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CERTIFICO e dou fé, para os devidos fins, 

que nesta data me foi apresentado um 

documento em inglês e outro idioma, com as 

seguintes características: um CONTRATO 

DE REPRESENTAÇÃO UNILATERAL, 

cujas partes em inglês traduzo para o 

vernáculo, no seguinte teor: 

x— x— — X—X — X—X—X — X— X —X— X— x x x — X— X —X —x — 

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO UNILATERAL 
ENTRE A SOCIEDADE DE DIREITOS DE DESEMPENHO PÚBLICO 

[carimbo] 

Contrato de representação unilateral entre a sociedade de direitos de execução pública entre os 
signatários. 

SACIM, EGC NOME DA SOCIEDADE COMPLETA AQUI, doravante designada SACIM, EGC, com 
sede em Condomínio Villas de Normandia, Local 1-B, Primera Calle Poniente, San Salvador, 
Departamento de San Salvador, representado por Mirna Elizabeth Castarieda, Presidente, outra 
parte, e 

ASSIM - ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS cuja sede se encontra na RUA APENINOS, 
429 CJ 516 - ACLIMAÇÃO, SÃO PAULO, SP representada por Marcel Camargo e Godoy, 
Presidente, outra parte, 

É ACORDADO O SEGUINTE: 

Art. 1.- 
(I) Em virtude do presente contrato, a ASSIM confere à SACIM, EGC o direito não exclusivo, nos 
territórios em que esta última sociedade opera (conforme são definidos e delimitados no Art. 6 (I) a 
seguir), para outorgar as autorizações necessárias para todas as execuções públicas (conforme 
definido no parágrafo (III) deste artigo) de obras musicais, com ou sem letra, que são protegidas nos 
termos das leis nacionais, tratados bilaterais e convenções internacionais multilaterais relativas ao 
direito do autor (direitos autorais, propriedade intelectual, etc.) já existentes ou que possam vir a 
existir e entrar em vigor enquanto o contrato estiver em vigor. 
O direito não exclusivo referido no parágrafo anterior é conferido na medida em que o direito de 
execução pública nas obras em causa tenha sido, ou deva ser, durante o período de vigência do 
contrato, cedido, transferido ou outorgado por qualquer significa, para efeito de sua administração, a 
ASSIM por seus associados, de acordo com seus estatutos e normas, as referidas obras constituindo 
coletivamente "o repertório da ASSIM". Os direitos outorgados incluem o direito de fazer valer os 
direitos do autor perante qualquer autoridade competente, incluindo os tribunais e o Ministério 
Público. No caso de os direitos outorgados sob este Artigo não conferirem ao SACIM, EGC o direito 
de fazer valer os direitos, então a ASSIM atribuirá à SACIM, EGC todos os direitos necessários para 
fazer valer os direitos do autor. 
(II) Nos termos do presente contrato, a expressão "público" inclui todos os sons e performances 
tornados audíveis ao público em qualquer lugar dentro dos territórios em que cada uma das 
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sociedades contratantes opera, por qualquer meio e de qualquer forma, se os referidos meios já são 
conhecidos e postos em uso ou se posteriormente descobertos e colocados em uso durante o 
período de vigência do contrato. "Atuação pública" inclui, em particular, atuações fornecidas por 
meios ao vivo, instrumentais ou vocais; por meios mecânicos, como registros fonográficos, fios, fitas 
e trilhas sonoras (magnéticas ou não); por processos de projeção (filme sonoro), de difusão e 
transmissão (como transmissões de rádio e televisão, sejam feitas diretamente ou disseminadas, 
retransmitidas etc.), bem como por qualquer processo de recepção sem fio (aparelhos receptores de 
rádio e televisão, recepção telefônica, etc. e meios e dispositivos semelhantes, etc.). 
(III) No que diz respeito à radiodifusão direta por satélite, as Sociedades contratantes convencionam 
que os direitos conferidos por força do art. 1 deste Contrato não estão limitados aos territórios de 
operação, mas são válidos para todos os países dentro da área de cobertura do satélite do qual as 
transmissões são efetuadas, sujeito a ter adquirido o acordo da outra Sociedade contratante 
previamente quanto às condições sob as quais as autorizações exigidas para tais transmissões 
podem ser entregues, na medida em que os territórios em que opera estejam situados dentro da 
área de cobertura do satélite. 

Art. 2. 
(I) O direito não exclusivo de autorizar execuções, conforme referido no Art.1, dá direito a SACIM, 
EGC, dentro dos limites dos poderes que pertencem em virtude do contrato, e de seus próprios 
estatutos e regras, e da legislação nacional do país ou países em que opera: 
a) permitir ou proibir, em seu próprio nome ou do autor em causa, a execução pública de obras do 
repertório da outra sociedade e outorgar as autorizações necessárias para a realização dessas 
apresentações; b) cobrar todos os royalties exigidos por sua vez pelas autorizações por ela 
outorgadas (conforme previsto em a) supracitada), receber todos os valores devidos a título de 
indenização ou indenização por execução não autorizada das obras em questão; dar recibo válido 
para as cobranças feitas e somas recebidas conforme referido; 
[rubrica] 

c) iniciar e perseguir, quer em seu próprio nome ou do autor em questão, qualquer ação legal contra 
qualquer pessoa ou entidade coletiva e qualquer autoridade administrativa ou outra autoridade 
responsável pela execução ilegal dos trabalhos em questão; transacionar, transigir, submeter-se à 
arbitragem, recorrer a qualquer Tribunal de Justiça, especial ou administrativo; 
d) praticar qualquer outra ação destinada a assegurar a proteção do direito de execução pública nas 
obras abrangidas pelo presente contrato. 
(II) Sendo o presente contrato pessoal às sociedades contratantes, e celebrado nessa base, é 
formalmente acordado que, sem a autorização expressa por escrito da ASSIM, SAGIM, a EGC não 
pode, em nenhuma circunstância, ceder ou transferir a um terceiro a totalidade ou parte do exercício 
das prerrogativas, faculdades ou outras a que tenha direito ao abrigo do referido contrato e, em 
particular, ao abrigo do art. 2, Qualquer transferência efetuada sem prejuízo desta cláusula será nula 
e sem efeito sem o cumprimento de qualquer formalidade. 

