
CONTRATO PARA PARTICIPAÇÃO EM PODCAST, LICENCIAMENTO DE 
DIREITOS DA PERSONALIDADE E OUTRAS AVENÇAS 

 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, 
 
[NOME], [nacionalidade], [estado civil], [profissão], inscrito no CPF/ME sob o nº [nº], 
residente e domiciliado na [endereço], [e-mail] (“Convidado”); 
 
e, de outro lado, 
 
DIDATICO EDUCACIONAL E TECNOLOGIA LTDA., sociedade empresária limitada, 
com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida José Silva de Azevedo Neto, nº 
200, Bloco 007, Loja 0126, Barra da Tijuca, CEP 22.775-056, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 
18.527.347/0001-52, neste ato devidamente representada na forma de seu Contrato Social 
(“Didático”); 
 
cada uma das partes também denominada individualmente “Parte”, e conjuntamente, “Partes”, 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 
i) A Didático é uma sociedade com expertise em diversas atividades educacionais, que se 
destaca pela sua abordagem inovadora e uso de recursos tecnológicos; 
 
ii) Dentre suas diversas iniciativas, a Didático é responsável pela realização de um podcast 
multiplataforma atualmente denominado “Didático Cast”; 
 
iii) A Didático tem interesse na participação do Convidado no Didático Cast, tendo feito-
lhe um convite formal, o qual foi aceito, gratuitamente e sem qualquer ônus; 
 
iv) As Partes concordam e reconhecem que é pressuposto para a participação do Convidado 
no Didático Cast que os direitos da personalidade do Convidado sejam licenciados à Didático 
e que toda e qualquer propriedade intelectual criada ou de qualquer outra forma desenvolvida 
em decorrência deste Contrato pertença originariamente a Didático, sem qualquer 
contraprestação ao Convidado; 
 
as Partes resolvem celebrar o presente Contrato para Participação em Podcast, Licenciamento 
de Direitos da Personalidade e Outras Avenças (“Contrato”), tendo por justo e contratado o 
disposto nas cláusulas a seguir: 
 
I.  OBJETO 
 
1.1.   Objeto. O presente Contrato tem por objeto regular os termos e condições pelos quais 



o Convidado participará do Didático Cast e, desde já, autoriza e licencia o uso de seus direitos 
da personalidade à Didático.  
 
1.2. Neste ato, de boa-fé, gratuitamente e sem qualquer ônus, em caráter irrevogável e 
irretratável, de forma definitiva, sem qualquer limitação temporal, de número de vezes, ou 
territorial (worldwide), o Convidado autoriza e licencia à Didático o uso de seus direitos da 
personalidades, incluindo sua imagem, aparência, voz, nome, pseudônimo e demais dados 
pessoais (“Direitos”) para participação no Didático Cast.  
 
1.3.   Exploração dos Direitos. A exploração dos Direitos pela Didático será ampla e irrestrita, 
podendo compreender, exemplificativamente: 
 
i) a sua captação, fixação em suporte físico ou digital, edição, dublagem, legendagem, 
cópia, adição, recorte, fotografia, gravação, reprodução, modificação, adaptação, bem como o 
uso sozinho e/ou combinado com outras imagens, textos, elementos gráficos, vídeos, filmes e 
áudios; 
 
ii) a disponibilização, a reprodução, a distribuição, o licenciamento, a exibição, a 
reexibição ou outro uso de qualquer dos Direitos (na sua integralidade ou parcialmente) ou do 
próprio programa do Didático Cast em que o Convidado participar, independentemente do 
número de vezes, sem qualquer limitação temporal ou territorial, para finalidades em conexão 
com o Didático Cast ou outra iniciativa, negócio ou empreendimento da Didático, podendo ser 
destinado para ações promocionais ou institucionais, incluindo para endosso e divulgação de 
produtos ou serviços de patrocinadores, apoiadores e parceiros da Didático, nos mais variados 
formatos de mídia e tecnologia, tais como plataformas de podcast, aplicações de internet, redes 
sociais, plataformas digitais, websites, plataformas de streaming, vídeo sob demanda, Over the 
Top - OTT, TV aberta, TV paga, televisão interativa, exibição pública em locais públicos ou 
privados e demais meios de comunicação tangíveis ou intangíveis, independentemente da 
tecnologia adotada, seja ela conhecida hoje (e.g. cabo, satélite, sinal aberto, MMDS, internet) 
ou futuramente inventada. 
 
