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Eu, infra-assinada, Tradutora Pública Juramentada 

e Intérprete Comercial nesta Praça e Estado do 

Rio de Janeiro, República Federativa do Brasil, 

com Fé Pública em todo o Território Nacional, 

devidamente matriculada na JUCERJA sob o No 147, 5 

em 07 de fevereiro de dois mil e um, CERTIFICO e 

DOU FÉ que me foi apresentado um documento, 

exarado no idioma INGLÊS, para que o traduzisse 

para o vernáculo, o que aqui faço em virtude do 

meu ofício público, a pedido da parte interessada, 10 

para constar onde convier, como segue:  

TRADUÇÃO Nº 190/2020 

ACORDO UNILATERAL DE REPRESENTAÇÃO PARA DIREITOS 

DE EXECUÇÃO 

ENTRE: 15 

SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE 

MUSIQUE, cuja sede social está localizada em 225 

Avenue Charles de Gaulle, 92528 Neuilly-sur-Seine 

Cedex, France, representada por seu Principal 

Diretor Executivo e Administrador, Sr. Jean-Noël 20 

Trone (“SACEM”), de um lado, 

E: 

ASSOCIAÇÃO DE INTÉRPRETES E MÚSICOS, cuja sede 

social está localizada na Rua Apeninos, 429 CJ 

516, Aclimação, São Paulo, SP, Brasil, 25 
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representada por seu Presidente, o Sr. Marcel 

Camargo e Godoy (“ASSIM”), 

do outro lado. 

Neste contrato (o "Contrato"), SACEM e ASSIM 

passam a ser designadas coletivamente como as 5 

"Sociedades" e, individualmente, como 

"Sociedade". Além disso, qualquer referência a 

uma "Cláusula" ou "Parágrafo" será referência a 

cláusulas ou parágrafos deste Contrato. 

[Consta rubrica em todas as páginas do documento] 10 

FICA ACORDADO O SEGUINTE: 

CLÁUSULA I 

I - A ASSIM confia neste ato à SACEM, nos 

territórios em que a SACEM opera conforme 

definido na Cláusula 6 I (os “Territórios de 15 

Operação da SACEM”), o direito não-exclusivo de 

conceder as autorizações necessárias para todas 

as execuções públicas (conforme definido no 

Parágrafo II desta Cláusula) de obras musicais, 

com ou sem letra, protegidas nos termos da 20 

legislação nacional, tratados bilaterais e 

convenções multilaterais internacionais 

relacionados a direitos autorais (direito 

autoral, propriedade intelectual, etc.) 

atualmente existentes ou que possam vir a existir 25 
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e entrar em vigência durante o prazo deste 

Contrato (conforme definido na Cláusula 13). 

O direito não-exclusivo mencionado neste 

Parágrafo I é conferido na medida em que o 

direito a execução púbica sobre as obras em 5 

questão tiverem sido, ou venham a ser, durante o 

prazo deste Contrato, cedidos, transferidos ou 

cedidos por quaisquer meios, para o propósito de 

sua administração, para a ASSIM por seus membros, 

de acordo com o  seu contrato social e suas 10 

regras, tais obras constituindo coletivamente o 

assim chamado “repertório da ASSIM”. 

II – Para os propósitos deste Contrato, a palavra 

“pública” incluirá quaisquer sons e execuções que 

se tornem audíveis para o público em qualquer 15 

local, onde quer que seja, dentro dos Territórios 

de Operação da SACEM, por quaisquer meios e de 

qualquer maneira, seja qual for, tanto conhecidos 

e utilizados atualmente como existentes ou 

utilizados a partir de agora durante o prazo 20 

deste Contrato. “Execução pública” incluirá, 

entre outros, execuções por meios ao vivo 

(instrumentais ou vocais); por meios mecânicos 

(tais como registros fonográficos, fitas e outros 

portadores de som, magnéticos ou não); por 25 
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processos de projeção (filme sonoro); por 

Transmissão e Exploração por Cabo (conforme 

definido abaixo neste Parágrafo II); ou por 

Exploração Online (conforme definido logo 

abaixo). 5 

“Exploração Online” será a totalidade ou qualquer 

parte relevante do processo pelo qual as obras 

musicais protegidas com ou sem quaisquer dados 

associados, tais como texto e/ou imagens visuais, 

são exploradas da maneira abaixo ou de qualquer 10 

outra maneira do mesmo tipo ou com o mesmo 

efeito, tanto através de "download", por 

"streaming", "webcasting" ou de qualquer outra 

forma: 