Art. 3.- 
(1) Em virtude dos poderes conferidos pelos Artigos 1 e 2, SACIM, ECG compromete-se a fazer 
cumprir, dentro do território em que opera, os direitos dos membros da ASSIM da mesma forma e na 
mesma medida que faz para os seus próprios membros, e fazer das dentro dos limites da proteção 
legal concedida a uma obra estrangeira no país onde a proteção é reivindicada, a menos que, em 
virtude do contrato, a proteção não esteja especificamente prevista em lei, seja possível assegurar 
um proteção equivalente. Além disso, as partes contratantes comprometem-se a zelar, na medida do 
possível, por meio das medidas e normas adequadas; aplicado no domínio da distribuição de 
royalties, o princípio da solidariedade entre os membros de ambas as sociedades, mesmo quando 
por efeito de legislação local as obras estrangeiras estão sujeitas a discriminação. 
Em particular, SACIM, EGC deve aplicar às obras no repertório de ASSIM as mesmas tarifas, 
métodos e meios de coleta e distribuição de royalties (sujeito ao que é acordado a seguir no Art. 7) 
que aqueles que se aplicam a obras em seu próprio repertório. 
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(II) A SACIM, EGC compromete-se a enviar à ASSIM qualquer informação que seja solicitada a 
respeito das tarifas que aplica aos diferentes tipos de execução pública nos seus próprios territórios. 
(III) Com o objetivo de coordenar seus esforços para elevar o nível de proteção de direitos autorais 
em seus respectivos países e com vistas a equacionar o conteúdo econômico do contrato, a SACIM 
compromete-se, a pedido da ASSIM, a concertar-se com a outra sociedade na busca dos meios mais 
eficazes para este fim. 

Art. 4.- 
SACIM, ECG colocará à disposição da ASSIM todos os documentos que permitam a esta última 
justificar os royalties que é responsável pela cobrança sob o presente contrato e tomar qualquer 
ação legal ou de outra natureza, como mencionado no Art. 2 (I) acima. 

Art.5.- 

(I) A SACIM, a EGC deve colocar à disposição da ASSIM todos os registros de documentos e 
informações que permitam exercer uma centralidade efetiva e completa sobre seus interesses, em 
particular no que diz respeito à notificação de obras, cobrança e distribuição de royalties, e obtenção 
e verificação de programas de desempenho. 
Em particular, a SACIM, a EGC deve informar a ASSIM de qualquer discrepância que observe entre 
a documentação recebida da ASSIM e sua própria documentação ou aquela fornecida por outra 
sociedade. 
II) Além disso, a ASSIM terá o direito de consultar todos os registros do SACIM, EGC e obter todas 
as informações deles relacionadas à coleta e distribuição de royalties para permitir que ela verifique 
a administração de seu repertório pela SACIM, EGC. 
(III) A ASSIM poderá credenciar um representante junto à SACIM, EGC para realizar em seu nome a 
verificação prevista nos parágrafos (I) e (II) acima. A escolha deste representante estará sujeita à 
aprovação da sociedade para a qual ele será credenciado. A recusa da aprovação deve ser 
motivada. 

TERRITÓRIO 

Art. 6.- 
[rubrica] 

O território em que a SACIM, a EGC opera na República de El Salvador. 

DISTRIBUIÇÃO DE DIREITOS 

Art. 7.- 
(I) SACIM, EGC compromete-se a envidar todos os esforços para obter programas de todas as 
apresentações públicas que ocupem territórios e a utilizar esses programas como base efetiva para a 
distribuição do total líquido de royalties arrecadado por essas apresentações. 
(II) A atribuição das importâncias arrecadadas em relação às obras realizadas nos territórios da 
SACIM, EGC será efetuada de acordo com o artigo 3° e as suas regras de distribuição tendo em 
vista, no entanto, os parágrafos seguintes; 
a) Quando todas as partes interessadas em uma obra forem membros de uma única Sociedade que 
não a Sociedade distribuidora, a totalidade (100%) dos royalties correspondentes a essa obra serão 
distribuídos à Sociedade da qual as referidas partes interessadas são membros; 
b) No caso de um trabalho cujas partes interessadas não sejam todos membros da mesma 
Sociedade, mas dos quais nenhum seja membro da Sociedade distribuidora, os royalties serão 
distribuídos de acordo com as fichas internacionais (isto é, as fichas ou notificações equivalentes 
enviadas e aceites pelas Sociedades de que fazem parte os interessados). 
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No caso de fichas ou notificações contraditórias, a Sociedade distribuidora poderá distribuir os 
royalties de acordo com suas Regras, exceto quando diferentes partes interessadas reivindicarem a 
mesma participação, quando a participação poderá ser suspensa até que seja alcançado um acordo 
entre as Sociedades envolvidas. 
c) No caso de uma obra pelo menos cujo criador original pertença à Sociedade de distribuição, esta 
última Sociedade pode distribuir os royalties de acordo com suas próprias Regras. 
d) A participação do editor nos royalties acumulados para uma obra, ou a participação total de todos 
os editores ou subeditores de uma obra, não importa quantos, em nenhum caso excederá a metade 
(50%) dos royalties totais resultando no trabalho. 
e) Quando uma obra, na ausência de uma ficha internacional ou documentação equivalente, é 
identificada apenas pelo nome do compositor sendo membro de uma Sociedade, o total dos royalties 
acumulados para essa obra deve ser enviado para a Sociedade do compositor. Se a obra for um 
arranjo de uma obra sem direitos autorais, os royalties devem ser pagos à Sociedade do arranjador, 
na medida em que ele for conhecido. No caso de letras adaptadas a uma obra não protegida por 
direitos autorais, os royalties devem ser enviados para a Sociedade do escritor da letra. 
A Sociedade que recebe royalties distribuídos de acordo com as regras anteriores é responsável, no 
caso de obras mistas, por fazer as transferências necessárias para outras Sociedades interessadas 
na obra e por informar a Sociedade distribuidora por meio de fichas internacionais ou documentação 
equivalente. 
f) onde um membro de uma das Sociedades adquiriu os direitos de adaptar, organizar; republicar ou 
explorar uma obra do repertório da outra Sociedade, a distribuição dos royalties deve ser feita 
levando-se em consideração as disposições do presente artigo e do "Estatuto Confederai de Sub-
publicação" estabelecido pela Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores 
(doravante designada "a Confederação"). 

