TERMO DE PARTICIPAÇÃO E ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

À
PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A.
Declaro, perante o PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A.
(“Porta dos Fundos”), seus coprodutores, licenciantes, licenciados, cessionários, Patrocinadores e
empresas dessas coligadas, controladas ou controladoras, direta ou indiretamente, e empresas dessas
cessionárias (quando referidos em conjunto com o “Porta dos Fundos”, doravante denominados
simplesmente como “Produtor“), de livre e espontânea vontade, que desejo participar da primeira
temporada do programa de formato reality-competição denominado FUTURO EX- PORTA” (“Série”), e
que, para estes fins, me submeti ao processo de seleção para participação na Série, de acordo com os
requisitos do regulamento constante do site http://www.portadosfundos.com.br/futuroex;

ENTENDO QUE ESTE TERMO (“TERMO”) É UM DOCUMENTO LEGAL RELACIONADO À MINHA
INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE E QUE, AO ASSINÁ-LO, ESTOU RENUNCIANDO A
DIREITOS QUE EU PODERIA TER FACE O PRODUTOR,
EVENTUAIS EXIBIDORES,
PATROCINADORES E COPRODUTORES DA SÉRIE, ENTRE OUTROS.
A. PARTICIPAÇÃO
1.

O
Produtor
realizará
a
seleção
dos
candidatos
inscritos
no
site
http://www.portadosfundos.com.br/futuroex e, caso o candidato seja selecionado nos termos do
regulamento constante do referido website, o Produtor realizará a seleção e classificação com
base em critérios artísticos a serem determinados exclusivamente pelo Produtor, por meio de
avaliação da comissão julgadora da Série.

2.

O processo de seleção dos participantes da Série se dará em duas etapas. Na primeira etapa, a
comissão julgadora do Produtor, após recebidas as inscrições válidas e regulares nos termos do
Regulamento de Inscrição para participação na Série (“Regulamento”), avaliará o Curriculo – em
formato de texto ou vídeo - (“Currículo”) e a desenvoltura e habilidade artística dos candidatos
por meio dos Vídeos por estes submetidos no site http://www.portadosfundos.com.br/futuroex
(“Vídeos”), de acordo com critérios artísticos e subjetivos. Na segunda etapa, o Produtor pré
selecionará 250 (duzentos e cinquenta) Vídeos (“Vídeos Pré Selecionados”). Serão selecionados
para participar da Série, os 10 (dez) candidatos autores dos Vídeos melhores avaliados dentre
os 250 (duzentos e cinquenta) Vídeos Pré Selecionados pelo Porta dos Fundos.

3.

Os Vídeos, os Currículos e os Vídeos Pré Selecionados poderão ser, no todo ou em parte, ao
critério do Produtor, inseridos e veiculados no âmbito da Série, e submetidos à análise, avaliação
e julgamento da comissão julgadora desta.

4.

Os Participantes selecionados deverão ter disponibilidade para permanecer à disposição do
Produtor, na Cidade do Rio de Janeiro onde, para o processo de seleção do(s) vencedor(es) da
Série, realizarão desafios surpresas e provas eliminatórias designadas pelo Produtor, com
eliminações periódicas dos Participantes, por meio de critérios artísticos subjetivos definidos pela
comissão julgadora da Série, e conforme as regras da Série previstas no Anexo A deste
instrumento.

5.

Entendo e concordo que o Produtor não está obrigado a pré selecionar meu Vídeo e/ou me
selecionar para participar da Série e, se eu for um dos participantes selecionados, não está
obrigado a me selecionar como vencedor, ainda que eu cumpra com todos os requisitos de
elegibilidade e cumpra com todos os critérios de seleção. A decisão do Produtor referente à
seleção dos canditados para participar da Série e seleção dos participantes é final, vinculante e
não será objeto de impugnação ou apelação. O produtor terá o direito, mas não a obrigação de,
ainda quer eu seja ou não selecionado para participar da Série, se utilizar do meu Vídeo, do meu
Currículo, de minha imagem, nome, intepretação artística ou qualquer outro sinal disitintivo de
minha personalidade na Série e terá direito, a qualquer momento e a exclusivo critério dele, de
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me eliminar ou me substituir como participante da Série, por qualquer motivo ou sem nenhum
motivo.
6.

Mesmo que eu seja selecionado e participe da Série, o Produtor não está obrigado a veicular ou
de outra maneira utilizar ou explorar meu Vídeo, meu Currículo, minha Imagem ou os Materiais
(conforme definidos abaixo) ou qualquer parte destes, e o Produtror poderá veicular a Série com
ou sem meu Vídeo, meu Currículo, minha Imagem ou os Materiais ou qualquer parte dos
mesmos, conforme determinado pelo Produtor, ao critério deste. Entendo e reconheço que o
Produtor poderá cancelar e/ou suspender o processo de inscrição e/ou a produção da Série a
qualquer momento, por qualquer motivo, a exclusivo critério dele, mendiante simples
comunicação, sem que para tanto eu tenha direito a qualquer forma de compensação,
reparação, ou indenização, a qualquer título ou pretexto.

7.

Se eu for selecionado pelo Produtor como participante da Série:
a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

Me comprometo a participar da produção da Série, da forma e na medida requerida pelo
Produtor, nas datas e nos locais a serem posteriormente definidos e informados pelo
Produtor, os quais poderão ser alterados a qualquer momento, a exclusivo critério do
Produtor;
Declaro que não possuo nenhum tipo de exclusividade com terceiros, incluindo, mas
não se limitando, a contrato de exclusividade com agentes, canais, editoras,
gravadoras, emissoras, anunciantes, marcas e/ou produtoras e estou ciente de que
possuir qualquer tipo de exclusividade com terceiros, ou qualquer contrato que de
qualquer forma impeça a livre utilização do Vídeo, do Currículo, da minha Imagem, dos
Materiais e da Série nos termos a seguir previstos, e que qualquer vínculo dessa
natureza é motivo suficiente para que o Produtor encerre, a qualquer momento e
imediatamente, minha participação na Série;
Também declaro que, se eu for selecionado para participar da Série, não concederei
entrevistas a terceiros, não farei postagens em minhas redes sociais digitais (tais como
Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e afins) sobre a minha seleção, nem farei
aparições públicas em quaisquer meios (televisão, rádio, canais de streaming, Internet
oumídia impressa), a partir da data em que o anúncio da minha seleção para
participação na Série me for comunicada e/ou for comunicada ao público até a data de
exibição do último episódio/ do episódio que veicular minha eliminação, sem a prévia
autorização por escrito do Produtor.
Entendo e concordo que, se eu for selecionado para participar da Série, eu e/ou os
demais participantes poderemos, antes ou durante a produção da Série, ser eliminados
da Série de acordo com os procedimentos determinados pelo Produtor, a seu exclusivo
critério.
Compreendo que, se eu for selecionado para participar da Série, eu, minha imagem,
minhas ações, voz e sons, durante a pré-produção e produção da Série, poderão ser
filmadas e gravadas para a Série, durante até 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete)
dias por semana, incluindo, sem limitação, através de câmeras e microfones ocultos, e
eu dou minha autorização para tal gravação em vídeo, filmagem, fotos ou outra forma
de gravação e conscientemente e voluntariamente renuncio a qualquer direito de
privacidade que eu possa ter, estando ciente de que a minhas ações e conversas
estarão sendo gravadas.
Declaro conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação
brasileira, dentre elas o Código Penal Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa Lei nº 8.429/1992 e a Lei nº 12.846/2013 e seus regulamentos (em conjunto, “Leis
Anticorrupção”) e me comprometo a cumpri-las fielmente,;
Reconheço que o Produtor está subordinado à Lei dos Estados Unidos (“EUA”) de
Práticas Corruptas no Exterior (United States Foreign Corrupt Practices Act), à Lei
contra Subornos do Reino Unido (UK Bribery Act 2010) e a outras legislações
anticorrupção de outras jurisdições e declaro e garanto que, direta ou indiretamente,
não ofereci nem paguei, nem oferecerei ou pagarei, ou prometerei pagar, ou autorizarei
qualquer oferta, promessa ou pagamento de qualquer quantia em dinheiro ou qualquer
bem com valor pecuniário para qualquer funcionário do governo, e ainda declaro e
garanto que não tentei nem tentarei, seja direta ou indiretamente, influenciar
indevidamente qualquer funcionário do governo.
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h.

i.

j.

Declaro e garanto que não violarei as seguintes leis, às quais reconheço que o Produtor
está subordinado: (a) leis e regulamentos que impõem aos EUA sanções e medidas
econômicas e outras ordens executivas, diretivas ou regulatórias administradas pelo
Escritório de Controle de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos Estados
Unidos (U.S. Department of the Treasury, Office of Foreign Assets Control “OFAC”); (b)
leis anti-lavagem de dinheiro, incluindo, mas não se limitando à aplicação federal,
estadual, internacional, estrangeira ou outras leis, regulamentos ou diretrizes estatais
relativos à anti-lavagem de dinheiro, e princípios e procedimentos internacionais sobre
anti-lavagem de dinheiro pertencentes a grupos ou organizações intergovernamentais;
ou (c) leis e regulamentos dos EUA referentes a boicotes internacionais não
sancionados.
Me comprometo a, a partir do momento em que eu for selecionado para participar da
Série: (i) me abster de praticar qualquer ato que, ao critério e próprio julgamento do
Produtor possa refletir desfavoravelmente a imagem da Série, assim como a imagem e
reputação do Produtor; (ii) me abster de realizar quaisquer comentários ou afirmações,
perante quaisquer meios de comunicação, que sejam depreciativos ao Produtor,
incluindo aos seus funcionários, agentes, serviços de programação, como também à
Série, incluindo, mas não limitando aos seus outros membros de elenco e/ou de
produção; (iii) não dar nenhuma declaração, especialmente mas não limitadamente
durante a filmagem e produção da Série, de cunho desresepeitoso, misógino, racista e
ofensivo e a não cometer crimes contra a honra, assédio, atos de racismo, injuria racial
e/ou racismo, declarando-me ciente de que em quaisquer dessas hipóteses minha
participação na Série será encerrada prontamente, sem que eu tenha direito a qualquer
tipo de indenização;
Me submeterei aos critérios técnicos e artísticos a serem definidos pelo Produtor e
declaro que nenhuma indenização, seja a título de danos material, moral ou qualquer
outro, será devida a mim em razão da criação de eventuais provas supresas, alteração
no mecanismo de seleção dos participantes, gravação de finais alternativos e/ou
quaisquer questões relativas a produção e/ou veiculação da Série, seleção dos
participantes e dos finalistas da Série.

8.

Sem limitar a amplitude da minha participação, conforme estabelecida no parágrafo anterior,
declaro que, se eu for selecionado como participante da Série, participarei de qualquer outra
atividade que o Produtor possa determinar, incluindo, sem limitação, a participação em testes de
câmera, eventos de divulgação da Série, entrevistas coletivas, entrevistas gravadas em vídeo e
quaisquer outras atividades determinadas pelo Produtor.

9.

Reconheço e aceito que todo e qualquer material audiovisual, sonoro ou fotográfico e todas as
outras gravações das minhas ações e declarações e das ações dos demais participantes da
Série poderão ser obtidos por meio de câmeras ocultas e outros dispositivos localizados no local
em que as atividades da Série serão realizadas, incluindo, sem limitação, qualquer locação,
alojamento e/ou hospedagem que o Produtor providenciar, e eu aceito e concordo
expressamente que toda e qualquer gravação seja realizada com câmeras ocultas e outros
dispositivos aptos a captar minha imagem, som de voz, interpretação artística e quaisquer sinais
disitintivos de minha personalidade. Por meio deste instrumento, sem nenhuma reserva de
direitos, dou a minha expressa, irrevogável e irretratável autorização ao Produtor para utilizar
explorar ao máximo meu Vídeo, meu Currículo, minha Imagem e todos os Materiais (conforme
definidos abaixos), seja “ao vivo”, gravado ou utilizando quaisquer tipos de equipamentos de
edição, de filmagem ou gravação, incluindo, sem limitação, câmeras ocultas e outros
dispositivos.

