
TERMO DE LICENÇA PARA USO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

VISIBILIDADE MULTIDIVULGAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ 05.324.075/0001-41, sediada na 

Rua Amauri 24, Jardim Europa, CEP 01448-000, São Paulo – SP, Brasil, adiante denominada 

LICENCIADA, e, (nome completo do fotógrafo(a) ou filmmaker), (nacionalidade), (estado civil), 

inscrito(a) no CNPJ ou CPF/MF (número), residente e domiciliado à (endereço + bairro + cep + cidade 

+ estado + país), doravante denominado simplesmente LICENCIANTE; 

 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Licença de Direitos 

Autorais para a reprodução de obra fotográfica e/ou audiovisual, que se regerá pelas cláusulas 

seguintes e pelas condições descritas no presente. 

 

Cláusula 1: O LICENCIANTE na qualidade de produtor, titular e detentor dos direitos autorais sobre 

a(s) seguinte(s) obra(s): 

 

A) (Fazer uma breve descrição da(s) foto(s) ou vídeo, para que elas sejam identificadas. 

Importante mencionar os nomes dos noivos e data do registro); 

 

Neste ato licencia, a título gratuito sem ônus ou condições, não sendo devida qualquer espécie de 

pagamento ou contraprestação, os direitos autorais patrimoniais da(s) mesma(s) a LICENCIADA, 

podendo esta usar e fruir dos direitos ora cedidos em qualquer mídia impressa, eletrônica, digital ou 

audiovisual, nas publicações da LICENCIADA ou de outras empresas do mesmo grupo econômico, 

incluindo os sites WEDDING AWARDS e YES WEDDING, livros, em conteúdo editorial ou divulgação 

publicitária, em jornais ou revistas contratadas para inserções de anúncios, além outros veículos de 

comunicação que possam interessar, tais como banners, vídeos, websites, televisão, DVDs, CDs, 

exposição, para ser veiculada e/ou utilizada em todo o território nacional e exterior, pelo período de 5 

(cinco) anos conforme prevê o Regulamento do Prêmio Wedding Awards - PWA; 

 

Cláusula 2: A LICENCIADA se compromete a indicar em toda publicação a autoria da obra. 

 

Cláusula 3: O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável obrigando-se as partes 

por si, seus herdeiros e sucessores, ficando eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo 

para dirimir quaisquer dúvidas e/ou conflitos oriundos deste Termo. 

 

E, por estarem as partes, assim, justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em duas vias, na 

presença de duas testemunhas, abaixo qualificadas. 

 

 

(Cidade), (País), (Dia) de (Mês) de 2015.  

 

 

________________________________________________  

VISIBILIDADE MULTIDIVULGAÇÃO LTDA  

 

 

________________________________________________  

Nome legível e Assinatura do Fotógrafo(a) ou Filmmaker  

 

 

 

Testemunhas:  

_______________________________________  _______________________________________  

(nome completo e CPF)     (nome completo e CPF)  

 

 

 

*Em vermelho – favor preencher corretamente os campos sinalizados 


