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1. Definições 

1.1 Neste Contrato, as seguintes palavras ou expressões devem – salvo indicação contrária ou 

inconsistente  com   o contexto no qual se inserem – apresentar os significados a seguir: 

1.1.1 "este Contrato" - este contrato de fornecimento de    serviços, bem 

como os anexos ou   outros  documentos aqui    presentes, 

está  de acordo  com   as partes envolvidas 

1.1.2 "Dia útil" - significa qualquer outro dia que não   seja sábado, 

domingo ou feriado    nacional no Brasil. 

1.1.3 “Data efetiva” - significa a Data de Assinatura ;  

1.1.4 "Instrutor Chefe" - é a pessoas descrita na Folha do    Projeto;   

1.1.5 "Partes" - as partes envolvidas neste Contrato: a   XXXX e o 

Instrutor; 

1.1.6 "Instituição Parceira" - a instituição descrita na Folha do    Projeto;  

1.1.7 "Folha do Projeto" - significa o Anexo "A" deste Contrato; 

1.1.8 "Data de Assinatura" - a data na qual a última parte envolvida   assina o 

contrato; 

 

1.1.9                 "Relacionamento" - o relacionamento estabelecido neste   Contrato entre 

as Partes     envolvidas; 

1.1.10               "Data de Assinatura" - a data na qual a última parte envolvida   assina o 

contrato; 

1.1.1 "Instrutor" - é a pessoa descrita na Folha do    Projeto; 

 

1.1.2 "Oficina" - é a oficina descrita na Folha do Projeto 



 
 

Grassroots Filmmaking  
For A New World 

 
www.worldfilmcollective.com  

 
 

Copyright © World Film Collective 2016 

 

1.2 Neste Contrato: 

1.2.1 referências a uma disposição legal incluem qualquer legislação subordinada que venha a ser 

estabelecida em algum momento por tal disposição, mesmo que modificada ou re-promulgada 

em algum momento; 

1.2.2 Sempre que qualquer palavra for definida no contexto de qualquer cláusula específica do 

presente Contrato, essa palavra – a menos que seja evidente a partir da cláusula em questão 

que essa palavra tem aplicação limitada apenas à cláusula relevante – deve, para todos os 

efeitos, conter um significado seja pertinente ao âmbito deste Contrato, mesmo que não esteja 

listado na cláusula 1.1. 

1.2.3 Palavras definidas no presente Contrato têm o mesmo significado nos anexos a não ser que 

os anexos apresentem suas próprias definições para tais palavras; 

1.2.4 Quando houver referência a número de dias, os dias são contados a partir do primeiro até o 

último dia (inclusive), a menos que o último dia coincida com um dia que não seja um dia útil – 

neste caso, considera-se o último dia o próximo dia útil que sucede o dia em questão; 

1.2.5 qualquer disposição no presente contrato, que seja ou venha a se tornar ilegal, inválida ou 

inexequível em qualquer jurisdição englobada por este Contrato, deve ser desconsiderada e 

deve ser tratada pro non scripto; à parte deste Contrato, sem invalidar as restantes 

disposições do presente Contrato ou sem afetar a validade ou exigibilidade da prestação 

desses serviços em qualquer outra jurisdição; e 

1.2.6 Se alguma das Partes estiver sujeita à lei de qualquer outra jurisdição, a utilização de 

qualquer expressão que diga respeito a um processo referente à lei brasileira deve ser 

interpretada de maneira equivalente, ou através do uso de analogias, à jurisdição em questão. 

1.3 O término ou expiração do presente Contrato não afeta as disposições do presente Contrato, que 

estão expressamente previstas para funcionar após qualquer término ou expiração, no caso de 

haver a necessidade que seus efeitos se prolonguem após tal extinção ou rescisão, mesmo que as 

próprias disposições não prevejam isso. 

1.4 Cada uma das disposições do presente Contrato foi negociada pelas Partes e elaboradas para o 

benefício das Partes e, consequentemente, no evento de as regras estabelecidas serem 



 
 

Grassroots Filmmaking  
For A New World 

 
www.worldfilmcollective.com  

 
 

Copyright © World Film Collective 2016 

 

interpretadas de forma que desfavoreça a Parte responsável pela elaboração e preparação do 

acordo, tais interpretações não serão aplicadas. 

