Igreja, Economia, Política.
“Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou” (João 14.27a)

Secretaria Geral
IECLB nº

CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE TEXTO
Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado a Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil, com sua sede matriz sita à Rua Senhor dos Passos n° 202, 2° andar na
cidade de Porto Alegre/RS, CNPJ n° 929268640001-57, como CESSIONÁRIA e de outro lado,
___________________________________________, brasileira,
(estado civil), inscrita no CPF/MF sob o
n°____________________ e no RG
__________________, residente à _________________
_____________________ na cidade de ___________________________________________, como CEDENTE,
tem entre si justo e acertado a cessão de direitos de uso de texto, pelas cláusulas e condições
abaixo, a que reciprocamente se obrigam:
1)
A CEDENTE declara que o(s) texto(s) em questão é(são) de sua autoria pessoal, se
responsabilizando, portanto, pela originalidade do(s) mesmo(s), bem como por sua revisão e dá, a
CESSIONÁRIA, plenos direitos para escolha do editor, meios de publicação, meios de reprodução,
meios de divulgação, tiragem, formato, enfim tudo o que for necessário para que a publicação no
material da Campanha Nacional "Em Comunhão com as viDas das Mulheres”, seja efetivada.
2)
A CESSIONÁRIA se compromete a zelar pela qualidade editorial da publicação, garantindo
que os conceitos e o pensamento da CEDENTE permaneçam fiéis aos originais.
Esta cessão vigora a partir da presente data, perdurando pelo prazo de vigência do respectivo
contrato de edição da obra da qual será parte integrante, por prazo indeterminado. Podendo a
CESSIONÁRIA realizar neste período quantas edições julgar conveniente.
Por estarem assim firmes e contratados, fica eleito o Fórum de Porto Alegre/RS, para dirimir qualquer
impasse que possa porventura vir a ocorrer. Assinam o presente em (02) duas vias de igual teor, na
presença de duas testemunhas.
Porto Alegre........... de ............................. de 2019.

____________________________________
CESSIONÁRIA
P. Marcos Bechert
Secretário-Geral da IECLB

_______________________________________
CEDENTE

Assinatura 1a Testemunha: _________________________________________________________________
Nome: ____________________________________________________________________________________
Endereço:_________________________________________________________________________________
RG n° _____________________________________CPF. ___________________________________________
Assinatura 2a Testemunha:__________________________________________________________________
Nome:_____________________________________________________________________________________
Endereço:__________________________________________________________________________________
RG n° ______________________________________CPF. ___________________________________________
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