Art. 8.- 
(I) SACIM, EGC terá o direito de deduzir das quantias que arrecadar em nome da ASSIM o 
percentual necessário para cobrir suas despesas administrativas efetivas. Esse percentual 
necessário não deve exceder o que é deduzido para esse fim das somas arrecadadas para os 
membros do SACIM, EGC e SACIM, a EGC deve sempre se esforçar a esse respeito para manter os 
limites razoáveis, tendo em consideração as condições locais nos territórios em que opera. 
(II) Quando não faz qualquer cobrança suplementar com a finalidade de sustentar as pensões 
benevolentes ou de previdência de seus membros, ou para o incentivo das artes nacionais, ou em 
favor de quaisquer fundos que sirvam a fins semelhantes, SACIM, EGC terão direito deduzir dos 
valores por ela arrecadados em nome da ASSIM, no máximo, 10%, os quais serão destinados aos 
referidos fins. 
(III) Quaisquer outras deduções, além de impostos, que a SACIM, EGC possa fazer ou ser obrigada 
a fazer dos royalties líquidos acumulados para a ASSIM daria origem a acordos especiais entre as 
partes contratantes, de modo a permitir a não marcação da dedução para recuperar ela própria, tanto 
quanto possível, dos royalties por ela vinculados por conta da outra Sociedade. 
[rubrica] 

(IV) Nenhuma parte dos royalties arrecadados pela SACIM, EGC por conta da ASSIM em 
consideração às autorizações que ela concede exclusivamente para os direitos autorais de obras 
que está autorizada a administrar podem ser considerados como não distribuíveis à ASSIM. Com  
exceção, portanto, apenas da dedução mencionada no parágrafo (1) deste artigo, e observado o 
disposto nos parágrafos (II) e (III) do referido artigo, o não total dos royalties cobrados pela SACIM, 
EGC para a conta da ASSIM deve ser completa e efetivamente distribuída a esta última. 

Art. 9.- 
(1) SACIM, EGC deverá distribuir à ASSIM os valores devidos nos termos do presente contrato como 
e quando as distribuições forem feitas aos seus próprios membros e pelo menos uma vez por ano. O 
pagamento dessas quantias deve ser feito no prazo de 90 dias após cada distribuição, salvo medidas 
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devidamente apuradas fora do controle das sociedades. No caso de modificação da paridade 
monetária dos países das sociedades contratantes (moedas nacionais em relação à moeda usual de 
pagamento), se essa modificação representar uma desvalorização efetiva e se o pagamento for 
realizado fora do período contratual mencionado, o a sociedade devedora deve usar o valor de sua 
moeda nacional necessário para fornecer à sociedade credora o mesmo valor de sua própria moeda 
que teria recebido se a liquidação tivesse sido feita à taxa de câmbio aplicável no nonagésimo dia do 
contrato acima mencionado prazo desde que na sociedade credora tenha cumprido todos os trâmites 
administrativos necessários para que a sociedade devedora cumpra o seu compromisso. 
(II) Cada pagamento deverá ser acompanhado por uma declaração de distribuição de forma a 
permitir que a outra Sociedade aloque a cada parte interessada, qualquer que seja sua categoria de 
membro como membro, os royalties que cabem. Essas declarações, em princípio, serão três: 
- um para royalties gerais 
- um para rádio-televisão 
- um para filmes sonoros 
Eles devem ser uniformes em estilo e material. 
As declarações de royalties gerais e royalties de rádio e televisão serão estabelecidas em seis 
colunas, a última das quais deixada em branco à disposição da Sociedade destinatária (se possível). 
As outras cinco colunas devem conter: 
1) nomes dos compositores (em ordem alfabética); 
2) para cada compositor, os títulos das obras (em ordem alfabética); 
3) partes interessadas; 
4) participação em favor da Sociedade destinatária; 
5) valores de royalties, preferencialmente indicados na moeda da entidade transmissora ou, à 
revelia, em pontos. 
O enunciado referente aos filmes sonoros também terá seis colunas, a exemplo dos enunciados 
anteriores, mas as duas primeiras, em vez de indicar nomes de compositores e obras, deverão 
indicar respectivamente; 
1) o título do filme, no idioma do país de exploração; 
2) o título original do referido filme. 
(III) As liquidações serão feitas pela SACIM, EGC na moeda de seu país 
(IV) A SACIM, EGC permanecerá responsável perante a ASSIM por qualquer erro ou omissão que 
venha a cometer na distribuição dos royalties que incidem sobre as obras do repertório da ASSIM. 
(V) o simples fato de ter vencido a data de liquidação das contas acordada entre as sociedades 
contratantes constitui, por si só, sem que qualquer formalidade seja necessária para o efeito, uma 
exigência formal da SACIM, EGC para efetuar o pagamento devido à ASSIM na data em questão. 
Naturalmente, esta disposição está sujeita a casos de força maior. 
(VI) Enquanto medidas legislativas ou estatutárias impedirem a livre troca de pagamentos 
internacionais, ou acordos de controle de câmbio tenham sido ou serão celebrados no futuro pela 
SACIM, EGC, esta última deverá; 
a) imediatamente após a elaboração da contabilidade de distribuição da ASSIM, tomar todas as 
providências necessárias e cumprir as formalidades exigidas por suas autoridades nacionais, a fim 
de garantir que os referidos pagamentos possam ser efetuados o mais rapidamente possível; 
b) informar à ASSIM que as referidas providências foram tomadas e as formalidades cumpridas, 
aquando do envio das declarações a que se refere o inciso (II) do presente artigo. 
[rubs-lcal 

