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PITCH ME CARTOONITO  

 

REGULAMENTO 

 

1. DA APRESENTAÇÃO  
 

1.1 O PITCH ME CARTOONITO (“PITCHING”) é uma iniciativa de caráter cultural 
idealizada e organizada pela TURNER INTERNATIONAL LATIN AMERICA, INC., por meio 

da sua representante no território brasileiro, a TOPSPORTS VENTURES LTDA. (“CARTOON 

NETWORK”) e tem por objetivo identificar e selecionar projetos de obras audiovisuais seriadas 
para o público infantil, em formato animação ou live-action  (“PROJETOS), idealizados e de 

autoria de empresas produtoras brasileiras ou criadores independentes brasileiros, oferecendo 
ao PROJETO vencedor investimento para subsidiar a produção do episódio piloto do PROJETO 

(“Episódio Piloto”), a ser implementado por produtora brasileira habilitada, bem como  a 
possibilidade, a critério do CARTOON NETWORK, de exibição do Episódio Piloto em seus canais 
lineares, plataformas, redes sociais entre outras mídias de propriedade do CARTOON NETWORK 

na América Latina. 
 

1.2 Os interessados elegíveis em participar do PITCHING poderão enviar sua inscrição, conforme 
condições e formatos indicados neste Regulamento, das 00:01h do dia 07 de fevereiro de 2022 até 
às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) do dia 07 de março de 2022. 

 

2. DO PITCHING E DA INSCRIÇÃO 

 
2.1 O PITCHING é uma chamada nacional para inscrição e seleção de PROJETOS de séries 
audiovisuais brasileiras para público pré-escolar (de 02 (dois) a 05 (cinco) anos), em animação ou 

live-action, totalmente inéditas e originais. 
 

2.2 Os PROJETOS poderão ser inscritos por (i) pessoas jurídicas (produtoras brasileiras) 
legalmente constituídas ou (ii) por criadores independentes (“PARTICIPANTES”), entretanto, neste 
último caso, com observância ao quanto estabelecido no item 2.2.1 abaixo, que sejam titulares de 

todos os direitos relacionados ao PROJETO inscrito. 
 

2.2.1 Serão aceitas inscrições de criadores independentes, pessoas físicas, maiores de 18 (dezoito) 
anos, que sejam brasileiros natos ou naturalizados ou estrangeiros naturalizados no Brasil há mais 
de 10 (dez) anos. Entretanto, considerando a natureza do Prêmio oferecido nesta Chamada, qual 

seja, investimento para produção de um Projeto Piloto, é indispensável que este seja produzido por 
empresa produtora nacional habilitada. Assim, um criador independente inscrito apenas estará 

habilitado a receber o Prêmio caso, no prazo indicado pelo CARTOON NETWORK, indique uma 
produtora parceira que será responsável pela produção do Episódio Piloto ou, caso não a tenha, a 
produtora será escolhida a exclusivo critério pelo CARTOON NETWORK. Assim, o pagamento do 

Prêmio somente será efetuado à pessoa jurídica. Caso o criador independente inscrito/selecionado 
não cumpra tais condições, sua inscrição será automaticamente cancelada pelo CARTOON 

NETWORK, independentemente do estágio/fase da Chamada.  
 
2.2.2 Não poderão participar do PITCHING: 

 
(i) Os funcionários efetivos e estagiários, diretores, gerentes, acionistas, conselheiros, prestadores 

de serviços da empresa CARTOON NETWORK da organização do EVENTO, e das demais 
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empresas organizadoras e prestadoras de serviço do PITCHING ou de suas empresas coligadas, 

controladas ou controladoras direta ou indiretamente; 
(ii) Os cônjuges e parentes de primeiro grau das pessoas acima mencionadas, bem como das 

agências de propaganda, publicidade, promoção e empresas de vendas e demais pessoas ligadas 
diretamente ao desenvolvimento e à Organização do PITCHING; 
(iii) Proponentes diretamente ligados a membros da BANCA JULGADORA, mediante vínculo 

familiar ou correlato, até o terceiro grau, empregatício ou de sociedade; e  
(iv) Pessoas físicas ou jurídicas fornecedoras e atuantes no PITCHING, bem como seus 

funcionários efetivos e estagiários, diretores, gerentes, acionistas, conselheiros e prestad ores de 
serviços. 
 