2. Introdução 

2.1 é uma instituição de beneficência, cuja missão é a de ensinar cinema de forma simples e acessível 

para jovens marginalizados em todo o mundo, dando-lhes a liberdade para se apresentarem a um 

público global, através de conhecimentos e habilidades associados ao uso da tecnologia 

empregada no século 21. 

2.2 Para que a XXX cumpra os seus objetivos, como descrito acima, a XXX pretende, de tempos a 

tempos, realizar oficinas de cinema. Para tal, a XXX exige a cooperação e a participação da 

Instituição Parceira na administração e realização das oficinas, de acordo com o Relacionamento. 

2.3 Este Contrato registra termos e condições gerais relativos ao envolvimento do Instrutor com a XXX. 

Os termos relativos a uma oficina específica (como a duração, taxas, trabalho, funções etc) devem 

ser registrados no formulário anexo chamado de Anexo “A” (Folha de Projeto) – como e quando o 

XXX solicita a cooperação da Instituição Parceira para a realização de uma determinada oficina. 

Após a assinatura de ambas as partes no Projeto Folha, de acordo com o presente Contrato, 

concordam em cumprir com todas as suas obrigações contidas nele identificadas aqui. 

3. Natureza do contrato 

3.1 O presente Contrato se torna válido na Data Efetiva e se mantém válido até seu término, em 

conformidade com as disposições abaixo.  

3.2 A Instituição Parceira reconhece que a assinatura do presente Contrato não origina uma 

expectativa legítima quanto à cooperação com XXX em qualquer outra Oficina que não seja aquela 

especificada na Folha de Projeto, conforme acordado e assinado pelas partes. 

3.3 Não há nenhuma obrigação pendente pertinente ao Relacionamento – nem da parte da Instituição 

Parceira, nem da XXX a menos, e até, que a Folha do Projeto tenha sido acordada e celebrada 

novamente entre as Partes em qualquer tempo. 

4. Exclusividade 

4.1 De acordo com as disposições deste Contrato, as Partes concordam em ceder exclusividade no 

Relacionamento. Nenhuma outra Parte pode participar do Relacionamento sem a autorização 
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expressa por escrito de cada uma das Partes, desde que isso não impeça qualquer das Partes de 

cumprir, em boa fé, os termos deste Contrato, ou comprometa os objetivos do presente Contrato. 

4.2 Não obstante a cláusula 4.1 acima, tanto a Instituição Parceira, quanto a XXX são livres para fazer 

negócios e celebrar outros contratos com terceiros, tais como entenderem, desde que tais 

empresas e / ou contratos não interfiram no Relacionamento. 

5. Independência 

5.1 As Partes devem ser independentes, em todos os tempos, e este acordo não deve ser interpretado 

de forma que constitua legalmente um empreendimento conjunto.  

5.2 O Relacionamento não deve ser interpretado como o de parceria, quase parceria ou agência. 

Nenhuma Parte tem o direito de vincular ou de tentar vincular um ao outro, nem de se reportar a 

uma terceira parte, alegando ter autoridade para fazê-lo ou para atribuir obrigações relativas à 

outra Parte, salvo expressamente previsto neste documento. 

5.3 Nada no presente Contrato concede automaticamente a qualquer das Partes acesso a, ou 

benefício de, outros interesses comerciais da outra Parte. Além disso, nada no presente Contrato 

torna uma das Partes um empregado, agente ou parceiro da outra Parte. 

6. Boa Fé 

Cada uma das Partes deve sempre agir de boa fé uma para com a outra, no que diz respeito à execução 

do presente Contrato, incluindo, mas não se limitando a, garantir que todos os atos realizados pelas 

Partes não sejam prejudiciais para o Relacionamento e não omitindo a prática de qualquer ato exigido 

em relação ao presente Contrato. 

