REGULAMENTO DO PRÊMIO SEXY HOT 2016
I) Objetivo
1.1. O Prêmio Sexy Hot denominado “Prêmio” têm como objetivo o incentivo à produção, à exibição e à
divulgação dos materiais vencedores (“Vencedores”) das categorias que o compõem, através da premiação,
pela PB BRASIL ENTRETENIMENTO S.A., empresa de direito privado, com sede na Avenida das Américas,
nº. 1650, Bloco 04, Sala 113, Barra da Tijuca, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 08.844.841/0001-97, doravante denominado “Playboy do Brasil”,
II) Organização
2.1. A organização da premiação, a banca de seleção (denominado “Banca”), os critérios de escolha e a
seleção do júri técnico (doravante denominado “Júri Técnico”) para escolha dos Vencedores são
exclusivamente de responsabilidade da Playboy do Brasil.
2.1.1. A Playboy do Brasil irá selecionar o Júri Técnico, a seu exclusivo critério, que será formado
por profissionais do meio cinematográfico, imprensa ou cultural, não cabendo qualquer recurso para
alterar a decisão ou formação do mesmo.
2.1.2. O Prêmio consiste na premiação dos participantes que, segundo critérios subjetivos de análise
da Banca, do Júri Técnico e do Voto Popular, inscreverem os melhores materiais. Neste sentido, e
sob absoluta discricionariedade da Playboy do Brasil, serão consideradas a originalidade e
criatividade dos materiais inscritos.
2.1.3. Os materiais que concorrerão às categorias do Prêmio serão previamente selecionados pela
Banca e depois irão a Voto Popular, no qual o melhor material será escolhido através de votos dos
usuários na Internet no site do Prêmio (www.premiosexyhot.com.br) ou pelo Júri Técnico, dependendo
da categoria.
2.1.4. Na hipótese do material vencedor vir a ser desclassificado ou perder o direito a receber a
premiação por qualquer motivo, a Playboy do Brasil poderá premiar, a seu exclusivo critério, o material
que, de maneira subsequente, melhor se adequaria aos seus critérios de eleição de vencedor.
2.1.5. Insta ressaltar que as causas de impedimento para recebimento da premiação poderão ser
apuradas e descobertas, inclusive, após a realização da cerimônia do Prêmio, e tal fato não impedirá
que o material em questão seja substituído.
III) Do Prêmio
3.1. Cada Produtora só poderá inscrever 01 (um) material por categoria e em quantas categorias quiserem.
São elas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Melhor Diretor;
Melhor Filme Hetero;
Melhor Cena Homo Masculino
Melhor Cena Homo Feminino
Melhor Cena Transexual
Melhor Cena de Menage
Melhor Cena de Orgia;
Melhor Cena de Fetiche;
Melhor Cena de Sexo Oral;
Melhor Cena de Dupla Penetração;
Melhor Cena de Sexo Anal;
Melhor Atriz Hetero;
Melhor Ator Hetero;
Melhor Atriz Transexual;
Melhor Ator Homo Masculino
Melhor Atriz Homo Feminina
Página 1 de 5