Art. 10.- 
(I) A ASSIM se compromete a fornecer regularmente ao registro do IPI informações completas e 
detalhadas sobre os nomes reais e os pseudônimos de seus membros, incluindo datas de 
falecimento, acréscimos, objeções e alterações. Além disso, a SACIM, EGC se compromete a usar 
os resultados do registro do IPI como base para sua identificação e distribuição em relação à 
associação da ASSIM. 
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(II) A SACIM, EGC também fornecerá à ASSIM uma cópia de seus atuais estatutos e regras, 
incluindo seu Plano de Distribuição, e deverá informá-la sobre quaisquer modificações subsequentes 
feitas durante a vigência do presente contrato. 

Art. 11.- 
(I) Os membros da ASSIM serão protegidos e representados pela SACIM, EGC nos termos do 
presente contrato, sem que os referidos membros sejam obrigados pela SACIM, EGC a cumprir 
quaisquer formalidades e sem que sejam obrigados a aderir à SACIM, EGC. 
(II) No entanto, a causa precedente não deve ser interpretada como proibindo qualquer uma das 
sociedades contratantes de aceitar como membros pessoas naturais que gozem da condição de 
refugiado em seus próprios territórios de operação, ou que tenham sido autorizadas a se estabelecer 
lá e tenham efetivamente residido lá por pelo menos um ano e desde que continuem a residir lá. A 
associação não se aplica ao território da sociedade que opera no país da qual o autor é nacional 
(III) Cada sociedade contratante se compromete a não se comunicar diretamente com os membros 
da outra sociedade, mas, se houver oportunidade, comunicar-se com eles por intermédio da outra 
sociedade. 
(IV) Quaisquer controvérsias ou dificuldades que possam surgir entre as duas sociedades 
contratantes relacionadas à filiação de uma parte interessada ou cessionário deverão ser resolvidas 
amigavelmente entre elas, no mais amplo espírito de conciliação. 

CONFEDERAÇÃO 

Art. 12- 
O presente contrato está sujeito às disposições dos estatutos e decisões da Confederação 
Internacional das Sociedades de Autores e Compositores (CISAC). 

DURAÇÃO 

Art. 13.- 
O presente contrato entra em vigor no período de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e 
observado o disposto no art. 14 continuará em vigor de ano para ano por prorrogação automática se 
não tiver sido determinado por carta registrada pelo menos três meses antes do término de cada 
período. 

Art. 14.- 
Não obstante os termos do art. 13, o presente contrato pode ser determinado imediatamente pela 
ASSIM: 
a. Caso seja feita alteração no contrato social, regulamento ou Plano de Distribuição da SACIM, EGC 
de forma a modificar de forma apreciavelmente desfavorável o gozo ou exercício dos direitos 
patrimoniais dos atuais titulares dos direitos autorais administrados pela ASSIM. Qualquer alteração 
desta natureza deverá ser verificada pelo órgão competente da Confederação Internacional das 
Sociedades de Autores e Compositores. Após a verificação, o Conselho de Administração da 
Confederação poderá conceder à SACIM, EGC um prazo de três meses para remediar a situação 
assim criada. Decorrido este prazo sem que tenham sido tomadas as providências necessárias pela 
SACIM, EGC o presente contrato poderá ser rescindido por vontade expressa unilateralmente da 
ASSIM se assim o decidir; 
b. Se a situação legal ou factual surgir nos territórios administrados pela SACIM, EGC que os 
membros da ASSIM sejam colocados em uma posição menos favorável do que os membros da 
SACIM, EGC, ou se SACIM, EGC colocar em prática medidas que resultem em um boicote de as 
obras do repertório de ASSIM. 
[rubrica] 
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DOU FÉ. 

São Paulo, 14 de sete bro de 2020. 

FUAD SO 
JUCESP no. 933 

Fuad Sobhi Azzam 

Tradutor Público e Intérprete Comercial 
Idioma Inglês - Matrícula JUCESP n° 933 
Brazilian Portuguese Certified Translator 

Av. Morumbi, 8.411 - cj.13 
CEP 04703-004 - São Paulo/SP 
Telefone: +55 11 5093-5050 
Cel/WA: +55 11 9 4710-5590 

contato@celeratrad.com.br  

DISPUTAS JURÍDICAS — JURISDIÇÃO 

Art. 15.- 
(1) Cada uma das sociedades contratantes pode buscar o conselho do Conselho de Administração da 
Confederação sobre qualquer dificuldade que possa surgir entre as duas sociedades em relação à 
interpretação da execução deste contrato. 
(II) As duas sociedades podem, se necessário, concordar em recorrer à arbitragem pela autoridade 
competente da Confederação, a fim de resolver qualquer disputa que possa surgir entre elas em 
relação ao presente contrato. 
(III) Caso as duas sociedades contratantes não julguem oportuno recorrer à arbitragem da 
Confederação, ou providenciar entre elas a arbitragem, fato independente da Confederação, a fim de 
dirimir a divergência, o Tribunal competente para decidir a questão entre elas será aquele em que 
estiver domiciliada a sociedade demandada. 

Assinado de boa fé em duas vias, uma para cada uma das partes contratantes. 

