
SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE OBRA MUSICAL ORIGINAL OBRA COM PARCERIA/SEM EDIÇÃO 

 

 
 

Nome completo  CPF  

Nome Artístico    
E-mail  Telefone  

Data   
 
 

Declaração 

Eu, autor acima identificado, declaro para todos os fins de direito que: 
• Sou coautor da(s) obra(s) musical(ais) informada(s) neste documento. 
• As obras musicais ora declaradas são originais, não se tratando de versão e/ou adaptação de obras musicais 

pré-existentes. 
• Até a presente data não firmei, para efeito de administração da parte que me cabe na referidas obras, 

contratos de edição para a mesma. 
• Os parceiros abaixo citados são coautores da obra musical, tendo participado de sua criação musical e/ou 

lítero-musical. 
• Eu e o(s) coautor(es) da(s) obra(s) abaixo declarada(s) somos integralmente responsáveis pela ORIGINALIDADE 

da referida obra musical. 
• Sou único e exclusivamente responsável por todas as informações prestadas por meio desta declaração, 

inclusive nas esferas civil e criminal e em conformidade com o que estabelece a Lei 9.610/98 e demais 
legislações e regulamentos que regem a matéria. 

• As informações objeto deste documento correspondem à verdade sobre a titularidade da obra musical aqui 
declarada. 

• Obrigo-me a notificar imediatamente a ASSIM a respeito de quaisquer modificações que se efetuem na 
titularidade da obra aqui declarada, em virtude de contratos de edição ou quaisquer outros contratos e/ou 
acordos, formais ou informais, que outorguem a terceiros uma participação nos rendimentos repartíveis 
advindos da referida obra, para fins de execução pública musical. 

• Tenho conhecimento de que esta declaração tem a finalidade exclusiva de atender ao regulamento do ECAD e 
Associações de Gestão Coletiva, e que não se configura em registro formal das obras musicais aqui declaradas 
junto a órgãos desta natureza, tampouco obriga a ASSIM a efetuar tal registro. 

 
 

DADOS DA OBRA (1) 
Título da Obra  

Intérprete(s)  

DADOS DA PARCERIA 
Parceiro 1  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 2  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 3  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 4  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 5  

Nome completo  

CPF  Percentual   



SOLICITAÇÃO DE CADASTRO DE OBRA MUSICAL ORIGINAL OBRA COM PARCERIA/SEM EDIÇÃO 

 

 
 

DADOS DA OBRA (2) 
Título da Obra  

Intérprete(s)  

DADOS DA PARCERIA 
Parceiro 1  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 2  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 3  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 4  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 5  

Nome completo  

CPF  Percentual   

 
 

DADOS DA OBRA (3) 
Título da Obra  

Intérprete(s)  

DADOS DA PARCERIA 
Parceiro 1  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 2  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 3  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 4  

Nome completo  

CPF  Percentual   

Parceiro 5  

Nome completo  

CPF  Percentual   

 

Inclua todos os parceiros nos campos indicados, incluindo você também. O total do percentual deve ser 100%. 
 
ATENÇÃO! 

 
• Este pdf é editável. Preencha no computador. Não aceitamos formulários preenchidos à mão. 
• Encaminhe este formulário preenchido ao e-mail: cadastro@assim.org.br 
• SEMPRE use seu e-mail homologado. 
• Não tem e-mail homologado? Visite nosso site e homologue seu e-mail. 

 
Não é necessário assinar este formulário! Basta enviá-lo como anexo usando seu e-mail homologado. 

mailto:cadastro@assim.org.br
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