iii) A Didático se compromete em não alterar o teor da entrevista em nenhuma de suas 
edições, dublagem, legendagem, cópia, fotografia, gravação, reprodução, modificação, bem 
como o uso sozinho e/ou combinado com outras imagens, textos, elementos, gráficos, vídeos, 
filmes e áudios; zelando assim pela integridade da fala original do Convidado 
 
1.4.  Sublicenciamento pela Didático. Fica desde já a Didático autorizada pelo Convidado 
a sublicenciar os Direitos, no todo ou em parte, a quaisquer terceiros, incluindo, sem limitação, 
seus afiliados, cessionários, licenciados, sucessores ou terceiros por ela designados, 
independentemente de aviso ou anuência do Convidado, sem qualquer contraprestação, desde 
que em conexão com o Didático Cast ou outra iniciativa, negócio ou empreendimento da 
Didático. 



1.5. Tratamento de Dados Pessoais. O Convidado reconhece e concorda que o tratamento 
de seus dados pessoais em conexão com a sua participação no Didático Cast é necessário para 
execução do presente Contrato. 
 

 1.5.1. A Didático se compromete a adotar medidas administrativas e de segurança com 
o objetivo de tentar reduzir a possibilidade de ocorrência de incidentes de segurança 
envolvendo os dados pessoais do Convidado, na medida do que for razoável. 
 
1.6. Direitos sobre o Didático Cast. Todos os direitos sobre o Didático Cast, incluindo 
sobre o programa que contar com a participação do Convidado, pertencerão única e 
exclusivamente à Didático, o que compreende os direitos sobre qualquer propriedade 
intelectual, criada ou desenvolvida no âmbito do Contrato, incluindo, mas não se limitando, 
aos (a) direitos autorais sobre quaisquer criações intelectuais, obras, fotografias, vídeos, itens 
de acervo pessoal, designs, layouts, códigos-fonte, programas de computador (software) e 
performances; e (b) direitos de propriedade industrial sobre marcas nominativas, figurativas ou 
mistas, nomes de domínio, patentes, invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, 
segredos comerciais ou industriais.  
 

1.6.1. O Convidado poderá utilizar livremente a Uniform Resource Locator - URL 
pública de sua participação no Didático Cast e quaisquer conteúdos postados publicamente para 
fins de autopromoção. 
 
II.  CONTRAPRESTAÇÃO 
 
2.1.  O Convidado reconhece e concorda que o licenciamento dos Direitos previsto neste 
Contrato é feito de forma gratuita, sem qualquer ônus, e constitui pressuposto para a 
participação do Convidado no Didático Cast e que o Convidado não irá receber nenhuma 
espécie de contraprestação, compensação, partilha de receitas ou patrocínios, royalties ou 
remuneração pela sua participação no Didático Cast e pela exploração dos Direitos pela 
Didático. 
 
III.  PARTICIPAÇÃO DO CONVIDADO 
 
3.1.  Teor da participação. O Convidado reconhece que é o único e exclusivo responsável 
pelo teor de quaisquer de suas falas, declarações, afirmações, questionamentos, sugestões, 
manifestações ou condutas – sejam orais, escritas ou gestuais – anteriores, durante ou 
posteriores a sua participação no Didático Cast, independentemente de se tratar de transmissão 
ao vivo ou gravada. 
 