10. Entendo e concordo com que, caso eu seja selecionado para participar da Série, os demais
participantes, o Produtor, os apresentadores e/ou jurados da Série, os convidados e quaisquer
terceiros vinculados à produção, promoção, exploração e/ou exibição da Série poderão revelar,
relatar e/ou comentar informações sobre a minha pessoa (de fatos anteriores e/ou posteriores à
minha inscrição e/ou seleção na Série) de caráter pessoal, privado, surpreendente, e que minhas
ações e as ações de outros que apareçam na Série poderão ser constrangedoras, embaraçosas
e/ou de outra forma desfavoráveis, sejam elas reais ou fictícias. Além disso, entendo que minha
aparência, caracterização e/ou perfil com relação à Série e minhas ações e as ações de outros
que apareçam na Série podem ser de caráter derrogatório, difamatório, vergonhoso e/ou
desfavorável e podem expor-me ao ridículo, ou podem expor uma falsa impressão de minha

3

pessoa. Além disso, declaro que estou de acordo com que, durante a minha participação, o
Produtor, a exclusivo critério dele, requeira que eu vista roupas, trajes, acessórios ou maquiagem
selecionados pelo Produtor, assim como instiua restrições de roupas que exponham marcas do
Produtor ou de terceiros, conforme determinado pelo Produtor, a seu exclusivo critério, sem que
a mim seja devida qualquer contrapartida ou remuenração de qualquer espécie. Também
entendo que qualquer informação negativa sobre mim que o Produtor possa revelar durante a
exibição da Série poderá ser mais ou menos favorável que outra informação similar divulgada
pelo Produtor a respeito de outros participantes. Reconheço e aceito que o Produtor ou qualquer
terceiro, por qualquer mídia, que transmita, veicule e/ou exiba a Série e quaisquer um dos seus
licenciados, licenciantes, sucessores ou cessionários, terão o direito (mas não a obrigação) de:
(a) incluir tais informações e quaisquer das minhas aparições, caracterizações, dramatizações,
ações e declarações na Série, da maneira que forem editadas pelo Produtor, a seu exclusivo
critério, e em quaisquer e todas as formas de publicidade, promoção e publicidade da Série, de
seus exibidores e de seus patrocinadores (“Anúncios”) e (b) veicular e utilizar a Série e os
Anúncios que contenham tais informações e quaisquer uma das participações, representações,
dramatizações, ações e declarações contendo a reprodução de minha imagem, nome, som de
voz, dados biográficos (incluindo-se quaisquer dados referentes a minha pessoa, a minha vida e
todos os eventos, ações, situações e experiências associadas ou relacionadas com a minha vida
que ocorreram e ocorrerão, a qualquer momento - incluindo, sem limitação, as minhas
experiências anteriores ou vivenciadas na Série), demais sinais característicos de minha
personalidade meu local de residência. As renúncias, isenções de responsabilidade e garantias
previstas neste Termo e em quaisquer outros acordos que se façam em relação à Série
expressamente se aplicam a tais inclusões e utilizações.
11. Entendo e aceito que, em decorrência da natureza da Série o Produtor, e quaisquer terceiros
envolvidos na produção e exibição da Série, para fins de dramatização, podem prestar
informações distorcidas, tanto a mim quanto a outros, durante a minha participação na Série, e
que tais informações distorcidas podem se referir a questões relacionadas, mas não limitadas, a
outros participantes da Série, acontecimentos que acontecerem no local de realização das
atividades da Série e em outros lugares. As renúncias, isenções de responsabilidade e garantias
previstas neste Termo e em quaisquer outros acordos que se façam em relação à Série
expressamente se aplicam a tais declarações distorcidas, a todo momento.
12. Em relação à veiculação do meu Vídeo, do meu Currículo e/ou minha participação na Série, eu
não infringirei nem violarei os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade (incluindo, sem
limitação, de qualquer outro terceiro, participante, do Produtor, da Companhia e/ou do Canal). Eu
não causarei lesões ou danos à pessoa ou à propriedade de qualquer outra pessoa, incluindo,
sem limitação, os outros participantes, o Produtor, e/ou seus coprodutores, patrocinadores e/ou
exibidores, e cumprirei todas as normas de conduta que o Produtor estabelecer, bem como todas
as normas e legislações locais e internacionais aplicáveis. Entendo que a violação de qualquer
lei pode levar à imposição de sanções penais e/ou civis, pelas quais serei unicamente
responsável. Acordo abster-me, em todos os momentos, de todas as formas de violência e
intimidação contra outros participantes, empregados, agentes ou outros representantes do
Produtor, assim como de qualquer outra pessoa. As renúncias, isenções de responsabilidade e
garantias previstas neste Termo e em quaisquer outros acordos que se façam em relação à
Série expressamente se aplicam às sanções civis e penais que possam ser impostas à minha
pessoa e relacionadas a quaisquer desqualificações da minha pessoa imputadas ao Produtor
devido à minha falta de obediência aos presente Termo, às Regras da Série (e às suas
alterações, emendas ou modificações que, a exclusivo critério do Produtor, venham a ocorrer) ou
à lei aplicável.
13. Não consumirei (nem permitirei que meus amigos, familiares e/ou conhecidos levem) álcool,
drogas ilegais, não portarei (nem permitirei que meus amigos, familiares e/ou conhecidos
protem) armas (de fogo ou brancas) ou outros objetos ilícitos a nenhuma locação da Série, nem
manterei, durante minha participação na Série, quaisquer artigos não aprovados expressamente
pelo Produtor, a seu exclusivo critério (incluindo, sem limitação, artigos perigosos ou ilegais)
(“Artigos Proibidos”). O Produtor (e qualquer empresa aérea, aeroporto ou agencia de
segurança, conforme aplicável) pode me revistar, revistar as minhas malas e pertences e o meu
local de hospedagem, e confiscar quaisquer Artigos Proibidos. O Produtor não me devolverá os
Artigos Proibidos que o Produtor não aprove, a seu exclusivo critério. Eu não participarei de
nenhuma atividade ilegal durante o período em que estiver a disposição do Produtor, em nhum
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local, em especial nas locações da Série. Para os efeitos do presente instrumento, o termo
“locação” incluirá qualquer local de gravação em conexão com a minha participação na Série,
incluindo-se locações para gravações para promoção/publicidade da Série.
14. Entendo que eu posso suspender minha participação na Série e me retirar como participante da
Série a qualquer momento, entretanto, tal suspensão, retirada ou recusa em continuar na Série
não revogará ou alterará os direitos cedidos ou quaisquer declarações, acordos, renúncias,
liberações e garantias constantes do Regulamento e/ou feitas por mim por este este Termo e por
qualquer um de seus anexos, os quais permanecerão válidos e vigentes durante todo o prazo de
proteção legal da Série e das Produções (conforme definição abaixo). Também reconheço e
aceito que qualquer suspensão deverá, caso assim determinado pelo Produtor e, ocorrer em
cena e será gravada, e qualquer Material obtido pelo Produtor antes da suspensão e qualquer
Material relacionado com a dita suspensão poderá ser utilizado, distribuído, exibido, veiculado,
anunciado, promovido ou explorado, inclusive para fins publicitários, pelo Produtor, e/ou por
qualquer terceiro como parte da Série ou de qualquer outra forma, a critério exclusivo do
Produtor.
15. Declaro que entendo e aceito que, tendo em vista que a minha participação na Série poderá me
submeter a desafios, provas e condições de estresse que poderão afetar adversamente a minha
saúde e/ou de alguma forma limitar minha participação da Série, o Produtor poderá, a seu
exclusivo critério, de forma soberana, descontinuar a minha participação na Série, incluindo, sem
limitação, determinando a minha substituição e/ou eliminação, caso seja identificada qualquer
condição que possa comprometer minha saúde e/ou minha integridade física, e sobre tais
decisões não caberá recurso.
16. As renúncias, isenções e garantias previstas neste Termo e em quaisquer outros acordos que se
façam em relação à Série expressamente se aplicam a qualquer decisão, ação e desempenho
dos outros participantes, bem como qualquer outra ação de outro participante ou qualquer outro
terceiro, a qualquer momento.
17. Se solicitado pelo Produtor, entendo e concordo que posso ser proibido de utilizar na Série
qualquer roupa ou adereço, incluindo, mas não limitado a, camisas, calças, shorts e bonés,
inclusive aqueles contendo logotipos e logomarca reconhecíveis, a menos que tal roupa tenha
sido destinada especificamente para mim ou tenha sido aprovada expressamente pelo Produtor.
B. REGRAS DA SÉRIE
1.

Declaro que recebi, li e entendi as regras da série ("Regras da Série"), conforme constantes no
Anexo A deste instrumento, e que estas são parte integral deste Termo. Entendo que o Produtor
se reserva o direito, de forma unilateral, a seu exclusivo critério e a qualquer momento, de
especificar, adicionar, excluir, modificar ou de qualquer forma alterar as Regras da Série.
Entendo que quaisquer violações das Regras da Série e/ou das instruções do Produtor, podem
resultar na minha desqualificação imediata do processo de seleção e/ou eliminação da Série, a
critério exclusivo do Produtor. Além disso, se alguma atividade ou competição na Série for
suspensa por qualquer motivo, acatarei à decisão do Produtor em relação à retomada da referida
atividade ou competição e da provisão de prêmio, se houver, e sobre tais decisões do Produtor,
não caberá recurso.

2.

Declaro que, a partir do momento em que eu for comunicado sobre a minha seleção para
participar da Série, estarei disponível para participar de todas as diárias de gravação e de todos
os episódios da Série (incluindo-se após a minha eventual eliminação) nos locais, datas e
horários que o Produtor requerer, incluindo-se para atividades de promoção, entrevistas e
assuntos similares (por exemplo, para aparecer em notícias, programas de entrevistas e outros
programas e realizar outras aparições, segundo o requerido pelo Produtor) em relação à Serie,
quando assim requerido pelo Produtor, a exclusivo critério deste (seja antes, durante ou depois
da produção da Série). Sem limitar o determinado anteriormente, e adicionalmente a minha
participação nas diárias de gravação da Série, estou de acordo em participar de tantas diárias de
atividades de promoção/publicidade/marketing/divulgação quanto necessárias, ao critério do
Produtor, sejam estas relacionadas à promoção/publicidade/ marketing/divulgação da Série, do
Produtor, de seus patrocinadores e/ou exibidores, nos horários, datas e locais designados pelo
Produtor, a exclusivo critério deste.
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C. CESSÃO DE DIREITOS
1.

Pelo presente, outorgo, de forma irreovogável e irretratável, ao Produtor, e às suas empresas
afiliadas, controladoras, controladas e entidades sob controle comum, de forma irrevogável e
irretratável, o direito de, durante o processo de seleção e/ou durante minha participação na
Série: (a) me entrevistar em número ilimitado de vezes e por período de tempo tal como
solicitado pelo Produtor, ao exclusivo critério deste, e filmar, gravar, por meios audiovisuais,
fotográficos ou sonoros, ou de qualquer outra forma captar tais entrevistas e as minhas
declarações e aparições nelas, incluindo o meu nome, voz, intepretação artística, imagem; (b) se
utilizar do meu nome, pseudônimo, minha imagem, som de voz, interpetração artístico-musical, e
demais sinais distintivos de minha personalidade obtidas pelo Produtor em quaisquer meios ou
mídias, incluindo-se, mas não se limitando a fotos, vídeos e/ou textos constantes de perfis e
páginas de minhas redes sociais (tais como, mas não limitadas a páginas do Facebook,
Instagram, Twitter, Telegram, Youtube e quaisquer outras; e (c) se eu for selecionado pelo
Produtor e/ou a Companhia como um participante da Série, o direito de gravar, filmar, retratar,
fotografar (e/ou exigir que eu diretamente grave, filme, retrate, fotografe) e/ou de qualquer outra
maneira registrar e/ou de qualquer formase utilizar do meu nome, pseudônimo, minha imagem,
som de voz, interpetração artístico-musical, e demais sinais distintivos de minha personalidade e
registrar minhas ações, minha voz, minha aparência, ações e outros efeitos sonoros ou visuais
em conexão com a produção da Série e/ou divulgação/promoção da Série/ou do Produtor, de
seus patrocinadores e/ou exibidores e/ou licenciados e/ou licenciantes, assim como se utilizar de
todas as minhas informações biográficas e dados sobre mim que tenham sido fornecidas ou
poderão ser fornecidas nestas entrevistas ou em quaisquer outros documentos (incluindo dados
biográficos, fotos e vídeos meus e/ou de terceiros, e qualquer outro material de arquivo), toda e
qualquer outra informação ou material audiovisual, fotográfico e/ou sonoro que o Produtor
tenham recebido ou que venham a receber de mim e/ou outras fontes e de terceiros que
contenham informações e/ou reproduções de minha imagem e/ou relacionadas a eventos,
situações e experiências da minha vida – anteriores ou relacionadas à minha participação na
Série - e todas as reproduções ou gravações de qualquer natureza, em todo ou em parte (em
conjunto denominados como "Imagem"). O Produtor e terceiros por este autorizados poderão
ainda exigir que eu participe, direta e/ou indiretamente, de forma ativa ou passiva, de ações de
merchandising, product placement e qualquer ação que vise promover, anunciar e/ou divulgar
marcas, produtos ou serviços de terceiros patrocinadores da Série, sem que a mim seja devida
qualquer forma de compensação financeira, a qualquer título. O Produtor e terceiros por este
autorizados poderão se utilizar livremente da minha Imagem, incluindo-se apresentar e
representar minha Imagem de forma exata ou tomando a liberdade de fazer modificações que o
Produtor achar necessárias ou apropriadas, a seu exclusivo critério, a fim de dar um caráter de
ficção ou drama, ou para qualquer outra finalidade, incluindo, sem limitação, para obter um efeito
humorístico ou satírico, criação de caricaturas, inclusive por meio do uso de atores, que podem
ou não se parecerem comigo;

2.