Cidade, San Salvador / 10 de julho de 2019 
	

São Paulo, / / 2019. 
Para SACIM, ECG 
	

Para ASSIM> 
Lido e aprovado, 	 Lido e aprovado, 

[assinatura] 	 [assinatura] 

Mima Elizabeth Castatieda 	 Marcel Camargo e Godoy 
Presidente 	 Presidente 
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CONTRACT (3F :M 	REPRESENTATION 
BETWEEN PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS SOCIETY 

Cantract ofunitaterat represeritatientetweeripublic performance rigi..its societylsetween the 

SACIM,EGC FULA, SOCIETY NAME HERE, hereafter SACIM,EGC, whose registered office is at Co 
de Norrnandia, Locai 1-8, -Primem CallePoniente, San Salvador, Departamento de San Salvador, 
Mima Elizabeth Castafleda, President, on the one part, and 

ASSOCIAÇÃO;DE INTÉRPRETES E MUSECOS whose registered °Nice- is at RUA APENINOS, 429. 0:516—
ACUMAÇÃO, SÃO PAULO, SP representai by Marcel Camargo e Godoy, President, on the other part, 

iT AG RFS-1Y ASin)UOWS: 

Art. 1.- 
(ll-fly virtue ofthe ~em corrtraet, ASSIM- confers Oft SACIM,E6C therion-exclusiveright,inthe territories in 
which this latter society operates (as they are defined and delimited in Art. 6 (i) hereafter), to grant the 
necessary authorizations for all public performances (as defined in paragraph (III) of this Article) of musical 
works, with- or without lyrics, which- are pretecteel ilfider the terms ef national laws, bilateral- treattes and 
multilateral international conventions relating to theauthor's right (copyright, inteilectual property, etc.) now,  
in existence or which may come into existence and enter into effect while the present contract is in force, 
Thre noirt-exclusivefight referreettointhe precedirtg paragraphis conferreclin-sefar as tne publk -performance 
right in the- works concerned has been, or-shalt be, during the- period when the present contract is in force, 
assigned, transferred em granted by whatever means, for the purpose of its administration, to ASSIM by its 
memben, in- accordaoce with its aftieles of associetioft and -mies the selei works collectively eonstituting `14+e 
repertoire of ASSIM". The- rights granted include the right to enforce the author's rights before-any competent 
autharity, inciuding the courts and the Prosecution Authority. In the event that the rights granted under this 
Artide do- not entitie SAOM-E6C te enforce suei rights, then ASSIM- 	assign te SACINI,E€1£ ali rights 
necessary for enforcing the author's rights. 
(11) Under the terms of the present contract, the expression "public" indudes ali sounds and performances 
Mndefeci audibie to-the publie kl any piam whatever within ttle-terpitories In which-each of tbe contracting 
societies-operates, by any means and in any way whatever, whether the said means be aiready known and put 
to use or whether hereafter discovered and put to use during the period when this contract is in force, "Public 
perFormente" imitidos particular perVormances przwicleal by 	means, instrumental cif vocal ; by 
rnechanical means-such as phonegraphic records, wires, tapes and sound tracks (magnetic and otherwise); by 
processes of projection (sound fim), of diffusion and transmission (such as radio and television broadcasts, 
syhother macio t!lirectlyer relayed, retransmitted etc.) as well as by any ~m53 of wireless.reception(raciloarket 
television recetving apparatus, telephonic reception etc. and similar means and devices,etc.) . 
(lin With regard to direct broadcasting by sateilite, the contracting Societies agree that the rights conferred by 
virtue cif Art. 1 of this Centract are not lirnned to the territories of operation but are valid for ali countries 
within the footprint of the satellite of which the transmissions are effected, subject to having acquired the 
other contracting Society's agreement beforehand as to the conditions under which the authorizations 
required for such transmissions may be delivered, insofar as the territories in which it operates are- situated 
within the satellite's footprint. 

Art. 2-.- 
(1) The non-exclusive right to authortze performances, as referred to in Art.1, emitias SACIM,EGC, within the 
Iimits of the powers pertaining to it by virtue of the present contract, and of its own artides of assoçiation and 
rufes, and ofthe national legislation of the eout4try or eountries in whieh it operates: 
a) to permit or prohibk whether in its own narne or that of the author conc-erned, public performances of 
works in the repertoire of the other society and to grant the necessary authorizations for such performances; 
b)-to foilect ali- ~dos requi~ intum-for -the authorizations granteethy it (as providedine)-aboveL-tdmcoive 
all sums duo as indemnification or damages for unauthorized performances of the works in question; ta give 
valid receipt for the collections made and sums received as aforesaid; 
-c) to tornmence ancloursue, ettiter in its _awn name or _that of the atrtirtor concerned, rry legal action agdlIit  

ruad ScabhÍ Azzam 
Reg. JUCESP no. 933 
Tel. +55 (11) 5093-5050 
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CONTRACT OF UNILATERAL REPRESENTATION 
BETWEEN PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS SOCIETY 

a^y:periná-0i torperatebody and-anyadminiotrative er ether autherity responsibte for illegaiperferrnanceiof 
thewoks-in question,; to transact, compromise, submit -to arbitrado^ -reter to any Court of-lawk-sperialor 
administrative tribunal; 
tif termite any other achem-for thepurpeseef ensuring the pifeteetienefthelsabik~iiinilanite4ighelht*ie- 
worifis coveredby-thapresent contract 
(10 The present contract being personal to the contracting societies, and conduded on that basis, it is formaliy 
egree4-tf4et, wkSeut the eripress-vnitten antlionmtienef º IF, 	NI-, 	te/ -net ihariV-thicurnstences 
assigno transfer to athird-parly all orpartoftbeexercise, Cif theprerogativas, factiltiesOr-othenrrisate, wbich 
it is entitled under the said contract and in particular under Art, 2, Any transfer effectedindespite of this dause 
shaltte 	ardvabfw~ ttre ftrifitmentof any forrnalttl. 

