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Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº- 2705, Jardim Paulistano, CEP

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA USO DE OBRAS
Eu, [inserir nome completo do autor responsável pela inscrição]				
,

01451-000, utilize-se gratuitamente, na integralidade, a título

,

universal, em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável,

no Brasil e/ou no exterior, da Obra, podendo expô-la, ceder a

,

terceiros o objeto em que a Obra se materializa, no caso desta

identidade RG nº-					, inscrito no cpf/mf

do Prêmio em questão, fotografá-la, divulgar estas fotografias

cidade de 						, estado de 		

,

destas fotografias em obras escritas, tais como livros, encartes,

, [bairro]					, CEP 			

,

[nacionalidade]				 [estado civil]				

, portador da cédula de

[profissão]					

sob o nº- 					, residente e domiciliado na

na rua 									,
nº-

reconheço, sob as penas da Lei nº- 9.610/98, ser o legítimo titular

permanecer sob a propriedade da A Casa, após o encerramento

em veículos de mídia em geral, inserir e/ou permitir a inserção
jornais, revistas, internet, dentre outros.

Por esta ser a expressão da minha vontade, firmo o presente.

dos direitos morais e patrimoniais de autor da obra participante

São Paulo, 		

como possuir as devidas autorizações ou eventuais direitos auto-

Autor:

do “31º- Prêmio Design Museu da Casa Brasileira” (“Prêmio”), bem

rais sobre a peça que tenha dado origem à obra, abaixo descrita:

de 					 de 2017.

[assinatura] 									

[descrição da obra]									

[nome completo] 									

										

[número de inscrição no concurso]							

										
										

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS:

										

[assinatura] 									

										

[nome completo] 									

Através deste instrumento, autorizo que a A CASA MUSEU DE ARTES
E ARTEFATOS BRASILEIROS (“A Casa”), associação civil sem fins

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº- 03.031.145/0002-29,

com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na

testemunha 1:

testemunha 2:

[nome completo]				

[nome completo]				

[RG]					

[RG]					
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CONVENCIONA-SE QUE:

MODELO DE TERMO DE DOAÇÃO (Categoria Trabalhos Escritos)
Eu, [inserir nome completo do autor responsável pela inscrição]				
,

[nacionalidade]				 [estado civil]				

, portador da cédula de

1. O Doador ora doa à A Casa 02 (dois) dos volumes das Obras

submetidos ao Prêmio, em caráter irrevogável e irretratável,

,

que poderão ser automaticamente incorporados ao Centro

,

[profissão]					

identidade RG nº-					, inscrito no cpf/mf

sob o nº- 					, residente e domiciliado na
cidade de 						, estado de 		

,

, [bairro]					, CEP 			

,

de Documentação do MCB ou destinados a qualquer outro

fim, conforme Política de acervo da instituição; e

2. Sem prejuízo, o Doador doa à A Casa o volume remanescente,
caso deixe de retirar a Obra nos prazos estabelecidos nos

artigos 4.7 e 4.8 do regulamento do Prêmio, independente-

na rua 									,
nº-

(“Doador”); e, A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS

(“A Casa”), associação civil sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº- 03.031.145/0002-29, com sede na cidade de São

Paulo, estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº- 2705, Jardim Paulistano, CEP 01451-000 (“Donatário”).

CONSIDERANDO QUE:

i. 	 O Doador encontra-se inscrito para o 31º- Prêmio Design MCB
(“Prêmio”) na categoria “Trabalhos escritos publicados” ou

“Trabalhos escritos não publicados”; e

ii. 	 Para a participação no Prêmio, o Doador submeteu à avalição
03 (três) volumes da obra denominada:

mente de prévia ou escrita notificação.

São Paulo, 		

de 					 de 2017.

Autor:
[assinatura] 									
[nome completo] 									
[número de inscrição no concurso]							

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS:
[assinatura] 									
[nome completo] 									

[nome trabalho]										
[DESCREVER O TRABALHO DE FORMA DETALHADA, 							
ANO DE PRODUÇÃO, NOME DA EDITORA OU ORIENTADOR DO TRABALHO]										

(“Obra”) de sua autoria.
						

testemunha 1:

testemunha 2:

[nome completo]				

[nome completo]				

[RG]					

[RG]					
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TERMO DE DOAÇÃO (Categorias: Construção, Iluminação, Eletro-

foi inscrito para participar do 31º- Prêmio Design MCB.

No mesmo momento acima citado, por mera liberalidade, doo

eletrônicos, Mobiliário, Têxteis, Transporte e Utensílios)

o objeto em que se materializa a Obra de minha autoria, em

O presente termo de doação será válido, independentemente

ARTEFATOS BRASILEIROS (“A Casa”), associação civil sem fins

de prévia ou escrita notificação, a partir do momento em que

eu, [inserir nome completo do autor responsável pela inscrição]				
,

[nacionalidade]				 [estado civil]				

, portador da cédula de

caráter irrevogável e irretratável, à A CASA MUSEU DE ARTES E

,
,

[profissão]					

identidade RG nº-					, inscrito no cpf/mf

sob o nº- 					, residente e domiciliado na
cidade de 						, estado de 		

,

, [bairro]					, CEP 			

,

lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº- 03.031.145/0002-29, com

sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Avenida

Brigadeiro Faria Lima, nº- 2705, Jardim Paulistano, CEP 01451-000.

