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ANEXO VII 

 

LIBERAÇÃO DE DIREITO AUTORAL, DIREITOS DE IMAGENS E EXECUÇÃO 

 

Nome da música: 

Compositor(es) da música: 

 

Pelo presente instrumento particular, o(s) autor(es) e/ou intérprete(s) supra qualificados, 

concordam com todos os termos do Regulamento e como detentores dos direitos patrimoniais 

relacionados à(s) obra(s) musical(is) acima identificadas, transferem gratuitamente os direitos 

de interpretação, produção e arranjo de tal(is) obra (s), ao Serviço Social do Comércio, 

Administração Regional no Estado do Paraná, licenciando-as para inclusão em fonograma e/ou 

produção audiovisual vinculados ao 2º FESTIVAL SESC DE MUSICA DE RAIZ 2019, que se 

destinarão ao arquivo institucional da Entidade, distribuição gratuita de CD, DVD e demais 

suportes materiais, no Brasil e no exterior, sem que disso seja devido aos autorizantes 

qualquer remuneração, reembolso ou compensação de qualquer natureza.  

Entende-se por intérprete o responsável pela autorização dos direitos autorais de melodia e 

letra da obra para sua exibição, gravação e reprodução. 

O(s) autor(es) e/ou intérprete(s) supra qualificados também autorizam a utilização de seus 

nomes e imagem para fixação em obras fotográficas e audiovisuais de caráter educativo e 

cultural, vinculadas a divulgação do 2º FESTIVAL SESC DE MUSICA DE RAIZ 2019, 

licenciando, inclusive, o uso de imagem para transmissão e/ou retransmissão pela televisão, ou 

por qualquer outro meio factível, no Brasil e no exterior, em número ilimitado de vezes, em 

circuito aberto e/ou fechado. 

A Critério exclusivo do SESC/PR, as obras musicais poderão ser utilizadas para outros fins 

além daqueles previstos nos itens anteriores, sem limitações e/ou restrições de qualquer 

espécie, tais como, mas não limitado a, publicação via internet e referência em obras gráficas, 

para toda e qualquer forma de comunicação ao público, em mídias impressa e/ou eletrônicas. 

SESC/PR mencionará notas relativas à autoria nos locais apropriados em publicação das obras 

musicais, sendo que o(s) autor(es) e/ou intérprete(s) supra qualificados, por força da presente 

autorização, reconhecem que tais referências não lhes implica qualquer direito, pagamento ou 

compensação a qualquer tempo e título.  

Os pais ou responsáveis legais autorizam a participação de crianças e/ou adolescentes como 
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autor e/ou intérprete no 2º FESTIVAL SESC DE MUSICA DE RAIZ 2019, estando cientes das 

atividades a serem desenvolvidas e anuindo com demais itens da presente autorização. 

A presente autorização é firmada em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se por si e por 

seus herdeiros e sucessores, vigendo por todo o prazo de proteção aos direitos do autor, 

conforme previsto na Lei Federal nº. 9.610/1998. 

Assinatura de todos os autores e/ou intérpretes e responsáveis legais, se criança ou 

adolescente. 

 

Nome do Integrante: 

CPF: 

______________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

(cidade) ______________________, (data) _____ de ___________________ de 201__. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


