
 

 

Se você é lutador de MMA e quer ter a chance de participar da segunda temporada do reality 

show The Ultimate FighterTM Brasil, faça sua inscrição conforme as instruções abaixo: 

Pré-requisitos necessários para que o lutador possa participar da seleção: 

a. Idade - ter entre 18 e 35 anos 

 

b. Categorias de peso - se enquadrar em uma das seguintes categorias de peso: 

Leve - até 70,3kg 

Meio-Médio - até 77,1 kg 

 

c. Lutas oficiais - obrigatoriamente o lutador deve ter lutado, no mínimo, 3 lutas oficiais e 

vencido, no mínimo, 2 delas (entenda-se por lutas oficiais as registradas no sherdog.com 

ou mixedmartialarts.com). 

 

d. Nunca ter lutado no UFC 

 

 

Os candidatos que cumprirem os pré-requisitos acima deverão comparecer no Hotel 
Windsor na Avenida Lucio Costa, 2.630 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, dia 14 de 
outubro de 2012 às 7h para participar da primeira etapa de seleção. 
 

O candidato deverá arcar com todas as despesas que eventualmente incorrer em decorrência 

de sua participação na primeira etapa de seleção. Tais despesas incluem, mas não se limitam 

aos seguintes gastos: passagem, hospedagem, alimentação, transporte, dentre outras. Na 

hipótese de o candidato avançar no processo de seleção, o mesmo deverá permanecer por 

mais alguns dias no Rio de Janeiro, ocasião na qual o candidato se submeterá a determinados 

exames médicos e de antidoping. Nesse caso, e somente nesse caso, eventuais despesas com 

hospedagem em Rio de Janeiro passarão a ser arcadas pelos Produtores do programa (a 

passagem de volta continua sendo um custo do candidato). 



Os critérios de seleção dos candidatos para a primeira etapa são discricionários e reservados 

única e exclusivamente à Produtora e ao UFC. 

Sua ficha de inscrição só será válida se o formulário abaixo for preenchido com informações 

completas, precisas e verdadeiras. Caso contrário sua inscrição não será validada. 

NOME & SOBRENOME: _____________________________________________  
(o mesmo registrado no sherdog.com ou mixedmartialarts.com) 
 
APELIDO: ____________________________  
(o mesmo registrado no sherdog.com ou mixedmartialarts.com) 
 
IDADE: ____________  
 
DATA DE NASCIMENTO:_________________ 
 
RG:____________________________ 
 
CPF:___________________________ 
 
TELEFONES: 
 
(CELULAR)___________________________ (FIXO)______________________________ 
 
(EMAIL)_____________________________________________________________________ 
 
Atual endereço residencial: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Nome do empresário & Contato para informações (se houver): 
_______________________________________________ 
 
Ocupação: _________________________ 
 
Etnia (auto-declaração): ___________________________ 
 
Estado Civil (Casado / Solteiro / Divorciado): _______________________ 
 
Filhos: (Sem sim, quantos) Sim: __________ Não: __________ 
 
Você já se inscreveu em edições anteriores do The Ultimate FighterTM? 
Sim: ________ 
Não: ________ 
 
Se sim, em qual data e para qual temporada? 
____________________________________________________________________________ 
 
Para qual categoria você está se inscrevendo (nesta temporada serão avaliados somente 
candidatos das seguintes categorias):          Peso Leve 



          Peso Meio-Médio 
   
Qual seu peso normalmente: ____________________ 
 
Altura: ____________________________ 
 
Recorde no MMA profissional: __________ Recorde no MMA amador: _________ 
(Todos os recordes serão conferidos no sherdog.com ou mixedmartialarts.com) 
 
Por favor, liste abaixo todas as categorias de peso que você competiu: 
____________________________________________________________________________ 
 
Qual estilo de luta você considera seu ponto forte: 
____________________________________________ 
 
 
Favor listar 3 lutas oficiais das quais você participou: 
(obrigatoriamente você deve ter vencido no mínimo 2 lutas oficiais. Entenda-se por lutas oficiais 
as registradas no sherdog.com ou mixedmartialarts.com) 
1.Luta com vitória - Oponente: _____________ Data & Organização:____________________ 
2.Luta com vitória - Oponente: _____________ Data & Organização:____________________ 
3.Oponente: ___________ Vitória/Derrota: _______ Data & Organização:________________  
 
Filiado a alguma equipe (se houver): ______________________________________ 
 
Filiado a alguma organização de luta (se houver): _________________________________ 
(VOCÊ SE COMPROMETE A, SE ESCOLHIDO PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA 
TEMPORADA DO THE ULTIMATE FIGHTERTM BRASIL, ASSINAR UM CONTRATO 
DECLARANDO QUE NÃO É CONTRATADO POR NENHUMA OUTRA ORGANIZAÇÃO 
PROFISSIONAL DE ARTES MARCIAIS MISTAS (MMA) BEM COMO QUE TAMBÉM NÃO 
ESTÁ SOB CONTRATO COM NENHUM PATROCINADOR. EVENTUAIS MULTAS 
RESCISÓRIAS SERÃO ARCADAS, EVENTUALMENTE, PELO CANDIDATO).  
 