2.3 Para participar do PITCHING, os PARTICIPANTES deverão estar cadastrados no website 
www.rio2c.com e conectados no sistema para que possam inscrever seus PROJETOS. Os 

PARTICIPANTES ao realizarem a inscrição, declaram e garantem que possuem todas as 

autorizações e liberações de outros profissionais/titulares de direitos associados ao PROJETO, 

possuindo, portanto, todos os poderes para representá-los e inscrever o PROJETO no 

PITCHING, para os fins consignados nesta Chamada, devendo isentar o CARTOON 

NETWORK de qualquer responsabilidade associada e reclamações de terceiros, a qualquer 

tempo.  
 

2.4 O prazo de inscrição terá início em 07 de fevereiro de 2022 e vigorará até as 23 horas e 59 

minutos (horário de Brasília) de 07 de março de 2022, por meio do website www.rio2c.com, 
mediante o preenchimento completo do Formulário de Inscrição Online, respeitando-se o número 

de caracteres especificados em cada campo. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado a exclusivo 
critério da Organização do PITCHING. Além do preenchimento e envio completo da ficha de 

inscrição, é obrigatório o compartilhamento de BÍBLIA DO PROJETO contendo, mas não se 

limitando a: (i) título; (ii) público-alvo específico; (iii) gênero; (iv) formato – número de episódios 
e duração episódica; (v) sinopse da série; (vi) descrição de personagens; (vii) sinopses episódicas – 

parciais ou totais e (viii) proposta visual com ilustrações no caso de projetos de animação ou mood 
board no caso de projetos em live-action. 
 

2.4.1 Não serão consideradas as inscrições: (i) cujos PROJETOS estejam incompletos; (ii) cujos 
PROJETOS sejam enviados após o encerramento do prazo de inscrição previsto no item 2.4 deste 

Regulamento; (iii) cujos documentos e materiais que compõe a BIBLIA DO PROJETO sejam 
encaminhados em formato e/ou tamanho diverso ao especificado no item 2.4.3 abaixo; (iv) de 
PARTICIPANTES que não tenham todos os poderes e autorizações para inscrever o PROJETO 

para os fins do PITCHING; e/ou (v) que não tragam todas as informações ou não forneçam os 
documentos exigidos por este Regulamento; (vi) que deixem de atender qualquer das condições 

previstas neste Regulamento. 
 
2.4.1.1 A Organização do PITCHING não se responsabiliza pela eventual falha do sistema de 

inscrição devido ao excesso de informações transmitidas pelos usuários PARTICIPANTES nos 
últimos dias de inscrição. 

 
2.4.2 Os PARTICIPANTES poderão inscrever tantos PROJETOS quanto sejam de seu interesse no 
PITCHING. 

 
2.4.3 Os documentos e materiais que compõe a BIBLIA DO PROJETO deverão ser enviados em 

formato PDF. 
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2.5 O CARTOON NETWORK selecionará PROJETOS FINALISTAS para a fase/rodada de 

PITCHING, que será realizada presencialmente entre os dias 26 e 29 de abril de 2022 durante o 
evento RIO2C (“EVENTO”), oportunidade na qual os PROJETOS FINALISTAS deverão ser 

apresentados pelos PARTICIPANTES. A lista de PROJETOS FINALISTAS será divulgada em até 
15 (quinze) dias após o encerramento das inscrições.   
 

2.5.1 O CARTOON NETWORK providenciará junto à organização do EVENTO, em caráter não-
oneroso, para até 2 (dois) PARTICIPANTES (por PROJETO FINALISTA), credenciais para 

ingresso no EVENTO. Eventuais custos de viagem – transporte e hospedagem – até o local do 
EVENTO (na cidade do Rio de Janeiro/RJ) serão de responsabilidade dos PARTICIPANTES.  
 

