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CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO PARA FINS DE PRODUÇÃO DE OBRA
AUDIOVISUAL E OUTRAS AVENÇAS

Pelo presente Contrato, as PARTES:

l. - XXXXXXXXX., empresa com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua xxxxxxxxx,
inscrita no CNPJIMF sob o n° xxxxxxxx , neste ato representada por seu(s) procurador(es)
adiante assinado(s), doravante simplesmente "xxxxxxxx"; e

2. - xxxxxxxx xxxxxxxxxx. [QUALIFICAR CORRETAMENTE), sediada na [ l,
inscrita no CNPJ sob o n° [ l. neste instrumento representada por [ I,
inscrito no CPFIMF [ ], portador do [ ], doravante denominada simplesmente
"Produtora";

Considerando que:

(i) as PART ES pretendem produzir, em conjunto, uma obra audiovisual intitulada
"xxxxxxxxx", que terá 22' (vinte e dois) minutos de duração, doravante denominada,
simplesmente "Obra";

(ii) a Xxxxxx irá ceder imagens de sua titularidade para fins específicos de produção da
Obra, pelo prazo de xxx anos;

(iii) a Xxxxxx tem interesse em exibir e explorar a Obra, em caráter exclusivo, em caráter
irrevogável e irretratável e por prazo indeterminado, em televisão por assinatura no Brasil
e no exterior;

(iv) a Produtora tem interesse em produzir a Obra em conjunto com a Xxxxxx e em ceder,
na proporção estabelecida no presente instrumento, os direitos que lhe cabem na Obra;

Resolvem as partes firmar o presente instrumento mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato constitui-se na associação entre a Produtora, a Xxxxxx
para a produção da Obra que se destinará inicialmente à exibição em televisão por assinatura,
pela Xxxxxx e por terceiros por esta autorizados a captar e difundir sua programação, em
caráter, irrevogável, irretratável, universal, definitivo, conforme adiante pactuado.

1.2 - Para fins de interpretação deste instrumento, considera-se "Obra Audiovisual", toda obra
resultante da fixação de imagens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar, por meio de
sua reprodução, a impressão de movimento, independentemente dos processos de sua captação,
do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-lo, bem como dos meios utilizados para
sua veiculação.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA xxxxxxxx

2.1 - Em razão do ora ajustado, a Xxxxxx obriga-se a:



(i) definir os parâmetros a serem adotados na produção da Obra, tais como mas não
limitados a: estilo, público-alvo, formato, estória, enredo, número de episódios,
minutagem, etc. ;

(ii) supervisionar todo o processo de produção da Obra, através da disponibilização e
designação, às suas expensas, dos seguintes representantes: a) um supervisor
artistico/operacional, a quem caberà a oríentação quanto à adequação aos padrões
artísticos/técnicos compatíveis com aqueles praticados pela xxxxxxx;

(iii) aprovar expressamente o roteiro da Obra, devendo analisá-lo, no prazo máxímo de 10
(dez) dias após o recebimento do mesmo, podendo aceitá-lo ou não, a seu exclusivo
critério, o que deverá ser comunicado à Produtora. Poderá a Xxxxxx a seu exclusivo
critério, alterar o roteiro original elaborado pela Produtora e/ou seu roteirista, conforme
melhor lhe aprouver, ficando certo que tais alterações poderão ser realizadas por
terceiros designados pela Xxxxxx sendo que, nesta hipótese, caberão aos roteiristas
contratados às expensas da Xxxxxx os créditos pertinentes;

(iv) responsabilizar-se , a seu exclusivo critério, pela aprovação e edição final da Obra;

(v) responsabilizar-se por todo e qualquer aspecto relativo à exibição, re-exibição, e edição
da Obra, de acordo com critérios próprios e exclusivos;

(vi) assumir os custos relativos à distribuição, transmissão, edição e exibição e re-exibição
da Ob ra;

(vii) incluir os créditos da Obra, a seu exclusivo critério, e conforme fornecidos pela
Produtora.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PRODUTORA

3.1. - Em razão do ora ajustado, a Produtora obriga-se a:

(i) arcar e responsabilizar-se pela obtenção de todas e quaisquer autorizações de direitos
artísticos, musicais e de som e imagem de entrevistados, convidados, artistas, músicos, e
demais participantes da Obra, direitos autorais e de imagem, direitos videofonográficos
e/ou eventual fonográficos, incluindo as autorizações das gravadoras e/ou editoras que
detenham algum direito de exclusividade, isentando, desde já, a Xxxxxx de quaisquer
responsabilidades decorrentes ou advindas da não obtenção das autorizações ora
mencionadas, obrigando-se a ressarci-la por quaisquer prejuízos que venha a sofrer em
virtude do aqui exposto, obrigando-se, ainda, a excluí-la de plano de eventual lide que
venha a ser contra ela demandada por terceiros em razão de violação de seus direitos;

(ii) apresentar à Xxxxxx se assim solicitado, todos os documentos relativos às autorizações
supracitadas;

(iii) responsabilizar-se pelos direitos de sincronização musical, caso necessário;

