
 

Rua Teixeira Ribeiro, 535 | Maré | Rio de Janeiro, RJ | CEP 21044-251 | 55 21 - 3105 4599 ramal 207           
www.imagensdopovo.org.br     www.observatoriodefavelas.org.br 

 

 
 
 

MODELO DO CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE 
JANEIRO - OF/RJ E A/O FOTÓGRAFA/O (NOME 
DO/A FOTOGRAFO/A) 

POR INTERMÉDIO DESTE CONTRATO PARTICULAR DE LICENCIAMENTO, AGENCIAMENTO E 
GUARDA EM SUPORTE DIGITAL DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS QUE ENTRE SI FAZEM, de um 
lado 

a) o OBSERVATÓRIO DE FAVELAS DO RIO DE JANEIRO com sede à Rua Teixeira Ribeiro, 535 
– Parque Maré - Bairro Maré - Rio de Janeiro/RJ, Cep: 21044-251, inscrito no CNPJ sob o n.º  
06.055.395/00 01-06 , neste ato representado pelo  seu REPRESENTANTE LEGAL 
OBSERVATÓRIO DE FAVELAS. 

b) e de outro lado (NOME DO FOTOGRAFO/A), NACIONALIDADE (a), ESTADO CIVIL (a), 
portador (a) da cédula de identidade nº ( NÚMERO) e inscrito (a) no CPF sob o nº (NÚMERO), 
residente e domiciliado (a) a (ENDEREÇO) – Rio de Janeiro - RJ. CEP.: (NÚMERO), doravante 
denominado (a) simplesmente fotógrafo (a) ou LICENCIANTE. 

Considerando que o Observatório de Favelas do Rio de Janeiro é idealizador e realizador do projeto 
“Imagens do Povo” que, em síntese, consiste em um banco de imagens on-line com fotos digitalizadas 
sobre as mais variadas temáticas sociais e culturais de luta pela sobrevivência e estabelecimento da 
cidadania plena. 

Considerando também o objetivo de, através deste banco de imagens, democratizar o uso e o acesso 
à fotografia colocando-a a serviço das entidades populares que têm poucos recursos e lutam pela 
defesa dos direitos humanos e da cidadania no Brasil.  

Considerando ainda, que os fotógrafos e as fotógrafas, participantes do banco de imagem, serão 
aprovados pela Direção do Observatório de Favelas. 

As partes acima qualificadas, têm entre si certa e pactuada a celebração deste CONTRATO DE 
LICENÇA DE REPRODUÇÃO DE OBRA, AGENCIAMENTO E GUARDA EM SUPORTE DIGITAL DE 
FOTOGRAFIAS, o qual se regerá de acordo com as cláusulas e condições abaixo elencadas:  

DO OBJETO 

1) Constitui objeto do presente contrato a cessão dos direitos patrimoniais das obras de criação 
intelectual do LICENCIANTE, selecionadas e digitalizadas previamente pelo OF/RJ e integrantes, a 
contar da presente data, do Banco de imagens do Projeto “Imagens do Povo”. 

2) O LICENCIANTE é o único e exclusivo titular dos direitos autorais das imagens e, nesta condição, 
autoriza o LICENCIADO a reproduzi-las, conforme as condições adiante e aquelas previstas na Lei nº 
5988 de 14/12/73 substituída pela Lei nº 9610 de 19/02/98 (Lei de Direitos Autorais). 
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3) O LICENCIANTE através do presente contrato declara expressamente que o material cedido não 
possui nenhuma proibição ou impedimento para publicação e divulgação para fins de informação 
jornalística e/ou educacional; 

4) As versões em baixa resolução das fotos selecionadas poderão ser disponibilizadas no catálogo 
digital on line e nos sites do Observatório de Favelas, Imagens do Povo e em demais sites ligados ao 
Observatório de Favelas através de parcerias que contribuam para a divulgação, consulta e apreciação 
do público em geral e de potenciais clientes; 

5) O fotógrafo LICENCIANTE terá sua obra identificada através de seu nome civil, completo ou 
abreviado ou, ainda, por suas iniciais, pelo pseudônimo ou qualquer outro sinal que achar conveniente.  

DO PRAZO 

6) O fotógrafo LICENCIANTE autoriza o OF/RJ a representar o seu trabalho junto aos clientes por um 
período mínimo de 3 (três) anos a contar da assinatura do presente instrumento. 

7) Não havendo interesse do LICENCIANTE em continuar participando do projeto, este deve solicitar 
por escrito que suas imagens sejam excluídas do sistema em um prazo nunca inferior a 90 (noventa) 
dias. 

8) O OF/RJ ao representar o LICENCIANTE, deve autorizar aos clientes e beneficiados o uso das 
imagens sempre para fins específicos, sendo vedado à cessão total ou indefinida dos direitos de uso 
das imagens objetos do presente contrato.  

DO PAGAMENTO 

9) O OF/RJ pagará ao autor 50% (cinqüenta por cento) do valor líquido recebido por cada fotografia.  

10) O valor de referência para venda do direito de utilização das fotos é o da tabela de preços mínimos 
do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio de Janeiro e da Federação Nacional dos Jornalistas. 

11) No caso de pacotes, onde os clientes pagam uma quantia fixa por mês para a utilização de um 
determinado número de fotos, o pagamento ao fotógrafo será proporcional ao número de fotos de sua 
autoria, utilizadas por cada cliente, mantendo sempre a retenção de 50% (cinqüenta) que se reverterá 
ao OF/RJ . 

12) O pagamento ao LICENCIANTE será feito mensalmente.  

13) O LICENCIANTE receberá um relatório de vendas informando a(s) foto(s) vendida(s) e/ou cedidas, 
as utilizações feitas e os clientes e ou beneficiados. Não serão emitidos relatórios nos meses em que 
não houver vendas e/ou doações. 
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DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

14) O Licenciante poderá fazer uso das imagens de sua autoria disponibilizadas para o Banco do 
Imagens do Povo, desde que informe, devidamente, aos responsáveis por este Banco (com a máxima 
antecedência possível) as condições em que este uso será feito (em regime de exclusividade ou não 
etc).   

15) O LICENCIANTE que participar do Projeto concorda com a doação ilimitada de fotografias aos 
movimentos sociais e instituições que não disponham de recursos para o pagamento de direitos 
autorais, sendo que o critério de avaliação dos beneficiados é de responsabilidade exclusiva do OF/RJ. 

16) As partes pactuam que todos os acordos entre elas celebrados após a assinatura deste contrato, 
relacionados com seu objeto e condições, passarão a integrá-lo, desde que assinados pelos 
contratantes. 

17) As partes contratantes elegem o foro central da comarca do Estado do Rio de Janeiro para dirimir 
as dúvidas oriundas deste instrumento, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente contrato, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
 

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 2016. 
 

__________________________________________ 
Observatório de Favelas do Rio de Janeiro - OF/RJ 

LICENCIADO 
 

 
 

__________________________________________ 
(NOME COMPLETO) 

LICENCIANTE 
 

Testemunhas:  
 
Nome: 

RG:  

CPF:  

Assinatura: 

 
Nome: 

RG:  

CPF:  

Assinatura: 


