TERMO DE LICENÇA AUTORAL
O Usuário identificado na Ficha Cadastral, adiante denominado LICENCIANTE, pelo presente
instrumento, outorga à ACERP e terceiros por ela autorizados, o seguinte Termo de Licença
Autoral:

1.

O LICENCIANTE autoriza a ASSOCIAÇÃO DE COMUNICAÇÃO EDUCATIVA
ROQUETTE PINTO - ACERP, Organização Social, sem fins lucrativos e de interesse
público, sediada na Av. Gomes Freire, 474, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 02.196.013/0001-03, adiante denominada simplesmente ACERP,
e terceiros por ela autorizados, a utilizar a obra audiovisual, de sua autoria/titularidade
e livre disponibilidade, doravante denominada OBRA, para ser inserida em programas
produzidos pela ACERP, concedendo também o direito de exibir a OBRA em todo o
território, nacional ou estrangeiro, sem limitação de prazo ou número de reprises, na
forma e condições abaixo estabelecidas, nas quais a ACERP está plenamente
autorizada a efetivar :

-

transmissão, retransmissão, exibição e reexibição, da OBRA pela ACERP ou quaisquer
terceiros por ela autorizados, a título oneroso ou gratuito, em qualquer tipo de suporte
hoje ou no futuro existentes, incluindo, mas não limitados a todas as formas de
reprodução em rede de radiodifusão, televisão por assinatura, telecomunicação por
qualquer tecnologia, inclusive telefonia fixa, celular, móvel, serviços de VHF, UHF,
cabo, MMDS, satélite, DTH e Internet, Wi Fi, Wi Max, sistemas radioelétricos,
eletromagnéticos, eletrônicos, digitais e óticos, fios telefônicos ou não, wireless, cabos
de qualquer tipo, serviços de tecnologia sem fio, em circuitos fechados ou em locais
públicos, com ou sem ingresso pago, que envolvam imagens, som ou som
acompanhado de imagens, outros dados sensoriais ou outras informações ou
materiais, inclusive, entre outros já citados, via “preload” (arquivo já anexado no menu
do celular), download através de quaisquer processos, “streaming”, bem como a
possibilidade de transferência do produto pelo usuário para terceiros, via qualquer
processo e possibilidade do usuário alterar o produto conforme desejar, discos de
qualquer configuração ou formato, mídia de armazenamento digital de qualquer tipo,
cartuchos, cassetes e fitas de qualquer configuração ou formato, mini-discos, cassetes
de compacto digital, fitas áudio digitais, suportes óticos em geral, discos laser, solid
state memory devides, digital versatile discs (“DVDs”, discos compactos capazes de
incorporar imagens visuais - inclusive, entre outros, “ Enhanced CD-Rom” ou
“CD_Rom”), HD-DVD (High Definition - Digital Video Disc, Blue-Ray), suportes vendidos
por meio dos chamados pontos de venda, suporte de transmissão eletrônica e
quaisquer outras configurações, sejam os referidos suportes interativos ou não
interativos, que não sejam discos de vinil, fitas cassetes e discos compactos de áudio
apenas, vendidos por distribuição, transmissão ou comunicação do referido suporte
através de um meio de comunicação (inclusive, entre outros, sistemas com ou sem fio,
faixa ampla ou faixa estreita de sintonização, ou outros, internet, satélite, fibra ótica, fio,
cabo ou outros meios), conhecido no momento ou que venha a ser desenvolvido no
futuro, de uma localidade para outra localidade remota que seja suficientemente
permanente ou estável para ser captado, reproduzindo ou, de outra forma,
comunicado por um período superior a uma duração transitória na referida localidade
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remota, e sem considerar se a gravação de som ou o trabalho audiovisual incorporado
no suporte é simultaneamente realizado de forma audível durante a referida
distribuição, transmissão ou comunicação.
-

fixação, armazenamento e reprodução, por qualquer método e/ou tecnologia e em
qualquer tipo de suporte, magnético, impresso, eletromagnético, ótico, eletrônico,
digital, multimídia e quaisquer outros hoje ou no futuro existente e também, através da
representação digital de sons e de sons e imagens.