Outras experiências (jiu-jitsu, luta livre, muay thai, etc.): 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Favor listar contusões / cirurgias que você teve e/ou tem atualmente: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Você já foi preso, acusado ou condenado por algum crime de qualquer tipo? 
Sim: __________ 
Não: __________ 
Se sim, explique e liste a(s) data(s) da(s) ocorrência(s): 



____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Você fez uso de esteróides anabolizantes no ano passado? 
(SEJA HONESTO, TODAS AS INFORMAÇÕES SERÃO VERIFICADAS!) 
Sim: __________ 
Não: ___________ 
 
Você usou qualquer substância ilegal nos últimos 6 meses? 
(SEJA HONESTO, TODAS AS INFORMAÇÕES SERÃO VERIFICADAS!) 
Sim: __________ 
Não: ___________ 
Se sim, de qual tipo: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Conte-nos algo interessante sobre Você: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Declaro que todas as informações pessoais concedidas a meu respeito no ato do 
preenchimento desta ficha cadastral são verdadeiras, e reconheço que a verificação de 
qualquer omissão, irregularidade ou inconsistência importará em minha direta 
desclassificação na segunda temporada do The Ultimate FighterTM Brasil. 
 
 
______________________________________________ 
Assinatura 
 
 
      Estou de acordo 
 
Termo do Candidato  
 
      Estou de acordo 
 
Regulamento do The Ultimate FighterTM Brasil (Anexo A) 
 
      Estou de acordo 
 
Termo de Assunção de Risco no Processo de Seleção e Outorga de Isenção de 
Responsabilidade 
 



      Estou de acordo 
 
Estou ciente de que, caso eu venha a ser selecionado para participar de etapas 
subsequentes do processo de seleção da segunda temporada do The Ultimate FighterTM 
Brasil terei de analisar e, se estiver de acordo, firmar outros contratos e termos não 
disponibilizados nesta data. 
 
      Estou de acordo 
 
 
ATENÇÃO:  
 

Os candidatos que comparecerem na primeira etapa de seleção a ser realizada no Hotel 
Windsor na Avenida Lucio Costa, 2.630 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, dia 14 de 
outubro de 2012 às 7h deverão levar este formulário e seus respectivos anexos 
devidamente rubricados e assinados nos locais indicados. 
 
Os candidatos deverão levar seus equipamentos de luta, especialmente protetores de 
boca, luvas, bandagens, protetores de partes íntimas e roupas apropriadas para a 
atividade. Estes materiais não serão fornecidos pelas Produtoras. 
 
(ENVIAR) 
 

 

 

 

TERMO DO CANDIDATO: 

PROGRAMA “THE ULTIMATE FIGHTER
TM

” 

 

AO ASSINAR ESTE TERMO VOCÊ ESTARÁ OUTORGANDO E 

RENUNCIANDO DIREITOS IMPORTANTES. PORTANTO, NÃO ASSINE 

ESTE TERMO ATÉ QUE O TENHA LIDO E COMPREENDIDO. 
  
Ultimate Fighting Productions, LLC (“UFC”)  

Candidato (“Eu”)  

  

1. Outorga de Direitos: Por este instrumento, em contrapartida à promessa da UFC de avaliar de 

boa-fé minha participação e inclusão em um ou mais Programas (conforme definidos abaixo), de 

forma consciente, voluntária e irrevogável, Eu outorgo à UFC (seus sucessores, licenciados, 

cessionários, coligadas, e coprodutores) todos os direitos necessários para efetuar gravações de 

áudio e vídeo (imagens estáticas ou em movimento) e outras reproduções minhas, de minha 

imagem, minha silhueta, minha voz, minhas conversas (telefônicas ou não), minhas apresentações 

musicais ou de outra natureza, minhas obras de arte ou outras formas de expressão criativa, minhas 

ações e minhas características físicas (dado que essas poderão ser exibidas em imagens fixas ou em 

qualquer filmagem cinematográfica ou outra forma de gravação audiovisual, sejam elas capturadas 

durante as entrevistas teste, ao longo do curso da produção do segmento principal, ou de qualquer 

outra forma) (em conjunto, “Gravações”). Adicionalmente, Eu outorgo em caráter irrevogável e 



perpétuo (i.e. para sempre), com exclusividade à UFC (e seus sucessores, licenciados e 

cessionários), todos os direitos de toda e qualquer natureza, relacionados ao uso de meu nome, 

minha voz, afeições e biografia [incluindo, mas não se limitando, aos fatos e informações obtidos 

sobre minha pessoa partindo de mim ou de terceiros, independente de como e de quem foram 

obtidos] e de me fazer representar ou imitar de qualquer forma seja qual for (conforme 

determinado pela UFC a seu exclusivo critério), bem como de fazer uso de quaisquer atos, 

incidentes ou episódios da minha vida (desde que constantes das Gravações, de áudio estático ou 

em movimento e/ou gravações visuais de mim ou outras fontes, feitas em qualquer outra mídia ou 

formas conhecidas ou que virão a ser desenvolvidas doravante, ou de outra maneira) na produção, 

atuação, transmissão, distribuição, exibição, publicidade, merchandising, publicação impresso, 

marketing, promoção, promoção cruzada, propósitos comerciais e outras formas de exploração de 

um ou mais programas de áudio ou vídeo (incluindo, sem limitação, filmes cinematográficos, 

programas de televisão, a exibição das Gravações via redes televisão, distribuidoras, cabo básico, 

televisão "pay-per-view", pago enquanto no ar (pay-over-the-air), circuito fechado, hotel/motel, 

vídeo por demanda, (Video on Demand – VOD), TVRO, SMATV, MMDS, MDS, DBS, Internet, 

wireless ou quaisquer outros métodos, mídias ou formas atualmente conhecidas ou que vierem a ser 

desenvolvidas doravante) ("Programas”, quando referidos em conjunto), incluindo, sem limitação, 

em conexão a (a) um ou mais episódios da segunda temporada da série televisiva denominada 