(a) as gravações ou reproduções são armazenadas 15 

em um meio de armazenamento de dados por um ou 

mais provedores de conteúdo, e 

(b) as gravações ou reproduções são 

disponibilizadas (inclusive por meio de execução 

em público) por um provedor de conteúdo a 20 

consumidores por meio de redes com fio e/ou sem 

fio, ou seja, Protocolo de Internet (IP) ou redes 

ou plataformas similares, e também Short 

Messaging Service (SMS) ou outras aplicações de 

entretenimento móvel similares, e/ou 25 
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(c) uma cópia da gravação ou reprodução é 

entregue e/ou disponibilizada ao consumidor por 

tais meios após o consumidor ter acessado o 

serviço operado por um provedor de conteúdo que 

disponibilize cópias da gravação ou reprodução 5 

armazenada e, quando aplicável, 

(d) o consumidor possa determinar quais gravações 

e em que ordem elas são entregues ("pull") ou o 

provedor de conteúdo forneça um serviço 

individual e modelado para cada consumidor, 10 

determinado pelo uso anterior do consumidor ou 

outro perfil ("push"), e, quando aplicável, 

(e) uma nova cópia da cópia entregue da gravação 

possa ser feita no aparelho de recepção do 

consumidor. 15 

Para evitar dúvidas, a definição acima inclui as 

explorações identificadas nos Parágrafos (a) a 

(e) acima pela Internet e outras redes com fio 

similares, além de redes celulares sem fio e/ou 

outras redes móveis, mas exclui expressamente 20 

"Exploração de Transmissão por Cabo", conforme 

definido logo abaixo. 

“Exploração de Transmissão e Cabo” significa os 

serviços tradicionais de transmissão terrestre 

(hertziana), via serviços de satélite e a cabo, 25 
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de rádio e televisão (incluindo a chamada 

retransmissão por cabo) e serviços near-audio ou 

near-video on demand, conforme essas duas 

expressões são normalmente entendidas atualmente 

(a título de exemplo, pagamento por visualização 5 

[pay-per-view] ou pagamento por escuta [pay-per-

listen]), com uma forma determinada pelo provedor 

do serviço e sem exigir qualquer ação por parte 

do consumidor pessoa física (inclusive o 

fornecimento de um perfil de usuário) além de 10 

simplesmente ligar o equipamento de recepção e, 

quando apropriado, escolher a partir de uma 

seleção de serviços, tanto após um pagamento pelo 

serviço ou não, e desde que, se qualquer serviço 

desse tipo for explorado de uma maneira que 15 

esteja incluída na definição acima de “Exploração 

Online” (ignorando, para esse propósito, a 

expressão “Para evitar dúvidas”), essa exploração 

será excluída da “Exploração de Transmissão e 

Cabo” e incluída na “Exploração Online”. 20 

III - No que diz respeito à transmissão direta 

por satélite, a ASSIM confere à SACEM o direito 

não exclusivo, conforme previsto no Parágrafo I 

acima, de conceder a difusores por satélite para 

seus serviços de transmissão direta para 25 
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residências uma autorização para atos de 

comunicação com o público via satélite ocorridos 

dentro dos Territórios de Operação da SACEM, 

desde que esses difusores tenham seu principal 

estabelecimento comercial nesses mesmos 5 

territórios. 

Um ato de comunicação com o público via satélite 

consiste no ato de introdução dos sinais 

portadores do programa para recepção pelo público 

em uma cadeia ininterrupta de comunicação levando 10 

ao satélite e descendo até a terra e tal ato de 

comunicação com o público seja localizado onde o 

ato de introdução ocorre. 

O direito não exclusivo conferido à SACEM pela 

ASSIM cobre a transmissão dos sinais portando o 15 

programa para todos os territórios localizados 

dentro da área de cobertura do satélite usada 

para a comunicação com o público em seus 

territórios do serviço de transmissão por 

satélite direto para residências. 20 

No caso da difusora por satélite ter seu 

principal estabelecimento comercial em um 

território diferente do Território de Operação da 

SACEM, as Sociedades trocarão todas as 

informações relevantes para permitir que a ASSIM, 25 
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cujo repertório se pretende incluir na 

autorização concedida à difusora por satélite 

pela SACEM, verifique se a SACEM tem a capacidade 

para monitorar efetivamente o serviço de 

transmissão por satélite considerado. Essa 5 

autorização estará sujeita ao consentimento 

prévio da ASSIM, que poderá revogar esse mandato 

para serviço de difusão por satélite considerado 

na hipótese de ter dúvidas razoáveis sobre a 

capacidade da SACEM de monitorar efetivamente 10 

esse serviço de transmissão por satélite. 

Se houver incerteza quanto ao ato de comunicação 

com o público via satélite estar localizado nos 

Territórios de Operação da SACEM, as Sociedades 

trocarão as informações relevantes e, em 15 

especial, informações sobre os aspectos materiais 

da elaboração e processo de comunicação do 

programa de emissora por satélite, a fim de 

determinar em qual território o ato de 

comunicação com o público via satélite poderá ser 20 

considerado como tendo ocorrido efetivamente. 

No caso de programas inicialmente introduzidos 

numa cadeia ininterrupta de comunicação levando 

ao satélite e descendo até a terra nos 

Territórios de Operação da SACEM visarem 25 
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essencialmente outro território ou grupo de 

territórios, diferentes daqueles nos quais foram 

introduzidos, as Sociedades trocarão todas as 

informações relevantes para determinar a 

remuneração aplicável considerando as tarifas 5 

vigentes nos países de destino. 