2.5.2. Durante o PITCHING presencial, os PARTICIPANTES terão até 15 (quinze) minutos para 
apresentar o PROJETO para a BANCA JULGADORA que por sua vez terá até 10 (dez) minutos 

para realizar eventuais questionamentos a respeito do mesmo. 
 
2.5.3 Antes da apresentação dos PROJETOS FINALISTAS para BANCA JULGADORA do 

PITCHING os PARTICIPANTES poderão ser requeridos a apresentar documentos obrigatórios 
para a Organização do PITCHING e/ou representates do CARTOON NETWORK.  

 
2.5.4. A BANCA JULGADORA será formada inteiramente por executivos do CARTOON 
NETWORK e caberá a ela a definição do PROJETO VENCEDOR, com base em seus exclusivos 

critérios (de cunho estratégico, artístico e outros) e de caráter soberano.  
 

2.6 Será escolhido apenas 1 (um) PROJETO VENCEDOR, o qual será anunciado durante 
EVENTO, a ser realizado a priori entre 26 e 29 de abril de 2022. 
 

2.6.1 A decisão da BANCA JULGADORA é soberana, irrecorrível e independente, não podendo 
ser objeto de pedido de reconsideração pelos PARTICIPANTES. 

 
 

3. DO CONTEÚDO DOS PROJETOS INSCRITOS 

 
3.1 O ato de inscrição implica que a BÍBLIA DO PROJETO inscrita seja de autoria e titularidade 

exclusiva do PARTICIPANTE ou que este detenha todas as autorizações e poderes dos demais 
cotitulares para inscrevê-lo no PITCHING, sendo expressamente vedada, portanto, a inscrição de 
PROJETOS de autoria e/ou titularidade exclusiva de terceiros (ou seja, sem que o PARTICIPANTE 

seja ao menos cotitular) ou de PROJETOS que o PARTICIPANTE não tenha a 
autorização/liberação dos demais cotitulares de direitos, sob pena de desclassificação automática, a 

qualquer tempo, do mesmo. 
 
3.2 O PARTICIPANTE declara, desde já, que o PROJETO, bem como todos os elementos 

que o compõe, a ser submetido junto ao PITCHING é totalmente original e não constitui 

qualquer forma de adaptação de obras artísticas pré-existentes de terceiros, de qualquer 

natureza, tampouco constitui infração a quaisquer direitos de terceiros. Cumpre ao 
PARTICIPANTE buscar garantir a proteção de seus direitos relacionados ao PROJETO, como seu 
registro na Biblioteca Nacional ou outros meios, não havendo qualquer responsabilidade do 

CARTOON NETWORK neste sentido. A submissão/inscrição do PROJETO e envio da BÍBLIA e 
outras documentações que o compõe, implica na ciência e concordância pelo PARTICIPANTE de 

que o CARTOON NETWORK, na qualidade de empresa integrante de um grupo de entretenimento, 
rotineiramente desenvolve de forma independente e/ou recebe e desenvolve com terceiros, assim 



Id No. 2603556_1  

como outras empresas de seu grupo, projetos e obras audiovisuais e, por esta razão, eventualmente 

as ideias, formatos, histórias, nomes de personagens, títulos e outros que possam compor o 
PROJETO/BÍBLIA inscrito pelo PARTICIPANTE podem ser semelhantes e/ou até mesmo 

idênticos a outros projetos do CARTOON NETWORK (e de seu grupo) já em desenvolvimento 
e/ou já enviados por outros terceiros. Assim, o PARTICIPANTE reconhece e concorda que não terá 
direito (assim como os demais cotitulares que eventualmente represente) a qualquer remuneração, 

reclamação ou crédito devido ao uso, por parte do CARTOON NETWORK ou outras empresas de 
seu grupo, de qualquer material que poderá ser semelhante ou idêntico aos materiais 

enviados/apresentados pelo PARTICIPANTE em razão de sua inscrição e participação no 
PITCHING.  
 