“THE ULTIMATE FIGHTER™” (“Série”), e (b) quaisquer aparições pessoais, artigos, boletins 

de imprensa (press releases), vinhetas, reportagens de destaque ou segmentos de acompanhamento 

de outros integrantes que apareceram no passado na Série (e.g. segmento "Por Onde Anda"), 

podendo tal uso ser veiculado em episódios da Série, em Programas separados, na Internet, via 

wireless, em materiais de marketing/publicitários, em eventos de mídia/imprensa ou comerciais, ou 

em qualquer outra mídia ou formato atualmente conhecidos ou que vierem a ser desenvolvidos, 

conforme determinado por UFC seu exclusivo critério. 

 

 

2. Direito de Edição: Sem prejuízo do disposto neste instrumento, por força deste termo outorgo 

à UFC o direito de editar, alterar e dublar quaisquer das Gravações, podendo fazer uso de qualquer 

outro material, conforme a UFC determinar a seu exclusivo critério. 

 

3. Titularidade dos Direitos Autorais relativos à Série e outros Programas, Gravações e 

Direitos de Exploração/Publicidade:  
  

(a) Eu concordo que a UFC é e será a única e exclusiva titular de todos os direitos autorais, bem 

como de todos os demais direitos dos mais variados tipos e descrições relativos às Gravações, à 

Série, quaisquer outros Programas e seus elementos subjacentes e constituintes (incluindo, mas sem 

limitação, todos os direitos de qualquer espécie e descrição em todas as Gravações de que Eu sou 

titular, os quais são exercidos na Série ou em quaisquer outros Programas). Ademais, Eu concordo 

que UFC retenha perpetuamente (i.e. para sempre) as Gravações. 

 

(b) sem prejuízo do disposto acima, a UFC será titular do direito exclusivo e irrevogável de 

distribuir, exibir e de outras formas explorar por ilimitadas vezes todas e quaisquer partes das 

Gravações, da Série, quaisquer outros Programas e seus elementos subjacentes e constituintes em 

toda e qualquer mídia, atualmente conhecida ou que venha a ser desenvolvida, e por quaisquer 

meios atualmente conhecidos ou que venham a ser desenvolvidos por todo o universo, em todos os 

idiomas e eternamente (i.e. para sempre), sem ter qualquer obrigação para comigo (exceto naquilo 

expressamente disposto em contrário neste termo). Ademais, sem prejuízo do disposto acima, neste 

ato Eu outorgo irrevogavelmente à UFC o direito de uso exclusivo de meu nome, minha voz, 

minhas afeições e minha biografia e sobre quaisquer das Gravações em merchandising, publicações 



impressas, propósitos comerciais e em qualquer anúncio, promoção, promoções cruzadas e 

publicidade relacionada à Série ou quaisquer outros Programas, seus patrocinadores, distribuidores 

e expositores, ou aos produtos e serviços oferecidos pelos patrocinadores, distribuidores e 

expositores, incluindo (sem limitação) através da Internet e/ou transmissões wireless, ou via 

quaisquer outras mídias ou formas atualmente conhecidas ou que doravante serão desenvolvidas, 

independentemente de eu estar atuando ou não em um dos episódios da Série ou em um dos 

outros Programas aplicáveis. Neste ato Eu autorizo a UFC, em caráter irrevogável e 

irretratável, a distribuir, exibir e de outras formas explorar quaisquer partes das Gravações, 

bem como da Série sem a necessidade de explicitar e/ou dar destaque o meu nome ou apelido 

seja qual for a finalidade. 
 

4. Material Potencialmente Embaraçoso: Eu estou ciente de que, antes de aderir a este termo e 

antes de aparecer na Série, em outros Programas ou em publicidades relacionadas, fui informado 

sobre o formato da Série e sobre o seu Regulamento (Anexo A) e estou inteiramente familiarizado 

com o mesmo e não tenho qualquer objeção quanto a isso. Eu estou ciente de que a outorga de 

direitos disciplinada neste termo poderá, eventualmente, dar ensejo a um ou mais dos 

acontecimentos descritos a seguir: (a) a inclusão de materiais na Série ou nos outros Programas que 

possam ser potencialmente embaraçosos ou emocionalmente difíceis; que possam não ser 

completamente precisos em refletir minhas atuais afirmações, meus pensamentos, minhas crenças, 

meus motivos, minhas emoções, meu estado de espírito, minha condição de saúde, minhas ações ou 

ideias; ou que poderá refletir negativamente em minha pessoa e reputação; e (b) inclusão de 

materiais na Série e em outros Programas que possam resultar em revelações de que participo ou 

participei de ações que podem resultar em responsabilização civil ou em persecuções criminais 

contra mim ou contra outros. 