Adicionalmente, pelo presente, indepdentemente da minha seleção como um participante da
Série, cedo e transfiro integralmente para o Produtor, Companhia, todo e qualquer direito autoral
e/ou os que lhe são conexos sobre o Vídeo, sobre o Currículo, sobre materiais audiovisuais,
fotográficos e quisquer outros que sejam por mim submetidos ou captados durante a minha
inscrição e participação na Série, assim como os direitos autorais, os que lhe são conexos e de
Propriedade Intelectual em geral que sejam incidentes sobre quaisquer intepretações artísticas,
composições (incluindo, sem limitação, qualquer ato, pose, performance artístico-musical,
composição musical) e/ou materiais de qualquer tipo ou natureza por mim desenvolvidos,
criados, produzidos e/ou que de qualquer forma sejam resultantes e/ou contem com a minha
participação na Série, tais como, mas não limitados a vídeos, fotos, textos, argumentos,
sinopses, roteiros, desenhos, marcas e quaisquer materiais por mim desenvolvidos, criados ou
que contem com minha contribuição e que sejam passíveis de proteção autoral e/ou de direitos
de propriedade intelectual (“Materiais”). Os Materiais, incluindo os direitos autorais, conexos e
outros direitos referentes e incidentes sobre os Materiais, serão de única e exclusiva propriedade
do Produtor, e de suas afiliadas, controladas, cessionárias ou entidade sob controle comum, e,
em contraprestação por me considerar como participante na Série, outorgo e cedo ao Produtor e
às suas afiliadas, controladoras ou controladas, ou entidades sob controle comum, de forma
irrevogável e irretratável, todos os direitos de qualquer natureza sobre e relacionados aos
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Materiais. Declaro desde já estar ciente e de acorco com que todos e quaisquer direitos
patrimoniais sobre os Materiais e sobre a Série petencerão unicamente ao Produtor, (incluindo
especificamente, sem de modo algum limitar a generalidade desta cláusula, quaisquer e todos os
elementos dos Materiais e da Série, incluindo-se seus trechos, extratos e demais materiais
brutos que os compor, quer sejam ou não inseridos e/ou veiculados na produção e/ou exibição
da Série), ficando desde já o Produtor, suas afiliadas, controladoras ou controladas, entidades
sob controle comum ou quaisquer terceiros por estes autorizados, desde já autorizados a, em
perpetuidade ou, no mínimo, pelo prazo máximo de proteção legal da Série e dos Materiais
conferido pela legislação brasileira e qualquer legislação de qualquer país em que os Materiais e
a Série forem explorados, sem limite de território e/ou número de exibições, utilizar, distribuir,
exibir, veicular, promover, anunciar ou de qualquer forma explorar, comercialmente ou não os
Materiais e a Série, contendo ou não minha Imagem e os Materiais, inclusive para fins
publicitários, nos meios de comunicação e para os fins para os quais o Produtor, e/ou suas
afiliadas, controladoras, controladas, ou entidades sob controle comum queiram (incluindo, sem
limitação, fins de merchandising e publicações) por quaisquer meios e em quaisquer mídias
atualmente conhecidas ou que venham a ser criadas no futuro tais como, mas não limitados a:
(i) fixação da Imagem, dos Materiais e/ou da Série, em qualquer tipo de suporte material hoje
existente e, também, através da representação digital de sons e imagens, tais como películas
cinematográficas de qualquer bitola, CD, CD ROM, CD-I (“compact disc” interativo), “homevideo”,
DAT (“digital audio tape”), DVD (“digital video disc”), Blu Ray, VOD (Vídeo On Demand)
transacional, VOD;SVOD;FVOD;NVOD etc.ou linear em todas as suas formas, e suportes de
discos de leitura digital em geral;
(ii) exibição e reexibição da Série e/ou dos Materiais, contendo ou não a reprodução da minha
Imagem, no Brasil e/ou no exterior, de forma simultânea ou não, sem limite de prazo, território
e/ou número de exibições (a) em televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão por
assinatura, através de qualquer das suas modalidades), exibições estas que poderão ser
realizadas via transmissão ou retransmissão por radiodifusão, UHF, VHF, cabo, MMDS, satélite,
independentemente da modalidade de comercialização empregada, incluindo “pay tv", “pay per
view”, “near video on demand” ou “video on demand”, bem como independentemente da
características e atributos do sistema de distribuição, abrangendo plataformas analógicas ou
digitais, com atributos de interatividade, ou não, ou por qualquer outro meio de transporte de
sinal hoje existente, e (b) em qualquer outro meio de comunicação que permita a exibição, ainda
que parcial, dos sons e/ou imagens dos Materiais e/ou da Série;
(iii) exibição e exploração, reexibição e disponibilização dos Materiais e/ou da Série, contendo ou
não a reprodução da minha Imagem, no Brasil e/ou no exterior, sem limitação de tempo ou
número de vezes, (a) através de projeção em tela, em qualquer tipo de casa de freqüência
coletiva, (b) em circuito fechado, (c) em circuito cinematográfico (comercial ou não comercial), (d)
através da Internet, (e) da inclusão de banco de dados ou do armazenamento em memória de
computador para fins de entrega a terceiros mediante qualquer processo existente, (f) de rádio e
(g) em locais públicos, com ou sem ingresso pago;
(iv) comercialização ou disponibilização, para o público em geral, no Brasil e/ou no exterior,
direta ou indiretamente, no todo ou em parte, de reproduções dos Materiais e/ou da Série,
integral ou em partes, contendo ou não contendo a reprodução da minha Imagem, através de
suportes materiais, para a finalidade de vídeo doméstico (“home vídeo”), incluindo, mas sem
restrição, os suportes de CD, CD ROM, CD-I (“compact disc” interativo), “homevideo”, DAT
(“digital audio tape”), DVD (“digital video disc”), Blu Ray, VOD (Vídeo On Demand) transacional,
VOD;SVOD;FVOD;NVOD etc.ou linear em todas as suas formas e suportes de discos de leitura
digital em geral; (a) de fixações em qualquer tipo de suporte material existente, e (b) de qualquer
outro meio de comunicação que permita a exploração comercial, divulgação e exibição, ainda
que parcial, dos sons e/ou imagens dos Materiais e da Série;
(v) utilização e exploração, a qualquer tempo, no Brasil e/ou no exterior, em número ilimitado de
vezes, de extratos dos Materiais e da Série, seus trechos ou partes, contendo ou não a
reprodução da minha Imagem para (a) inserção em outras obras audiovisuais, programas ou
projetos de criação intelectual próprias e/ou de terceiros (b) fins institucionais, (c) realização e/ou
produção de ações de marketing, promoção e de divulgação em qualquer tipo de mídia, inclusive
impressa, seja para fins de divulgação do Produtor, dos patrocinadores e/ou coprodutores e/ou
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exibidores da Série, ou para a divulgação de qualquer produto ligado ao mesmos ou seus
patrocinadores, tais como, mas não limitados a, cartazes, out-doors, trailers, filmes e/ou peças
promocionais de qualquer natureza, anúncios a serem reproduzidos em veículos de
comunicação de mídia impressa, virtual, disponível em websites, ou em qualquer tipo de mídia,
assim como capas de CD, DVD, e de outros suportes materiais que sejam objeto de
comercialização para vídeo doméstico (“home vídeo”), entre outros, (d) produção do “making of”
da Série, bem como outros fins de divulgação ou promoção que contribuam para a difusão do
Produtor, dos Materiais e/ou da Série;
(vi) produção e exploração, comercialmente ou não, de obras novas e obras derivadas dos
Materiais e/ou da Série, contendo ou não a reprodução da minha Imagem, tais como, mas não
limitados a novas temporadas, continuações, sequências, spin ofs, presequels, séries de
televisão, obras de longa metragem, espetáculos teatrais, e afins (“Obras Derivadas”), assim
como de subprodutos dos Materiais e/ou da Série, tais como, mas não limitados a obras
literárias, exposições, álbum fonográfico com a trilha sonora da Série, camisetas, chaveiros,
bonecos, calçados, brindes em geral e quaisquer produtos em qualquer tipo de suporte
(“Subprodutos”). Quando Obras Derivadas e Subporodutos forem referidos em conjunto, serão
denominados simplesmente como “Produções”;
3. Os Materiais, minha Imagem e a Série poderão ser editados, cortados, reorganizados,
adaptados, dublados, revisados ou modificados para quaisquer fins, pelo Produtor, suas
afiliadas, controladoras, controladas ou entidades sob controle comum, ou por terceiros por estas
autorizados, a seu exclusivo critério, e eu renuncio ao exercício dos chamados "direitos morais" e
de direitos análogos, conforme denominados em quaisquer jurisdições do mundo. Outorgo, por
meio deste instrumento, ao Produtor e suas afiliadas, controladoras, controladas ou entidades
sob controle comum, por todo o prazo de proteção legal dos Materiais, da Série, das Produções,
em todo o mundo, o direito de usar minha Imagem em conexão com o desenvolvimento,
produção, exibição, veiculação, publicidade, promoção, marketing e outras formas de exploração
dos Materiais, da Série, das Produções, quer de forma isolada ou como parte da Série, das
Produções, ou em conexão com a exploração de qualquer direito acessório ou subsidiário
àqueles, às atividades empresariais do Produtor, suas afiliadas, controladoras, controladas ou
entidades sob controle comum, dos patrocinadores e outros exibidores, cessionários,
licenciantes e licenciados dos Materiais, da Série, das Produções, para qualquer controle
propósito, incluindo, sem limitação, para fins comerciais, de promoção e publicitários de produtos
e patrocinadores relacionados à estes. Concordo que qualquer veiculação ou outro tipo de
exploração dos Materiais, da Série, das Produções ou dos direitos sobre os Materiais, como
parte da Série, de suas Obras Derivadas, Subprodutos ou de outra forma, quer se utilizem ou
não dos Materiais e/ou que contenham ou não a reprodução da minha Imagem, não me dão
direito a receber qualquer remuneração ou compensação de qualquer espécie, a qualquer título
ou pretexto. Sem limitar o exposto acima, reconheço e concordo que o Produtor terá o direito de
usar os Materiais, a Série e/ou minha Imagem, integralmemente e/ou trechos e extratos destes
relacionado a propagandas, promoções e publicidade do Produtor, da Série, das Produções, e
de quaisquer terceiros por este autorizados, incluindo-se patrocinadores e exibidores da Série
e/ou das Produções, em qualquer país do mundo, sem limite de prazo ou número de vezes.
4. Declaro que obterei, sem nenhum custo para o Produtor, suas afiliadas, controladoras,
controladas ou entidades sob controle comum, as isenções de responsabilidade e as
autorizações de todos os membros da minha família imediata (cônjuge, pai, mãe, filha, filho,
irmão ou irmã), dependentes, herdeiros e/ou qualquer pessoa que precise saber da minha
inscrição e participação na Série (ou seja, meu companheiro, amigo ou empregador), conforme
previsto no Anexo C a este instrumento, incorporado aqui por referência, e envidarei meus
melhores esforços para tentar obter tais isenções de responsabilidade e autorizações de
qualquer outra pessoa que o Produtor e julgue necessário.
D. CONTRAPRESTAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO
1.

Li e entendi que, ainda que meu Video e/ou meu Currículo seja(m) exibido(s) em associação à
Série e/ou que eu seja escolhido(a) para participar da Série, o Produtor ou quaisquer terceiros
patrocinadores e/ou exibidores da Série e/ou das Produções, não pagarão a mim, sob nenhuma
hipótese ou pretexto, qualquer valor ou remuneração de qualquer espécie decorrente: (i) de
minha participação no processo de seleção e/ou de minha participação na Série; (ii) da minha
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participação nas diárias de produção da Série; (iii) da minha participação em ações de
merchandising, product placement ou qualquer outra ação com vinculação de marca, serviço ou
produtos de patrocinadores da Série; (iv) da outorga e cessão de direitos da minha Imagem e
Materiais previstas neste termo; (v) da utilização e/ou exploração do meu Vídeo, do meu
Currículo e da minha Imagem em associação à Série, aos Materiais e/ou às Produções; (vi) da
exploração da Série, dos Mateirais e/ou das Produções, e/ou sobre quaisquer receitas
decorrentes de tais explorações, nos termos previstos neste Termo.
2.