3.3 Serão desconsiderados e imediatamente desclassificados os PARTICIPANTES que 
inscreverem, no PITCHING, PROJETOS que:  

 

(i) Tenham finalidades, conotação ou mensagens publicitárias e de conteúdo comercial explícito ou 
implícito; 

(ii) Manifestem sob qualquer forma conteúdo preconceituoso ou discriminatório em relação à 
abordagem de etnia, fé/religião, orientação sexual, agremiação desportiva, naturalidade, entre outros 

recortes da diversidade sociopolítica e cultural; 
(iii) Contenham conteúdo sexual legalmente definido como impróprio para menores de 18 (dezoito) 
anos, pornográfico ou sexualmente explícito; 

(iv) Contenham conteúdo difamatório, que atentem contra a lei, contra a privacidade ou a 
integridade moral e/ou psicológica de terceiros. 

 
3.4 Caso a Organização do PITCHING julgue ser necessário o envio de documentos e/ou 
materiais adicionais pelos PARTICIPANTES, esta entrará em contato direto com o 

PARTICIPANTE RESPONSÁVEL, com o intuito de solicitar tais materiais.  
 

4. DO LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DO PROJETO 

 

4.1 Conforme indicado na Cláusula Primeira deste Regulamento, o PROJETO será idealizado e 

de autoria da PRODUTORA RESPONSÁVEL ou dos PARTICIPANTES. Neste contexto, a 
PRODUTORA RESPONSÁVEL/PARTICIPANTES, em contrapartida ao Investimento do 

CARTOON NETWORK para a produção do Episódio Piloto (conforme Cláusula Quinta abaixo), 
licencia ao CARTOON NETWORK por tempo indeterminado os direitos pormenorizados no 
Anexo I a este instrumento. 

 
4.2 Os PARTICIPANTES desde já autorizam, definitiva e irrevogavelmente o CARTOON 

NETWORK, sem qualquer ônus adicional, a: (i) divulgar, na íntegra ou parcialmente, a qualquer 
tempo, em quaisquer territórios e em quaisquer mídias, o PROJETO VENCEDOR, assim como a 
divulgação do nome e/ou da imagem dos PARTICIPANTES, seja para divulgação institucional do 

CARTOON NETWORK, seja para a produção de making of, promoção e/ou divulgação desta 
edição, edições internacionais ou de edições futuras do PITCHING. 

 
5. DO INVESTIMENTO 

 

5.1 O CARTOON NETWORK investirá na produção do PROJETO, em contrapartida à licença 
de exploração que lhe será concedida pelos PARTICIPANTES, a quantia total bruta de R$ 

75.000,00 (setenta e cinco mil reais) (“Investimento Total”). 
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6. DA PRODUÇÃO DO PROJETO  

 
6.1 O PROJETO VENCEDOR selecionado pela BANCA JULGADORA será produzido pela 

PRODUTORA RESPONSÁVEL e exibido pelo CARTOON NETWORK, nas mídias de sua 
propriedade, de acordo com disponibilidade e planejamento. 
 

6.2 A PRODUTORA RESPONSÁVEL/PARTICIPANTE autores do PROJETO VENCEDOR, 
irão receber o valor do Investimento Total previsto neste Regulamento (Cláusula Quinta acima) 

após a celebração de Contrato pertinente com o CARTOON NETWORK. 
 
6.2.1 A produção do PROJETO VENCEDOR está vinculada e limitada ao valor do Investimento 

Total, o qual não poderá ser ultrapassado pela PRODUTORA RESPONSÁVEL/PARTICIPANTE. 
Caso a PRODUTORA RESPONSÁVEL/PARTICIPANTE venham a investir qualquer valor 

adicional no PROJETO VENCEDOR, a seu exclusivo critério, fica desde já ciente e de acordo de 
que tal investimento não prejudicará e/ou restringirá de nenhuma forma os direitos ora concedidos 
ao CARTOON NETWORK por meio deste regulamento e seu Anexo. 

 
6.3 Todas as definições de equipamento, trilha sonora, equipe e demais processos de produção do 

PROJETO, inclusive os itens de finalização, será de responsabilidade da PRODUTORA 
RESPONSÁVEL/PARTICIPANTE e deverão estar de acordo com a regulamentação da ANCINE.  
 

