, fibra ótica, satélite, ondas e quaisquer outros existentes ou que venham a existir, e 

compreendendo, exemplificadamente, as seguintes atividades: fixação, reprodução, divulgação, 

publicação, comunicação, exposição, edição, reedição, emissão, transmissão, retransmissão, circulação, 

realização de versões e derivações, revisão, atualização, adaptação, inclusive em produção audiovisual, 

radiodifusão sonora e visual, exibição audiovisual, cinematográfica e por processo análogo, inclusão em 

base de dados, armazenamento em computador (inclusive para exibição pela internet ou por rede privada 

de computadores), microfilmagem e demais formas de armazenamento do gênero, bem como permitir a 

terceiros o acesso à mesma para fins idênticos, segundo suas normas. 

2.4. A cessão de direitos autorais de que trata o item anterior compreendem igualmente a utilização, 

fixação, reprodução e utilização do conteúdo citado na cláusula 2.1 pela CESSIONÁRIA em materiais 

e campanhas institucionais, revistas, jornais, televisão, mídia em geral, folhetos, relatórios, cartões 

postais, cartões de datas comemorativas, convites folders, livros, marcadores, agendas, cadernos, 

calendários, pôsteres, outdoors, back-light, front-light, compilações, fotografias, slides, catálogos, 

cartazes, produtos culturais, websites, disquetes, CD-ROM, DVD, exposições (itinerantes ou não) em 

quaisquer locais, conferências, palestras, mostras nacionais ou internacionais, ou outros materiais de 

qualquer natureza. 

2.5. A CESSIONÁRIA poderá conceder autorização de utilização a terceiros e/ou a quaisquer entidades 

sem fins lucrativos, sem obrigação de efetuar qualquer pagamento ao CEDENTE. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR 

A presente cessão de direitos opera-se a título gratuito, sem ônus. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

4.1. A cessão dos direitos autorais patrimoniais vigorará por todo o prazo de vigência dos direitos 

autorais patrimoniais sobre o “projeto da exposição, textos e projetos gráfico e expográfico da Exposição 

Cinejornais”, bem como por eventual prazo de proteção que venha a ser concedido por futura alteração 

legislativa. 

CLÁUSULA QUINTA – DO TERRITÓRIO 

5.1. A cessão dos direitos autorais patrimoniais sobre o “projeto da exposição, textos e projetos gráfico 

e expográfico da Exposição Cinejornais” serão válidas em todo território nacional. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, DADOS 

PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 

6.1. A CEDENTE obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, dados 

pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou da operação dos 

programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, 

durante o cumprimento do objeto descrito no presente Termo de Cessão. 

6.1.1. A CEDENTE obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando a 

segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou base de 

dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos acidentais ou 

ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra forma de tratamento 

não previstos. 

6.1.2. A CEDENTE deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento da 

informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e sigilo. 

6.1.3. A CEDENTE não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 

tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento. 

6.1.4. A CEDENTE não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 

escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do cumprimento 

do objeto deste instrumento. 

6.1.4.1. A CEDENTE obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o cumprimento 

do objeto descrito neste Termo de Cessão. 

6.1.4.2. A CEDENTE não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais e/ou 

base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do objeto deste 

instrumento. 

6.1.4.3. A CEDENTE deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse em razão 

do cumprimento do objeto deste instrumento tão logo não haja necessidade de realizar seu 

tratamento. 

6.1.4.4. A CEDENTE deverá notificar, imediatamente, a FMC no caso de vazamento, perda parcial 

ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

6.1.4.5. A notificação não eximirá a CEDENTE das obrigações e/ou sanções que possam incidir em 

razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

6.1.5. A CEDENTE, descumprindo os termos da Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente Termo de 

Cessão, ficará obrigada a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento por todo e qualquer dano 

e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela autoridade competente. 

6.1.6. A CEDENTE fica obrigada a manter preposto para comunicação com a FMC para os assuntos 

pertinentes à Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores. 
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6.1.7. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre a A CEDENTE e a FMC, bem como, entre 

a A CEDENTE e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores de serviços, sob 

pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e regulamentações posteriores, salvo 

decisão judicial contrária. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. A CEDENTE, sob sua responsabilidade, fornecerá à CESSIONÁRIA por escrito, os nomes, sinais 

convencionais ou pseudônimos que devam ser mencionados nas indicações de autoria e divulgação do 

“projeto da exposição, textos e projetos gráfico e expográfico da Exposição Cinejornais”, bem como seu 

título, se houver. 

7.2. Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e sucessores. 

7.3. É parte integrante deste instrumento o Anexo I contendo a descrição do “projeto da exposição, 

textos e projetos gráfico e expográfico da Exposição Cinejornais” e demais documentos que integram o 

Processo 01-044.977/21-09. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

8.1. É competente o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 

eventualmente emergentes em decorrência do presente termo. 

 

E por assim estarem justas e combinadas, declaram as partes aceitarem todas as disposições contidas 

nas cláusulas do presente termo e firmam este, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ________________ de 2021. 

Fabíola Moulin Mendonça 

Presidenta Interina da Fundação Municipal de Cultura 

Secretária Municipal de Cultura 

CESSIONÁRIA 

Fernando Pacheco do Nascimento 

Sócio da Equipe B Arquitetura, Design e Multimídia LTDA. – ME 

CEDENTE 
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