O Produtor me proporcionará, unicamente durante minha participação na Série, se necessário e
caso eu efetivamente seja selecionado para participar da da Série (i) hospedagem para mim, a
ser disponibilizada pelo período em que eu permanecer na cidade do Rio de Janeiro, para fins de
gravação da Série, pelo prazo e em local a ser definido pelo Produtor e, a seu exclusivo critério;
(ii) alimentação (Café da manhã, almoço e jantar) durante os dias em que eu me encontrar à
disposição do Produtor para fins de gravação da Série (os quais poderão ser disponibilizados
nos locais de hospedagem, gravações, filmagens, ou por meio de per diem em valores a serem
definidos pelo Produtor); e (iii) transporte, da cidade de minha resdiência para a cidade do Rio de
Janeiro e para os trechos apartamento/hotel- estúdio de gravação/locações, e vice-versa.

E. DECLARAÇÕES E GARANTIAS ADICIONAIS
1.

Sou Brasiliero nato ou naturalizado, e tenho pelo menos 18 (dezoito) anos de idade.

2.

Caso eu não seja brasileiro, declaro que: (i) sou residente e domiciliado no Brasil; (ii) possuo
permissão para trabalhar em território brasileiro emitido por autoridade brasileira competenente;
e (iii) não sou filiado a nenhuma entendidade sindical em meu país de origem ou em qualquer
outro país.

3.

Declaro e garanto que a minha participação como um participante da Série não é uma prestação
de serviço, atuação ou outra forma representação e que, portanto, não me dá direito a salários
ou outras formas compensações além da minha eventual contratação como ator do quadro fixo
de elenco do Porta dos Fundos caso eu seja escolhido como vencedor da Série.

4.

Declaro e garanto que, se eu for selecionado pelo Produtor como participante, a minha
participação na Série não será um trabalho, não está sujeita a qualquer sindicato ou convenção
coletiva de trabalho e não me dá o direito de receber salários, benefícios, bônus, ressarcimentos
ou quaisquer outras formas de compensação em virtude de qualquer convenção coletiva de
trabalho ou outros tipos de acordos. Reconheço que nada neste Termo e na minha relação com
o Produtor estabelece qualquer vínculo empregatício e desde já declaro que não ajuizarei
qualquer ação ou reclamação trabalhista face ao Produtor, às suas afiliadas, controladoras ou
controladas, ou entidades sob controle comum, aos exibidores e/ou patrocinadores da Série.
Caso eu descumprir, por qualquer motivo, as obrigações previstas neste item, declaro desde já
estar ciente de que o Produtor, suas afiliadas, controladoras ou controladas, entidades sob
controle comum, bem como os exibidores e/ou patrocinadores da Série terão o direito de
regresso contra mim, na hipótese de qualquer uma dessas incorrer em qualquer custo ou
despesa, direito esse que me obrigará a reembolsar o Produtor, suas afiliadas, controladoras ou
controladas, entidades sob controle comum, exibidores e/ou patrocinadores da Série e, o valor
por elas despendidos corrigido monetariamente pela variação do IGP-M/FGV ou seu eventual
substituto, no período compreendido entre a data do desembolso e a do efetivo pagamento,
acrescido de multa de 50% (cinquenta por cento).

5.

Declaro e garanto que todas as informações (de qualquer tipo e natureza, na frente ou atrás das
câmeras) que eu prestei ao Produtor são verdadeiras, precisas e completas. Entendo e concordo
que o Produtor pode divulgar toda e qualquer informação sobre mim fornecida por mim ou por
terceiros a qualquer pessoa, para quaisquer fins, antes, durante e/ou depois de iniciada a
produção e/ou exibição da Série, quer seja durante a exibição ao vivo e/ou gravada desta,
podendo ainda tais informações serem fornecidas em demais programações de qualquer canal
em que a Série for exibida, ou por outros meios e/ou processos de disseminação de
informações, tais como impressas, audiovisuais e/ou digital, dentro ou fora do ar. Entendo e
reconheço que o fornecimento de informações falsas ou incompletas ao Produtor pode resultar
na minha desqualificação e/ou eliminação da Série, a critério exclusivo do Produtor, e que tal
decisão é final sem que eu tenha qualquer direito de recurso.
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6.

Não farei menções ou "promoverei" qualquer partido ou agente político, produto, serviço,
empresa, marca ou objeto na Série, ou farei Marketing de emboscada, incluindo o nome do meu
empregador. Nem eu nem qualquer pessoa agindo em meu nome dará ou receberá, nem deu ou
recebeu, qualquer dinheiro ou outra retribuição em conexão com a minha inscrição ou
participação na Série e eu não autorizei nem autorizarei, nem nenhuma pessoa agindo em meu
nome autorizou ou autorizará alguém a fazê-lo. Declaro que, se alguém tentar me induzir a fazer
qualquer menção ou inclusão de produtos ou aceitar dinheiro ou qualquer contraprestação para
a realização de tais atos, notificarei imediatamente o Produtor.

7.

Declaro que eu não participarei de qualquer ato passível de determinar ou influenciar o desfecho
da seleção dos participantes e/ou da Série em si, com a intenção de enganar o público ou de
quaisquer outros atos desonestos ou enganosos em conexão à Série.

8.

Entendo que o descumprimento a qualquer previsão do Regulamento, deste Termo e/ou de seus
anexos, bem como qualquer revelação ou declaração minha for falsa ou não cumprir com
qualquer acordo relativo à Série, o Produtor e/ou a Companhia poderão me eliminar da Série de
forma imediata e que tal decisão será final sem que eu tenha qualquer direito de recurso.

9.

Declaro estar ciente de que o Produtor possui política de tolerância zero a qualquer
comportamento que possa de qualquer forma implicar em assédio sexual ou qualquer forma de
assédio a qualquer terceiro, quer vinculado ou não à produção da Série, e que deverei, sempre e
quando requisitado pelo Produtor respeitar sua política integralmente, assim como participar de
eventuais treinamentos contra assédio sexual, promovidos pelo Produtor, sob pena de minha
desclassificação imediata da Série e arcar direta e legalmente com as consequências de meus
atos.

F. CONFIDENCIALIDADE
1.

Os termos e condições do Termo de Confidencialidade, constante como Anexo B a este
instrumento, fazem parte integral deste instrumento. Qualquer inadimplemento de qualquer tipo
ou natureza ao determinado no Termo de Confidencialidade constituirá um inadimplemento
material a este Termo.

G. RENÚNCIAS, ISENÇÕES DE RESPONSABILIDADE E INDENIZAÇÕES
1.

PARA OS FINS DESTE TERMO, O TERMO "PARTES EXONERANTES" REFERE-SE A MIM,
MEUS HERDEIROS, FAMÍLIARES, ESPOSOS, GUARDIÕES, REPRESENTANTES LEGAIS,
TUTORES, ADMINISTRADORES, SUCESSORES E CESSIONÁRIOS.

2.

PARA OS FINS DESTE TERMO, O TERMO "PARTES EXONERADAS" REFERE-SE AO
PRODUTOR, À COMPANHIA, SUAS CONTROLADORAS, CONTROLADAS, AFILIADAS OU
ENTIDADES SOB CONTROLE COMUM, O PRODUTOR, TODAS AS EMPRESAS QUE
TRANSMITAM OU DE OUTRA MANEIRA EXIBAM A SÉRIE EM QUALQUER FORMA DE MÍDIA
APTA A REPRODUÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS, CONJUGADOS OU NÃO, OS
DEMAIS PARTICIPANTES DA SÉRIE, TODOS OS PATROCINADORES E ANUNCIANTES DA
SÉRIE, TODAS AS OUTRAS PESSOAS E ENTIDADES RELACIONADAS COM A SÉRIE, E
CADA UMA DAS SUAS RESPECTIVAS ENTIDADES CONTROLADORAS, SUBSIDIÁRIAS,
AFILIADAS, LICENCIADAS, SUCESSORAS E CESSIONÁRIAS, E OS DIRETORES,
EXECUTIVOS, EMPREGADOS, AGENTES, CONTRATADOS, PARCEIROS, ACIONISTAS,
SÓCIOS E REPRESENTANTES DE CADA UMA DAS ENTIDADES MENCIONADAS E OS
HERDEIROS, FAMILIARES, CÔNJUGES, GUARDIÕES, REPRESENTANTES LEGAIS,
TUTORES, ADMINISTRADORES, LICENCIADOS, LICENCIANTES, SUCESSORES E
CESSIONÁRIOS DE CADA UM DESTES.

3.

ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO EM LEI, AS PARTES EXONERANTES E EU
ISENTAMOS, DE TODAS E QUAISQUER RESPONSABILIDADES, REIVINDICAÇÕES,
AÇÕES, DANOS, PERDAS, CUSTOS E DESPESAS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) QUE RESULTEM DA MINHA PARTICIPAÇÃO NA OU EM
CONEXÃO COM A SÉRIE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, QUALQUER VIAGEM QUE EU
FIZER EM CONEXÃO COM MINHA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE, QUALQUER EXPLORAÇÃO
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DA MINHA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE, O FATO DE EU NÃO SER SELECIONADO PELO
PRODUTOR E COMO UM PARTICIPANTE NA SÉRIE, O CANCELAMENTO DA SÉRIE, MINHA
EXCLUSÃO DA SÉRIE, O EXERCÍCIO, POR PARTE DO PRODUTOROU QUALQUER OUTRA
PESSOA DOS DIREITOS CONCEDIDOS NESTE TERMO, (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO,
DANOS PESSOAIS, DIREITOS À PRIVACIDADE E DE PUBLICIDADE, ERROS,
DIFAMAÇÕES, EXPOSIÇÕES INTENCIONAIS OU NEGLIGENTES DE SOFRIMENTOS
EMOCIONAIS, RESPONSABILIDADE POR PRODUTOS DEFEITUOSOS, QUEBRAS DE
CONTRATO, VIOLAÇÕES DE OBRIGAÇÕES LEGAIS OU DE OUTROS DEVERES DE
DILIGÊNCIA DEVIDOS DE ACORDO COM A LEI APLICÁVEL, VIOLAÇÕES DE DIREITOS
AUTORAIS, PERDAS POTENCIAIS DE RECEITAS OU LUCROS CESSANTES, E AQUELES
RESULTANTES DO MEU DESCONTENTAMENTO COM QUALQUER PRÊMIO)
("REIVINDICAÇÕES EXONERADAS"). AS REIVINDICAÇÕES EXONERADAS INCLUEM, SEM
LIMITAÇÃO, QUAISQUER RECLAMAÇÕES, AÇÕES, DANOS, RESPONSABILIDADES,
PERDAS, DANOS, CUSTOS E DESPESAS DE QUALQUER TIPO RESULTANTES DE AÇÕES
DE OUTROS PARTICIPANTES OU QUAISQUER TERCEIROS, EM QUALQUER MOMENTO, E
QUALQUER DEFEITO OU FALHA DO EQUIPAMENTO, AVISOS OU INSTRUÇÕES, DA
MINHA PREPARAÇÃO, PARTICIPAÇÃO, APARIÇÃO OU ELIMINAÇÃO DA SÉRIE, SEJAM
ESTAS ANTES, DURANTE OU DEPOIS DA MINHA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE E/OU
RESULTANTES DE NEGLIGÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA GRAVE, OU NÃO, DE QUALQUER
UMA DAS PARTES EXONERADAS.
4.

ATÉ O LIMITE MÁXIMO PERMITIDO EM LEI, AS PARTES EXONERANTES
IRREVOGAVELMENTE CONCORDAM EM DEFENDER, INDENIZAR E ISENTAR DE
RESPONSABILIDADE CADA UMA DAS PARTES EXONERADAS DE E CONTRA TODAS E
QUAISQUER REIVINDICAÇÕES EXONERADOS FACE A QUEM QUER QUE SEJA,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, QUAISQUER RECLAMAÇÕES DECORRENTES OU EM
CONEXÃO COM (A) A VIOLAÇÃO OU SUPOSTA VIOLAÇÃO DE QUALQUER ACORDO,
CONTRATO, DECLARAÇÃO OU GARANTIA FEITA POR MIM NESTE TERMO; E (B) A
VIAGEM FEITA EM CONEXÃO COM MINHA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE, A MINHA
ELIMINAÇÃO DA SÉRIE OU AS ATIVIDADES E COMPETIÇÕES DA SÉRIE, OCORRIDAS
ANTES, DURANTE OU DEPOIS DA MINHA PARTICIPAÇÃO NA SÉRIE, INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÃO, QUALQUER DANO, PREJUÍZO, DOENÇA, ACIDENTE, PERDA, FERIMENTO OU
MORTE QUE QUALQUER UMA DAS PARTES EXONERADAS OU TERCEIROS POSSAM
SOFRER, ASSIM COMO TODAS E QUAIQUER DECLARAÇÕES, AÇÕES OU OMISSÕES QUE
EU FAÇA NA SÉRIE OU QUE RESULTEM DIRETA OU INDIRETAMENTE DA SÉRIE (TANTO
ANTES COMO DURANTE OU APÓS O MEU ENVOLVIMENTO NA SÉRIE.
Eu e as Partes Exonerantes reconhecemos que, após a execução deste Termo: (a) os fatos e
circunstâncias a que se referem esta autorização podem tornar-se diferentes dos fatos e
circunstâncias conhecidos, ou que achávamos conhecer, no momento de celebração deste
Termo; e/ou (b) as Partes Exonerantes podem descobrir fatos ou incorrer ou sofrer
reivindicações que eram desconhecidas ou insuspeitas no momento em que este Termo foi
executado e que, se tivessem sido conhecidos por mim ou por elas naquele momento, poderiam
ter afetado materialmente minha decisão ou a das Partes Exonerantes de celebrar este Termo.
Eu e as outras Partes Exonerantes reconhecemos e concordamos que, na forma descrita neste
Termo e em virtude das isenções de responsabilidade contidas nos parágrafos anteriores, eu e
as Partes Exonerantes estamos asumindo os riscos de (i) tais fatos e circunstâncias que se
provem diferentes e (ii) tais fatos desconhecidos e reivindicações desconhecidas e insuspeitas.
Eu e as Partes Exonerantes reconhecemos e aceitamos que as isenções de responsabilidade
elencadas aqui serão eficazes em todos os seus aspectos e não estão sujeitas à rescisão em
função destes fatos e circunstâncias diferentes e/ou desconhecidos e/ou dúvidas desconhecidas
e/ou insuspeitas.