6.3.1 A administração/responsabilidade pelo andamento da  produção do PROJETO VENCEDOR 
serão da PRODUTORA RESPONSÁVEL/PARTICIPANTE, que deverão: (i) respeitar o orçamento 

do Investimento Total; e (ii) entregar o PROJETO finalizado para o CARTOON NETWORK no 
prazo máximo de 01 (um) ano contados do anúncio do PROJETO VENCEDOR correspondente.  
 

6.3.2. Não obstante o CARTOON NETWORK participará da produção do projeto acompanhando 
todas as etapas, solicitando revisões que entenda necessárias a fim de atender seus padrões editorais 

e de qualidade. 
 
6.3.3. Em caso de divergência de entendimentos, a palavra final será do CARTOON NETWORK. 

 
6.4 Toda equipe restante necessária para a produção e edição do PROJETO VENCEDOR será 

escolhida e contratada pela PRODUTORA RESPONSÁVEL/PARTICIPANTE. 
 
6.5 A PRODUTORA RESPONSÁVEL e PARTICIPANTE deterão a totalidade dos direitos 

patrimoniais de autor sobre o PROJETO.  
 

7. DA ACEITAÇÃO EXPRESSA DO TERMO DE INSCRIÇÃO 

 

7.1 O ato de inscrição implica total anuência em relação ao presente Regulamento e a suas 

condições. Os PARTICIPANTES desde já declaram que leram, entenderam e compreenderam todos 
os termos deste Regulamento. Os casos omissos e as dúvidas porventura suscitadas serão analisados 

pelo CARTOON NETWORK e pela Organização do PITCHING, sendo sua decisão soberana e 
irrecorrível, nos termos do item 8.6 da Cláusula Oitava abaixo.  
 

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 



Id No. 2603556_1  

8.1 Fica a exclusivo critério do CARTOON NETWORK excluir do PITCHING qualquer 

PARTICIPANTE que apresente atitudes que fujam às regras estipuladas neste Regulamento ou que 
sejam ilícitas ou consideradas ofensivas aos costumes e à ética do CARTOON NETWORK. 

 
8.2 O CARTOON NETWORK se reserva o direito de, a qualquer tempo, alterar regras, 
condições, prazos e demais disposições do presente Regulamento, sem que para tanto incida em 

qualquer forma de penalização e/ou responsabilidade, a qualquer título. 
 

8.3 Todo e qualquer PROJETO que não atender às especificações elencadas no presente 
Regulamento será automaticamente descartado pela Organização do PITCHING sem necessidade 
de aviso ou notificação prévia, não cabendo qualquer recurso e/ou reclamação da supramencionada 

decisão. 
 

8.4 O PARTICIPANTE se responsabiliza pela veracidade das informações prestadas em relação à 
sua participação no PITCHING. 
 

8.5 Se qualquer informação fornecida por um PARTICIPANTE for falsa, incorreta, desatualizada, 
incompleta ou caso a Organização do PITCHING tenha razões suficientes e passíveis de 

comprovação para acreditar que as informações prestadas por este sejam falsas, incorretas, 
desatualizadas ou incompletas, o respectivo PARTICIPANTE e seu PROJETO serão 
automaticamente desclassificados, sem prejuízo de responder pelas eventuais perdas e danos que 

causar à Organização do PITCHING e/ou a terceiros. 
 

8.6 As decisões da Organização do PITCHING e das Comissões que avaliarão os PROJETOS são 
soberanas e delas não caberá recurso. 
 

8.7. Fica esclarecido que as datas ora estabelecidas neste regulamento poderão sofrer alterações na 
hipótese de eventos de força maior (incluindo, mas não se limitando a COVID-19). Nestes casos, 

novas datas serão estabelecidas e comunicadas oportunamente aos PARTICIPANTES, conforme 
razoavelmente for necessário para retomada do PITCHING. 
 

8.8 Em caso de dúvidas, os interessados poderão esclarecê-las através do e-mail 
market@rio2c.com .  

 
8.9 Fica eleito o Foro de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer litígios e/ou 
avenças oriundas do presente Regulamento, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 

que seja. 
 