 3.1.1. As Partes reconhecem que o Didático Cast é apenas um veículo para difusão de 
informação e conhecimento, que preza pela liberdade de expressão, de manifestação e pelo 
acesso irrestrito à informação, garantias fundamentais previstas na Constituição da República 



Federativa do Brasil. A veiculação do programa da Didático Cast com a participação do 
Convidado não constitui endosso, tampouco reflete ou constitui a opinião da Didático sobre o 
conteúdo retratado. 
 

3.1.2. A Didático não garante a veracidade, exatidão, completude, atualidade, 
confiabilidade, utilidade e legalidade do que for dito pelo Convidado no Didático Cast e por 
isso se exime e se exonera, em toda a extensão permitida pelo ordenamento jurídico, de 
qualquer responsabilidade pelos danos de qualquer natureza.  

 
3.2.  Edição ou remoção de conteúdo. A Didático, enquanto única e exclusiva titular de todos 
os direitos patrimoniais sobre o programa da Didático Cast com a Participação do Convidado, 
poderá optar por não exibi-lo ou retirá-lo do ar sem aviso ou consentimento prévio do 
Convidado. A Didático poderá ainda suprimir, reordenar ou de quaisquer outras formas editar 
trechos do referido programa, o que será feito de boa-fé, de modo a não mudar o sentido do 
que foi retratado e a não trazer prejuízos para a imagem, honra ou demais direitos da 
personalidade do Convidado. 

 
3.2.1. A Didático poderá remover, seja por vontade própria, por vontade de seus 

seguidores, ou por decisão administrativa ou judicial, trechos ou a integralidade do programa 
do Didático Cast que contar com a Participação do Convidado que constituam ou possam 
constituir, incluindo sem se limitar, em violações a direitos de propriedade intelectual, direitos 
autorais ou de propriedade industrial, apropriação indébita, falsidade ideológica, calúnia, 
difamação, assédio, ou demais condutas consideradas ilícitas ou violadoras de direitos no 
ordenamento jurídico brasileiro. 
 
3.3.  Responsabilidade do Convidado. O Convidado se obriga a eximir e isentar a Didático, 
seus sócios, administradores, funcionários, prepostos, assessores, agentes ou colaboradores de 
qualquer responsabilidade, seja em caráter solidário ou subsidiário, na eventualidade de 
qualquer pessoa física e/ou jurídica se sentir prejudicada ou ofendida e buscar reparação em 
procedimentos ou processos de qualquer natureza, em decorrência de atos praticados pelo 
Convidado em conexão com a sua participação no Didático Cast. 
 
IV.  PATROCINADORES, APOIADORES E PARCEIROS DO DIDÁTICO CAST 
 
4.1.  As Partes reconhecem e concordam que o Didático Cast poderá exibir, anunciar ou 
endossar produtos ou serviços de seus patrocinadores, apoiadores e parceiros, incluindo, mas 
não se limitando, ao uso de vinhetas, chamadas, animações, efeitos, anúncios estáticos ou 
transitórios, product placement, banners, intervalos comerciais ou quaisquer outras formas de 
publicidade e propaganda, atrelando-os a qualquer dos Direitos e à participação do Convidado 
no Didático Cast.  
 



4.1.1. O Convidado se compromete a respeitar e a não prejudicar a exposição ou se 
manifestar contrariamente, tecer críticas ou promover qualquer ato que vise a prejudicar, 
colocar em descrédito ou desabonar os patrocinadores, apoiadores e parceiros do Didático Cast. 
 

4.1.2. Salvo se prévia e expressamente acordado por escrito entre as Partes, é vedado 
ao Convidado utilizar quaisquer materiais ou de outras formas apresentar ou expor no programa 
do Didático Cast seus patrocinadores, apoiadores e parceiros que atuem com produtos e/ou 
serviços concorrentes, idênticos ou semelhantes aos dos patrocinadores, apoiadores e parceiros 
do Didático Cast. 