5.

Concordo em defender, indenizar e isentar as Partes Exoneradas de toda e qualquer
responsabilidade, reclamações, ações, danos, despesas, perdas e gastos de qualquer natureza
(incluindo, sem limitação, a honorários advocatícios) causados pela ou como resultado da minha
participação na Série, incluindo, sem limitação, qualquer um dos seguintes:
(a) Qualquer declaração ou ação feita ou realizada por mim ou qualquer outra pessoa durante ou
em conexão com a minha participação na Série;
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(b) A falta de cumprimento das recomendações ou instruções do Produtor, qualquer um dos seus
funcionários, diretores, agentes, representantes ou empregados, ou qualquer pessoa relacionada
com a Série;
(c) O meu não cumprimento com o estabelecido neste Termo e/ou de seus anexos;
6.

Reconheço que o Produtor poderá fornecer-me informações adicionais sobre eventuais riscos a
que estarei sujeito em conexão com minha participação na Série e o Produtor pode exigir que eu
assine termos e isenções de responsabilidade adicionais referentes a tais riscos. Entendo que eu
posso suspender minha participação na Série e me retirar da Série com base nas informações
fornecidas pelo Produtor (ou por qualquer outra razão), sendo certo que, no entanto, tal
suspensão ou retirada não afetará qualquer um dos direitos cedidos por mim, nem os contratos,
acordos, renúncias, isenções de responsabilidade e indenizações feitas por mim ou por qualquer
uma das Partes Exonerantes neste Termo. Eu também entendo que, se eu me recusar a assinar
tais termos e isenções de responsabilidade, não serei capaz de participar da Série e
automaticamente desistirei de qualquer chance e/ou direito de ser selecionado a qualquer uma
das etapas da Série. Se eu interromper a minha participação na Série voluntariamente ou me
retirar como participante com base nas informações fornecidas pelo Produtor (ou por qualquer
outra razão), ou se eu me recusar a assinar novos termos e isenções de responsabilidade
exigidas pelo Produtor, eu não terei mais obrigação nenhuma de participar da Série.

H. EXCLUSIVIDADE

I.

1.

Declaro e concordo que, a partir da data em que o anúncio da minha seleção para participação
na Série for comunicada ao público e até até a data de exibição do último episódio da Série, eu
não prestarei serviços, aparecerei ou autorizarei a produção, nem de qualquer maneira
participarei de nenhuma produção de qualquer outro programa, seja ele na televisão, rádio,
imprensa escrita, serviços on-line, Serviços de streaming ou em qualquer outro meio de
comunicação, existentes ou a serem criados, ou em comerciais, anúncios ou obras publicitárias
em geral, sem o prévio consentimento por escrito do Produtor.

2.

Declaro que, se eu for selecionado como Vencedor da Série, concederei ao Produtor,
exclusividade total e absoluta sobre meus serviços de ator/atriz, bem como sobre minha imagem
e voz, pelo prazo de 12 (doze) meses contados da assinatura do Contrato de Prestação de
Serviços que será a mim apresentado, ou da data da primeira veiculação inédita do último
episódio da Série, o que ocorrer por último, de acordo com a remuneração, cláusulas e
condições a serem definidas ao critério do Porta dos Fundos (“Contrato”). Declaro ainda que,
caso eu não concorde com as cláusulas e condições do Contrato e me recuse a assiná-lo, o
Porta dos Fundos poderá me substituir por qualquer outro Participante e com este firmar o
Contrato, sem que a mim caiba qualquer valor, indenização ou compensação de qualquer
espécie.

DISPOSIÇÕES FINAIS
1.

Declaro e garanto que o Produtor e/ou suas afiliadas, controladoras, controladas ou entidades
sob controle comum, terão o direito de exercer a aprovação editorial de todos os aspectos e
etapas da Série. Assim, o Produtor e/ou suas afiliadas, controladoras, controladas, ou entidades
sob controle comum, detêm o direito de editar, modificar, adaptar, adicionar ou excluir
integralmente ou em parte, a Série, minha Imagem, os Materiais, e/ou as Produções, da maneira
que quiserem, a seu exclusivo critério.

2.

Reconheço e concordo que o Produtor poderá ceder livremente este Termo e todos os direitos
do Produtor sob este Termo e ceder ou delegar qualquer das obrigações do Produtor com
relação à minha participação na Série e direitos por mim a este cedidos a qualquer terceiro e
ceder ou delegar os seus direitos e obrigações. Mediante tal cessão, o Produtor não terá mais
obrigações perante a mim, conforme estabelecidas neste Termo ou em conexão com qualquer
obrigação cedida. Eu não poderei ceder a terceiros nenhum dos direitos e obrigações por mim
assumidos no presente termo e/ou em decorrência da minha participação na Série.

3.

Reconheço e concordo que este Termo será interpretado o mais amplamente possível nos
termos da legislação aplicável. Consequentemente, na medida em que a lei aplicável limite este
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Termo, sob qualquer forma, ou invalide alguma de suas disposições, tal limitação ou disposição
inválida não anulará este Termo na sua totalidade, e este Termo continuará sendo aplicável e
válido com relação às suas demais disposições e na máxima extensão permitida por lei. Este
Termo não é adicional e não está limitado por quaisquer outras autorizações ou outros
documentos que qualquer contratado, fornecedor ou outros terceiros possam requerer que eu
celebre em conexão com minha participação na Série.
4.

Nada contido neste instrumento constituirá, ou deve ser interpretado como se constituído
estivesse, uma relação de trabalho, joint venture ou sociedade com o Produtor, suas afiliadas,
controladoras, controladas ou entidades sob controle comum nem eu serei considerado produtor
ou representante do Produtor para nenhum fim.

5.

Qualquer suspenção ou atraso, pelo Produtor, no exercer de quaisquer direitos previstos neste
Termo não será considerada uma renúncia de tal direito. Declaro que a anulação ou
inexigibilidade de qualquer disposição deste Termo não afetará a validade ou exigibilidade de
qualquer outra disposição do Termo.

6.

Este instrumento, seus anexos e aditamentos, assim como qualquer outro acordo ou documento
a ser executado a pedido do Produtor constitui o entendimento em relação ao objeto deste
Termo e anula e substitui todas as negociações anteriores, acordos e contratos, escritos e orais,
sobre a minha participação na Série e não podem ser alterados ou rescindidos salvo por meio de
um instrumento escrito por instruções e ao critério do Produtor. Em caso de qualquer
inconsistência entre as disposições constantes em qualquer documento anteriermente celebrado
por mim a pedido do Produtor e este Termo, as disposições deste Termo regerão os direitos e
obrigações das partes e das Partes Exoneradas.

7.

Declaro que não utilizarei, em momento algum, qualquer um dos nomes, logotipos, nomes
comerciais e/ou marcas do Produtor, suas afiliadas, controladoras, controladas, cessionárias ou
entidades sob controle comum (incluindo, sem limitação, o título da Série) ou qualquer uma das
empresas e/ou patrocinadores vinculadas ao Produtor, e/ou à Série, em relação a qualquer tipo
de publicidade, promoção, mercadoria ou outro produto ou serviço.
Este Termo é pessoal e intransferível e qualquer tentativa de cessão da minha parte será nula e
sem efeito ab initio.

8.

Este Termo é firmado em caráter irretratável e irrevogável, ressalvadas as hipóteses de rescisão
previstas, pelo qual me obrigo em todos os seus termos e condições, por mim e por meus
sucessores. Eventuais disputas serão dirimidas com base nas Leis do Brasil e serão realizadas
em São Paulo, Estado de São Paulo. Quaisquer reivindicações, controvérsias, demandas ou
procedimentos iniciados para aplicar ou interpretar este Termo ou em decorrência ou em relação
ao mesmo serão resolvidos e decididos por arbitragem, em conformidade com as regras de
arbitragem então aplicáveis da Corte Internacional de Arbitragem do Centro de Arbitragem e
Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá– CAM-CCBC, por árbitro único. Os
procedimentos arbitrais serão confidenciais, e quaisquer informações divulgadas serão tratadas
como informações proprietárias.

9.

O Tribunal Arbitral está autorizado a impor medidas cautelares e transitórias. O Tribunal Arbitral
deverá ter autonomia para decidir a disputa, no todo ou em parte, exclusivamente com base nos
documentos fornecidos pelas Partes litigantes. Desde já consinto com a entrega de citações,
notificações ou outros documentos associados ou, de qualquer modo, decorrentes da arbitragem
ou da execução de qualquer decisão arbitral, pelo uso de quaisquer métodos e para os
endereços indicados para a entrega das notificações conforme previsto neste instrumento e/ou
de qualquer outra maneira permitida pela lei aplicável.

10. As Partes litigantes suportarão igualmente os custos e despesas decorrentes da arbitragem.
Contudo, após a decisão final, todas as despesas decorrentes do procedimento arbitral, bem
como o honorário do árbitro serão suportados pela parte vencida, se houver, conforme
determinado pelo árbitro. A parte vencida mencionada reembolsará a parte vencedora pelos
eventuais montantes (incluindo honorários advocatícios) por ela arcados no início da arbitragem.
A decisão arbitral será definitiva e vinculativa às Partes litigantes, pelo que desde já renuncio, por
meio deste instrumento, o direito de buscar qualquer recurso relacionado a essa decisão, ou a
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revisão da decisão por meio de qualquer corte ou outra autoridade ou órgão judicial, uma vez
que tal renúncia foi concedida licitamente e de boa-fé.
11. Todos os termos em letras maiúsculas utilizados nos Anexos ao Termo terão o mesmo sentido e
limites estabelecidos no Termo. Não obstante o estabelecido acima, os termos em maiúsculas
que forem definidos nos respectivos Anexos terão o significado e os limites ali determinados.
12. . EU DECLARO E GARANTO QUE TENHO TODO O DIREITO, PODER E AUTORIDADE PARA
CEDER OS DIREITOS POR MIM CEDIDOS NESTE TERMO. ENTENDO PERFEITAMENTE O
CONTEÚDO DESTE TERMO, TENHO PLENA CAPACIDADE CIVIL E MENTAL, E TENHO A
INTENÇÃO DE ESTAR LEGALMENTE OBRIGADO POR ESTE TERMO. ESTOU CIENTE DE
QUE ESTE TERMO É, ENTRE OUTRAS COISAS, UMA ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
POR DANOS FUTUROS, E ESTOU ASSINADO ESTE INSTRUMENTO. TODAS AS
DECLARAÇÕES QUE FIZ NESTE TERMO CORRESPONDEM À VERDADE. O MEU NOME, O
MEU RG E O MEU CPF, CONFORME CONSTANTES DAS FICHAS DE INSCRIÇÃO POR MIM
SUBMETIDA, TAMBÉM SÃO VERDADEIROS.

13. DECLARO QUE LI ESTE TERMO ATENTAMENTE QUE, AO CONFIRMAR E SUBMETER
MEU CADASTRO NO SITE HTTP://WWW.PORTADOSFUNDOS.COM.BR/FUTUROEX PARA
PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO DA SÉRIE, ME COMPROMETO COM
TODOS OS SEUS TERMOS E CONDIÇÕES DE ACORDO COM A MINHA LIVRE E
EXPONTÂNEA VONTADE.
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ANEXO A
Regras da Série “FUTURO EX PORTA”
1. “O Futuro Ex Porta” (“Série”) consisitirá em um reality show de competição a ser produzido pelo
PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A. (“Porta dos Fundos”) ,
em que o Produtor selecionará, dentre todos os participantes da Série, ao menos 1 (um) vencedor para
ocupar uma vaga no quadro de elenco fixo do Porta dos Fundos. O Porta dos Fundos poderá, ao seu
critério, exemplificativamente, selecionar 1 (um), 2 (dois) ou 3 (três) participantes como vencedores da
Série.

2.

