
 

Anexo I 

Instrumento Particular de licença para utilização de obra de arte 
Dados Pessoais 

A seguir designado abreviadamente « LICENCIANTE »;  

Considerando que a Totem Records Produções Artísticas e Edições Musicais LTDA (CNPJ: 02 927 518-0001-09), 
doravante denominada « LICENCIADA » utiliza a(s) obras(s) de arte propriamente dita(s) abaixo descrita(s), assim 
como seu nome e sua imagem: 

Nome artístico

Nome completo

Data de nascimento

Nascido em

Residente em 

RG n°

Telefone/Whatsapp

Nome obra de arte - 1

Ano de realização

Técnica

Dimensões

Nome obra de arte - 2 
(se for o caso)

Ano de realização

Técnica

Dimensões



Doravante denominada(s) apenas “OBRA(S)”, de autoria exclusiva do LICENCIANTE, em exposições relacionadas 
ao Salão Paulista de Arte Naif  nas dependências do Museu de Arte Sacra de São Paulo, no Museu Municipal de 
Socorro-SP,  assim como em suas eventuais itinerâncias em outros espaços ou museus, física, digitalmente, ou em 
reproduções, incluindo-a(s) em materiais institucionais e de divulgação dos mesmos em qualquer modalidade de 
mídia. 

DECLARA à « LICENCIADA », para todos os fins e efeitos de Direito, o seguinte: 

a. É de sua exclusiva autoria a(s) OBRA(s) mencionada(s) no preâmbulo do presente instrumento, isentando a 
« LICENCIADA » de qualquer questionamento de terceiros a esse respeito. 

b. Concede à « LICENCIADA » o direito de utilizar, no contexto dessas exposições e em suas itinerâncias as 
OBRA(S) acima descrita(s),  assim como seu nome e imagem para reprodução na divulgação da(s) mesma(s) no 
Brasil e no exterior, e em qualquer tipo de mídia impressa ou digital, sites, redes sociais e demais canais utilizados 
pela « LICENCIADA » e pelos seus parceiros privados e/ou institucionais, assim como na edição do livro/catálogo a 
ser publicado em torno das exposições acima indicadas, em tiragem inicial de 500 (quinhentos exemplares). 

c. Para fins de utilização nas formas mencionadas acima, o LICENCIANTE autoriza a « LICENCIADA », a ajustar 
a(s) OBRA(S) objeto desse instrumento, sem alterar seu conteúdo, para o Instagram, Facebook, sites, e outros suportes 
digitais e/ou físicos que se fizer necessário. 

d. A « LICENCIADA », comprometem-se a identificar o LICENCIANTE como o autor da OBRA em referência, à sua 
utilização, na forma prevista neste instrumento. 

e. A presente licença, e sua respectiva finalidade é feita sem ônus, de forma universal, irrevogável, irretratável, 
definitiva, sem limitação geográfica. 

f. Esse termo não compreende a autorização de sub-licenciamento da(s) OBRA(S) acima indicada(s) nem pela 
« LICENCIADA » nem  por seus parceiros privados e/ou institucionais. 

………….., ……..de ………………… de 2021  

  ………………………………………………………………………………… 
LICENCIANTE


