
 

 

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS SOBRE USO DE IMAGEM E VOZ 

Eu,___________________________________________________________________________, 
portador da Cédula de Identidade com RG. n.º ___________________ órgão emissor ________, e 
inscrito no CPF sob o n° _________________________, CEDO, gratuitamente, para os devidos 
fins, todos os direitos relativos ao uso de imagem e voz, bem como de direitos artísticos e autorais, 
em favor da UNIÃO CENTRO-OESTE DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, CNPJ n.º 
07.121.135/0021-06, pessoa jurídica de direito privado, organização religiosa, com filial na QSB 
04/05 Área Especial, Samdú Sul, Taguatinga, na cidade de Brasília, DF, CEP 72.015-540, 
cumprindo, ainda, esclarecer que a cessão de tais direitos ora mencionados, resultam de 
participação voluntária e espontânea para a gravação dos programas de cultos realizados dentro da 
nave da igreja, produzido para geração, comercialização, cessão onerosa ou não, distribuição e/ou 
veiculação através de endereço eletrônico (páginas da internet) e das mídias sociais tais como 
Facebook, Flickr, Instagram, Soundcloud e WhatsApp, bem como Youtube, além de execuções e/ou 
audições públicas em todos os suportes materiais, digitais ou virtuais videofonográficos existentes 
ou que venham a ser inventados, sem limitação de tempo ou território, total ou parcial, podendo a 
Cessionária comercializar qualquer produto oriundo da participação do(a) Cedente acima 
identificado, renunciando o mesmo ao recebimento de qualquer remuneração por sua participação 
e dos frutos provenientes da comercialização, cessão a terceiros ou qualquer outra modalidade de 
comércio ou não. 

Declaro, outrossim, que a referida CESSÃO DE DIREITOS, de caráter irrevogável e irretratável, 
compreende a cessão definitiva que lhes é feita, neste ato, do direito ao uso da imagem, voz, nome 
pessoal e artístico, com exclusividade, na forma como foi fixada na gravação do supracitado projeto, 
inclusive em compilações futuras e/ou relançamento e da imagem institucional, bem como em todas 
e quaisquer peças publicitárias e promocionais para divulgação do mencionado projeto, na íntegra 
ou em partes, em qualquer tipo de mídia, sem limitação de tempo ou território. No mesmo sentido 
encimado, declaro, expressamente, não possuir nenhuma restrição em razão de contrato de 
exclusividade com quaisquer pessoas jurídicas ou não, portanto, sendo-me permitido ceder os 
direitos previstos neste Termo. 

E por ser a expressão da verdade, assino abaixo como prova de sua exatidão. 

 

Taguatinga/DF, ______ de ________________________ de ____________. 

 

__________________________________________ 
Cedente 

 