(iv) fornecer os créditos a serem incluídos para fins de exibição e re-exibição da Obra;



(v) fornecer à Xxxxxx em caráter gratuito, todo o material promocional da Obra;

(vi) entregar à Xxxxxx no prazo de até 10 (dez) dias antes da exibição da Obra, uma fita
"demo" contendo, no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) minutos de imagens e sons
da Obra já produzidos para o fim de divulgação da mesma pela xxxxxx;

(vii) entregar à Xxxxxx sempre que solicitado por esta, todo e qualquer material bruto
produzido para a realização da Obra, em fita BETACAM ANALÓGICA;

(viii) responsabilizar-se integralmente por todas as despesas de pessoal de seus funcionários
e/ou contratados tais como, mas não limitadas a: salários, adicionais devidos, férias,
décimo terceiro, seguro de acidentes de trabalho, contribuições ou encargos devidos à
previdência social, ao FGTS, ao PIS, retenção do imposto de renda na fonte, bem como
quaisquer outros encargos de natureza trabalhista, previdenciária ou tributária;

(ix) apresentar, sempre que solicitado pela Xxxxxx todos os comprovantes de recolhimento
de impostos e encargos sociais e previdenciários relativos aos funcionários e/ou
contratados que forem designados para executar os serviços objeto desse instrumento,
obrigando-se a manter em arquivo referidos comprovantes durante o prazo de prescrição
legal;

(x) refazer os serviços no prazo de 03 (três) dias, caso a Xxxxxx considere o resultado final
insatisfatório e/ou incompatível com as solicitações feitas à Produt ora;

(xi) envidar os melhores esforços para que não ocorra o aparecimento de marcas e logotipos
de terceiros, quando da produção da Obra ;

(xii) responsabilizar-se pelo pagamento, bem como por eventuais reclamações de titulares de
direitos conexos.

3.2. - A Produtora declara, neste ato, que todas as despesas, custos e obrigações necessários à
produção da Obra, correrão por conta exclusiva da mesma, sendo esta a única e exclusiva
responsável por tais custos, não cabendo qualquer repasse dos referidos e eventuais custos à
Gobosat, seja a que título for.

3.3. - A Obra deverá ser produzida com características de absoluta originalidade e ineditismo,
pelo que a Pro dutora será a única responsável perante à Xxxxxx e/ou terceiros, por quaisquer
alegações de plágio e/ou contrafação, observadas as condições abaixo.

3.3. I. - Sendo a Produto ra inteiramente responsável pela produção da O bra nos termos deste
instrumento, será esta responsável, perante a Xxxxxx e/ou terceiros, por qualquer pleito ou
demanda, judicial ou extrajudicial, que, de qualquer forma, tenha por objeto a Obra,
especialmente nos casos de (i) utilização não autorizada de obras e/ou imagens de terceiros, (ii)
questões relacionadas a violação de direitos morais, autorais e/ou conexos, pelo que, deverá a
Produtora, no caso de propositura de medida judicial em face da Xxxxxx assumir o pólo
passivo da relação processual arcando com todas as custas judiciais, honorários advocatícios e
indenizações de qualquer natureza, ou na impossibilidade de fazê-lo, indenizar integral e
regressivamente a xxxxxxx .



CLÁUSULA QUARTA - DOS DIREITOS AUTORAIS E MARCÁRlOS SOBRE O
PROGRAMA

4.1. - Os direitos autorais patrimoniais e morais do Programa pertencerão à Xxxxxx e à
Produtora, que acordam em explorá-los, por todo o prazo de proteção da lei de direitos
autorais, de acordo com as condições pactuadas neste instrumento.

4.3. - Fica desde já estabelecido que a Xxxxxx deterá xx% da receita auferida em razão da
exploração dos direitos patrimoniais de autor sobre da Obra, sendo os xx% restantes cabíveis à
Produtora.

4.4. - As partes estabelecem desde já que os direitos de exploração da Obra em televisão por
assinatura, no Brasil e no Exterior pertencem única e exclusivamente a Xxxxxx em caráter
definitivo, irrevogável e irretratável.

4.5. - Qualquer outra forma de exploração comercial da Obra pelas Partes, que não esteja
expressamente prevista no presente instrumento, poderá ser realizada pelas partes desde que
mediante aprovação expressa uma da outra.

CLÁ USULA QUINTA - DO PRAZO PARA A PRODUÇÃO DA OBRA

5.1 - O presente contrato passa a ter vigência, vinculando as partes aos direitos e obrigações
nele previstos, no momento da sua assinatura, iniciando-se nesta data a produção da Obra,
prevista para terminar em 30/07/06, com a entrega da Obra devidamente aprovada pela
Xxxxxx encerrando-se independentemente de qualquer interpelação ou notificação.

5.2 - Na hipótese de atraso na data da entrega da Obra, a Produtora deverá pagar a Xxxxxx
uma multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até que a entrega se efetive.

5.3. - A cessão dos direitos de exibição da Obra, de que trata o objeto deste contrato, é
concedida pela Produtora à Xxxxxx em caráter definitivo, universal, irrevogável e irretratável a
contar da data da entrega da Obra pela Produtora devidamente aprovada pela xxxxxxx.

