
REGRAS E CONDIÇÕES PARA ENVIO DE TEXTOS, FOTOS E VIDEOS

A BBVV EDITORA LTDA., com sede na Avenida Santo Amaro, nº. 3132, Brooklin 

Paulista, em São Paulo, Capital, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 05.024.031/0001-04, 

sendo responsável pela edição do Jornal “SegNews”, do portal de noticias 

“SEGNEWS.com.br”, da TV on-line "Seg.TV", dentre outros, doravante denominada 

SEGNEWS; e leitores do jornal SEGNEWS, assim como usuários dos canais on-line 

disponibilizados pelo SEGNEWS, que aqui recebem a nomenclarura de  

INTERNAUTA, estabelecem um "TERMO DE RESPONSABILIDADE POR DIVULGAÇÃO 

DE TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS", sendo necessário ser pessoa física maior de 18 

(dezoito anos), cabendo a total e exclusiva responsabilidade pelas informações 

fornecidas, que serão enviadas por meio de preenchimento de cadastro on-line no 

site do SEGNEWS.

Adiante SEGNEWS e INTERNAUTA também denominados, quando em conjunto, 

PARTES;

1. Disposições Gerais para Uso:

1.1. Caberá ao INTERNAUTA preencher o formulário on-line de cadastro, 

disponibilizado no canal voltado aos leitores SEGNEWS, no site 

http://www.segnews.com.br/?_shtml=carta-leitor, acessível no Brasil e no exterior. 

Sendo o preenchimento indispensável para enviar "Textos, Fotos e/ou Vídeos", a 

título de colaboração gratuita. Tendo por finalidade a publicação na seção “Espaço 

do Leitor” (“ESPAÇO DO LEITOR”) ou em demais áreas reservadas à publicação de 

informações ("Textos, Fotos e/ou Vídeos") dos leitores na forma estabelecida no 

presente "TERMO DE RESPONSABILIDADE POR DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, FOTOS E 

VÍDEOS".

1.2. Após realizar o cadastramento, o INTERNAUTA fica autorizado a enviar o 

"TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS" ao SEGNEWS, que, a exclusivo critério deste, poderá ou 

não publicá-los.

1.3. Fica também estabelecido que o SEGNEWS, a seu exclusivo critério, poderá a 
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qualquer tempo, independentemente de qualquer notificação, retirar os "TEXTOS, 

FOTOS E VÍDEOS" do ESPAÇO DO LEITOR e locais destinados a este fim.

1.4. Ao realizar o cadastro e preencher o formulário necessário para envio de 

"TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS" ou comentários relacionado ao arquivo enviado ao 

SEGNEWS, o INTERNAUTA declara, automaticamente, concordar e aceitar todas as 

regras e condições presente neste "TERMO DE RESPONSABILIDADE POR 

DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS".

2. Licença de Uso de "TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS" enviados por terceiros:

2.1. O INTERNAUTA autoriza o SEGNEWS, em caráter gratuito, a utilização dos 

"TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS" enviados, incluindo eventual direitos de imagens e 

direitos conexos a eles relacionados pelo prazo máximo previsto na legislação em 

vigor.

2.2. O SEGNEWS se reserva o direito de analisar o material recebido e não veicular 

quaisquer "TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS" que: (I) desrespeitem a legislação brasileira, 

assim como as leis de direito autoral e/ou de propriedade intelectual; (II) for 

produzido com o intuito de cometer fraude ou estimular a prática de condutas 

ilícitas ou contrárias à moral; (III) que contenha imagens, mensagens ou qualquer 

classe de conteúdo pornográfico, pedófilo, racista, violento, ou ainda ofensivo à 

honra, à vida privada, à imagem, à intimidade pessoal e familiar, ou de qualquer 

maneira ofensivo ou contrário às leis, à ordem, à moral e aos bons costumes; (IV) 

produzido sem a devida e prévia autorização e consentimento de terceiros, que se 

faz presente por meio de aceitação das condições estabelecidas neste "TERMO DE 

RESPONSABILIDADE POR DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS"; e (V) que 

desrespeite a legislação eleitoral e partidária, cabendo ao INTERNAUTA total e 

exclusiva responsabilidade pelos "TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS", isentando o SEGNEWS

de qualquer responsabilidade pela divulgação do mesmo.

2.3. O INTERNAUTA também se compromete e concorda em não ceder, ou 

autorizar, a utilização dos "TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS" enviados ao SEGNEWS para 
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outas empresas de comunicação ou sites presentes no mercado.

3. Responsabilidade pelos "TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS"  enviados:

3.1. O INTERNAUTA declara e garante que: (I) ser o único e exclusivo titular de todos 

os direitos incidentes sobre o material enviado ao SEGNEWS, sendo compreendido 

por "TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS"; (II) os arquivos enviados ao SEGNEWS, 

compreendidos como "TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS", estão de acordo com as 

disposições legais aplicáveis; (III) os "TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS", não são resultados 

de montagem ou qualquer outros tipos de artifícios utilizados na adulteração dos 

mesmos, assim como estes não violam quaisquer direitos de terceiros; e também 

(IV) garante ter obtido os licenciamentos de direitos, permissões e autorizações 

eventualmente necessárias para a execução e/ou exibição dos "TEXTOS, FOTOS E 

VÍDEOS", inclusive quanto a direitos de uso de imagem e voz de terceiros.

3.2.. O SEGNEWS se isenta de quaisquer responsabilidade pelo uso indevido dos 

"TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS", enviado por terceiros não autorizados.

4. Vínculo com o SEGNEWS:

4.1 O presente "TERMO DE RESPONSABILIDADE POR DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, 

FOTOS E VÍDEOS" não resulta na criação de qualquer vínculo ou parceria entre o 

INTERNAUTA e o SEGNEWS, sendo excluídas quaisquer presunções de solidariedade 

entre ambos no cumprimento de suas obrigações.

5. Disposições Finais:

5.1. Os direitos e obrigações decorrentes deste "TERMO DE RESPONSABILIDADE 

POR DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS"poderão ser cedidos pelo 

SEGNEWS a qualquer empresa pertencente ao grupo.

5.2. Na eventualidade de qualquer das disposições deste "TERMO DE 

RESPONSABILIDADE POR DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS" vir a ser 

considerada nula, anulável ou inaplicável, por qualquer razão, as outras disposições 

permanecerão em vigor continuando a vincular as partes. 

5.3. O SEGNEWS poderá modificar, alterar e/ou ajustar o "TERMO DE 
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RESPONSABILIDADE POR DIVULGAÇÃO DE TEXTOS, FOTOS E VÍDEOS" a qualquer 

tempo e a seu exclusivo critério. Estas modificações, alterações e/ou ajustes 

deverão ser efetivos e imediatos assim que se tornarem públicos. Para este efeito, 

caberá ao INTERNAUTA rever os termos de uso periodicamente.

5.4. As PARTES elegem o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo 

como competente para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente 

instrumento.
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