 

5. Sua Decisão é Final e Definitiva: A decisão da UFC referente a todos os assuntos 

discricionários (incluindo a seleção de candidatos, as atividades e a inclusão de material nas Séries 

ou outros Programas) é final e definitiva. Sem prejuízo, a UFC não está obrigada a me selecionar 

como participante da Série ou de qualquer Programa. Sei que nada contido neste termo obriga a 

UFC, de qualquer forma, a qualquer título, a usar as Gravações ou os direitos outorgados a ela por 

força deste termo para preparar, produzir, exibir, distribuir ou explorar as Gravações, a Série, 

quaisquer outros Programas ou quaisquer de seus elementos. Eu renuncio neste a quaisquer direitos 

que possam ser de minha titularidade que envolvam revisões, inspeções ou aprovações de uso das 

Gravações, Série, quaisquer outros Programas ou qualquer uso dos seus elementos constituintes e 

subjacentes, ou a natureza ou conteúdo de tal uso. 

 

6. Das Condições de Saúde e Outras Condições: Eu atesto que não estou ciente de qualquer 

circunstância física que possa interferir em minha participação em quaisquer das atividades 

organizadas pela UFC, exceto aquelas expressamente divulgadas durante o processo de inscrição, 

entrevista e seleção para os Programas. Caso após esta data, Eu venha a ter conhecimento de 

circunstâncias do gênero, comprometo-me a notificar a UFC por escrito sobre o ocorrido, antes da 

minha participação em atividades relacionadas à UFC. Sem prejuízo do disposto acima, Eu me 

comprometo a, durante os processos de inscrição, entrevista e seleção, notificar a UFC por escrito 

caso eu tenha tido, ou atualmente seja portador de (ou desenvolva) problemas sérios na coluna, 

pescoço ou coração, epilepsia, desmaios, ou seja portador (ou venha a desenvolver) qualquer outro 

problema de saúde que possa expor a mim ou a outro participante ou terceiro a riscos, incluindo, 

mas não limitado a HIV, Antígenos de Superfície da Hepatite B e Anticorpos de Hepatite C. Eu 

estou ciente de que, a exclusivo critério da UFC, passarei por exames antidoping incluindo, mas 

não se limitado para detecção de esteroides. Eu também me comprometo a fazer exames para 

diagnosticar HIV, Antígenos de Superfície da Hepatite B e anticorpos de Hepatite C. Além disto, 



Eu me comprometo a informar à UFC sobre a existência de eventuais acusações de práticas de 

crimes ou delitos contra mim, bem como sobre medidas judiciais restritivas expedidas contra minha 

pessoa. Eu aceito que sejam obtidas informações sobre mim e minhas atividades passadas, histórico 

médico e outros aspectos da minha vida. Eu concordo que seja reservado unicamente à UFC, ao 

seu exclusivo critério, o direito inalienável de me desqualificar baseado no que for divulgado 

ou descoberto nas investigações, no histórico médico, bem como em razão do resultado 

positivo de exames antidoping. 
 

7. Do Material Fornecido, da Prestação de Serviços, do Transporte e das Acomodações: Eu 

estou ciente de que, a menos que a UFC expressamente me informe o contrário, todas as despesas 

incorridas por mim relacionadas a minha participação durante o processo de seleção serão arcadas 

exclusivamente por mim. Eu estou ciente e concordo que eventuais providências tomadas pela UFC 

para prover materiais, serviços, transporte e/ou acomodações para alojamento, relacionados a 

minha participação em quaisquer atividades relacionadas aos Programas será feita a título de 

cortesia e não dará ensejo a quaisquer relacionamentos ou deveres especiais entre Eu e a UFC a 

respeito de minha saúde ou segurança, ou a segurança de meu patrimônio. Estou ciente de que, na 

hipótese de Eu vier a sofrer quaisquer prejuízos ou danos materiais ou danos pessoais a minha 

saúde, incluindo lesões, doenças ou morte, Eu serei responsável a acionar, por conta própria, o 

fornecedor do transporte, das acomodações de alojamento, dos serviços ou do material. 

 

8. Declarações e Garantias: Declaro e garanto que: (1) tenho entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e 

cinco) anos de idade e que toda documentação de identificação pessoal que vier a fornecer à UFC 

não está vencida, é válida, verdadeira e autêntica; (2) quaisquer declarações que eu vier a fazer 

durante o processo de inscrição, entrevista e seleção para os Programas e nas Gravações serão 

verdadeiras e completas, e que nenhuma das minhas declarações ou dos meus atos violará ou 

infringirá leis ou direitos de qualquer pessoa ou entidade; (3) tenho pleno direito de assinar este 

termo e de outorgar todos os direitos à UFC por meio do mesmo; (4) Eu entendo que o disposto 

neste termo não gera relações de trabalho entre Eu e a UFC; e (5) Eu apresentarei declaração 

completa e por escrito à UFC nos processos de inscrição, entrevista e seleção para os 

Programas, sobre todos e quaisquer programas de televisão (de ficção, realidade ou de outra 

natureza) nos quais tiver aparecido (ou possuir planos de aparecer) em um papel falante ou 

como em papel de destaque, e, na hipótese de Eu ser admitido para a Série, comprometo-me 

(até um ano após a transmissão inicial de um episódio da Série em que Eu atuar) atualizar 

tais declarações à UFC por escrito tão logo eu faça planos adicionais para aparecer em outro 

programa de televisão em um papel falante ou como destaque de uma reportagem. 
 