5.4. - Em razão da cessão de direitos de exibição da Obra ora feita e do caráter de exclusividade
com que é celebrado este contrato, a Produtora se compromete a não utilizar sob nenhuma
hipótese, a Obra, bem como seus extratos, trechos ou partes, em qualquer mídia, salvo mediante
prévia e expressa autorização da xxxxxxx.

CLÁUSULA SEXTA - DA CES SÃO DAS IMAGENS PELA xxxxx:x À PRODUTORA

6.1 - A fim de contribuir para a produção da Obra, a Xxxxxx se responsabilizará pela cessão do
acervo de imagens conforme listadas a seguir (ou no anexo I). As imagens serão cedidas em
caráter temporário, para fins de produção da Obra, devendo a Produtora se responsabilizar
pelos direitos autorais, de imagem e conexos de terceiros retratados nas mesmas, isentando,
desde já a Xxxxxx de todo e qualquer pleito ou reivindicação de terceiros, inclusive custas
judiciais e honorários advocatícios, obrigando-se, ainda, a excluir imediatamente a Xxxxxx de
eventuais lides caso a mesma seja demandada em razão de violação dos direitos de terceiros,
bem como a indenizar regressivamente a Xxxxxx caso essa venha a ser condenada ao
pagamento de qualquer valor seja a que título for.



6.2. - A Produtora não poderá, em hipótese alguma, ceder ou permitir que terceiros utilizem-se
das imagens cedidas, sem a devida autorização da Xxxxxx sob pena de responder pela
utilização indevida civil e criminalmente. A Produtora se compromete a inserir os crédito s
pertinentes conforme informados pela xxxxxxxx .

6.3. - Após a utilização das imagens a Produtora deverá devolver imediatamente a fita
contendo as imagens utilizadas na Obra para a xxxxxxx.

CLÁU SULA SÉTIMA - DAS CONDI ÇÕES GERAIS

7.1. - Sendo a Produtora inteiramente responsável pela produção da Obra nos termos deste
instrumento, será esta responsável perante a Xxxxxx e/ou terceiro s, por qualquer pleito ou
demanda, judicial ou extrajudicia l, que, de qualquer forma, tenha por objeto da Obra,
especialmente nos casos de (i) utilização não autorizada de obras e/ou imagens de terceiros, (ii)
questões relacionadas a violação de direitos morais, autorais e/ou conexos, pelo que, deverá a
Produtora, no caso de propositura de medida judicial em face da Xxxxxx assumir o pólo
passivo da relação processual arcando com todas as custas judiciais, honorários advocaticios e
indenizações de qualquer natureza, ou na impossibilidade de fazê-lo, indenizar integral e
regressivamente a xxxxxxx.

7.2. - A Produtora se obriga a não fazer internamente e a não prestar, a quaisquer veículos de
comunicação, em qualquer país, declarações sobre assuntos internos do A Xxxxxx de que
venha a ter conhecimento em razão do presente contrato, que violem matéria considerada
confidencial pela mesma, que atinja o seu negócio, direta ou indire tamente ou, ainda, que
possam ser desabonadoras para a reputação desta última, bem como obriga-se a não utilizar-se
do espaço destinado à Obra para quaisquer outros fins que não aqueles expressamente
determinados pelo xxxxxxx.

7.3. - Ressalvados os objetivos deste contrato, o presente não importa em qualquer outra forma
de associação entre as Partes ora contratantes, especialmente comercial e/ou soeietária, a
qualquer tempo e título.

7.4. - As penalidades previstas neste instrumento não serão aplicáve is no caso de inadimplência
de qualquer das Partes, motivadas por caso fortuito ou força maior.

7.5. - A não aplicação de penalidade contratual por qualquer das Partes será entendida como
mera tolerância, não se constituindo jamais como renúncia a direito previsto neste instrumento.

7.6. - Em caso de dúvida na interpretação dos termos e conceitos utilizados neste contrato,
levar-se- á em cons ideração os usos e costume do mercado de produção e comercialização de
obras audiovisuais.

7.7 - Os direitos e obrigações oriundos do presente instrumento não poderão ser cedidos ou
transferidos a terceiros sem a prévia e expressa concordância das Partes.

7.8. - Os termos deste contrato somente poderão ser modificados através de instrumento próprio
devidamente assinado por ambas as partes e duas testemunhas.
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CLÁUSULA OITAVA - FORO

8.1. - Ficando, desde já, eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro para dirimir quaisquer
questões relativas ao presente contrato, com renúncia a quaisquer outros, por mais privilegiados
que sejam.

E, assim, por estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, que cancela e
rescinde qualquer acordo verbal ou escrito até então firmado entre as partes, em 02 (duas) vias
de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante nomeadas, para todos os efeitos
legais, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

Rio de Janeiro, II de abril de 2005.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx
Testemunhas:

1.
Nome :
CPFIMF:
2.
Nome:
CPFIMF:



ANEXO I
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