A

seleção

dos

participantes

se

inicia

com

a

inscrição

do

candidato

no

site

http://www.portadosfundos.com.br/futuroex (“Website”) e aceite do Regulamento de inscrição para
participação na Série (“Regulamento”). É imprescindível que o candidato cumpra todos os requisitos do
Regulamento constante do Site/Plataforma para se tornar elegível para a seleção.
3. Durante o processo de seleção e produção da Série, os Participantes autorizam e permitem que o
Porta dos Fundos entre em contato com todos os membros da sua família, parceiros atuais ou antigos,
colegas, amigos e conhecidos. O contato destes indivíduos pode ser utilizado para fins de obter e
veicular, nos termos previstos o Termo de Participação e seus anexos, informações e para possível
inclusão na Série, a critério do Porta dos Fundos.
4. O processo de seleção dos participantes da Série se dará em duas etapas, sendo que na primeira, a
comissão julgadora do Porta dos Fundos, após recebidas as inscrições válidas e regulares nos termos do
Regulamento, avaliará os Curriculos (“Currículos”) e a desenvoltura e habilidade artística dos candidatos
por meio dos Vídeos por estes submetidos no Website (“Vídeos”), de acordo com critérios artísticos e
subjetivos. Na segunda etapa, o Produtor pré selecionará 250 (duzentos e cinquenta) Vídeos (“Vídeos Pré
Selecionados”). Serão selecionados para participar da Série, os 10 (dez) candidatos autores dos Vídeos
melhores avaliados dentre os 250 (duzentos e cinquenta) Vídeos Pré Selecionados pelo Porta dos
Fundos.
5. Os Vídeos, os Currículos e os Vídeos Pré Selecionados poderão, no todo ou em parte, ao critério do
Porta dos Fundos, dos coprodutores, exibidores, licenciantes e/ou licenciados da Série ( quando referidos
em conjunto, serão denominados simplesmente “Produtores”) ser inseridos e veiculados no âmbito da
Série, e submetidos à análise, avaliação e julgamento da comissão julgadora desta.
6. Os Participantes selecionados deverão ter disponibilidade para permanecer à disposição dos
Produtores, na Cidade do Rio de Janeiro.
7. Os Participantes terão que conviver por, no mínimo, 2 (duas) semanas, e serão submetidos à provas
diversas e que testarão também suas habilidades interpessoais/sociais e artístiscas, em que serão
submetidos treinamentos, provas eliminatórias, avaliações e julgamentos em situações adversas, para
avaliação de seu desempenho e habilidade artística em geral (incluindo-se, mas não se limitado, à
atuação, redação de textos), em estúdio ou na presença de plateia, atividades essas a serem definidas e
elaboradas pelo Porta dos Fundos. As provas poderão se dar por meio de testes individuais, testes em
duplas/trios/grupos, ou por qualquer outro formato que seja criado a critério dos Produtores.
8. Os Participantes devem realizar testes, provas e desafios no contexto da concorrência que fazem parte
da Série e serão avaliadas por uma comissão julgadora, que será composto por atores do elenco do Porta
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dos Fundos e quaisquer terceiros escolhidos pelos Produtores. Os critérios de avaliação serão artístistcos
e subjetivos, e determinados pelos Produtores, a exclusivo critério deste.
9. Os Participantes concordam em respeitar as regras impostas pelos Produtores para a realização dos
treinamento e das provas a que forem submetidos. Os Participantes concordam em cumprir as decisões
dos Produtores em qualquer questão relativa às eliminações. Em qualquer disputa, os Produtores serão
os únicos juízes e suas decisões são finais e soberanas, e não estão sujeitas a objeções, recursos ou
disputas.
10. Durante a produção da Série, os Participantes poderão ser eliminados das provas, testes e/ou
competições a que forem submetidos de acordo com os procedimentos, métodos e/ou formas de
avaliação a serem determinados a critério dos Produtores. Além disso, os Produtores poderão exigir que
todos ou alguns dos Participantes eliminados permaneçam à disposição dos Produtores para participação
em diárias adicionais, incluindo-se gravação e participação em episódios adicionais da Série e/ou finais
alternativos que podem ou não corresponder à decisão final dos Produtores em relação ao(s)
vencedor(es);

11. Com a frequência a ser determinada pelos Produtores, os Participantes poderão ser julgados,
avaliados e eliminados da competição. O Prêmio será automaticamente renunciado pelo Participante se o
Participante for: (a) desqualificado por qualquer motivo (por exemplo, se retirar por vontade própria); (b)
eliminado pelo Produtores em provas eliminatórias; ou (c) eliminado em caso de violação das normas,
indicações ou instruções fornecidas pelos Produtores.
12. Todas as atividades e locações de gravações (“Locações”) para a competição serão determinados
pelos Produtores, a exclusivo critério destes.
13. Durante a produção da Série, os Participantes devem estar presentes no local designado pelos
Produtores, nos dias e horários indicados pelos Produtores, e participar de toda e qualquer atividade a si
submetida, incluindo-se, mas não se limitando, a ensaios, gravações, participações em ações de
merchandising, marketing e/ou divulgação da Série. Os Participantes reconhecem e concordam que as
diárias de gravação da Série não terão limitação de carga horária, e que poderão ser realizadas em
diárias consecutivas ou alteranadas, em horários diurnos ou noturnos, em qualquer dia da semana,
incluindo-se ao sábados, domingos e feriados, ao critério dos Produtores.
14. Os Participantes devem respeitar e cumprir com todas as determinações referentes aos horários e
lugares onde se efetuarem os ensaios e gravações da Série, entrevistas, apresentações, reportagens,
comerciais, anúncios ou publicidades que os Produtores considerarem necessários, antes, durante e
depois da produção da Série, aceitando que todas estas poderão ser reproduzidas em fotos, assim como
gravadas em vídeo e áudio, seja para veiculação ao vivo, ou para depois serem editadas e veiculadas,
por qualquer meio. Os Participantes não poderão se recusar a participar de qualquer diária de produção
ou dos eventos determinados pelos Produtores. Os Participantes não podem deixar a cidade designada
como Locação pelos Produtores sem a prévia autorização por escrito dos Produtores, sob pena de
eliminação automática da Série.

15. Câmeras poderão ser postas em todas as Locações e todas as atividades dos Participantes poderão
ser filmadas e gravadas por essas câmeras, sejam tais câmeras expostas ou ocultas. Por tal razão, os
Participantes devem presumir que as suas conversas e ações estão sendo registradas e poderão ser
veiculadas, ao vivo ou não, em todos os momentos. Também haverá microfones em toda as Locações.
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Além disso, cada Participante poderá, ao critério dos Produtores, portar microfone sem fio e mantê-lo
funcionando em todos os momentos. Os participantes também devem estar cientes de que os microfones
podem captar som em todos os lugares. Os técnicos podem colocar ou remover todo e qualquer
equipamento de som. É estritamente proibido interferir com o funcionamento das câmeras e microfones
de qualquer forma. Tais atos serão motivo para a expulsão imediata da Série. Todas as atividades dos
Participantes, dentro e fora de cena, serão supervisionadas pela equipe de produção durante toda a
produção da Série, a todo momento.
16. Durante o período de gravação da Série, os Participantes não devem ter em sua posse ou nas
Locações drogas ilegais, armas de fogo, armas brancas ou outros itens proibidos pelos Produtores, a
exclusivo critério deste. Não poderão ser mantidas na Locação entorpecentes e/ou qualquer tipo de droga
(exceto medicamentos que foram prescritos para o Participante e previamente comunicado aos
Produtores e por estes expressamente autorizados).

17. Os Participantes devem informar ao Porta dos Fundos de todo e qualquer condição física e/ou de
sáude que impliquem em cuidados especiais, assim como todo e qualquer material médico e
medicamentos essenciais de que necessitem, cabendo aos Participantes adquirirem e levarem consigo
tais medicamentos, assim como se responsabilizar pela sua administração, não havendo qualquer
responsabilidade dos Produtores nesse sentido.
18. Os Produtores podem fornecer serviço de transporte para os Participantes a determinadas Locações,
que serão organizados pelos Produtores a seu exclusivo critério. Os Participantes irão compartilhar os
meios de transporte designados, como via de regra, e não haverá serviço de transporte individual.

19. Os Participantes devem obedecer todas as regras de conduta determinadas pelos Produtores, bem
como todas as leis aplicáveis, e devem respeitar os direitos dos outros Participantes e da equipe de
produção.

20. OS PARTICIPANTES ESTÃO PROIBIDOS DE DIVULGAR QUAISQUER INFORMAÇÕES A
RESPEITO DA SÉRIE, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO AS SUAS REGRAS. De nenhuma maneira podem
os Participantes fazer referência ou prestar informações confidenciais durante ou depois de sua
Participação na Série, e nem podem tirar fotos e/ou gravar em vídeo os sets, nem os seus companheiros,
nem publicá-los em qualquer mídia, incluindo redes sociais, sem a autorização prévia e por escrito dos
Produtores. Se um Participante divulgar informações sobre a Série, tal Participante poderá ser eliminado
da Série e poderá responder uma possível ação legal a ser inteposta pelos Produtores, a critério deste.
Os Participantes estão proibidos de discutir qualquer aspecto da Série com outra pessoa que não os
Produtores até a veiculação pública do último episódio da Série, inclusive caso algum Participante deixar
a Série e até o término da veiculação do último episódio da Série. Se a imprensa pressionar qualquer
Participante, seja antes, durante ou após a participação do Participante na Série, o participante não falará
com qualquer representante de imprensa.

21. Em nenhum momento podem os Participantes celebrar acordos ou conspirar de qualquer forma para
influenciar o resultado da Série.

22. Os Participantes estão cientes de que os Produtores têm uma política de tolerância zero em relação à
qualquer forma de assédio e violência física ou psicológica por parte de qualquer um dos Participantes.
Todas e quaisquer ameaças e/ou intimidações de qualquer tipo podem ser motivo para a remoção
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imediata de um Participante da Série, a exclusivo critério dos Produtores, a qualquer momento, e podem
resultar em notificações às autoridades policiais, assim como na instauração de processos penais.

23. O(s) Participante(s) que for(em) escolhido(s) como o(s) Participante(s) vencedor(es) deverá(ão) firmar
junto ao Porta dos Fundos, Contrato de Prestação de Serviços de Atuação (“Contrato”), com vigência de
12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura do Contrato ou da data da primeira veiculação inédita
do último episódio da Série, o que ocorrer por último, em que deverá garantir ao Porta dos Fundos
exclusividade total sobre seus serviços e imagem, conforme condições e termos a serem definidos ao
critério do Produtor (“Prêmio”).

23.1. O Porta dos Fundos poderá exigir que todos os Participantes finalistas assinem o Contrato referido
no item 23 acima para que possa, ao seu critério, produzir finais alternativos da Série com cada um dos
Participantes finalistas, que podem ou não corresponder à decisão final dos Produtores em relação ao(s)
vencedor(es). Uma vez definido pelo Produtor qual(is) será(ão) de fato o(s) Participante(s) Vencedor(es),
o Porta dos Fundos terá o direito de, de forma imediata, sem qualquer ônus ou penalidade, rescindir o
contrato com o Participantes finalistas que não tenham sido escolhidos como o(s) Vencedor(es), sem que
a estes seja devida qualquer forma de compensação ou multa, de qualquer espécie. Nesse caso, os
Participantes correspondentes deverão, ao critério do Porta dos Fundos, assinar qualquer documento que
lhe seja apresentado pelo Porta dos Fundos para ratificar a rescisão dos contratos.

24. Caso o(s) Participante(s) Vencedor(es), por qualquer motivo, se recuse(m) a assinar o Contrato e/ou
renuncie(m) ao Prêmio, caberá ao Porta dos Fundos, ao seu critério, substituir ou não o(s) Participante(s)
Vencedor(es) por 1 (um) ou mais dos demais Participantes, conforme critérios artísticos e subjetivos
próprios do Porta dos Fundos, sendo sua decisão final e soberana, e não estará sujeita a qualquer
objeção ou disputa, e sem que ao(s) Participante(s) que se recusar(em) a assiná-lo caiba qualquer valor,
indenização ou compensação de qualquer espécie.

25. Os Produtores se reservam o direito de mudar e alterar as Regras da Série e mudar o título da Série a
qualquer momento, sem aviso prévio. Fica entendido e acordado que os Participantes podem não estar
cientes de todas e/ou quaisquer "surpresas" ou "reviravoltas" que os Produtores têm direito de incluir na
competição e na Série, a exclusivo critério dos Produtores.

