TERMO DE CIÊNCIA E CESSÃO GRATUITA DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL

21212 ACADEMY
A 21212 Academy é um projeto que, mesmo tendo uma missão grandiosa, possui um objetivo
simples: formar e desenvolver empreendedores digitais de alto impacto no Brasil. Para isso,
selecionamos e estruturamos conteúdos que ensinamos nos últimos anos ao desenvolver
algumas das maiores startups digitais do país com o intuito de levar esse conhecimento para o
maior número de empreendedores possível. Assim, a 21212 Academy atinge essa missão através
de workshops presenciais, cursos online, eventos de networking, benefícios de parceiros,
modelos de documentos e outros formas de apoio, ensinando, na prática, tudo o que é
necessário para se ter uma startup de sucesso.
Temos certeza que a educação e o empreendedorismo são duas formas eficazes de melhorar
não só a nossa comunidade local, mas o país como um todo. Acreditamos no potencial
transformador de pessoas boas que executam suas ideias e vamos capacitar e disponibilizar
todas as ferramentas que essas pessoas precisam para fazer a diferença. Os empreendedores da
21212 Academy tem benefícios únicos e acesso a material exclusivo que permitem que ele
entenda, não só a teoria, mas aprenda como aplicar na prática as melhores práticas de gestão,
além de receber o suporte e auxílio necessários para empreender e desenvolver a sua startup.
Para mais informações sobre a 21212 Academy e ter acesso a outros documentos, aulas,
workshops, benefícios de nossos parceiros ou eventos de networking, basta acessar
www.academy.21212.com .

AVISO GERAL 21212 ACADEMY
As informações aqui são fornecidas a título meramente informativo e generalista, sem tomar em
conta inúmeras variáveis de qualquer caso concreto, e não devem ser consideradas como
consultoria jurídica. Nenhum usuário deve tomar qualquer medida com base nestas informações
sem antes procurar uma consultoria jurídica especializada. O usuário desde já isenta a 21212 de
qualquer responsabilidade em relação a quaisquer desenvolvimentos, atitudes tomadas e/ou
danos materiais resultantes do uso das informações, sem a devida orientação.

COMO UTILIZAR ESTE DOCUMENTO
O Termo de cessão gratuita de propriedade intelectual é um arquivo pertencente a área jurídica
da sua empresa. O seu uso é fundamental para formalizar de quem será a propriedade
intelectual que será construída na Startup, fruto do trabalho de uma pessoa física, cedendo o
trabalho intelectual para a empresa. O modelo deve ser deverá ser assinado por qualquer pessoa
que for desenvolver trabalhos para a Startup (sócio, empregado, voluntário), que são passíveis de
registro de propriedade intelectual. Este é também um documento completar a quase todos os
documentos que tratem do relacionamento entre pessoas de uma empresa, seja Startup ou não.
O Termo de cessão gratuita de propriedade intelectual deve ser usado através do preenchimento
dos campos selecionados com marcador amarelo de acordo com a descrição dos mesmos.
Esperamos que esta iniciativa da 21212 Academy lhe auxilie na organização, estruturação e
crescimento de sua startup. A seguir, você encontra o Termo de cessão gratuita de propriedade
intelectual.
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TERMO DE CIÊNCIA E CESSÃO GRATUITA DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Pelo presente instrumento, eu, [nome completo], [nacionalidade], [estado civil],
[profissão], portador(a) do RG nº [●], expedido pelo [●], e inscrito(a) no CPF sob o nº [●], residente
e domiciliado(a) na [endereço com CEP], na cidade de [cidade], Estado de [Estado], declaro, para
os devidos fins, que presto os serviços de [descrever serviços] na qualidade de [inserir cargo, seja
sócio, diretor ou funcionário] da empresa [inserir razão social completa da empresa], inscrita no
CNPJ sob o nº [●], com sede na [endereço com CEP], na cidade de [cidade], Estado de [Estado]
(“Companhia”), cientificando-me que todas as obras por mim desenvolvidas no período de
vigência da minha relação laboral junto à Companhia são de propriedade desta Companhia, nos
termos do art. 6º, § 2º, art. 94 e art. 128, todos da Lei nº 9.279/96, para a qual cedo ainda, também
de forma gratuita, todos os direitos autorais e de propriedade intelectual das mesmas, sobretudo
os de edição, fruição, utilização e disposição, privando-me do disposto nos artigos 22, 28 e 29 da
Lei 9.610/98 em favor desta.

Portanto, declaro ter conhecimento que todas as obras, sejam produtos,
soluções ou quaisquer outras, desenvolvidos e/ou criados por mim durante a vigência da
minha relação laboral que vincule as minhas funções com a Companhia são de uso e
propriedade exclusivos da referida Companhia, a quem cedo totalmente e autorizo
também os direitos, inclusive de edição, fruição, utilização, disposição, divulgação e
veiculação, no todo ou em parte, das obras por mim desenvolvidas, em qualquer
modalidade, nos quais constarão a identificação da Companhia, permitindo ainda sua
reprodução e distribuição, bem como a inclusão em base de dados e o armazenamento em
computador, microfilmagem, dentre outros meios, de modo que não poderei reproduzi-lo
em outro local, exceto em portfólio.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

[Cidade], [●] de [●] de 20__.

