TERMO DE LICENCIAMENTO E DECLARAÇÃO DE REPONSABILIDADE
PARA PUBLICAÇÃO DE OBRAS

Pelo

presente

instrumento

jurídico

________________________________[nome
___________________[nacionalidade],
_____________________[profissão],

do(a)

particular,
dos

direitos],

___________________[estado

civil],

portador(a)

detentor(a)

eu,

da

Cédula

de

Identidade

nº_____________________, CPF nº_____________________, domiciliado(a) em
___________________________[logradouro],
___________________[bairro],

__________[complemento],

_______________________________[CEP],

_________________________________________[cidade], ______________[estado],
declaro ser o(a) detentor(a) dos direitos autorais sobre o conteúdo da(s) obra(s)
intitulada(s) ___________________________________[nome(s) da(s) obra(s)], de
autoria de ___________________________[nome do autor(a) ou “o(a) próprio(a)”] em
colaboração com os coautores [se houver] ____________________________[nome(s)
do(s) coautor(es)], pelo qual assumo qualquer responsabilidade moral e/ou material em
virtude de possível impugnação da(s) obra(s) por parte de terceiros.
Na condição legal de autor(a) e/ou detentor(a) dos direitos autorais sobre a(s)
referida(s) obra(s) decido, pelo presente Termo de Licenciamento, autorizar de forma
gratuita e não onerosa, e renunciando a meus direitos patrimoniais e de autor, a
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL (FBN), sediada na Avenida Rio Branco, nº
219, Rio de Janeiro, RJ, CNPJ nº 40.176.679/0001-99, a publicar a(s) obra(s)
supramencionada(s), com fundamento nos artigos 28 a 33 da Lei Federal nº 9.610, de 19
de fevereiro de 1998 (Lei de Direitos Autorais), para a finalidade de difusão da cultura
nacional, sem fins lucrativos, podendo a publicação ocorrer de forma impressa e/ou
digital e/ou qualquer outra que venha a ser criada, e a veiculação ser realizada por
quaisquer mídias, tais como internet, TV digital, e quaisquer outras modalidades de
utilização existentes ou que venham a ser criadas, por prazo indeterminado, não
configurando exclusividade dos direitos aqui cedidos para a FBN em relação a outros
permissionários, para todos os fins de direitos e obrigações.
Declaro também ter obtido todas as autorizações dos autores e/ou detentores dos
direitos das imagens e de trechos de obras de terceiros que constam da(s) referida(s)
obra(s) (conforme a listagem anexa), de modo que, em caso de comprovação de
qualquer desrespeito à legislação do direito autoral no uso de imagens e/ou citações sem

referências e/ou autorização do(s) autor(es), responderei na forma da legislação
brasileira, isentando a FBN de qualquer responsabilidade, bem como deixarei de
participar dos editais da FBN por um período de 2 (dois) anos.

______________________, ____ de _________________ de ______

___________________________________________________
(autor(a)/detentor(a) dos direitos da obra)

___________________________________________________
(FBN)