-

edição, adaptação, sonorização, tradução, dublagem, legendagem ou qualquer outro
tipo de transformação da OBRA, a exclusivo critério da ACERP.

-

divulgação, distribuição e negociação, para o público em geral, direta ou
indiretamente, no Brasil ou no exterior, de reproduções da OBRA pelos meios de
fixação já citados, bem como de inclusão em banco de dados ou do armazenamento
em memória de computador ou qualquer outra tecnologia, para fins de entrega a
terceiros mediante qualquer processo hoje ou no futuro existente, que implique ou não
a transferência de propriedade ou posse, por demanda ou não.

-

cessão e licenciamento de direitos a terceiros, no Brasil ou no exterior, da OBRA, ou de
seu formato, para utilização e reutilização, sem limitação de tempo ou de número de
exibições, para uso por quaisquer modalidades e em qualquer tipo de suporte ou
mídia, magnético, impresso, eletromagnético, ótico, eletrônico, digital, multimídia e
quaisquer outros existentes ou que venham a ser criados.

-

utilização, a qualquer tempo, de trechos da OBRA para inserção em qualquer
programa, produção de matéria promocional e publicitária da ACERP para utilização
em qualquer tipo de mídia e qualquer outro fim que julgue necessário para a
consecução do objeto social descrito em seu estatuto, inclusive em informes, press
releases, folhetos, teasers, traillers e demais materiais que se produzirem para
divulgação de seus produtos e serviços.

-

derivação da OBRA em outros produtos, além de toda e qualquer outra utilização que
lhe proporcione qualquer tipo de vantagem econômica, seja em cinema, televisão, por
onda hertziana, cabo, satélite, fibra ótica, videocassete, videodisco, CD ROM, inclusão
em base de dados, armazenamento em computador e qualquer outra modalidade de
reprodução e transmissão audiovisual existente ou que venha a ser inventada.

-

utilização do seu nome, dados biográficos, voz, imagens e fotografias, para promoção
e divulgação da referida OBRA em qualquer veículo e sob qualquer modalidade.

2.

O LICENCIANTE declara estar devidamente capacitado a firmar esta licença, pelo qual
será o único responsável por qualquer pleito ou demanda judicial ou extrajudicial
intentada contra a ACERP e que tenha por fundamento a OBRA licenciada neste
instrumento, especialmente no que diz respeito a DIREITOS AUTORAIS E CONEXOS,
bem como indenizações, custas judiciais e honorários advocatícios que, porventura,
venham a ser arbitrados, pelo que assume toda e qualquer responsabilidade sobre a
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utilização da OBRA audiovisual licenciada, isentando a ACERP de quaisquer
reclamações de terceiros.
3.

O LICENCIANTE declara, ainda, ser detentor de todas as autorizações necessárias e
cabíveis para utilização da OBRA licenciada, de seu formato, de todas as autorizações
de imagem e de direitos conexos concernentes aos artistas, figurantes e quaisquer
outros participantes da OBRA, bem como das cessões e licenças autorais referentes à
eventual utilização de obras literárias, artísticas, musicais e fonográficas, no todo ou em
parte, na produção da OBRA, eximindo totalmente a ACERP de eventuais demandas
neste sentido.

4.

O presente termo é estabelecido em caráter gratuito, irretratável e irrevogável, por
prazo indeterminado, ficando a ACERP, desde já, autorizada a proceder os usos
especificados neste instrumento, sendo que nenhum pagamento será devido pela
ACERP ao LICENCIANTE, a qualquer tempo e título.

5.

O LICENCIANTE concorda com todas as condições estabelecidas no presente TERMO
DE LICENÇA AUTORAL.
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