
CONTRATO DE RENÚNCIA A DIREITOS DE GRAVAÇÕES DE IMAGENS, VÍDEOS E ÁUDIOS 
 
Pelo presente, em meu próprio nome (“Concedente”), cedo e transfiro à Epson America, Inc. (“Epson”) todos os direitos, 
titularidade e participação em todas e quaisquer gravações de imagens fotográficas, vídeos e áudios da minha pessoa, inclusive 
imagens, nome, aparência, voz, atuação, fotos, retratos e todas as demais criações, imagens, obras de arte visuais, de audição 
ou atuações criadas por mim, inclusive quaisquer declarações, testemunhos ou endossos feitos por mim (denominados 
conjuntamente como “Obras”) gravadas em vídeo, fotografadas, gravadas e/ou executadas pela Epson ou seus representantes 
durante o evento ‘Virtual Automate Boldly’ realizado em 25 de maio de 2021 inclusive, entre outros, quaisquer royalties, 
recursos obtidos ou outros benefícios derivados destas Obras.  
 
O Concedente cede especificamente à Epson a licença e direito mundiais de uso irrestrito, irrevogável, transferível, 
sublicenciável, inclusive, entre outros, os de reprodução, impressão, exibição, publicação, transmissão, direitos autorais, 
distribuição e criação de trabalhos derivados das Obras a critério exclusivo da Epson e em qualquer forma de todos os tipos e 
espécies, inclusive, entre outros, publicações, materiais de marketing, anúncios, websites, vídeos, sites de intranet, 
apresentações da Epson e similares (denominados conjuntamente como “Materiais”), para toda e qualquer finalidade. Pelo 
presente, o Concedente também cede à Epson a licença e o direito mundiais de usar, inclusive, entre outros, o direito de 
reproduzir, imprimir, exibir, publicar, transmitir e criar trabalhos derivados de quaisquer marcas comerciais, logotipos, imagens 
fotográficas ou outros vídeos, áudios e atuações nas obras de arte do Concedente relacionadas à promoção e venda de 
produtos Epson nos Materiais.  
 
O Concedente declara e garante o seguinte: (i) O Concedente tem o poder de ceder os direitos à Epson, tais como aqui 
descritos, e de cumprir integralmente as suas obrigações dispostas neste contrato; (ii) As obras de arte do Concedente, 
inclusive todos os vídeos, áudios e atuações, serão criadas exclusivamente pelo Concedente; (iii) as obras de arte do 
Concedente não violarão os direitos autorais ou qualquer outro direito ou participação de terceiros; (iv) o Concedente obteve 
todas as permissões e licenças necessárias para usar e ceder à Epson o direito de usar todo o conteúdo de propriedade de 
terceiros contido nas obras de arte do Concedente; (v) o Concedente não falseou ou ocultou qualquer coisa referente ao seu 
background capaz de ter um efeito prejudicial sobre o valor do endosso e não praticará, durante a vigência deste Contrato, 
conduta contrária aos melhores interesses da Epson;  e (vi) as declarações do Concedente refletem honestamente as suas 
opiniões e experiências com os produtos Epson e, se solicitado pela Epson, o Concedente apresentará declarações (sob 
juramento) com testemunho adequado que confirmem isso.  
 
O Concedente entende que a Epson não tem nenhuma obrigação de usar as Obras ou qualquer parte delas, ou a aparência do 
Concedente, em momento algum. Pelo presente, o Concedente renuncia a todos os direitos de inspecionar ou aprovar as Obras 
ou os Materiais ou quaisquer referências a estas Obras. O Concedente renuncia ainda a quaisquer reivindicações que possa ter 
a algum uso eventual capaz de ser aplicado a estas Obras. O Concedente renuncia irrevogavelmente a todos os direitos e isenta 
a Epson e suas empresas matriz e controladas, diretores, dirigentes, funcionários, coligadas e agentes de, e nunca processará 
nem apresentará nenhum processo contra alguma destas partes por qualquer reivindicação ou causa determinante da ação, 
quer agora conhecida ou desconhecida, decorrente de ou em conexão com o uso e exploração destas Obras, inclusive, entre 
outras, eventuais reivindicações por ofensa contra a honra ou invasão do direito à privacidade, publicidade ou personalidade.  
O Concedente entende que não receberá nem tem direito a receber qualquer remuneração relacionada às Obras.  
O Concedente entende e reconhece que este Contrato será regido e interpretado de acordo com as leis do Estado da Califórnia 
e que os tribunais do Condado de Los Angeles terão jurisdição exclusiva sobre todas e quaisquer reivindicações relacionadas a 
este Contrato e às Obras.  
 
Pelo presente, declaro que sou maior de dezoito (18) anos de idade e que, até onde seja do meu conhecimento, minhas 

declarações nas Obras são verdadeiras e corretas, li e compreendi integralmente o conteúdo deste Contrato de Renúncia a 

Direitos de Gravações de Imagens, Vídeos e Áudios, e tenho todos os direitos e permissões necessários para fornecer conteúdo 

para as Obras e para mencionar e usar qualquer marca comercial/logotipo no conteúdo e obras de arte que uso para as Obras. 