7. Não-evasão 

As Partes aqui envolvidas aceitam irrevogável e incondicionalmente que não deverão, de qualquer 

forma, utilizar as Informações Confidenciais para qualquer outra finalidade que não seja para fins ligados 

ao Relacionamento, a realização dos objetivos do presente Contrato, ou ao cumprimento dos 

compromissos previstos no ponto 8 abaixo.  
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8. Obrigações 

8.1 Geral 

Em relação a cada Oficina, a Instituição Parceira se compromete a : 

8.1.1 observar todos os direitos aplicáveis, regras, regulamentos ligados, de qualquer maneira, à 

performance das obrigações identificadas e contidas neste Contrato pela Instituição Parceira. 

8.1.2 Incluir o logotipo dXXXem qualquer website, panfleto ou material de divulgação, ou artigo 

publicado em relação às atividades na Oficina; 

8.1.3 divulgar a Oficina e trazer pessoas para participar da Oficina; 

8.1.4 atuar como elo de ligação entre a XXX, a administradora da XXX, o Instrutor Chefe e os 

outros Instrutores de um lado e, do outro, os participantes da Oficina; 

8.1.5 alertar a Administradora da XXXX sobre quaisquer problemas comportamentais ou 

emocionais que possam afetar o desempenho dos participantes; 

8.1.6 disponibilizar para a XXX e para a Oficina um membro do quadro de funcionários devidamente 

qualificado, versado na língua da comunidade e treinado para trabalhar com os participantes 

na Oficina; 

8.1.7 informar à Administradora da XXX sobre a natureza da ambiência na qual a Oficina será 

conduzida; 

Em relação a cada Oficina, a XXX se compromete a: 

8.1.8 incluir o logotipo da Instituição Parceira em qualquer website ou material promocional e/ou em 

qualquer artigo publicado em relação a quaisquer  atividades relativas à Oficina. 

8.1.9 Garantir que a Administradora da XXX, o Instrutor Chefe e os outros Instrutores tenham todo o 

material necessário para ministrar as Oficinas.  

8.2 Oficina 

Em relação à realização das Oficinas, a Instituição Parceira se compromete a:  
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8.2.1 Fornecer um espaço para a realização da Oficina. Tal espaço deve comportar um mínimo de 

12 pessoas (alunos). 

8.2.2 Fornecer um mínimo de 4 computadores, um retroprojetor e uma tela ou uma parede plana 

para projeção e um par de auto-falantes para o uso no computador; 

8.2.3 Fazer seus melhores esforços na tentativa de oferecer coquetéis (comida e bebida) para os 

participantes da Oficina; 

8.2.4 Distribuir formulários de liberação de imagens e garantir que estes sejam preenchidos e 

assinados antes da conclusão da oficina. A liberação deve acontecer através dos próprios 

indivíduos, ou, se necessário, através de seus pais ou  do guardião legal; 

8.2.5 acatar a decisão da XXX, da Administradora ou dos instrutores da XXX quanto a saber se a 

presença do pessoal da Instituição Parceira  será  ou não exigida nas Oficinas. 

Em relação a cada Oficina, a XXX se compromete a:  

8.2.6 fornecer às Oficinas telefones celulares e todos os outros equipamentos necessários, que não 

tiverem sido fornecidos ainda pela Instituição Parceira, incluindo, mas não se limitando a, 

auto-falantes, computadores portáteis (laptops), cartões de memória, adaptadores, 

acessórios, DVD's e manuais; 

8.2.7 assegurar que as instalações nas quais a oficina está sendo conduzida mantenham-se limpas 

e organizadas; 

8.2.8 assegurar que a Administradora da XXX, o Instrutor Chefe e os outros Instrutores sejam 

compreensivos quanto às necessidades emocionais, físicas e comportamentais dos 

participantes da Oficina; 

8.2.9 se certificar de que a Administradora da  XXX, o Instrutor Chefe e os outros Instrutores sejam 

pontuais; 

8.2.10 Consultar previamente a Instituição Parceira no caso de haver a necessidade de levar os 

alunos em alguma excursão ou de realizar tarefas que sejam fora do local  no qual a Oficina 

ocorre; 
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8.2.11 a pedido da Instituição Parceira, pensar em aumentar o número de horas letivas disponíveis 

para a Oficina e, se necessário, consultar-se com os instrutores a este respeito; 

8.2.12 comunicar eventuais problemas ou questões decorrentes da Oficina para o representante da 

Instituição Parceira. 