9. Da Indenização: Eu me comprometo a indenizar e manter indenes a UFC, suas coligadas, 

afiliadas, subsidiárias, sucessores, cessionários, licenciados, e qualquer rede pela qual a Série venha 

a ser transmitida, bem como todos os administradores, gerentes, membros, parceiros, acionistas 

diretores, empregados, coprodutores e agentes de quaisquer das partes em relação a qualquer 

reclamação, ação, processo ou demanda de qualquer espécie ou natureza qualquer que seja 

(incluindo, mas sem limitação, honorários advocatícios razoáveis) decorrentes de qualquer 

descumprimento das minhas declarações, garantias e/ou obrigações relativas a este termo ou 

decorrentes de qualquer declaração ou ação de minha parte durante ou em conexão a minha 

participação ou atuação nas Gravações, na Série ou em quaisquer outros Programas (incluindo, sem 

limitação, qualquer ato ilegal ou violento ou qualquer declaração minha referente a terceiros). 

 

10. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE: 

 



POR ESTE TERMO, ISENTO DE QUALQUER RESPONSABILIDADE E DESOBRIGO A 

UFC, TODAS SUAS COLIGADAS, AFILIADAS, SUBSIDIARIÁS, SUCESSORES, 

CESSIONÁRIOS OU LICENCIADOS, E QUALQUER REDE PELA QUAL A SÉRIE 

POSSA SER TRANSMITIDA, BEM COMO QUAISQUER ADMINISTRADORES, 

GERENTES, MEMBROS, PARCEIROS, ACIONISTAS, DIRETORES, EMPREGADOS 

OU AGENTES DE QUALQUER UM DESSES, DE TODA E QUALQUER 

RESPONSABILIDADE DECORRENTE DO USO, EXIBIÇÃO OU OUTRA FORMA DE 

EXPLORAÇÃO DAS GRAVAÇÕES, SÉRIE, QUAISQUER OUTROS PROGRAMAS, OU 

DO EXERCICIO DOS DIREITOS OUTORGADOS OU ADQUIRIDOS PELA UFC NOS 

TERMOS DESTE CONTRATO, BEM COMO DECORRENTES DE QUALQUER 

RESPONSABILIDADE RELATIVA A QUALQUER LESÃO OU DANOS A MIM OU AOS 

MEUS BENS E DIREITOS CAUSADOS POR NEGLIGÊNCIA OU POR AÇÕES OU 

OMISSÕES POR PARTE DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE OU OUTRA 

PESSOA EM CONEXÃO COM AS GRAVAÇÕES, A SÉRIE, OU QUAISQUER OUTROS 

PROGRAMAS. 

 

11. Confidencialidade: Por este termo, Eu me comprometo a não expor a quaisquer terceiros 

assuntos relacionados a minha participação nas Gravações, nos Programas e na Série, bem como a 

não expor a terceiros (exceto quando compelido por medida judicial) qualquer informação 

relacionada a este termo, à UFC, aos outros participantes envolvidos nas atividades das quais 

participo, às Gravações, à Série e aos outros Programas. Da mesma maneira, obrigo-me a não expor 

aos membros da imprensa ou da mídia assuntos relacionados às Gravações, à Série, aos outros 

Programas e a minha participação nestes. 

 

 

 

12. Legislação Aplicável/Consentimento à Jurisdição: Este termo e todas as matérias 

relacionadas ao mesmo ou a esse atinentes serão regidos pelas leis da República Federativa do 

Brasil. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja, para resolver quaisquer questões relacionadas a este termo e à 

Ficha de Informação do Lutador. 

 

Candidato: 

 

ASSINATURA: _________________________________  DATA:____________________  

 

NOME LEGIVEL: ________________________________ 

 

CPF/MF n.º: _____________________  

  

RG n.º: _____________________ 

 

ENDEREÇO:  __________________________________________________________________  

  

TELEFONE: ______________________________________ 

 

 

Testemunhas: 

  

 1. ______________________________   2. ______________________________ 



Nome:       Nome:  

RG n.º:       RG n.º: 

CPF/MF n.º:      CPF/MF n.º: 

 

  

  

TODAS AS INSCRIÇÕES DEVEM SER ASSINADAS E DATADAS 

 

 

THE ULTIMATE FIGHTER BRASIL™  

REGULAMENTO 

ANEXO A 

 

A. As Regras 

1. Aproximadamente 32 (trinta e dois) homens de todo o Brasil virão a São Paulo e um ou 

dois deles serão declarados vencedores da segunda temporada do reality show “The 

Ultimate Fighter™ Brasil”. 

2. Uma ou duas são as categorias de peso: Peso Leve (até 70,3kg) e Peso Meio-Médio (até 

77,1 kg). Os Participantes treinarão e morarão juntos durante a competição.  Os 

participantes serão treinados em São Paulo pelos treinadores do UFC® Training Team. 

