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ANEXO II 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE OBRAS  
- DIREITOS AUTORAIS -  

 
Eu, _____________________________________________________ abaixo assinado, 

nacionalidade ________________ (estado civil), ____________________, portador da 

Cédula de Identidade n.º ________________________, inscrito(a) no CPF  sob n.º 

_______________________, e-mail ______________________________ residente e 

domiciliado na Rua 

__________________________________________________________ 

____________________________________________________ nº 

____________________ considerando os direitos assegurados aos autores de obras 

literárias, artísticas, intelectuais e científicas insculpidos nos incisos XXVII e XXVIII do 

art. 5º da Constituição Federal, bem como nos termos da Lei Federal n.º 9.610/98 e dos 

Decretos n.º 57.125/65 e n.º 75.699/75, pelo presente termo e sob as penas da lei 

declaro e reconheço ser o único titular, ou ser um representante oficial de um coletivo, 

dos direitos morais e patrimoniais de autor da obra 

________________________________ (música, texto, filme, fotografia, gravura, pintura, 

palestra, etc.), intitulada 

_______________________________________________________  e por conseguinte 

AUTORIZO a utilização e/ou exploração da mencionada obra, meu produto proveniente 

das ações do CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS DA CULTURA PARA 

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, EM FORMATO DE FESTIVAL DO 

ISOLAMENTO SOCIAL –  n º01/2020. 

A presente autorização é concedida a título da contratação de serviço artístico-cultural 

de forma irrestrita e contemplando, dentre outros meios, a reprodução parcial ou integral, 

inclusive através da internet, nos canais oficiais e redes sociais; a edição; adaptação, 

transformação, para fins de promoção (teasers); tradução para qualquer idioma, 

inclusive libras; inclusão em fonograma ou produção audiovisual; utilização, direta ou 

indireta, mediante execução musical; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de 

transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; sonorização ambiental; 

exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; inclusão em base 

de dados, armazenamento em computador, microfilmagem e demais formas de 

arquivamento do gênero.  

Por ser expressão de minha livre e espontânea vontade firmo este termo sem que nada 

haja, no presente ou no futuro, a ser reclamado a título de direitos autorais conexos ou 

qualquer outro.  

 

______________________________________, _____de _________________de 2020. 

 

Autor da autorização (assinatura): __________________________________ 