17) Revelação do Ano Hetero;
18) Revelação do Ano LGBT.
4.4. Fica certo e acordado que será contemplado com o prêmio final apenas 01 (um) material por categoria,
totalizando pelo menos 18 (dezoito) vencedores referentes a 18 (dezoito) categorias.
3.1.1. Cada Produtora deverá respeitar as seguintes condições:
a)
Só serão aceitos filmes/cenas com sexo explícito;
b)
Filmes/cenas com áudio original.
c)
Não serão aceitas compilações. Entende-se por compilações trechos de filmes/cenas
diferentes editados, formando um novo filme/cena.
d)
Os materiais inscritos deverão ser 100% (cem por cento) de produção nacional e, deverão
ainda, ter sido lançados no ano 2016 em qualquer mídia (televisão, internet, vod, dvd).
e)
Não serão aceitos materiais que contenham pedofilia, zoofilia, necrofilia, coação, violência
com arma de fogo e arma branca, estupro, apologia às drogas, religião, sangue, discriminação
racial, sexo com amputados, aleijados, obesos mórbidos, gestantes, menção a marcas e lactantes
f) Seguir as exigências indicadas no Anexo I do Regulamento
3.2. A Banca escolherá 3 (três) materiais, dentre todos os enviados, como finalistas, para concorrer a cada
categoria acima.
3.2.1. Os 3 (três) finalistas das categorias de Melhor Diretor, Melhor Filme Hetero, Melhor Cena Homo
Masculino, Melhor Cena Homo Feminino e Melhor Cena Transexual serão julgados pelo Júri Técnico,
que escolherá o vencedor.
3.2.2. Os 3 (três) finalistas das demais categorias terão seus vencedores escolhidos pelo Voto
Popular.
3.2.3 A eleição de cada vencedor por Voto Popular se dará na internet no período de 02 de maio de
2017 a 02 de junho de 2017, no site do Prêmio (www.premiosexyhot.com.br) através de votos de
usuários, sem limite de votos diários, mas com validação do voto através de um teste CAPTCHA
(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart).
3.3. A apuração dos votos e divulgação dos vencedores será de responsabilidade exclusiva da Playboy do
Brasil.
3.3.2. Caso a Banca não receba material suficiente e dentro dos critérios para compor uma categoria
especifica, pelo menos 4 (quatro) materiais, a mesma será extinta do Prêmio.
3.3.3. De acordo com o item 3.3.2 acima, caso haja a extinção de 05 (cinco) categorias ou mais, o
Prêmio poderá ser cancelado, sem que sejam devidos a quaisquer dos participantes quaisquer
premiações, bonificações ou compensações.
3.3.4. Os vencedores serão anunciados e receberão os troféus correspondentes no dia da cerimônia
de premiação, em data a ser oportunamente informada pela Playboy do Brasil.
III) Inscrição e envio de material para o Prêmio Sexy Hot
4.1. As Produtoras deverão inscrever seus materiais no período de 10 de fevereiro a 03 de março de 2017 e
enviá-los no período de 25 de fevereiro de 2017 a 20 de março de 2017, de acordo com as condições
estabelecidas neste Regulamento, para que os mesmos possam concorrer aos prêmios das 18 (dezoito)
categorias durante o período em que a Playboy do Brasil esteja oferecendo o respectivo Prêmio.
4.1.1. Fica desde já estabelecido que uma Produtora pode ser detentora e/ou representante de vários
selos/marcas relacionadas ao material a ser inscrito, conforme item 3.1 acima.
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4.5. Para realizar a inscrição, a Produtora, após ter lido e concordado com as regras e condições deste
Regulamento, deverá preencher o formulário da categoria interessada no site do Prêmio
(www.premiosexyhot.com.br).
4.6. Após a inscrição, enviar o material em formato de DVD e/ou HD externo e/ou Pendrive, com os
filmes/cenas gravados na extensão “.mov” ou “mp4”, para o endereço da Playboy Brasil, Avenida das
Américas, 1650, bl. 04, sala 113, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.640-101, aos cuidados de
“Playboy do Brasil – Banca”.
a) Antes de cada material (filme/cena) deverá haver uma claquete com as seguintes informações:
- título do filme/cena (o mesmo título informado no formulário de inscrição);
- a categoria a que o filme/cena está concorrendo;
- nomes dos atores e atrizes que participam do filme/cena.
e) Takes lights para serem usados nas artes de apresentação durante a premiação
4.5.1. No material enviado, as Produtoras deverão, obrigatoriamente, enviar as seguintes informações
impressas:
(i) título do filme/cena (o mesmo título informado no formulário de inscrição);
(ii) a categoria que o filme/cena está concorrendo; e
(iii) nomes e números de CPF dos atores e atrizes que participam do filme/cena.
4.5.2. Não serão aceitos materiais enviados por FTP ou Aspera e nem qualquer outra mídia que não
seja DVD, HD Externo ou Pendrive. Assim como não serão aceitas outras extensões de arquivo que
não sejam “.mov” ou “mp4”.
4.5.3 Todos os materiais recebidos serão verificados pela Playboy do Brasil, que dará retorno a cada
Produtora, até 29 de março de 2017, com status de classificação e/ou desclassificação sobre cada
material inscrito.
4.5.3.1. Caso a Produtora tenha o seu material desclassificado por razões técnicas, tais como, mas
não se limitando a arquivo corrompido, minutagem inferior ou superior do que a permitida, DVD
e/ou HD externo e/ou Pendrive vazio, informações de vídeo distintas da ficha de inscrição, após a