3. A cada semana, um ou mais Participantes serão eliminados do programa.   

4. No episódio 13 (com duração de 2 horas e transmitido ao vivo), os Participantes 

remanescentes se enfrentarão em um combate.  Cada combate terá duração de 3 (três) 

rounds. Os rounds terão duração de 5 (cinco) minutos, com um período de 1 (um) 

minuto para descanso entre cada round. O vencedor de cada categoria de peso será 

declarado o vencedor da segunda temporada do reality show “The Ultimate Fighter™ 

Brasil”.  

5. Os Participantes não terão contato com ambientes externos à casa, salvo em caso de 

emergência, a ser determinado a exclusivo critério do Produtor. O descumprimento 

dessa regra resultará na desqualificação do Participante. 

 

B. Faltas 



Os seguintes atos são proibidos durante qualquer combate do UFC®: 

1. Dar cabeçada; 

2. Qualquer tipo de golpe que coloque o dedo no olho; 

3. Morder; 

4. Puxar cabelo;  

5. Agarrar pela boca; 

6. Qualquer tipo de ataque à região genital; 

7. Inserir o dedo em qualquer orifício ou em qualquer corte ou laceração do oponente; 

8. Manipular juntas pequenas; 

9. Golpear com o cotovelo de cima para baixo; 

10. Golpear a coluna vertebral ou na parte de trás da cabeça do oponente; 

11. Golpear a garganta de qualquer modo, incluindo, mas não se limitando, a agarrar a 

traqueia; 

12. Arranhar, beliscar ou torcer a pele ou carne; 

13. Agarrar a clavícula; 

14. Chutar a cabeça de um oponente que está caído no chão; 

15. Aplicar joelhadas na cabeça de um oponente caído no chão; 

16. Pisar em um oponente que está caído no chão; 

17. Golpear os rins com os calcanhares; 

18. Arremessar um oponente contra a lona sobre sua cabeça ou coluna vertebral (bate 

estaca); 

19. Atirar um oponente para fora da área de luta; 

20. Segurar os shorts ou as luvas do oponente; 

21. Cuspir em um oponente; 

22. Usar condutas antidesportivas que possam causar danos ao oponente; 

23. Segurar as cordas ou a grade; 

24. Utilizar linguagem abusiva no ringue ou na área de luta; 



25. Atacar um oponente durante o intervalo; 

26. Atacar um oponente que está sob cuidados do árbitro; 

27. Atacar um oponente depois de o gongo ter tocado no final do round; 

28. Desrespeitar as instruções dadas pelo árbitro; 

29. Timidez, incluindo, sem limitação, evitar contato, deixar cair o protetor bucal 

intencionalmente e consistentemente, ou similar contusão; 

30. Interferência de um conerman;  

31. Jogar a toalha durante o combate; e 

32. Aplicar qualquer substância estranha no cabelo ou no corpo para obter vantagem. 

 

C. O Vencedor 

1. O título de vencedor do reality show da segunda temporada do The Ultimate Fighter™ 

Brasil será atribuído a um indivíduo por categoria de peso (conforme previsto acima); e 

2. Os Participantes são proibidos de dividir ou fazer qualquer acordo para dividir o Prêmio 

integral ou parte dele, valores em dinheiro, prêmios de consolação ou recompensas (ou 

fazer qualquer outro acordo quid pro quo similar, por meio do qual um Participante 

recebe um prêmio ou alguma forma de recompensa - monetária ou não - após a 

conclusão de um combate) com outro Participante, com seus respectivos parentes, 

representantes ou ainda qualquer pessoa de qualquer maneira relacionadas ao mesmo. 

Tal gratificação proibida poderá restar caracterizada, sem qualquer limitação, caso 

ocorra divisão do Prêmio ou outros prêmios, troca de dinheiro, promessa de emprego, 

ou qualquer tipo de recompensa a ser recebida posteriormente à produção da Série. A 

critério exclusivo e discricionário dos Produtores, qualquer evidência de divisão ou de 

acordo para divisão do Prêmio, ou de qualquer outro acordo quid pro quo (conforme 

mencionado acima) poderá implicar expulsão da Série e da competição, confisco do 

Prêmio, bem como de outros prêmios, ainda que já ganhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 



 

D. THE ULTIMATE FIGHTER™ BRASIL 

 

1. Atribuições e Providências 

 

(i) Os Participantes serão submetidos a exames médicos antes das 

respectivas participações na Série. Tais exames incluem exames 

físicos, exames de olhos, ressonância magnética e ressonância 

magnética angiográfica e exame antidoping; 

(ii) Um médico estará disponível a todo tempo no local de produção da 

Série (“Local da Série”); 

(iii) Recursos médicos necessários aos Participantes devem ser 

informados aos Produtores durante as avaliações preliminares; 

(iv) Os equipamentos de segurança serão providos aos 32  ( trinta e 

dois) Participantes; 

(v) Os Participantes poderão apenas utilizar luvas da UFC®, de 6 (seis) a 

4 (quatro) onças que sejam aprovadas pela Comissão, desde que 

projetadas para proteger as mãos e que não sejam maiores de 

maneira a aumentar a superfície de impacto ou o peso do soco. 

