
CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 
(Este documento deve ser assinado pelo Proprietário Individual ou pelo Representante Autorizado.) 

Pelo presente, Eu (Nome por extenso) _________________________________________, (designado aqui 
como "Proprietário", "Eu", "me" ou "meu(s)/minha(s)") concordo com a Corel Corporation e seus 
diretores, executivos, representantes legais, afiliadas, sucessores e cessionários, incluindo aqueles que 
agem com sua permissão ou sob sua autoridade, incluindo seus funcionários, clientes, licenciados, 
contratados, subcontratados, compradores e agências (coletivamente chamados de "Corel"), da seguinte 
forma: 

a. Eu sou o Proprietário da Propriedade.  O termo "Proprietário" designa o proprietário legal ou a 
pessoa que recebeu do proprietário legal a capacidade jurídica plena para autorizar o uso e a 
execução desta Cessão de Direitos de Propriedade em seu próprio nome ou em nome da empresa 
proprietária da Propriedade.  O termo "Propriedade" designa o local e/ou a propriedade (imóvel 
ou propriedade intelectual) que aparece na Representação (conforme definição abaixo). 

b. Eu concedo irrevogavelmente à Corel o direito não exclusivo e o consentimento expresso para 
disponibilizar, copiar, usar, reutilizar, modificar, reproduzir, publicar, distribuir, divulgar, licenciar, 
vender, alugar, transferir, exibir publicamente, executar publicamente, transferir e/ou de outro 
modo transmitir qualquer reprodução de fotografias, vídeos ou representações artísticas da 
Propriedade e definidos no Anexo A deste documento, bem como qualquer imagem, fotografia, 
representação, negativo, transparência, impressão, informação digital ou marcas de 
identificação, total ou parcialmente derivados dos mesmos (coletivamente, a "Representação", 
incorporada ao Anexo A), para todas as finalidades, incluindo, entre outras, publicidade, 
comercialização, exibição, exposição e uso editorial, em todos os territórios, sem limite de 
duração, de qualquer maneira e por qualquer meio, incluindo as imagens gratuitas geradas 
eletronicamente. 

c. Eu concedo irrevogavelmente à Corel o direito de fazer alterações e/ou adições na 
Representação, sejam elas reais ou fictícias. 

d. Pelo presente, concordo em ceder e em renunciar a qualquer direito de inspecionar e aprovar os 
produtos ou as cópias finais usados em conexão com a Representação e/ou o uso que deles possa 
ser feito.  

e. Pelo presente, Eu libero e isento a Corel de toda e qualquer responsabilidade por qualquer 
distorção, desfoque, alteração, ilusão de ótica, uso em forma composta e/ou qualquer outro uso 
da Representação, intencional ou não, que possa ocorrer ou ser produzido no recebimento da 
Representação ou em qualquer processamento subsequente da mesma, bem como em qualquer 
publicação da mesma.  

f. Pelo presente, Eu libero e isento a Corel de qualquer reivindicação de compensação relacionada 
a qualquer forma de dano, previsível ou não, associado ao uso comercial ou artístico apropriado 
da Representação.  

g. Eu reconheço que a Corel pode ceder seus direitos a terceiros de acordo com os termos desta 
Cessão de Direitos de Propriedade.  

h. Em cumprimento das obrigações contratuais nos termos desta Cessão de Direitos de Propriedade, 
informações pessoais podem ser usadas ou divulgadas a terceiros apenas em relação a e para os 
fins de licenciamento (direto ou indireto) da Representação, a proteção de direitos ou a defesa 
de reclamações. Essas informações podem ser mantidas pelo tempo necessário para atingir esses 



fins, incluindo a sua transferência para países com leis diferentes de proteção e confidencialidade 
dos dados, onde elas possam ser armazenadas, acessadas e usadas. 

i. Esta Cessão de Direitos de Propriedade será regida pelas leis da Província de Ontário, Canadá. Se 
Eu for cidadão de um país da União Europeia ou da Suíça, da Noruega ou da Islândia, a legislação 
e os foros aplicáveis deverão ser aqueles do meu país de residência habitual.  Se qualquer 
disposição desta Cessão de Direitos de Propriedade for declarada nula, inválida ou inexequível em 
qualquer jurisdição, (i) essa disposição deverá ser interpretada como não aplicável para os efeitos 
de tal jurisdição; (ii) esta Cessão de Direitos de Propriedade deverá ser interpretada como 
concedendo o máximo possível de direitos sem violar a legislação da jurisdição e (iii) tal disposição 
será aplicável a todas as outras jurisdições relevantes.  

j. Ao assinar esta Cessão de Direitos de Propriedade, reconheço que, antes de firmar esta Cessão 
de Direitos de Propriedade, Eu a li na íntegra e a entendo, a assino voluntariamente, afirmo que 
tenho, no mínimo, 18 anos ou a maioridade em minha jurisdição de residência (o que for maior), 
tenho competência para assinar esta Cessão de Direitos de Propriedade em meu próprio nome e 
concordo com os termos e condições aqui contidos, o mesmo se aplicando a qualquer pessoa que 
me suceda como meu herdeiro ou cessionário.  Eu me comprometo a tomar todas as medidas 
necessárias dar pleno efeito a esta Cessão de Direitos de Propriedade.  

Informações da propriedade:  

Descrição da propriedade:  ________________________________________________ 
Endereço da propriedade (se aplicável):  ________________________________________________ 
Proprietário: ________________________________________________ 

 

Informações do signatário:  

Preencha a tabela abaixo se você for Representante Autorizado do Proprietário da Propriedade 
(incluindo representantes de Proprietário corporativo):   

Nome do Representante Autorizado  _________________________________________________ 
 

Cargo/Posição _________________________________________________ 
 

Nome do Proprietário _________________________________________________  
 

Endereço do Representante 
Autorizado 
 

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
E-mail do Representante Autorizado 

 
_________________________________________________ 
 

Data da Assinatura _________________________________________________ 
 
Assinatura do Representante 
Autorizado 

 
_________________________________________________ 

  
 



Preencha a tabela abaixo se você for o Proprietário Individual da Propriedade: 

Nome  _________________________________________________ 
 

Endereço  
(Se diferente do endereço da 
Propriedade)  

_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

 
E-mail 

 
_________________________________________________ 
 

Data da Assinatura _________________________________________________ 
 
Assinatura 

 
_________________________________________________ 

  
 

Testemunha:   
(Observação:  uma pessoa não pode ser testemunha da sua própria cessão.) 

Nome da Pessoa _________________________________________________ 
 

Assinatura  _________________________________________________ 
 

Data _________________________________________________  
 

 