Art. 3.- 
virteetrUthe pereces zon~-1~es Inisd2:,-SACIKErveerielértakes-tekenfen~ithirrtiiiel~y-

inwhich-it operate~its,of thamenibers of ASSIPA~sarria nov andloItiersamemotent as•f dees4er 
its own members, and to do this within the 'fitnits of the legal protection afforded toa foreign woliOn the 
COOPhtfy- whereprateetion eleireed, entesa, in autue-af the 'reser* centra" such:pretection. net,  being 
specificalif providedial"-it: iswpossiblatoonsureanequivalentpnateetion.MOseeve"tbacontractingparties 
undertake to upholdto the greates1 pOssible extent, by way of the aPPreiáriate measures and Mies, aggied in 
the fietettrf reyerity-distfibution, the principie ef ~mi betweert the mera oFteth-sacie~, eten 
wberabytbaeffect ellocallaw ter 	oda arasubiecttadiserimination. 
In ;With:tilar, -SACM,EGCshail aPPlv te-WOr145 in the rePeft0iTe of A559/Ithe sametariffs, rnethods and means 
eftallection-anddistributienofroyaitiesIsubject tevolitat isagreetihe4terifterinAtt. 7+assthisseterhidtitapplies,  
to worksin its ove% repertaire. 

SACIM,EQC undertaies to send to ASSIM any information for vitikb it mal/ be asked concerning the taiiffs it 
appliesto-4~Iiintistrfpubfic pet~ance in--itsown-territories. 
(U for-the. purpose cif coordinating tbeir efforts ta celsa:the levél-dfcsopyright-protection-In'their respectiva 
countries and with a view to ~afins the economic contem of the present contract, SACffil 'Meneies; at the 
retptestofiANStitt to £ontert with the-~ter sccietfirtseeldngthentosteffectiterneanstathisend - 

Art. 4.- 
-SAL-MA-kW shaltislace at the dispensai ~44 ali decetnents enablingthelatterte JestiFF the ~4ties it 
respansibleforcollegtingonder thapresent contrakt andtertaica anyilegal ~the( act.ion, as rnentionedin Art. 
2 (1) abone. 

An. 

01SACIM,E0C shafl placo at the disposal cif ASSIM ali documents, records and information enabling it to exercise 
effeCtive-~881,494ffigkzeritrai-ever4tsintesests, irtparticuiar asvegerds hatificetienefweries wilection and 

et regadias, anclebtaining and chada% perlormancapregrams. 
in Particular. SACALEgie shail inflam ASSIM of an¥ discrepancy which it notes between the documentation 
reeervedfrom ASSIM andits ovottlecumeitItation ef that furnislibed:brareei her sodeity: • 
lif inaddition, ASSIM-shalkhavelhwrightto consult ali Um. 	EGC%. Fla€17»135 and ~Main ali-information. 
from it relating to the coliection and distribution of royatties to enabte it to check the administration of its 

leperteireb1tSACIM-,E4K. 
N. ASSIM may,accredkt arepresen'táti~x~ 	-to-carrw out ar" its=bebelf ;LM ~etc providectior-in 
PanaraPh #U and 410 4hOtee. The (Mico of thisrepresentative shaWbe subject to,the-approval of the society to 
whtditteismrtelaccretifted,Beftnatotme~rmxsthewrotiyaterit 	• • • 

TERRITORY 

Art. 
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CONTRACT OF UNILATERAL REPRESENTATION 
BETWEEN PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS SOCIETY 

Theterritoryin whiCh SACtivtffiCeperatesAstheReptiblicte:EtSatvador. 

DISTRIBUTION OF ROYALTIES 

Art. 7.- 	 Nar.rcxdb 
(1)SACIM,EGC undertake-s to-do its utmost to- obtain-prograrns.of all public performances whicktake 
territories and to use these programs as the effective balis for the distribution of the total net royalties 
collectecifor theseperformantes. 
(R) The állocation cif suras collected in resped of works performed in the- territories of SACIIVI,EGC shall be 
made in accordance with Article 3 and its distribution rufes having regard, nevertheless, to the following 
paragraplis: 
a) Wheroall-the parties interestedin awork are- rnembers of asingle Society other than thedistributing Society, 
the whole (10096) of the royalties accruing to that work shall be distributed to the Society of which the sai(' 
-interesteeparties are rnemfaem; 
bjtn,the case of a work the parties interested in which are not ali meffibers cif the sarne-Society-but of whorn 

none is a member of the distributing Society, the royalties shall be distributed in accordance with the 
internatiorketiewlektards ft4let is, the index carás er equivalent notrfications sent aneVaccepted by the Societies 
of which theintorested partias aro members). 
In the case of contradictory index cards or notifications, the distributing Society may distribute the royalties in 
accordarrce wlt its Rufes, except wfvere different interested=parties cieiro ~seroe share, wherr such miare 
may be• put • inta-suspense uritilagreement has been reached-between-theSocieties concerned, 
ç) In the case of a work one at least of whose original creator belongs to the distribution Society, this latter 
Societymay distribute the royalties in accordance with its own-Rules. 
d). The publishees share of the royalties accruing to a work, or the• total share of all the. publishers or sub---
publishers of a work, no matter how many, shall in no case exceed one half (50%) of the total royalties accruing 
to thework. 
-e) Where a work, in the absence of an.internationaUndex card- or equivalent documentation, is identifiedonly 
by the name of the composer being a member of a Society, the total of the royalties accruing to that work is to 
13e sent to-the compeserriSociety. Ifthe workis are arear gemem ofe-non-copyright work, the royalties are to-
be paid to the arranger's-Society insofar as heis known, ln the caseof lyrics adapted to .a non-copyright work, 

the royalties are to be sent to the lyric writer's Society, 
TOe-Seciety-receiving royalties distributeci-accercling to the Karegoing rufes is responsible, in the-case of mixed 
works, for making any necessary transfers to other Societies interested in the work and for informing -the 
distributing Society by means of international index cards or equivalent documentation, 
f).  ~mo a rnernber of one of the Societies hes acctoired-the rights toada" ar range, +e-publishor exploit a 
work in the repertoire of the other Society, the distribution of royalties shall-bernade with due- regard to the 
provisions of the present Article and of the "Confederai Statute 
of Sub--publication" estabkshed by the International Confederation of Societies.-of Authors and Composers 

(hereafter designated "the Confederation"). 