Bandagens de mãos serão opcionais; 

(vi) Os shorts para Artes Marciais Mistas (MMA) e shorts de kickboxing 

aprovados pela Comissão serão os únicos uniformes permitidos. 

Camisetas, sapatos ou qualquer outro tipo de proteção nos pés são 

proibidos; 

(vii) Os únicos bens que serão considerados privados e pertencentes a 

um único Participante são suas roupas, objetos de higiene pessoal, 

bem como quaisquer itens dados especificamente a ele pela equipe 

de Produção. Os objetos privados não poderão ser removidos ou 

tirados, a menos que haja autorização dada pelo Participante-

proprietário; e 



(viii) Os Participantes da Série não serão autorizados a lutar, sob 

quaisquer circunstâncias, fora da Série até que o episódio final seja 

transmitido. 

 

2. Cotidiano 

 

(i) Os Participantes treinarão diariamente. A falta de treinamento sem 

a autorização dos Produtores resultará em desqualificação; 

(ii) Os Participantes deverão seguir as diretrizes e instruções dadas 

pelos Produtores, pelos treinadores do UFC®, pelos técnicos e pela 

equipe técnica; e 

(iii) Os Participantes serão filmados durante 24 horas por dia, 7 dias por 

semana (incluindo, sem limitação, ocasiões nas quais os 

Participantes estarão vestidos, parcialmente vestidos ou nus, e nas 

ocasiões nas quais os participantes estão conscientes ou não de que 

estão sendo filmados). 

 

3. O Ambiente 

 

(i) Os Participantes não poderão, propositalmente ou não, danificar 

quaisquer ambientes relacionadas à gravação da Série; 

(ii) Nada poderá ser removido do Local da Série pelos Participantes; 

(iii) Os Participantes não deixarão lixo ou outros detritos que criarem no 

Local da Série; 

(iv) A critério exclusivo e discricionário dos Produtores, danos 

propositais ou não ao Local da Serie constituirão hipótese de justa 

causa para eliminação e/ou ensejarão justa causa para a 

propositura de ações judiciais cíveis e/ou criminais; e 

(v) Sem limitação do direito dos Produtores de alterar ou substituir 

este Regulamento a qualquer tempo e por qualquer motivo, este 



Regulamento será complementado ou modificado anteriormente ou 

durante a produção da Série, de acordo com regras adicionais 

relativas ao Local da Série.  

 

4. Leis 

 

(i) Todos os Participantes deverão respeitar este Regulamento, bem 

como a legislação brasileira; 

(ii) Os Participantes assumirão integral responsabilidade pelo seus 

respectivos comportamentos e atitudes e não serão protegidos 

pelos Produtores no que se refere ao cumprimento da legislação 

brasileira; e 

(iii) Os Produtores poderão, a exclusivo e discricionário critério, 

cooperar em eventuais ações judiciais movidas contra qualquer 

indivíduo que infringir a legislação brasileira. 

 

5. Participação 

 

(i) Os Participantes deverão participar dos Treinamentos; 

(ii) A critério exclusivo e discricionário dos Produtores, a não 

participação em treinamentos poderá, resultar na expulsão da Série. 

Nessa hipótese, também a critério exclusivo e discricionário dos 

Produtores, os Participantes ausentes poderão perder o direito de 

receber qualquer prêmio; 

(iii) A critério exclusivo e discricionário dos Produtores, Participantes 

eliminados deverão manter-se no Local da Série (ou outros locais 

separados do Local da Série), separados dos demais Participantes 

que não tenham sido eliminados, durante o período de filmagem; e 

(iv) Os Produtores poderão, a qualquer tempo e a seu critério exclusivo 

e discricionário, adicionar, remover ou substituir os Participantes, 



inclusive se determinarem que um dado Participantes não é/está 

apto mentalmente ou fisicamente a continuar na Série.  

 

6. Cumprimento ou Modificação do Regulamento 

 

(i) O cumprimento deste Regulamento ficará condicionado ao critério 

exclusivo e discricionário dos Produtores; e 

(ii) Os Produtores poderão, por discricionariedade, modificar este 

Regulamento a qualquer momento durante a Série. 

 

7. Procedimento de Eliminação 

 

(i) O propósito único de cada eliminação é detectar o Participante mais 

fraco das categorias Peso Leve e Meio-Médio; e 

(ii) As eliminações finais consistirão em até 2 (dois) Participantes. Em 

cada eliminação final, os Participantes se enfrentarão em um 

combate. Os Participantes que vencerem os combates finais farão 

jus ao Prêmio e serão declarados os vencedores da segunda 

temporada do reality show “The Ultimate Fighter™ Brasil” das 

categorias Peso Leve e Meio-Médio.  