*** 
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ANEXO I 

LICENCIAMENTO DE DIREITOS DE EXPLORAÇÃO DO EPISÓDIO PILOTO 

 
1. O PROJETO objeto deste Regulamento será idealizado e de autoria da PRODUTORA 

RESPONSÁVEL ou dos PARTICIPANTES. Neste contexto, a PRODUTORA 
RESPONSÁVEL/PARTICIPANTES, em contrapartida ao Investimento do CARTOON 

NETWORK para a produção do Episódio Piloto, licencia ao CARTOON NETWORK por tempo 
indeterminado: 
 

(i) Os direitos de comunicação ao público e exibição do Episódio Piloto (e de autorizar a 
exibição), no mundo, para os Serviços Autorizados, por todas as formas de Mídias Autorizadas, 

conforme definições abaixo trazidas (4.2 e subitens), de forma exclusiva; e 
(ii) Os direitos de distribuição e exclusividade do Episódio Piloto, na América Latina e Estados 
Unidos da América, em quaisquer formas de mídias, com exclusividade. 

 

2. O CARTOON NETWORK está autorizado a exibir e autorizar a exibição do Episódio Piloto 

em seus idiomas originais e em qualquer outro idioma determinado pelo CARTOON NETWORK, 
de forma dublada e/ou legendada, sem qualquer limitação, a seu exclusivo critério. Para tal 
propósito, o CARTOON NETWORK poderá proceder à dublagem e legendagem do Episódio 

Piloto, sem necessidade de autorização prévia do PARTICIPANTE e/ou da PRODUTORA 
RESPONSÁVEL. 

 
3. O CARTOON NETWORK poderá exibir e autorizar a exibição do Episódio Piloto nos 
programas de serviços controlados por si ou por empresas afiliadas e/ou de seu grupo (“Serviços 

Autorizados”). 
 

4.  O CARTOON NETWORK poderá, de forma exclusiva 
disponibilizar/transmitir/exibir/reproduzir/comunicar ao público o Episódio Piloto por si e/ou por 
seus distribuidores de programação de vídeos multicanal (MVPDs) em uma frequência Linear 

programada e em uma frequência não-linear via SVOD, “Bonus Video –on-demand/ Vídeo sob 
demanda Bônus” (BVOD, também conhecido como AVOD) e via “Free Video-On-Demand/ Vídeo 

sob demanda grátis” (FVOD), via Transactional Video-on-Demand/ Vídeo sob demanda 
Transacional (TVOD) (ex.: download-to-own (DTO)/ “Transferir para comprar” ou download-to-
rent (DTR) “Transferir para alugar”, tais como os serviços iTunes.com); via todos os meio de 

transmissão criptografada existentes ou futuramente criados, incluindo, porém não se limitando a, 
cabo, satélite, micro ondas, fibra ótica, Internet, Simulcast via internet, MMDS (Serviço de 

Distribuição Multiponto Multicanal), TVIP  (Televisão por IP), banda larga e plataformas móveis/ 
sem fio, exclusivamente para Inscritos autenticados). O Episódio Piloto pode ser transmitido para e 
exibido em qualquer dispositivo ou monitor, atualmente conhecidos ou posteriormente inventados. 

Para esclarecimentos futuros, monitores ou dispositivos podem incluir, mas não se limitam, a 
televisões, computadores, aparelhos celulares, telefones, tablets demais dispositivos eletrônicos 

manuais (“Mídias Autorizadas”).  
 



Id No. 2603556_1  

4.1. Apenas a título de esclarecimento, a licença concedida inclui a exploração/exibição do 

Episódio Piloto por meio das Mídias autorizadas, independentemente do formato (seja em definição 
padrão, tridimensional de alta definição ou outro) ou modo de distribuição, incluindo, mas não se 

limitando a, as chamadas funcionalidades “NextGen” (como reiniciar, REPG e DVR), PVR e 
nPVR.  
 

4.2. Para os Serviços Autorizados, por todas as formas de Mídias Autorizadas, não há quaisquer 
limites de dias ou número de exibições por dia do Episódio Piloto pelo CARTOON NETWORK 

(ou empresas por este autorizadas). No âmbito deste mesmo direito, o CARTOON NETWORK 
igualmente não está obrigado a exibir e/ou reexibir por nenhuma vez o Episódio Piloto.  
 

