
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE TEXTO EM OBRA COLETIVA 
 
  
 
 
CEDENTE/AUTOR: 
NACIONALIDADE: 
DATA DE NASCIMENTO: 
ESTADO CIVIL: 
PROFISSÃO: 
RG: 
CPF: 
ENDEREÇO:  
CIDADE: 
ESTADO:  
CEP:  
E-MAIL: 
TELEFONE: 
 
 
 
CESSIONÁRIO(A)/ORGANIZADOR(A): 
NACIONALIDADE: 
DATA DE NASCIMENTO: 
ESTADO CIVIL: 
PROFISSÃO: 
RG: 
CPF: 
ENDEREÇO:  
CIDADE: 
ESTADO:  
CEP:  
E-MAIL: 
TELEFONE: 
 
 
 Por meio deste presente termo de cessão de direitos de uso, _______________, 

doravante denominada CEDENTE/AUTOR(A), autoriza , em caráter exclusivo e isento de 

qualquer ônus, o uso de seu(s) texto(s) ora intitulado de: 

______________________________________ para publicação em obra coletiva a ser organizada 

por ___________________, doravante denominada CESSIONÁRIO(A)/ORGANIZADOR(A), 

intitulada de EdUFERSA – EDITORA UNIVERSITÁRIA. 

 O(A) CEDENTE declara que (o)s texto(s) em questão é(são) de sua autoria pessoal, 

responsabilizando-se, portanto, pela originalidade do(s) mesmo(s), bem como por sua revisão e 

dá ao (a) CESSIONÁRIO (A), plenos direitos para a escolha do editor, bem como os meios para a 

publicação, reprodução e divulgação, tiragem, formato, enfim observando o que for necessário 

para que a publicação seja efetivada, sempre respeitando o disposto na Lei 9.610 de 1998. No 

caso do referido texto fazer parte de outra obra com contrato em alguma editora(s), o CEDENTE é 

responsável pela autorização de publicação na obra supracitada. 



 O(A) CESSIONÁRIO(A) se compromete a zelar pela qualidade editorial da publicação, 

garantindo que os conceitos e o pensamento do(a) CEDENTE/AUTOR(A) permaneçam fiéis aos 

originais. 

 Esta cessão vigora a partir da presente data, perdurando pelo mesmo prazo de vigência do 

respectivo contrato de edição da obra da qual será parte integrante, respeitando o limite de cinco 

anos. Poderá ainda o CESSIONÁRIO(A) realizar neste período quantas edições e reimpressões 

da obra julgar conveniente. 

 O(A) CEDENTE receberá pela cessão dos direitos, especificados neste termo, a 

quantidade de __(_____) exemplares da publicação que for realizada. 

 E, por estarem assim justos e combinados, assinam o presente termo, em três vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas que também o subscrevem, para os devidos 

fins de direito. 

  

 

Mossoró-RN, 06 de dezembro de 2011. 

 

  

________________________    _________________________ 

                           

               (CEDENTE)            (CESSIONÁRIO(A)/ORGANIZADOR(A) 

  

 

TESTEMUNHAS: 

 

1. ______________________    2._______________________ 

NOME:       NOME: 

CPF:        CPF:  

 

 

 

 


