
TERMO DE CESSÃO DEFINITIVA DE DIREITOS AUTORAIS DE OBRA VIDEOFONOGRÁFICA

Pelo presente instrumento particular, o Autorizador abaixo qualificado e assinado cede e
transfere, à MvC DO BRASIL PRODUÇÕES LTDA., que também se identifica por seu nome
fantasia RGB Entertainment (doravante "RGB"), ou quem esta indicar, como de fato
cedido e transferido tem, de forma onerosa e em caráter total, definitivo, irrevogável e
irretratável, os direitos autorais que lhe são inerentes em decorrência de sua atividade
realizada de direção do videoclipe de abertura da segunda temporada da obra
audiovisual intitulada "Floribella" (doravante "Obra"). Reconhece, ainda, que a RGB, na
qualidade de detentora dos direitos patrimoniais de autor sobre a Obra, poderá, a seu
exclusivo critério, utilizá-la livremente, bem como seus extratos, trechos ou partes,
podendo, exemplifica ti vá me n te, adaptá-la para fins de produção de quaisquer obras
audiovisuais novas, obras audiovisuais para exibição em circuito cinematográfico,
fotonovelas, obras literárias, peças teatrais e/ou peças publicitárias, utilizá-la, em conjunto
ou não com as Músicas, para produção de matéria promocional em capas de CD, DVD,
VHS, DAT, entre outros meios existentes ou que venham a existir, assim como produção de
making of da Obra, fixá-la em qualquer tipo de suporte material, tais como películas
cinematográficas de qualquer bitola, CD, CD-ROM, CD-I, VHS, DAT, DVD e suportes de
computação gráfica em geral, ou armazená-la em banco de dados, exibi-la através de
projeção em tela de casas de frequência coletiva ou em locais públicos, com ou sem
ingresso pago, transmiti-la via rádio e/ou televisão de qualquer espécie (televisão aberta
ou televisão por assinatura}, através de todas as formas de transporte de sinal existente,
exemplificatívamente UHF, VHF, cabo, MMDS, satélite, internet, telefonia celular,
independentemente da modalidade de comercialização empregada (pay TV, pay per
víew, neor vídeo demand, vídeo on demand), adaptá-la para forma de minissérie,
comercializá-la ou alugá-la ao público em qualquer suporte material existente, promover
ações de merchandising ou veicular propaganda, bem como desenvolver qualquer
atividade de licenciamento de produtos e/ou serviços derivados da Obra, disseminá-la
através da internet, utilizá-la em parques de diversão, inclusive temáticos, ceder os direitos
autorais sobre a Obra a terceiros mediante qualquer modalidade admitida em Direito,
para qualquer espécie de utilização, produzir novas obras audiovisuais (rema/cês), utilizar
trechos ou extratos da mesma ou, ainda, dar-lhe qualquer outra utilização que
proporcione à RGB ou terceiros alguma espécie de vantagem económica. Nenhuma das
utilizações acima previstas, ou ainda qualquer oufra que pretenda a RGB dar à Obra, sem
limitação de tempo, podendo ocorrer no Brasil e/ou no exterior, implicará em
remuneração adicional ao Autorizador, independentemente da quantidade de vezes ou
reprises.
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