Playboy do Brasil informar dentro do prazo mencionado no item 4.5.3, a Produtora poderá, até o
dia 05 de abril de 2017, reenviar o material, se for o caso.
4.5.4. Os materiais enviados pelas Produtoras não serão devolvidos pela Playboy do Brasil.
4.6. O vencedor de cada uma das 18 (dezoito) categorias ganhará como prêmio um troféu a ser entregue em
uma cerimônia fechada, promovida pela Playboy do Brasil, em data a ser oportunamente divulgada.
4.7. Qualquer pessoa MAIOR DE 18 (DEZOITO) ANOS poderá participar da premiação, desde que não seja
empregado das empresas direta ou indiretamente envolvidas na organização do Prêmio.
V) Locais e datas
5.1. Os vencedores do Prêmio serão divulgados durante a cerimônia de premiação do respectivo Prêmio,
Após a divulgação durante a cerimônia os nomes dos vencedores ficam disponíveis no site do Prêmio.
5.2. A cerimônia acontecerá em data e local ainda indefinido, na Cidade de São Paulo.
5.2.1. A Playboy do Brasil se encarregará de informar o local da cerimônia a todas as Produtoras que
tiverem os seus materiais selecionados pela Banca, como finalistas, com 01 (um) mês de
antecedência.
5.2.2. A Playboy do Brasil não arcará com os custos de deslocamento dos participantes para o local
da cerimônia.
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5.3. A Playboy do Brasil não se responsabilizará caso o convite para participar do Prêmio, enviado por email, não alcance seu destinatário em virtude de (i) problemas de tráfego na internet, ou (ii) da caixa postal
do participante encontrar-se lotada ou com problemas técnicos, ou ainda (iii) do e-mail do participante ter
proteção contra Spam, dentre outros fatores alheios ao controle da Playboy do Brasil.
VI) Disposições Gerais:
6.1. No caso de descumprimento de qualquer item deste Regulamento pelos vencedores, os mesmos,
automaticamente, perderão o direito à premiação, não ficando a Playboy do Brasil obrigada a realizar nova
votação e/ou premiação referente a este Prêmio.
6.2. As Produtoras asseguram que são detentoras de todas as autorizações necessárias à fixação e
veiculação das imagens e sons que compõem os materiais inscritos, especialmente no que tange a todos os
atores, artistas, trilhas musicais, profissionais envolvidos em sua produção e demais participantes.
6.2.1. Todos os participantes autorizam gratuitamente o uso das imagens captadas durante a
premiação para uso da Playboy do Brasil em todos os seus meios de comunicação.
6.3. As Produtoras declaram estar devidamente legitimadas a participar do Prêmio e serão as únicas
responsáveis por qualquer pleito ou demanda judicial ou extrajudicial intentada contra a Playboy do Brasil
e que tenha por fundamento as exibições autorizadas neste instrumento, especialmente no que diz respeito
a indenizações, custas judiciais e honorários advocatícios que porventura venham a ser arbitrados
6.4. Não será permitida a participação, no Prêmio, de empregados da PB BRASIL ENTRETENIMENTO S.A.,
e/ou qualquer outra empresa do grupo, prestadores de serviço ou parentes, em até o 3º grau, destes
profissionais.
6.5. Todos os participantes autorizam gratuitamente o uso de seus filmes/cena/vídeos, inscritos no Prêmio,
bem como seus nomes e imagens em qualquer tipo de mídia, televisão por assinatura, Internet e “video on
demand” (“VOD”) e peças promocionais com fins de divulgação do Prêmio, sem qualquer ônus adicional para
a Playboy do Brasil.
6.5.1 Todas as Produtoras participantes autorizam o uso gratuito dos seus materiais, inscritos e
selecionados como finalistas, no site do Prêmio (www.premiosexyhot.com.br), durante o período de
votação, para escolha dos vencedores pelo Voto Popular.
6.6. Antes da divulgação do vencedor, a Playboy do Brasil poderá suspender ou interromper definitivamente
o Prêmio a qualquer tempo, a seu exclusivo critério, sem que sejam devidos a quaisquer dos participantes
quaisquer premiações, bonificações ou compensações.
6.7. As questões não previstas neste regulamento ou qualquer dúvida que possa surgir serão julgadas por
uma comissão composta por 03 (três) representantes da Playboy do Brasil, cujas decisões são soberanas
e irrecorríveis.
6.7.1. Participar do Prêmio implica na aceitação sem reservas deste regulamento.
6.8. A participação no Prêmio implica na aceitação total de todos os itens deste regulamento, que poderá ser
alterado pelos seus organizadores tantas vezes quanto necessário, garantida a sua divulgação de forma
eficaz, a critério, também, dos organizadores.
6.9. O Prêmio é exclusivamente recreativo, sem qualquer modalidade de sorte ou pagamento pelos
participantes, nem vinculação destes ou dos vencedores à aquisição ou uso de qualquer bem, direito ou
serviço, promovido pela Playboy do Brasil de acordo com o artigo art. 3º, inciso II, da Lei nº 5.768/71 e art.
30 do Decreto- Lei nº 70.951/72.
6.10. Aplica-se ao Prêmio, incluindo, mas sem se limitar à sua divulgação, condução, às participações e às
premiações, a legislação brasileira e fica eleito o foro central da capital do estado do Rio de Janeiro para
dirimir quaisquer controvérsias oriundas desta.
****************
Página 4 de 5