26. O não cumprimento de qualquer uma destas regras pode resultar na desqualificação do Participante,
a exclusivo critério dos Produtores.
Declaro que eu li, compreendi e concordo com as regras aqui estabelecidas, que estão de acordo com as
determinações do Termo
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ANEXO B
TERMO DE CONFIDENCIALIDADE

O abaixo assinado declara e acorda o quanto segue:
1. Reconheço e aceito que a minha participação na Série me colocará em contato com determinadas
informações não públicas relativas à primeira temporada do programa de formato reality-competição
denominado “FUTURO EX PORTA”, título esse que poderá ser alterado por qualquer outro (“Série”), ao
PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A. (“Produtor”), aos demais
participantes da Série (“Participantes”), aos patrocinadores da Série (“Patrocinadores”), exibidores
(“Exibidores”), bem como aos diretores, executivos, funcionários, financeiros, elenco, equipe de produção,
empregados, contratados dos prestadores de serviços, relacionados com a Série ou outros
representantes e determinados diretores, executivos, funcionários e outros representantes do Produtor,
dos Exibidores, dos dos Patrocinadores e de empresas dessas coligadas, controladas ou controladoras,
direta ou indiretamente, e empresas dessas cessionárias, (em conjunto, “Representantes”), cujas
informações, juntamente como qualquer informação financeira e outras informações não públicas relativas
à Série, ao Produtor, aos Exibidores, aos Patrocinadores, aos Participantes, aos Representantes e
qualquer informação de outros negócios do Produtor, dos Exiiibodres, , dos Patrocinadores, dos
Participantes e dos Representantes, incluindo-se, sem limitação, nomes, endereços, localizações,
qualidades e/ou outras características que permitam a identificação destes, ou informações referentes à
Série, tais como, mas não limitados ao formato da Série, segredos comerciais, métodos operacionais,
processos seletivos e de eliminação dos Participantes (como definido no Anexo A), e/ou qualquer
elemento da Série (antes da sua veiculação) fornecidas antes, na data ou após a data de assinatura deste
Termo de Confidencialidade, seja verbal ou escrita e independentemente da maneira ou forma na qual é
fornecida, juntamente com quaisquer memorandos, resumos/sumários, anotações, análises, compilações,
previsões, estudos, roteiros, sinopses, argumentos, ou outros documentos preparados pelo Produtor,
pelos Exibidores, pelos Licenciados, pelos Licenciantes, pelos Patrocinadores e/ou pelos Representantes,
sendo que tais informações e documentos serão designados doravante “Informações Confidenciais.”
2. Reconheço também que a divulgação ou apropriação indevida das Informações Confidenciais afetarão
adversamente e materialmente o Produtor, os Exibidores, os Participantes, os Patrocinadores, os
Representantes e todos aqueles que participam, em cena ou fora de cena, da Série e/ou eliminará a
surpresa e resultado da Série para os expectadores e causará danos materiais e irreversíveis para o
Produtor, para os Exibidores, para os Participantes, e para os Representantes. Consequentemente,
declaro expressamente que atuarei em conformidade e cumprirei com todos os termos deste Termo de
Confidencialidade, conservarei e manterei em sigilo todas as Informações Confidenciais e quaisquer
materiais divulgados ou de qualquer outra forma obtidos por mim em referência ou conexão com a Série,
com o Produtor, com os Exibidores,
com os Participantes, com os Patrocinadores, com os
Representantes, com a Série (tais como, mas não limitados ao resultado ou o final de qualquer episódio
da Série locais de produção, a tecnologia e/ou os dispositivos utilizados, protocolos de segurança tanto
internos como da própria Série), e assuntos de negócios do Produtor, dos Exibidores, dos Patrocinadores,
dos Participantes, dos Representantes, e qualquer outra informação ou documentação relacionada ao
Produtor, aos Exibidores, aos Participantes, aos Patrocinadores, aos Representantes, à Série e/ou todos
aqueles que participam da Série.
3. Em momento algum, direta ou indiretamente, de qualquer maneira, revelarei, comunicarei, publicarei,
divulgarei, transmitirei, difundirei ou de qualquer forma utilizarei quaisquer Infornações Confidenciais, quer
eu participe do processo de produção da Série ou não, tanto durante como depois da minha eventual
participação na produção da Série e independentemente de um episódio da Série ser veiculado que
contenha parte das ou todas as Infornações Confidenciais, sem o expresso consentimento por escrito de
um representante devidamente autorizado pelo Produtor. Concordo também que as Informações
Confidenciais recebidas por mim só serão utilizadas para os fins expressamente e exclusivamente
definidos pelo Produtor, conforme me for instruído. Eu declaro que cumprirei exatamente as diretrizes
definidas pelo Produtor referentes ao uso de quaisquer Informações Confidenciais, incluindo as instruções
do Produtor de não revelar, comunicar, publicar, transmitir ou difundir algumas ou todas as Informações
Confidenciais a que eu tenha acesso, aos Participantes, aos outros membros da equipe, do elenco, dos
contratados e/ou da equipe de produção da Série.
4. Declaro que seguirei todos os procedimentos de segurança do Produtor, incluindo, mas não limitado a,
manter absoluto sigilo sobre todas as Informações Confidenciais e os materiais da Série e as informações
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de todos os envolvidos na ou participantes da Série (sejam estas confidenciais ou não). Também declaro
que envidarei meus melhores esforços para preservar a confidencialidade e o sigilo de todas as
Informações Confidenciais e materiais a que eu tenha acesso ou tome conhecimento.
5. Entendo e aceito que só o Produtor, os Exibidores e/ou os Patrocinadores controlarão a veiculação de
todas as publicidades, propagandas, comunicados à imprensa e coletivas de imprensa relacionadas à
Série. Declaro que não participarei de qualquer propaganda, publicidade, comunicado à imprensa ou
coletiva de imprensa, e não me comunicarei com a imprensa, direta ou indiretamente, de forma alguma
relacionada com a Série, sem o prévio consentimento por escrito de um representante devidamente
autorizado pelo Produtor. Eu também declaro que não terei qualquer direito sobre a biografia de terceiros,
na medida em que estes se relacionam com ou incluam quaisquer Informações Confidenciais relativa à
Série e/ou a elementos das Informações Confidenciais. Também declaro que não participarei de forma
alguma na preparação, produção ou elaboração de materiais produzidos por terceiros relativos à Série,
incluindo, sem limitação, livros, artigos de revistas, artigos de jornais, programas de televisão, sites da
Internet e quaisquer outros meios e mídias, existentes ou a serem criados, sem o prévio consentimento
por escrito da um representante devidamente autorizado do Produtor.
6. Após a expiração ou término da minha participação na Série (ou antes disso, a pedido do Produtor),
entregarei imediatamente ao Produtor todos os materiais, incluindo todas e quaisquer cópias ou
reproduções que estejam em minha posse, que contenham Informações Confidenciais, assim como todos
os demais bens pertencentes ao Produtor, aos Exibidores, aos Patrocinadores, aos Participantes e/ou aos
Representantes que contenham Informações Confidenciais.
7. Entendo que qualquer violação a este Termo de Confidencialidade também pode resultar na remoção
imediata da minha participação na Série pelo Produtor, incluindo a perda do Prêmio, razão da minha
participação na Série. Entendo que este Termo de Confidencialidade substitui as disposições em contrário
de qualquer outro memorando, acordo, termo ou contrato (escrito ou oral) de confidencialidade que eu
tenha celebrados celebre em conexão com a minha participação na Série.
8. Sem limitar o estabelecido acima, se qualquer disposição deste Termo de Confidencialidade for
considerado inválido, ilegal ou inexequível em qualquer jurisdição, o será somente para tal jurisdição e
apenas na medida da referida invalidade, ilegalidade ou inexequibilidade, sem afetar de forma alguma as
demais disposições do presente Termo de Confidencialidade.
9. As disposições deste Termo de Confidencialidade vinculam a minha pessoa, meus herdeiros e
representantes legais. As disposições do presente Termo de Confidencialidade sobreviverão o término ou
expiração da minha eventual participação na Série. Eu entendo e concordo que a veiculação de qualquer
episódio da Série não terá nenhum efeito sobre as minhas obrigações decorrentes do presente Termo de
Confidencialidade e que as disposições do presente Termo de Confidencialidade se aplicarão
perpetuamente. Nada no presente Termo de Confidencialidade deverá ser entendido como uma garantia
da minha participação contínua ou participação na Série.
10. Eu declaro que li e compreendi este Termo de Confidencialidade, que entendo e compreendo as
consequências e implicações do meu não-cumprimento das obrigações aqui estabelecidas, e que ao
confirmar e submeter meu cadastro no site site http://www.portadosfundos.com.br/futuroex para
participação no processo de seleção da Série, me comprometo com todos os seus termos e condições.
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ANEXO C
TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE AMIGOS/FAMÍLIA
À
PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL S.A