 
V.  CONFIDENCIALIDADE  
 
5.1.  O Convidado se obriga a manter em caráter sigiloso e confidencial (i) a sua participação 
no Didático Cast, até a exibição do respectivo programa do qual participou; (ii) quaisquer 
termos, condições, disposições ou cláusulas deste Contrato, pelo prazo de 20 (vinte) anos a 
contar de sua assinatura.  
 

5.1.1. O compartilhamento com terceiros ou a realização de cópias ou reproduções, 
integrais ou parciais, deste instrumento de Contrato pelo Convidado também são 
terminantemente proibidos, durante todo o prazo referido acima. 
 
VI.  PRAZO DE VIGÊNCIA  
 
6.1.  A autorização e licença dos Direitos pelo Convidado à Didático é feita de forma 
irrevogável e irretratável e de forma definitiva, não cabendo, portanto, a resilição deste 
Contrato.  
 
6.2. As Partes reconhecem que muito embora esse Contrato seja gratuito e sem qualquer 
ônus para a Didático, a presente relação contratual confere benefícios indiretos, imateriais e 
intangíveis a ambas as Partes. Desse modo, muito embora não seja possível aferir um valor 
exato para este Contrato, as Partes acordam o estabelecimento de uma cláusula penal não 
compensatória no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para caso de violação de qualquer das 
disposições deste Contrato pelo Convidado. A referida cláusula penal constitui apenas um piso 
indenizatório, sem prejuízo de indenização suplementar. 
 
VI.  DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
7.1.  Notificações. Todas as notificações e outras comunicações de uma Parte a outra 
previstas neste Contrato ou a ele relacionadas serão realizadas por escrito e serão consideradas 
recebidas no momento em que enviadas por meio de carta registrada ou por e-mail (ambos com 
confirmação de recebimento). 
 



7.2.  Alterações. Nenhuma modificação ou emenda, renúncia, tolerância ou quitação deste 
Contrato ou de quaisquer de seus termos e disposições serão válidas para qualquer finalidade, 
salvo se antes confirmadas por escrito por ambas as Partes.  
 
7.3.  Independência das disposições. Caso qualquer cláusula, termo ou disposição do 
presente Contrato seja determinada por qualquer tribunal competente como nula, contrária às 
leis ou inexequível a qualquer respeito, tal nulidade, ilegalidade ou inexequibilidade não deverá 
afetar qualquer outra cláusula, termo ou disposição do presente Contrato e o Contrato será 
interpretado e analisado como se a referida cláusula, termo ou disposição, uma vez que a mesma 
tenha sido considerada nula, ilegal ou inexequível, não estivesse contida no presente 
instrumento. 
 
7.4.  Acordo integral.  O presente Contrato representa o acordo integral entre as Partes com 
relação aos direitos e obrigações ora determinados, sendo que todos e quaisquer entendimentos, 
negociações e acordos, tornam-se afastados e substituídos pelo presente Contrato.  
 
7.5.  Medidas liminares. O Convidado renuncia expressamente ao direito de requerer 
qualquer medida liminar ou outra tutela contra a Didático ou terceiros particularmente com o 
objetivo de proibir, suspender ou restringir qualquer meio de exploração dos Direitos e/ou do 
próprio Didático Cast. 
 
7.6.  Lei de regência e foro. O presente Contrato reger-se-á e será interpretado de acordo com 
as leis da República Federativa do Brasil e terá o foro da Comarca da Capital do Rio de Janeiro 
como único competente para dirimir quaisquer dúvidas, litígios e/ou controvérsias oriundas 
deste Contrato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E assim, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes o presente instrumento: 

 
Rio de Janeiro, ____/____/________ 

 
Partes: 
 

______________________________ 
[CONVIDADO] 

 

______________________________ 
DIDATICO EDUCACIONAL E 

TECNOLOGIA LTDA. 
 

Testemunhas: 
 
______________________________ 
RG: 
CPF: 

______________________________ 
RG: 
CPF: 

 