(I) SACIM,EGC 5114 beentitled-todeduct from,thesumsit collects on-bobalf of-ASSIM thepercentagenecessary 
to cover its effective administration expenses. This necessary percentage shall not exceed that which is 
cieducterf-for -this .pulse -fiorn- -sanei coitected for rnernisers of SAC-14v1,E6C, and SAC1M,EGC 	aiways 
endeavor in this respect to-keep within reasonablelimits, having regard to local conditions In the-territories in 
which it operates, 

When-it -does net rnake-any supplementary-collection for tliopurpose of stworting its mernhers' perisieins 
benevolent or provident funds, or for theencouragement of the- national aits, or in favor of anyfunds serving 
similar purposes, SACIM,EQC shall be entitled to deduct from the sums collected by it on behalf of ASSIM 10% 
at the reVastiff~ri, which ~ff-te allecateci te the saicriyurposes. 
(1U) Any other deductions, apart from taxes, that SACIM,EGC may maks or be-obtiged to make frorn the net 
royalties accruing to ASSIM would give rise to special arrangements between the contracting perdes so as to 



CONT-RACT OF UNILATERAL REPRESENTATION 
BETWEEN PUBLIC PERFORMANCE RIGI4TS SOCIETY 

enabfethennt ~dm st~edUctionslorecoup-ftseWasfeir aspossíbiefrentét~esconnentecity4t-filw 
the- account of therother Society, 
(11V) fio part of the royalties 4;ol1ected by ,SAMEGC for the account of ASSIM in tonsIdePtko of the 
authentations vohich- itsrents- selety- Rsr lhe ~e* works ~cá- lel authericed,  afrfellter fe49,1- be 
regarded- as not -distsibutablo to-ASSIM WIth, the-exceptiow theFefore, only of the deduction mentioned 
Paraerahkill of this artide, and subje.tpthe.provisns of paragraohs PI) and DM of the saldartlde, the net 
lothi-Olheerowatties whit~ttr-s~C leritte -attotme ASSIM,~ -te -entitehrand -effeetivelY-
distributed to the Iatter. 

Artv95.- 	• 
• (1). 	SX-1144,-EGC -shall-distributotoASSIM thosurns duo undar thotarmsof thopeasentbontract as and. 
when.  tlistributions are rnade to its ovni members and at least one a vear. Payment tif thete'-surns shall be 
cunfevidtlidn-10,dbys~raingoach-distribution, fsening chd~weefeesesoutside-t4iieseciet4es~ 
In tilo- case cif modfficatIon in lhe monetary parfty ol the CW411:à% 01 the-contracting-sc~iies4natioaal 
arrendes refattve to the usual s;utTency of oavrnent), if this modification representsan effeetivedevaluation 
antFifthopoymentkrntede outside-the -afere-inentionetfeentoctuetoerkedjthe~or seeketysheWuseine 

- amountof-its- nationateurioney,necessary- Gritar toprovidelhoemditaf-societywith.thosarneamOunt-et lIs 

own currency that h would have reçeived if the settlement had been made at the exchange rate applitable on 
-thenin~dint-noftbe aforententioneefirontractual-perietfore~ibentibe~rwietyllas~iet+ 
itoffh 	admInistrative-proeadurasneededloonaldOthodebtor-seekstylo~eornmitmant. 
0)) EM:h oavmentsbail beaccompaniedby a distribution statement in sucia fprm as W enable the other Sotietv 
to-Macete -tocadi-interested-pertot whetever 1445-ntembershftser eategeorais:enenfobec Mie rey•alties,  aeaming 

Thesastaternents, prirmiple, shaltbothreoin number: 
- one for general rovalties 
- ~for verfte-teicalision 	• 
— ona for-sound films 
They shall be uniform in stvle and ~teria). 
The-StateffierfÉSefge~reyeffiesenthedie-te4evisie~S shoWbebstabti~d4wsiateekonns, the test of-
whickis left Wel* atthodisposalof thbaddressee-SodetSifpossible), Thbother Elvskeolumnssbalteontain: 
1) composers' narnes (in alphabetical order); 
2-Keor ,  eaccompeser, work-titkes-~Mbeticafengerk 
3)i4eFeeStad barbas; 
4) share accruing to the addressee Society; 	- • 
Si r 	~tons, preferabi,f indienteekie-ine~eFtkie-tfansraittmergertiretien-, in-cleVaelt -thereef, 
points. 
The statement concerning-sound filrns shall also have six colunem% hike the preceding statements, but the first 