1. Pelo presente instrumento, cedo à PORTA DOS FUNDOS PRODUTORA E DISTRIBUIDORA
AUDIOVISUAL S.A ("Produtor ") e suas empresas afiliadas, controladoras, controladas e entidades sob
controle comum: (a) o direito absoluto e irrevogável e a autorização (mas não a obrigação) de me
entrevistar, fotografar, filmar, gravar e registrar em qualquer formato visual, sonoro e/ou audiovisual a
minha imagem, meu nome, minha voz, e qualquer sinal distintivo de minha personalidade por qualquer
meio, em conexão com a Série de formato reality-competição denominado “FUTURO EX PORTA”, título
esse que poderá ser alterado por qualquer outro (“Série”) e que, por ter a Série a natureza de reality, pode
ser que eu não estivesse inicialmente ciente de que eu estava sendo filmado, gravado e/ou de outra
forma registrado mas, no momento em que me informaram que eu estava sendo filmado, gravado e/ou
registrado, autorizei por completo e dei meu total consentimento para que fossem feitos tais registros,
associados ou não a marcas, serviços ou produtos de terceiros patrocinadores da Série, autorização esta
que ratifico por meio deste instrumento; (b) todos os direitos de qualquer natureza e espécie, em
perpetuidade, sobre todo o material de arquivo, as filmagens e/ou outros registros gravados, filmados,
registrados e/ou produzidos nos termos deste instrumento e sobre qualquer participação ou ação
realizada por mim, seja esta com script ou sem script, falada, cantada ou de outra maneira pronunciada
ou expressa por mim, ou informações fornecidas por mim, capturadas em quaisquer uma das tais
imagens, filmes e/ou gravações (em conjunto, o contido nos itens (a) e (b) acima será denominado
“Material”), Material este que será considerado "obra por encomenda" de propriedade exclusiva do
Produtor, incluindo, sem limitação, os direitos autorais e o direito de utilizar a totalidade ou parte do
Material e da Série (contendo ou não o Material), em qualquer mídia atualmente existente ou a ser
desenvolvida no futuro (incluindo, sem limitação, TV aberta, fechada, cinema, Internet, suportes de Home
Vídeo, VOD;SVOD;FVOD;NVOD, mídia impressa), pelo prazo máximo de proteção legal do Material e/ou
da Série conferido pelas legislações dos teritórios em que estes sejam exibidos, veiculados e/ou de
qualquer outra forma distribuídos, em todo o universo, sem limitação do número de exibições ou
reproduções, e se, por alguma razão, o Material não for considerado "obra por encomenda" de
propriedade exclusiva do Produtor, por qualquer motivo, então neste ato eu cedo e transfiro para o
Produtor todos os direitos autorais de qualquer tipo e natureza sobre o Material, inclusive os direitos
autorais, conexos e os chamados "direitos morais"; (c) o direito de usar o meu nome, fotografia,
informações de identificação pessoal, personalidade, imagem, voz, biografia e/ou assinatura (por fax ou
de outra forma) ("Imagem") em conexão com o uso e a exploração dos direitos cedidos por meio deste
instrumento; (d) o direito editar, copiar, excluir, adicionar, alterar ou sobrepor o Material e/ou a minha
Imagem de qualquer maneira, combinado eles com quaisquer outros materiais e/ou incorporando elas a
qualquer outro material, sem qualquer obrigação de qualquer tipo para com a minha pessoal; (e) o direito
de utilizar e explorar em número ilimitado de vezes, extratos do Material e da Série, seus trechos ou
partes, contendo ou não a reprodução da minha Imagem para (i) inserção em outras obras audiovisuais,
programas ou projetos de criação intelectual próprias e/ou de terceiros (ii) fins institucionais, (ii) realização
e/ou produção de ações de marketing, merchandising, publicitárias, promoção e de divulgação em
qualquer tipo de mídia, inclusive impressa, seja para fins de divulgação do Produtor, dos patrocinadores,
coprodutores, licenciados, licenciantes e/ou exibidores da Série, ou para a divulgação de qualquer
produto ligado ao mesmos ou seus patrocinadores, tais como, mas não limitados a, cartazes, out-doors,
trailers, filmes e/ou peças publictárias ou promocionais de qualquer natureza, anúncios a serem
reproduzidos em veículos de comunicação de mídia impressa, virtual, disponível em websites, ou em
qualquer tipo de mídia, assim como capas de CD, DVD, e de outros suportes materiais que sejam objeto
de comercialização para vídeo doméstico (“home vídeo”), entre outros, (iii) produção do “making of” da
Série, bem como outros fins de divulgação ou promoção que contribuam para a difusão do Produtor, dos
Materiais e/ou da Série; (f) o direito de produzir e explorar, comercialmente ou não, obras novas e obras
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derivadas do Material e/ou da Série, contendo ou não a reprodução da minha Imagem, tais como, mas
não limitados a novas temporadas, continuações, sequências, spin ofs, presequels, séries de televisão,
obras de longa metragem, espetáculos teatrais, e afins (“Obras Derivadas”), assim como de subprodutos
do Material e/ou da Série, tais como, mas não limitados a obras literárias, exposições, camisetas,
chaveiros, bonecos, calçados, brindes em geral e quaisquer produtos em qualquer tipo de suporte
(“Subprodutos”). Eu entendo, reconheço e concordo que o Produtor não tem nenhuma obrigação de
produzir e/ou veicular a Série, ou mesmo utilizar qualquer um dos Materiais em particular e/ou a minha
Imagem em conexão com a Série.
2. Estou ciente de que o Produtor não assumirá qualquer gasto que eu possa ter decorrente da minha
eventual participação na Série, o que significa que tais despesas correrão por minha conta e risco.
3. EU IRREVOGAVELMENTE RENUNCIO E ISENTO O PRODUTOR, TODOS OS VEICULADORES DA
SÉRIE, TODOS OS PATROCINADORES DA SÉRIE E SUAS CONTROLADORAS, ENTIDADES
SUBSIDIÁRIAS, AFILIADAS, SUCESSORES E CESSIONÁRIAS E SEUS RESPECTIVOS DIRETORES,
EXECUTIVOS,
EMPREGADOS,
AGENTES,
CONTRATADOS,
SÓCIOS,
ACIONISTAS,
REPRESENTANTES E, EM RELAÇÃO A CADA UMA DAS PESSOAS OU ENTIDADES ACIMA
REFERIDAS, OS SEUS HERDEIROS, FAMILIARES, CÔNJUGES, REPRESENTANTES LEGAIS,
TUTORES, ADMINISTRADORES, SUCESSORES E CESSIONÁRIOS ("PARTES EXONERADAS") DE
QUALQUER RESPONSABILIDADE E DECLARO QUE INDENIZAREI E NÃO RECLAMAREI, EM JUÍZO
OU FORA DELE, EM RELAÇÃO A ESTAS PARTES, TODA E QUALQUER REIVINDICAÇÃO, ÔNUS,
ACORDO,
CONTRATO,
AÇÃO,
RECLAMAÇÕES,
DEMANDA,
CUSTOS,
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, PERDAS, DANOS, JULGAMENTOS, RESPONSABILIDADE DE QUALQUER TIPO OU
NATUREZA (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, NEGLIGÊNCIA OU NEGLIGÊNCIA GRAVE DE
QUALQUER UMA DAS PARTES EXONERADAS OU DE QUALQUER UM DOS PARTICIPANTES NA
SÉRIE, RESPONSABILIDADE REFERENTE A PRODUTOS, VIOLAÇÕES DE CONTRATO, QUEBRA DE
QUALQUER OBRIGAÇÃO LEGAL OU DEVIDA EM VISTA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, DIFAMAÇÃO,
INVASÃO DE PRIVACIDADE, DIREITOS DE PUBLICIDADE OU PERSONALIDADE E OS
RELACIONADOS À POSSE A AO USO DE QUALQUER PRÊMIO) ("REIVINDICAÇÕES")
DECORRENTES DE OU EM CONEXÃO COM A PARTICIPAÇÃO DOS PARTICIPANTE NA OU SUA
ELIMINAÇÃO DA SÉRIE OU ÀS ATIVIDADES RELACIONADAS COM A SÉRIE, OCORRIDAS ANTES,
DURANTE OU APÓS A PARTICIPAÇÃO DOS PARTICIPANTE NA SÉRIE, INCLUINDO, SEM
LIMITAÇÃO, QUAISQUER REIVINDICAÇÕES RELACIONADAS A LESÕES, DOENÇAS, PREJUÍZOS,
PERDAS OU DANOS À MINHA PESSOA, AO PARTICIPANTE OU A BENS DE MINHA PROPRIEDADE
OU DOS PARTICIPANTE, OU A MORTE DOS PARTICIPANTES.
4. Devido à natureza de reality show da Série, entendo que a minha aparência, caracterização e/ou perfil
na Série e minhas ações e as ações dos outros que aparecem na Série podem ser consideradas
negativas, depreciativas ou de outra maneira desfavoráveis. POR MEIO DESTE INSTRUMENTO,
ISENTO INCONDICIONALMENTE E IRREVOGÁVELMENTE CADA UMA DAS PARTES EXONERADAS
DE QUAISQUER REIVINDICAÇÕES QUE EU POSSA TER, AGORA OU NO FUTURO, POR
DIFAMAÇÃO, CALÚNIA, INJÚRIA, INVASÃO DOS DIREITOS DE PRIVACIDADE, PUBLICIDADE OU
PERSONALIDADE, DA VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS OU DE QUAISQUER OUTROS
DIREITOS, QUE RESULTEM DA OU TENHAM CONEXÃO COM A PRODUÇÃO, REPRODUÇÃO,
VEICULAÇÃO, EXIBIÇÃO, DIFUSÃO, DISTRIBUIÇÃO, PUBLICIDADE, PROMOÇÃO OU OUTRA
FORMA DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE QUALQUER PRODUÇÃO, QUE INCORPORE, INCLUA,
USE E SE RELACIONE DE ALGUMA FORMA COM O MATERIAL E/OU A MINHA IMAGEM, O
EXERCÍCIO DOS DIREITOS SOB O MATERIAL E/OU A MINHA IMAGEM OU DE QUAISQUER
OUTROS DIREITOS CEDIDOS POR MEIO DESTE DOCUMENTO. Ações legais por qualquer violação
deste Termo de Isenção de Responsabilidade em face do Produtor, dos Exibodores, dos Patrocinadores
da Série, suas controladoras, entidades subsidiárias, afiliadas, Secessores, Cessionárias, e seus
respectivos Empregados, Agentes, Contratados, Sócios, Acionistas e seus representantes, é limitada a
ações indenizatórias por perdas e danos. Sob hipótese alguma terei o direito de rescindir este Termo de
Isenção de Responsabilidade ou de buscar medidas cautelares ou outra medida equivalente em conexão
à produção, distribuição, exibição, exploração, publicidade e/ou promoção da Série e dos direitos
referentes a ela.
5. Declaro e concordo que eu tenho todos os direitos e autoridade para celebrar este Termo de Isenção
de Responsabilidade e explorar os direitos dele derivados.
6. Exceto se previsto expressamente neste instrumento ou se eu estiver de outra forma autorizado por
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escrito pelo Produtor, não farei postagens em minhas redes sociais digitais (tais como Facebook,
Instagram, Telegram, Twitter e afins) sobre a minha ou a participação de qualquer Participante na Série,
não divulgarei a nenhum terceiro quaisquer informações ou segredos comerciais obtidos ou conhecidos
por mim sobre a Série, por prazo indeterminado. Sem limitar o estabelecido anteriormente, não
participarei ou autorizarei outras pessoas a participarem, prepararem ou ajudarem a preparar qualquer
trabalho escrito, sonoro, visual ou audiovisual que represente, se refira ou se relacione de qualquer forma
com a Série. Além disso, não publicarei ou autorizarei a veiculação de qualquer publicidade ou
propaganda, não concederei qualquer entrevista ou farei declarações públicas acerca da minha
participação na Série, da participação de todos os Participantes da Sérfe, do Produtor, ou seus negócios,
sem o prévio consentimento por escrito do Produtor.
7. Eu não entreguei qualquer objeto de valor e/ou quantia em dinheiro ou concordei em entregar qualquer
objeto de valor e/ou quantia em dinheiro a qualquer pessoa para poder estar na Série. Entendo que o
Produtor não permite tais atos e que é um delito não revelar tal informação ao Produtor. Entendo que é
um delito receber ou aceitar receber qualquer coisa de valor ou compensação financeira para promover
um produto, serviço ou empresa na Série, ou usar qualquer material que promova qualquer produto,
serviço ou negócio se eu souber que a pessoa que me deu o material obteve algo de valor para tal
promoção e não revelou tal informação ao Produtor. Além disso, entendo que é um delito manipular ou
tentar manipular, no todo ou em parte, um programa de jogos, de destreza, competição ou concurso.
Declaro, garanto e concorda que comunicarei imediatamente ao Produtor se alguém tentar realizar
qualquer ação que viole a presente Cláusula.
8. Estou de acordo e ciente de que, o Produtor ou quaisquer terceiros patrocinadores e/ou exibidores da
Série, das Obras Derivadas e/ou dos Subprodutos, não pagarão a mim, sob nenhuma hipótese ou
pretexto, qualquer valor ou remuneração de qualquer espécie decorrente: (i) da outorga e cessão de
direitos da minha Imagem e Material previstas neste termo; (ii) da utilização e/ou exploração do Material e
da minha Imagem em associação à Série, às Obras Derivadas e/ou aos Subprodutos; (iii) da exploração
da Série, do Material, das Obras Derivadas e/ou dos Subprodutos, e/ou sobre quaisquer receitas
decorrentes de tais explorações, nos termos previstos neste Termo.
9. Este Termo de Isenção de Responsabilidade é celebrado em benefício do Produtor, de seus
coprodutores, licenciados, licenciantes, cessionários, Patrocinadores e empresas dessas coligadas,
controladas ou controladoras, direta ou indiretamente, e é completamente vinculante em relação à minha
pessoa. Os direitos outorgados ao Produtor por meio do presente instrumento poderão ser cedidos,
transferidos ou vendidos, no todo ou em parte, pelo Produtor, a qualquer pessoa, empresa ou entidade. O
Produtor não está obrigado a produzir a Série ou qualquer obra em geral, ou de outra forma exercer
qualquer um dos direitos aqui concedidos. Este Termo de Isenção de Responsabilidade contém o meu
pleno entendimento sobre o seu objeto e só poderá ser modificado por um instrumento escrito celebrado
por mim e pelo Produtor. Concordo que a invalidez ou inexigibilidade de qualquer parte deste Termo de
Isenção de Responsabilidade em nada afetará a sua validade ou exequibilidade em relação a qualquer
outra parte deste Termo de Isenção de Responsabilidade.
10. Este Termo é firmado em caráter irretratável e irrevogável, pelo qual me obrigo em todos os seus
termos e condições, por mim e por meus sucessores. Eventuais disputas serão dirimidas com base nas
Leis do Brasil e serão realizadas em São Paulo, Estado de São Paulo. Quaisquer reivindicações,
controvérsias, demandas ou procedimentos iniciados para aplicar ou interpretar este Termo ou em
decorrência ou em relação ao mesmo serão resolvidos e decididos por arbitragem, em conformidade com
as regras de arbitragem então aplicáveis da Corte Internacional de Arbitragem do Centro de Arbitragem e
Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá– CAM-CCBC, por árbitro único. Os procedimentos
arbitrais serão confidenciais, e quaisquer informações divulgadas serão tratadas como informações
proprietárias.
11. O Tribunal Arbitral está autorizado a impor medidas cautelares e transitórias. O Tribunal Arbitral
deverá ter autonomia para decidir a disputa, no todo ou em parte, exclusivamente com base nos
documentos fornecidos pelas Partes litigantes. Desde já consinto com a entrega de citações, notificações
ou outros documentos associados ou, de qualquer modo, decorrentes da arbitragem ou da execução de
qualquer decisão arbitral, pelo uso de quaisquer métodos e para os endereços indicados para a entrega
das notificações conforme previsto neste instrumento e/ou de qualquer outra maneira permitida pela lei
aplicável.
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12. As Partes litigantes suportarão igualmente os custos e despesas decorrentes da arbitragem. Contudo,
após a decisão final, todas as despesas decorrentes do procedimento arbitral, bem como o honorário do
árbitro serão suportados pela parte vencida, se houver, conforme determinado pelo árbitro. A parte
vencida mencionada reembolsará a parte vencedora pelos eventuais montantes (incluindo honorários
advocatícios) por ela arcados no início da arbitragem. A decisão arbitral será definitiva e vinculativa às
Partes litigantes, pelo que desde já renuncio, por meio deste instrumento, o direito de buscar qualquer
recurso relacionado a essa decisão, ou a revisão da decisão por meio de qualquer corte ou outra
autoridade ou órgão judicial, uma vez que tal renúncia foi concedida licitamente e de boa-fé.
DECLARO QUE LI, ENTENDI E ESTOU DE ACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE
TERMO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE AMIGOS/FAMÍLIA
Data:……………………..........……………………………………
Assinatura:.....................………………………………………….
Nome Completo:.............…………………………………………
RG/RNE: ………………………………………………………….
CPF: …………………………………………………………........
Endereço:....................…..........................................................
Número de Telefone:…………...................…………………
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