8.3 Pós-Oficina 

A Instituição Parceira se compromete a: 

8.3.1 convidar os pais e familiares dos participantes da Oficina, bem como todos os membros da 

comunidade interessados, para uma apresentação final dos filmes criados durante a Oficina; 

8.3.2 escrever um breve relatório, de forma aceitável, para a XXX, no término da Oficina; 

8.3.3 distribuir todos os materiais (como o DVD's e certificados), se nem a XXX, nem a 

Administradora da XXX ou os Instrutores forem capazes de fazê-lo; 

8.4 A XXX se compromete a produzir um relatório final sobre a Oficina, e a entregá-lo à Instituição 

Parceira. 

9. Rescisão 

9.1 Este contrato pode ser rescindido por acordo mútuo. 

9.2 A XXX pode rescindir este Contrato, sem aviso prévio, se na opinião da XXX, a Instituição Parceira 

colocar o nome da XXX em descrédito; 

9.3 Este contrato pode ser rescindido por qualquer uma das Partes com um mês de aviso prévio, 

desde que a data da rescisão ou o aviso prévio não comprometa a conclusão de uma certa Oficina.  

9.4 No término do presente Contrato, as Partes deverão devolver todos os bens em sua posse 

pertencentes à outra Parte e não devem utilizar qualquer propriedade da outra Parte, direta ou 

indiretamente, para seu benefício próprio ou para o benefício de qualquer outra pessoa. 
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10. Propriedade Intelectual e Direitos Autorais (Copyright) 

10.1 Quaisquer e todas as informações, ideias, conceitos, invenções, desenhos, marcas, 

melhoramentos, obras e / ou qualquer documentação produzida durante o exercício das funções de 

trabalho ("Propriedade Intelectual") são propriedade da XXX. 

10.2 Todo o material criado durante a Oficina deve ser livre para ser utilizado para fins não comerciais, 

desde que a licença de Creative Commons da XXX (disponível no website XXXXXX) seja 

respeitada. A Instituição Parceira compromete-se a ler os termos desta licença, disponível no site 

da XXX. 

10.3 Não obstante a cláusula 10.1, a Instituição Parceira deve deter os direitos autorais de qualquer 

material utilizado durante a Oficina, e esse material não deve ser alterado ao longo da Oficina. Os 

direitos autorais sobre esse material continuam a pertencer à Instituição Parceira.  

11. Confidencialidade 

11.1 Cada Parte deve manter os termos deste Contrato confidenciais e quaisquer dados, relatórios ou 

documentos que contenham qualquer informação relacionada a finanças, questões técnicas, dados 

do cliente ou provedor (incluindo qualquer Direito de Propriedade Intelectual). Nenhuma informação 

sobre qualquer das Partes contidas neste Contrato deve ser disponibilizada para o público 

(“Informação Confidencial”).  

11.2 Sem danos às disposições na 11.3, nenhuma das Partes deve fazer qualquer divulgação, a 

qualquer pessoa ou para o público, ou dar ou fornecer dados à imprensa escrita, ou fornecer 

qualquer material que contenha informações confidenciais da outra Parte, sem o consentimento 

prévio por escrito dessa outra Parte. 

11.3 A quebra de sigilo não deve se aplicar : 

11.3.1 à qualquer empregado de uma das Partes – diretores e conselheiros 

profissionais, que necessitam saber essas informações para fins de 

cumprimento das suas responsabilidades e deveres, em conexão com, ou nos 

termos do presente Contrato; 

11.3.2 ao advogado, contador ou consultor de boa fé, pois precisam ser informados; 

http://www.worldfilmcollective.com/
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11.3.3 a alguma agência governamental ou ao público quando essa divulgação for 

exigida por lei ou direito aplicável, e 

11.3.4 se a informação cair em domínio público agora ou no momento da divulgação – 

nenhuma das Partes que pretenda divulgar tais informações para terceiros 

deve ser responsabilizada, nem deve ter qualquer obrigação de 

confidencialidade em relação a tais informações. 

