
ANEXOS AO MINUTA DE EDITAL 

 
 ANEXO III 

  
MINISTÉRIO DO TURISMO 

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
EDITAL Nº 05/2021 - I Prêmio de Fotografia Palmares: Amplitude e Dignidade 

  
TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS (CDA) 

  

Pelo presente Termo de Cessão de Direitos Autorais (CDA) e tendo em vista o 
disposto na Lei Federal nº 9.610, de 19 de dezembro de 1998, eu 
___________________________________________, RG nº ____________, CPF nº 
_______________________, autorizo a cessão e transferência total e permanente 
dos direitos autorais das 25 (vinte e cinco) fotografias de minha autoria, bem como 
dos 25 (vinte e cinco) textos descritivos de cada uma das imagens, as quais foram 
devidamente premiadas com o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no 
âmbito do "I PRÊMIO DE FOTOGRAFIA PALMARES: AMPLITUDE E DIGNIDADE", valor 
legalmente depositado em conta bancária de minha titularidade. 

Declaro ainda que: 

a) As 25 (vinte e cinco) fotografias e os 25 (vinte e cinco) textos descritivos de cada 
uma das imagens, são de minha legítima e exclusiva autoria e não violam e não 
infringem qualquer direito autoral existente, pelos quais me responsabilizo 
totalmente; 

b) Tenho pleno conhecimento de que a partir da assinatura deste Termo de Cessão 
de Direitos Autorais (CDA), a Fundação Cultural Palmares (FCP) entra em plenos 
direitos autorais, permanentes e em nível mundial, sobre as 25 (vinte e 
cinco) fotografias e os 25 (vinte e cinco) textos descritivos para 
publicação, impressão, reimpressão, atualização, exibição digital ou impressa, 
reprodução, tradução, distribuição, transmissão, difusão e comunicação da obra ao 
público, por qualquer formato ou meio, diretamente ou por meio de terceiros, 
mantidos os créditos do autor, sem que isso implique direito à percepção de 
qualquer valor, inclusive a título de direitos autorais; 

c) Também tenho pleno conhecimento de que a Fundação Cultural Palmares (FCP), 
em nenhum caso ou circunstância, comercializará ou lucrará financeiramente com 
o uso do objeto deste Termo de Cessão de Direitos Autorais (CDA); sendo seu uso 
de finalidade única e exclusiva para a divulgação gratuita da cultura de temática 
negra, segundo a Missão Institucional da Fundação. 

Local, ____ de ______________ de 2021. 

 (Assinatura) 
  

_____________________________ 
ASSINATURA DO AUTOR 


