
Termo de Autorização de Uso de Obra Intelectual e autorização de uso de 
Registros de Imagem, Interpretação e Execução 

 
Licenciante: 

• CPF 

• RG 

• Endereço 

• Telefone 

• E-mail 
 
Licenciada: Prime – Cursos do Brasil Ltda., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.408.027/0001-92, com sede na Rua 
Lothar Budag, nº 118, Bairro Velha, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89045-
160 
 
Pelo presente, o participante, neste designado Licenciante, concede a Prime – 
Cursos do Brasil Ltda, designada Licenciada, a título irrevogável e 
irretratável, de forma EXCLUSIVA, Licença de Uso de Obra Intelectual dos 
direitos autorais de natureza patrimonial incidentes sobre o vídeo e obra 
inscrito no concurso Oportunidade de Trabalho, para o exercício dos direitos 
sobre o vídeo e obra - conteúdo/vídeos/aulas/cursos, na sua totalidade ou em 
parte, válido para o Brasil e todos os países do mundo, sem limitação numérica 
ou temporal, por todo o prazo de vigência dos direitos autorais patrimoniais, 
bem como por eventual prazo adicional de proteção que venha a ser concedido 
por futura modificação legislativa, e para utilização da obra e/ou vídeo 
(conteúdo/vídeos/aulas/cursos) nas seguintes modalidades: reprodução, 
divulgação, publicação e compartilhamento no portal 
https://www.primecursos.com.br/, deixando a liberalidade da Licenciada 
divulgar a biografia/autoria do Licenciante. 
 
A Licença de Uso de Obra Intelectual e Autorização de Uso dos Registros de 
Imagem, Interpretação e Execução opera todos os seus efeitos com o “aceite” 
do presente termo. 
 
O(A) participante pelo presente termo declara e assume, integralmente, 
responsabilidade quanto: a) originalidade e exclusiva titularidade da obra e/ou 
vídeo respondendo perante terceiros em caso de contestação; b) ser titular dos 
direitos autorais de natureza patrimonial incidentes sobre obra e/ou vídeo; c) 
não existir vínculo de qualquer natureza com terceiros que impeça o “aceite” do 
presente termo; d) a obra e/ou vídeo não infringi nenhum direito autoral, direito 
de marca, propriedade intelectual, ou qualquer outro direito de terceiros, nem 
constituir plágio, difamação, invasão de privacidade ou dano ilícito. 
 
Sem prejuízo do acima, desde já o participante autoriza a Prime – Cursos do 
Brasil Ltda a utilizar sua imagem, nome e voz, sem qualquer ônus, em 
material de divulgação da página. 
 
 
 

Assinatura do Licenciante 


