
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO – SEU VÍDEO NO CÂMARA LIGADA 

NOME DO AUTOR: IDADE: 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: 
(se menor de 18 anos) CPF: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: E-MAIL: 

TÍTULO DO VÍDEO: 

SINOPSE: 

ONDE E QUANDO ACONTECEU ESSA HISTÓRIA? 

LINK PARA VISUALIZAR E AVALIAR O VÍDEO: 

 
 
  



TERMO DE LICENCIAMENTO PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS 

  Pelo presente instrumento, _________________________________________, doravante 

denominado(a) simplesmente LICENCIANTE, AUTORIZA a CÂMARA DOS DEPUTADOS, com sede na 

Praça dos Três Poderes, Edifício Principal, Térreo, na cidade de Brasília/DF, inscrita no CNPJ sob o nº 

00.530.352/0001-59, adiante denominada simplesmente de LICENCIADA, a transmitir por meio da TV 

CÂMARA e RÁDIO CÂMARA e em suas respectivas redes de difusão audiovisual e online nas condições 

aqui estipuladas, a OBRA AUDIOVISUAL abaixo descrita: 

TÍTULO DA OBRA 
 
 

NÚMERO X DURAÇÃO DOS 
EPISÓDIOS 

 
 

EXIBIÇÕES PERMITIDAS Indeterminadas. 

MÍDIA AUTORIZADA  
Em qualquer meio de transporte de sinal existente ou que venha a 
existir. 

 
CONDIÇÕES GERAIS 

1- A LICENCIADA e seus parceiros institucionais ficam autorizados a veicular por meio de seus canais 
televisivo, radiofônico e internet a OBRA acima indicada em todo território nacional, sem caráter de 
exclusividade. Por conseguinte, autoriza a veiculação pelas demais emissoras parceiras da 
LICENCIANTE, desde que sem finalidade lucrativa, ficando a referida emissora obrigada a sempre 
inserir os respectivos créditos em qualquer transmissão, retransmissão ou exibição da referida obra. 

2- A LICENCIADA e suas emissoras parceiras não poderão editar, veicular parcialmente, inserir ou 
retirar trechos, devendo preservar a composição do programa. 

3- A produção do(a) LICENCIANTE é de caráter educativo, cultural e jornalístico, sem finalidade de 
lucratividade, e não poderá ser utilizada com propósitos comerciais ou como propaganda política ou 
ideológica. 

4- O(A) LICENCIANTE declara, neste ato, que é autor(a) da obra e que possui todas as autorizações e 
licenças necessárias para a utilização, da OBRA, conforme estipulado neste instrumento, foram 
providenciadas e pagas, tais como: autorização para sincronização das músicas constantes da OBRA, 
licença de uso e/ou cessão dos direitos patrimoniais do autor e conexos, autorização de uso de 
imagem de todas as pessoas participantes ou de qualquer forma relacionadas à OBRA. 

5- A LICENCIADA poderá utilizar da OBRA, nos termos desta licença, sem que nenhum pagamento seja 
devido aos autores e a qualquer participante da OBRA. 

6- O presente instrumento vigorará por prazo indeterminado, podendo ser denunciado 
unilateralmente pelos LICENCIADOS, mediante comunicação escrita, com antecedência de 30 
(trinta) dias, sem que seja devida qualquer indenização ou reparação de danos que venha sofrer a 
LICENCIANTE. 

7- Esta licença é regida pelas leis em vigor no Brasil, ficando eleito foro da Justiça Federal, Seção 
Judiciária do Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas provenientes deste termo. 

 
Brasília,        de      de 2013. 

 
______________________________________ 

Autor do vídeo selecionado 

Assinatura do Responsável Legal (se o autor for menor de 18 anos): 

__________________________________________ 



 

 