5. De forma acessória à licença ora concedida, o PARTICIPANTE e/ou a PRODUTORA 
RESPONSÁVEL autorizam o CARTOON NETWORK a realizar a promoção do Episódio Piloto 

associado à exibição nos Serviços Autorizados, sem restrições, incluindo em plataformas e mídias 
sociais próprias e/ou de terceiros. Para tanto o CARTOON NETWORK poderá livremente utilizar e 
explorar materiais derivados e promocionais do Episódio Piloto, bem como criar e produzir de 

forma independente e sem qualquer autorização adicional, peças promocionais de sua titularidade, 
como teaser, trailers e outros. Para tal finalidade, o PARTICIPANTE e/ou a PRODUTORA 

RESPONSÁVEL autorizam a extração de trechos do Episódio Piloto pela Warner.  
 
6. O PARTICIPANTE e/ou a PRODUTORA RESPONSÁVEL comprometem-se com um holdback 

de 6 (seis) meses, contados da primeira exibição do Episódio Piloto, ou seja, é o período em que o 
PARTICIPANTE e/ou a PRODUTORA RESPONSÁVEL não poderão, de qualquer forma ofertar a 

terceiros a produção de obras derivadas e/ou quaisquer obas baseadas na propriedade intelectual 
e/ou elementos que compõe o Episódio Piloto, não obstante, negociações com o CARTOON 
NETWORK poderão ocorrer durante este prazo com relação à propriedade intelectual e/ou 

elementos, que compõe o Episódio Piloto. 
 

6.1. Após o período de holdback acima explicado, O CARTOON NETWORK terá direito de 
preferência, em relação à terceiros, para produzir obras derivadas e/ou quaisquer obras baseadas na 
propriedade intelectual e/ou elementos,que compõe o Episódio Piloto, ou seja, antes de oferecer a 

terceiros, o PARTICIPANTE e/ou a PRODUTORA RESPONSÁVEL deverão primeiramente 
propor por escrito para o CARTOON NETWORK os termos e condições desses e negociará 

exclusivamente com o CARTOON NETWORK por um período de 30 (trinta) dias úteis. Se as 
partes não chegarem a um acordo nesse período, o PARTICIPANTE e/ou a PRODUTORA 
RESPONSÁVEL estarão livres para negociar com qualquer outra parte, mas não em termos mais 

favoráveis que os oferecidos para o CARTOON NETWORK sem a ele oferecer por escrito os 
mesmos termos. Nesse caso, o  CARTOON NETWORK terá 30 (trinta) dias úteis após o 

recebimento da oferta por escrito do PARTICIPANTE e/ou a PRODUTORA RESPONSÁVEL para 
aceitar tal oferta. Se o  CARTOON NETWORK declinar dessa oferta ou não responder nesse 
período, o PARTICIPANTE e/ou a PRODUTORA RESPONSÁVEL estará livre para contratar 

outra parte. 
 

7. Fica assegurado, ainda, ao CARTOON NETWORK o direito de associar e/ou combinar 
elementos gráficos relacionados com o Episódio Piloto ou com os seus Canais e/ou de suas afiliadas 
ou outras empresas de seu grupo, para fins de exploração comercial do Episódio Piloto.  

 

8. Fica desde já garantida a divulgação dos créditos ao PARTICIPANTE VENCEDOR do 

PITCHING quando da sincronização em qualquer meio, veículo ou processo, e em cada cópia e 



Id No. 2603556_1  

material de divulgação de seu PROJETO, em formato, localização, tamanho entre outras 

características de crédito a ser definida pelo CARTOON NETWORK, a seu exclusivo critério.  
 

9.  É concedido ao CARTOON NETWORK pelo PARTICIPANETE e PRODUTORA 
RESPONSÁVEL direitos exclusivos de distribuição do Episódio Piloto na América Latina e 
Estados Unidos da América, para quaisquer mídias (não limitadas às indicadas no item 4 acima), 

para qualquer meio de transmissão e exploração hoje existente. 
*** 