11.4 Qualquer divulgação, nos termos das cláusulas 11.3.1 a 11.3.4 acima, deve revelar as informações 

confidenciais, desde que tal pessoa tenha uma necessidade legítima de sabê-las e essa pessoa 

deve, no caso das cláusulas 11.3.1 a 11.3.4, ser informada da natureza confidencial das 

informações e a Parte que divulgar as Informações Confidenciais deve ser responsabilizada pelo 

não cumprimento das obrigações pertinentes à confidencialidade pelos respectivos beneficiários. 

11.5 As disposições presentes na cláusula 11 devem ser válidas para cada uma das Partes por um 

período de dois anos após o término deste Contrato, seja qual for o motivo. 

12. Isenção 

12.1.1 A Instituição Parceira isentará XXX de quaisquer reclamações, demandas, multas, 

penalidades, ações, decisões judiciais, perdas, custos, despesas ou outros danos causados, 

seja por sua negligência ou por outro motivo, pela não-conformidade ou não-observância dos 

seus deveres e obrigações especificados neste Contrato. 

13. Outras Questões 

13.1 contrato integral 

O contrato constitui um registro único do acordo entre as Partes no que diz respeito ao assunto 

aqui tratado. Nenhuma adição, alteração ou anulação do presente acordo terá qualquer força ou 

efeito, a não ser que sejam estipulados por escrito com a assinatura das Partes envolvidas ou em 

seus nomes.  

13.2 sem representações 

Nenhuma Parte pode invocar representação para celebrar este acordo, a menos que a 

representação esteja registrada no presente Contrato. 
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13.3 variação, cancelamento e renúncia 

Nenhuma variação contratual, tal como o acréscimo, a exclusão, ou o cancelamento deste 

Contrato, nem nenhuma renúncia de direitos sob este Contrato deve ser válida, a menos que 

expressa por escrito e assinada em nome das Partes.  

13.4 cessão e transferência 

Como previsto no presente documento, nenhuma das Partes terá o direito de ceder ou atribuir 

quaisquer dos seus direitos ou obrigações decorrentes deste Contrato sem o consentimento prévio 

por escrito da outra Parte envolvida. 

13.5 direito aplicável 

Este acordo tem de ser regido, interpretado e aplicado de acordo com as leis do Brasil. 

13.6 assinatura em vias 

O presente Contrato pode ser executado em uma ou mais vias, cada uma das quais deve ser 

considerada como um original, mas todas, em conjunto, constituem um mesmo documento. 

13.7 boa fé 

As Partes devem, em todos os momentos, estabelecer uma relação de boa fé uma para com a 

outra, e não devem colocar o nome uma da outra em descrédito. 

13.8 co-operação 

Cada uma das Partes se compromete, em todos os momentos, a fazer o possível para realizar 

todos os atos e tomar todas as medidas necessárias,  dentro do seu poder e controle, para pôr em 

prática ou manter os termos e as condições do presente Contrato. 
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Assinado a  de 2009 

Testemunha  

 ............................................................  …………………………………………… 
INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

Assinado a   de  2009 

Testemunha  

 ............................................................  …………………………………………….. 
XXXXXXX 
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ANEXO A : FOLHA DO PROJETO 

1. A Instituição Parceira 

Instituição Parceira  Edndereço 

  [Ligação] 

  [Contato] 

2. A Oficina 

2.1 Descrição:  [●] 

2.2 Datas da Oficina:  [●] 

2.3 Local:  [●] 

2.4 Administradora da XXX  [●] 

  [endereço] 

  [Contato] 

2.5 Instrutor Chefe   [●] 

  [endereço] 

  [Contato] 
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Assinado a  de  2009 

Testemunha  

 ............................................................  …………………………………………… 
INSTITUIÇÃO PARCEIRA 

Assinado a  de  2009 

Testemunha 

 ............................................................  …………………………………………….. 
XXX 

 
 