 

E. Regulamento referente aos Participantes 

 

1. Participação dos Participantes no Processo Produção 

 

(i) A critério exclusivo e discricionário dos Produtores, os Participantes 

serão desqualificados e retirados do Local da Série, por quaisquer 

dos motivos listados abaixo, sem qualquer limitação: 

 



 Caso haja infração à legislação brasileira; 

 Caso haja infração de qualquer acordo relacionado à 

Série com os Produtores; 

 Caso o Participante cause danos o ambiente; 

 Caso o Participante não participe de jogos que 

requeiram sua participação; 

 Caso o Participante apresente problemas de saúde; 

 Caso o Participante omita informações ou sintomas da 

equipe médica designada pelos Produtores; 

 Caso o Participante voluntariamente impeça ou 

prejudique  o trabalho dos Produtores;  

 Caso o Participante pratique más-condutas ou condutas 

ilegal (conforme definido a critério exclusivo e 

discricionário dos Produtores) incluindo, mas não se 

limitando a, agressão a outros Participantes ou 

membros da equipe, atos de violência, ameaças ou 

danos criminais; e 

 Caso o Participante viole qualquer regra relacionada à 

competição ou Série ou qualquer instrução dada pelos 

Produtores. 

 

(ii) A critério exclusivo e discricionário dos Produtores, qualquer 

Participante desqualificado sob quaisquer das circunstâncias poderá 

ser substituído a qualquer tempo por um Participante substituto. 

 

2. Segurança do Participante 

 

(i) A critério exclusivo e discricionário dos Produtores, os Participantes 

poderão ser transportados do Local da Série por razões médicas ou 

quaisquer outras razões sem que isso implique, necessariamente, 



eliminação da Série. Qualquer eliminação poderá ser postergada 

sempre que necessário, a critério exclusivo e discricionário dos 

Produtores;  e 

(ii) Os Participantes terão o direito e o dever de informar qualquer 

ameaça à segurança, qualquer comportamento ou circunstância 

que considerem que possam ser lesivos a qualquer pessoa no Local 

da Série, bem como doenças ou outras infecções que acreditarem 

não terem sido reportadas.  

DE ACORDO E ACEITO: 

 

___________________________________ 

ASSINATURA 

 

 

___________________________________ 

NOME LEGIVEL 

SÉRIE “THE ULTIMATE FIGHTER
TM

” 

 
TERMO DE ASSUNÇÃO DE RISCO NO PROCESSO DE SELEÇÃO E OUTORGA DE 

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

 

Por este instrumento, em relação a minha participação no processo de seleção para a segunda temporada 

do The Ultimate Fighter Brasil (“Série”), produzido por Floresta Realizações Audiovisuais Ltda. e 

Ultimate Fighting Productions, LLC (“Produtores”), manifesto que estou de acordo com o que segue: 

 

Tenho plena consciência das atividades envolvidas no esporte denominado “Artes Marciais Mistas” 

(Mixed Martial Arts - MMA), o qual estou apto para desempenhar durante o processo de seleção relativo 

à Série. Atesto que estou participando voluntariamente do processo de seleção para tentar ser selecionado 

para participar na Série e atividades relacionadas. Tenho total conhecimento, percepção e compreensão 

dos perigos e riscos a minha pessoa envolvidos e concordo em assumir todo e qualquer risco, incluindo, 

mas não limitado aos de lesões pessoais leves ou severas, ou mesmo de morte, que poderão se 

materializar por qualquer meio como resultado do processo de seleção. Estou ciente de que sempre terei a 

opção de desistir do processo de seleção. Nessa hipótese abdicarei de minha condição de candidato 

potencial para participar da Série. Eventual desistência não afetará os direitos outorgados por mim ou 

mesmo quaisquer outros acordos, contratos, renúncias, isenções, compromissos de indenidades feitos por 

mim sob nesta data. Eu declaro que nenhuma representação ou garantia de qualquer natureza foi feita a 

mim pelos Produtores ou quaisquer outras pessoas em relação às minhas qualificações e/ou 

habilidades/aptidão para participar do processo de seleção, ou para quaisquer dos equipamentos ou 

serviços usados em conexão ao processo de seleção ou pelos outros candidatos. Eu declaro que utilizarei 

os equipamentos e/ou serviços inteiramente por minha própria conta e risco e que os Produtores não 

fizeram nenhuma garantia ou representação sobre minha segurança durante o processo de seleção, em 

como ao longo de qualquer fase relacionada à Série. 



 

Por este instrumento, de forma expressa, irrevogável e irretratável, isento os Produtores, suas coligadas, 

subsidiárias, afiliadas, empresas relacionadas, qualquer rede pela qual a Série seja transmitida, seus 

respectivos administradores, diretores, empregados, licenciados e cessionários, em relação a todas e 

quaisquer reclamações, ações, demandas ou responsabilização civil de qualquer maneira relacionados, 

decorrentes ou em conexão com minha preparação, participação e presença ou eliminação do processo de 

seleção ou de atividades relacionadas ao mesmo, incluindo, mas sem limitação, lesões, doenças, danos, 

prejuízos, males, ou morte que poderei vir a sofrer, durante ou em conexão ao processo de seleção. 

Declaro que li, compreendi e aceitei os termos e condições descritos neste instrumento e reconheço  que 

este termo estará em vigor durante o período integral de minha participação.  

 

DE ACORDO E ACEITO: 

___________________________________ 

ASSINATURA 

___________________________________ 

NOME LEGIVEL 

       ___________________________________ 

       DATA 

Testemunhas: 

1. ______________________________   2. ______________________________ 

Nome:       Nome:  

RG n.º:       RG n.º: 

CPF/MF n.º:      CPF/MF n.º: 

 
 
 