São Paulo, 		

de 					 de 2017.

na rua 									,
nº-

(“DOADOR”), deixar de retirar o projeto [nome projeto]			

Autor:

[DESCREVER O PROJETO DE FORMA DETALHADA, MARCA/MODELO, VALOR DO PRODUTO]											

[assinatura] 									

										

[nome completo] 									

										

[número de inscrição no concurso]							

										
										

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS:

										

[assinatura] 									

										

[nome completo] 									

										
										

testemunha 1:

testemunha 2:

[nome completo]				

[nome completo]				

[RG]					

[RG]					

																				

(“Obra”), de minha autoria, junto ao MCB, nos prazos estabelecidos nos artigos 4.7 e 4.8 do regulamento do Concurso, o qual

ANEXO
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exterior, podendo, ainda, ceder a terceiros o objeto em que a Obra se

AUTORIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA INSCRIÇÃO

materializa, no caso desta permanecer sob a propriedade da A Casa,

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]								

com sede na

[endereço completo, número, CEP, cidade, estado]				

, inscrita

						

no CNPJ/MF sob o nº-

[inserir CNPJ]						

neste ato representada por seu representante legal,
Cédula de Identidade RG nº-

CPF/MF sob o nº-

[inserir número do RG]

[INSERIR NOME DO AUTOR RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO ]					

,

,

[estado civil]		

portador da cédula de identidade RG nº-

e inscrito no CPF/MF sob o nºprojeto

e inscrito no

[profissão]			

,
,

a inscrever o

[nome projeto] 								

A empresa subscritora declara ser a única detentora dos direitos

autorais patrimoniais sobre a obra, autorizando, também, em caráter
irrevogável e irretratável, nos termos do artigo 29 e seus incisos, da Lei

9.610/98, que o objeto em que se materializa a Obra seja exposta ao

público em geral, empregado e reproduzido em futuras negociações,

ações de marketing e propaganda, e em quaisquer outras modalidautilizar e dispor, de forma gratuita, na integralidade, a título universal,
em caráter total, definitivo, irrevogável e irretratável, no Brasil e/ou no

a integralidade do conteúdo disposto no “Regulamento 2017 – 31º“Termo de Autorização para o Uso de Obra”, “Autorização para Retirada por Terceiros” e “Termo de Doação”, anuindo e ratificando, no

presente ato, com suas disposições, especialmente naquilo atinente

São Paulo, 		

(“Obra”) no

des de utilização, a critério único e exclusivo da A CASA, a qual poderá

Por fim, a empresa subscritora declara ter ciência e concordar com

,

										

31º- Prêmio Design MCB.

encartes, jornais, revistas, internet, dentre outros.

ao “Termo de Doação”, firmados no ato da inscrição.

[DESCREVER O PROJETO DE FORMA DETALHADA, MARCA/MODELO, VALOR DO PRODUTO]				

							

a inserção destas fotografias em obras escritas, tais como livros,

,

[inserir número do RG]			

[inserir número CPF]

estas fotografias em veículos de mídia em geral, inserir e/ou permitir

Prêmio Design Museu da Casa Brasileira”, bem como de seus anexos

, portador da

[inserir número CPF]						

[nacionalidade]		

,

[nome completo

do representante legal]						

autoriza

,

após o encerramento do Prêmio em questão, fotografá-la, divulgar

Por esta ser a expressão da minha vontade, firmo o presente.

de 					 de 2017.

Autor:
[assinatura] 									
[nome completo] 									
[número de inscrição no concurso]							

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS:
[assinatura] 									
[nome completo] 									

testemunha 1:

testemunha 2:

[nome completo]				

[nome completo]				

[RG]					

[RG]					

ANEXO

5

autorizo a retirada da Obra, junto ao MCB, por [razão social da empresa OU nome

AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA POR TERCEIROS

da pessoa responsável pela retirada]					

Eu, [inserir nome completo do autor responsável pela inscrição]				
,

[nacionalidade]				 [estado civil]				

, portador da cédula de

,
,

[profissão]					

CNPJ/CPF

[número do CNPJ da transportadora ou CPF da pessoa responsável pela retirada]

toda e qualquer responsabilidade.
São Paulo, 		

dade de 						, estado de 		

Autor:

,

na rua 									,
nº-

, [bairro]				, CEP 			

, autor

do projeto, [nome projeto]							

[DESCREVER O PROJETO DE FORMA DETALHADA, MARCA/MODELO, VALOR DO PRODUTO]						

,

isentando A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS de

identidade RG nº-					, inscrito no cpf/mf

sob o nº- 				, residente e domiciliado na ci-

, inscrita no

de 					 de 2017.

[assinatura] 									
[nome completo] 									
[número de inscrição no concurso]							

A CASA MUSEU DE ARTES E ARTEFATOS BRASILEIROS:

													

													
[assinatura] 									
[nome completo] 									
													
																										

testemunha 1:

testemunha 2:

																										

[nome completo]				

[nome completo]				

								

[RG]					

[RG]					

																										

(“Obra”)