ANEXO I
CATEGORIA

MATERIAL QUE PODE SER INSCRITO
Material heterossexual ou
homossexual;

MATERIAL QUE DEVE SER ENVIADO

2 Melhor Filme Hetero

Material Heterossexual

Enviar o filme na Íntegra

3 Melhor Cena Homo Masculino

Material Homossexual masculino

4 Melhor Cena Homo Feminino

Material Homossexual feminino

5 Melhor Cena Transexual

Material Transexual

6 Melhor Cena de Menage

Material Heterossexual

7 Melhor Cena de Orgia

Material Heterossexual

8 Melhor Cena de Fetiche

Material Heterossexual

9 Melhor Cena de Sexo Oral

Material Heterossexual

1 Melhor Diretor

10 Melhor Cena de Dupla Penetração Material Heterossexual

11 Melhor Cena de Sexo Anal

Material Heterossexual

12 Melhor Atriz Hetero

Material Heterossexual

13 Melhor Ator Hetero

Material Heterossexual

14 Melhor Atriz Transexual

Material Transexual

15 Melhor Ator Homo Masculino

Material Homossexual masculino

16 Melhor Atriz Homo Feminino

Material Homossexual feminino

17 Revelação do Ano Hetero

Material Heterossexual

18 Revelação do Ano LGBT

Material LGBT

Enviar o filme na Íntegra

Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena inscrita na
categoria. Ou seja, não enviar o
filme todo.
Enviar apenas a cena que a atriz
inscrIta participa.
Enviar apenas a cena que o ator
inscrIto participa.
Enviar apenas a cena que a atriz
inscrIta participa.
Enviar apenas a cena que o ator
inscrIto participa.
Enviar apenas a cena que a atriz
inscrIta participa.
Enviar apenas a cena que a atriz
ou ator inscrIto participa.
Enviar apenas a cena que a atriz
ou ator inscrIto participa.

DURAÇÃO
Filme longametragem, na íntegra, com
mais de 60 minutos
Filme longametragem, na íntegra, com
mais de 60 minutos

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até Serão consideradas cenas de orgia as cenas que
no máximo 40 minutos* de conteúdo
contenham no mínimo 4 pessoas interagindo.
Serão consideradas cenas de fetiche as cenas
Cenas com pelo menos 10 minutos e até contendo: BDSM e/ou podolatria e/ou fantasias
no máximo 40 minutos* de conteúdo
sensuais (como vestimentas, ex: uniformes, fardas,
lingerie, etc)
Cenas com pelo menos 5 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo
Cenas com pelo menos 10 minutos e até
no máximo 40 minutos* de conteúdo

Serão considerados revelação o ator ou atriz com
início de carreira a partir de janeiro/2015.
Serão considerados revelação o ator ou atriz com
início de carreira a partir de janeiro/2015.

* As cenas que tiverem mais de 40 minutos de duração devem ser editadas para ficarem com a duração de no máximo 40 minutos, uma vez que só serão aceitos materiais com no máximo 40 minutos.
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