_______________________________________
[Nome completo]
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Outros modelos disponibilizados pela 21212 Academy
Com o objetivo de lhe ajudar de forma prática em todas as áreas de sua empresa, a 21212
Academy ainda disponibiliza no endereço www.academy.21212.com os seguintes modelos de
documentos:
Modelo de Termo de autorização de uso de imagem, nome e voz
Formaliza que o registro da imagem, nome ou voz da pessoa foi feito com autorização expressa, sem
remuneração ou vínculo trabalhista, evitando assim qualquer pedido de danos morais ou
remuneração não previamente combinada.
Modelo de Carta de rescisão
Formaliza a pretensão de rescisão, atendendo ao requisito do Contrato, que a rescisão precisa ser
avisada com 30 dias de antecedência
Modelo de Recibo de reembolso de despesas
Demonstra de forma clara que o pagamento da prestação de serviços de uma pessoa física está sendo
efetuada de acordo com a lei, com o pagamento e/ou a retenção dos impostos incidentes.
Modelo de Contrato de confidencialidade
Formaliza o intercâmbio de informações confidenciais e protege o core business da Startup e do
Receptor, minimizando assim a uma concorrência desleal, e se esta acontecer, a assinatura de um
Contrato de Confidencialidade se torna uma prova válida em juízo de má-fé do Receptor, caso ele a
utilize para outro objetivo que o autorizado.
Modelo de Contrato de experiência (Regime CLT)
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, criando vínculo empregatício por prazo
determinado. É a modalidade de contratação recomendada de qualquer profissional que entra na
Startup, pois permite o teste entre o empregado e o empregador. Os descontos são os mesmos do que
a contratação via CLT direto, incluindo os benefícios obrigatórios por lei.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para pessoa física - freelance
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, que será paga através de RPA (Recibo de
Profissional Autônomo), e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais frágil de contratação de
profissionais terceirizados, e portanto, não é recomendado para contratação de serviços de longo
período de duração
Modelo de Contrato de prestação de serviços para pessoa física-freelance com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, que será paga através de RPA (Recibo de
Profissional Autônomo), e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais frágil de contratação de
profissionais terceirizados, e portanto, não é recomendado para contratação de serviços de longo
período de duração.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para Pessoa Jurídica
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Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa jurídica, que emitirá nota fiscal dos serviços
prestados (a empresa pode ser Limitada, ME, EPP ou MEI), e não cria vínculo empregatício. É a
modalidade mais comum de contratação de profissionais terceirizados, onde não existem os descontos
e os benefícios obrigatórios por lei para a empresa contratante.
Modelo de Contrato de prestação de serviços para Pessoa Jurídica com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa jurídica, que emitirá nota fiscal dos serviços
prestados, e não cria vínculo empregatício. É a modalidade mais comum de contratação de
profissionais terceirizados, onde não existem os descontos e os benefícios obrigatórios por lei para a
empresa contratante.
Modelo de Contrato de trabalho regime CLT com foco em TI
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, criando vínculo empregatício por prazo
indeterminado. É a modalidade mais comum de contratação de qualquer profissional e mais
recomendada por qualquer investidor, pois evita a maioria dos processos trabalhistas, se tudo for feito
conforme a CLT. Todos os descontos e os benefícios obrigatórios por lei são aplicáveis.
Modelo de Declaração de voluntário com ressarcimento de despesas
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, sem remuneração, sem criar vínculo
empregatício.
Modelo de Termo de cessão gratuita de propriedade intelectual
Formaliza de quem será a propriedade intelectual que será construída na Startup, fruto do trabalho de
uma pessoa física, cedendo o trabalho intelectual para a empresa.
Modelo de Declaração de voluntariado puro
Formaliza uma prestação de serviços de uma pessoa física, sem remuneração, sem criar vínculo
empregatício.
Modelo de Declaração de Distrato
Formaliza a prestação de contas das Partes (que as Partes cumpriram com suas obrigações durante a
vigência do Contrato encerrado) e libera ambas as Partes de qualquer reclamação futura sobre o
cumprimento do Contrato, de forma irrevogável e irretratável, impedindo qualquer futura ação judicial
de perdas e danos.
Modelo de Planilha de despesas
Serve como forma de controle e comprovante que a pessoa física realmente incorreu nas despesas
(que deverá ter como anexos os respectivos comprovantes fiscais).
Modelo de Política de privacidade
Atende a regulamentação específica de cuidado da privacidade na internet, hoje implementada através
do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965, de 23 abril de 2014).
Pacote: Passo a passo para preenchimento de RPA + Exemplo de RPA
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São dois documentos com o objetivo de demonstrar de forma clara que o pagamento da prestação de
serviços de uma pessoa física está sendo efetuada de acordo com a lei, com o pagamento e/ou a
retenção dos impostos incidentes. Além de um exemplo prático de preenchimento ideal, é
disponibilizada também uma planilha a ser preenchida pelo empreendedor que possuir este pacote.
Modelo de Non Disclousure Agreement
Formaliza o intercâmbio de informações confidenciais e protege o core business da Startup e do
Receptor, minimizando assim a uma concorrência desleal, e se esta acontecer, a assinatura de um
Contrato de Confidencialidade se torna uma prova válida em juízo de má-fé do Receptor, caso ele a
utilize para outro objetivo que o autorizado.
Agradecimento e mais sobre a 21212 Academy
Nós, da equipe da 21212 Academy, agradecemos pela confiança depositada em nosso trabalho.
Cada empreendedor que ajudamos nos da mais motivação para continuar realizando o nosso
trabalho e impactando o ecossistema digital brasileiro. Se tiver quaisquer dúvidas, sugestões ou
feedbacks fique à vontade para nos enviar através do site www.academy21212.com ou pelo
email social@21212.com. Esperamos continuar te ajudando e que você seja mais um embaixador
da 21212 Academy, ajudando a modificar o Brasil através do empreendedorismo.
Para continuar se desenvolvendo e conhecendo as melhores práticas de gestão adotadas pelos
maiores empreendedores do Brasil basta entrar em nosso site.
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