cofernm,4, insteatfofint~gtheiwernes-efeemposersarefworks, -sneWindinete rempectíveér 
-1),Lhiefilmlitle, In thelaiwagerof tbeixiLihtry of-expleitatioN 
2) the original titie of the said 
00)-Setdeanents shabise ntede-by-SACIWGE kt-tnecurfeneyofits country, 
-(INAk SACIANEGC 5114 remain. responsiblo to- ASSIM_ for any -error or ornission, which IIrnay makb hl the 
distribution of lhe r9valties açcruingtowoçksin the repertoire of ASSIM. 
eMbemefelaiitthlifthe*tefor settiementof amante areedniporvbetweenthecontractingsocieties hes 
liffer~onstitutegbettweltOrithouter~alitybeingneeessery-tothetteffec4o~afwáentenc~11" 
DZiC ~kC A'he 4K0~44C-40 AgilM glexige4k4~~11.v.-014~4~-441tWegiPlome 
majetire 
0.4 Se long. as legisiativoor statutoN measuFes-impede,this frab-exchangoof internationat, payments, -or 
exchange controlagreements have been or will be concluded in the future by SACINI,C6C, the laner shalk 
tthivithect deiayfen~teiyaftertirawinipepehe ~bode, illeceurrOngçer 4c5S4k1,-take ati-rfeeesstifysteps 
and eornply withIbeformablies as requked by Its rotulai aulhodtios bloiter-toonsurethat-thersaid-payments 
can be effected at the eartiest possibie inOriteht 	• 

infiltra ASSibitItoetthesaid;steris~been,takerLaretfomalities~tetiMittilmhen-~te it the 
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CONTRACT O-F UNILATERAL REPRESENTATION 
BETWEEN PUBLIC PERFORMANCE RIGHTS SOCIETY 

statements ;net►liorieil ín paragraph (111 of the present artide. 

Art. 10.- 
(I) ASSIM untiertakes to provide On a regular basis the registry with complete and 	 on 
the real narres and the pseudonyms a its members, including datas of decease, addr 	ons and 
alterations. Furthermore, SACIM,EÇC undertakes to use the output of the IPI registry as the basis for its 
identification-and distribution 4 respect ofthe membership ofASSIIV1. 
(II) SACIKEGC shall also provide ASSIM with a copy of its current articies of association and rules, including its 
Distribution Plan and shall inform it of any subseguent mockfications made thereto while the present contract 
Is In.force. 

Art. 11.- 
(1) The -members of ASSIM shall be protected and represented by- SACINI,E6C under the present contract 
withotitthesaid rnernbers being required by SACINI,EGC to cornply with any formalities and without their being 
required to join SAC1M,EGC. 
(11) Nevertheless, theoreceding clause shall not be interpreted as prohibiting either of the contracting sodeties 
from accepting as members natural persons who-enjoy refugee status in its own territories of operation, ar 
who have been authorized to settle there and have actually been resident there for at least one gear and to do 
so as long as they continue to reside there. -Such membership sivaI4 not apply-to the ter ritory ofthe society 
operáting in the country of which the author is a national 
(In) Each contracting society undertakes not to communicate directly with members of the other society, but, 
if 4accasion arises tocommunicate with them through the intermediary ofthe other society. 
ovy Any disputes or difficulties which may anise between the two contracting -societies relating to the 
membership of an interestecl party or assignee shall be settlecl amicably between them in the widest spirit of 

:conclilation. 

CONFEDERATION 

Art. 12.- 
The present contract is subject to the provisions of the statutes and decisions of the International 
Confederation of Societies of Authors and Composers (MAC), 

DtfflATION 

Art. 13.- 
The present contract shati come into force as frorn lanuary, 1 2019 to December, 31 2019 and subject to the 
terras of Art. 14 shall continue in force-from year to year by automatic extension if it has not been determined 
by registered letter at least three months before the expiration of each period. 

Art. 1-4.- 
Notwithstanding the terras Of Art. 13, the present contract may be determined imrnediately by ASSIM: 
a. lf an alteration is made in the artides of association, rules ar Distribution Plan of SACIM, EGC such as 
may- modify in an appreciably unfavorable way the enjoyrnent or exercise of the patrimonial rights of the 
present owners of the copyrights adrninistere-d by ASSIM. Any change of this nature shall be verified by the-
competent body of the International Confederation of Societies of Authors and Composers. After such 
verifitation; the Confetleration's Boarti-of -Directors IT1-ay allów SACIM, -Er2C aperlod ofthree months to remedy 
the situation thus created. When this period-has-expired witholit the necessary steps having been takenhy 
SACIM, EGC the present contract may beterminated by the unilaterally expressed wish of ASSIM if it so decides; 
b. Ifsuch a legal orfactual situation avises in theIerriteries ackniiitstered lºySACIM, 	that the -members 
et ASSIM are- plac-ed in a Fess favorableposition than the members of 5ACI1V1, EGC, or if SACIA.4,EGC puts into 
practice measures resulting in a boycott of the works in the repertoire of ASSIM. 

-4,1K3 	Sobhi Azzam 
ReLl. _:LJCESP no. 933 
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tet9At1519~J~tOtit 

Art. 15.- 
(Ilfach IP the-tonmetir~eties niakíseeic theadariceof therontederatiorris-B~ ~acham abate any 
~kW whien Mar arise betimerrtheleversocieitie~ingthe interpretation Dr -performance of-thts 
contract. 
-(11)17hetes~eleities-snay,ifneedbe-iagreeiefesertio-~ade~the~edwation'sappso~e~therity 
in-osder to settleany dispute-that may asisebetweenthenvonlb segardto tbetpresent eontract. 
OH) lf the toro contrdctingsocieties sio nut think it appropriate to resort to arbitration by the Confiederation, or 
to- ~ame between # ern #õrorbétsatzien, evo* independently entthe ~rade" In- ceder te- ceie thelf 
clisagreernent, the-competent Court to decide thnissue-between tilem 	be that in which the defendant 
society is domided. 

~oteefingeodMth-irtt~opies, ~for caeliterthe-eenneetimparties. 

aty, San Salvador/ July 1012019 
-For-SAC114, ReaC 
Read and approved, 

São Paulo, 
For ASSIM 
Read and approved, 

1 	12019. 

Aharcei Camatwo e Ga doy 
President 	 President 

Fuad Sobhi Azzam 
Reg. JUCESP no. 933 
Tel. +55 (11) 5093-5050 
wwwiuramentadas.com.br  .• 
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