CLÁUSULA 2ª 

I - O direito de autorizar execuções, tal como 

referido na Cláusula lª, permite à SACEM, sujeita 

aos termos e condições deste Contrato, do seu 10 

próprio contrato social e suas regras e da 

legislação nacional dos Territórios de Operação 

da SACEM: 

(a) permitir ou proibir, seja em seu próprio nome 

ou no do autor em questão, execuções públicas de 15 

obras do repertório da ASSIM  e conceder as 

autorizações necessárias para tais apresentações; 

(b) cobrar todos os royalties exigidos por sua 

vez pelas autorizações por ela concedidas (como 

previsto no Parágrafo (a), acima), receber todas 20 

as quantias devidas como indenização ou 

ressarcimento de danos por execuções não 

autorizadas das obras do repertório da ASSIM, e 

dar recibos válidos para cobranças feitas e 

quantias recebidas, conforme mencionado acima; 25 
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(c) iniciar e dar andamento, tanto em seu próprio 

nome como em nome do autor em questão, qualquer 

ação judicial contra qualquer pessoa física ou 

jurídica (incluindo, entre outros, qualquer 

autoridade administrativa ou outra autoridade) 5 

responsável pela execução ilegal das obras do 

repertório da ASSIM, e transigir, firmar 

compromisso, submeter a arbitragem, recorrer a 

qualquer tribunal de direito, tribunal especial 

ou administrativo; 10 

(d) tomar qualquer outra ação com o objetivo de 

assegurar a proteção do direito de execução 

pública das obras do repertório da ASSIM.  

II Este Contrato é um contrato pessoal das 

Sociedades, firmado nessas bases. Portanto, a 15 

Sociedade não poderá em circunstância alguma 

ceder ou transferir para terceiros, no todo ou em 

parte, o exercício das prerrogativas, faculdades 

ou outros a que tenha direito nos termos deste 

Contrato (inclusive, sem limitação, a Cláusula 20 

2ª), sem o consentimento prévio por escrito da 

outra Sociedade. Qualquer cessão ou transferência 

efetuadas em contrariedade a este Parágrafo II 

serão nulas sem necessidade do cumprimento de 

qualquer formalidade. 25 
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CLÁUSULA 3ª 

I Em virtude dos poderes conferidos pelas 

Cláusulas 1ª e 2ª, a SACEM compromete-se a 

aplicar dentro dos Territórios de Operação da 

SACEM os direitos de execução pública sobre as 5 

obras do repertório da ASSIM da mesma maneira e 

na mesma medida como para obras do seu próprio 

repertório, e a fazê-lo dentro dos limites da 

proteção jurídica concedida a obras estrangeiras 

no país onde a proteção é reclamada, a menos que, 10 

em virtude deste contrato, não sendo tal proteção 

prevista especificamente em lei, seja possível 

assegurar uma proteção equivalente. Além disso, a 

SACEM compromete-se a defender, na maior extensão 

possível, através de medidas e regras 15 

apropriadas, aplicadas no campo da distribuição 

de royalties, o princípio da solidariedade entre 

os membros de ambas as Sociedades, mesmo quando 

por efeito da lei local obras estrangeiras 

estejam sujeitas a discriminação. 20 

Em particular, a SACEM aplicará às obras do 

repertório da SACEM as mesmas tarifas, métodos e 

meios de arrecadação e distribuição de royalties 

(sujeitos aos termos da Cláusula 7ª) aplicados às 

obras do seu próprio repertório. 25 



Ana Lúcia Campbell  
 

 
 

190/2020 fl.  

 
 

12

II - A SACEM compromete-se a enviar à ASSIM 

qualquer informação sobre as tarifas que aplica 

aos diferentes tipos de execução pública dentro 

dos Territórios de Operação da SACEM. 

CLÁUSULA 4ª 5 

A ASSIM colocará à disposição da SACEM todos os 

documentos que permitam à SACEM justificar os 

royalties que deverá arrecadar neste Contrato e 

tomará qualquer medida legal ou de outra 

natureza, conforme mencionado na Cláusula 2 I, 10 

acima.  

CLÁUSULA 5ª 

I A SACEM colocará à disposição da ASSIM todos os 

documentos, registros e informações que permitam 

à ASSIM exercer um controle efetivo e minucioso 15 

sobre todos os seus interesses, em particular a 

respeito de notificação de obras, arrecadação e 

distribuição de royalties. A SACEM manterá todos 

os programas relevantes a respeito de cada 

distribuição feita para a ASSIM por um período de 20 

2 (dois) anos após essa distribuição. 

A SACEM deverá notificar à ASSIM qualquer 

discrepância que ela possa descobrir entre a sua 

própria documentação e qualquer outra 

documentação, especialmente aquela recebida da 25 
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ASSIM. 

II - Além disso, a ASSIM poderá consultar todos 

os registros da SACEM relacionados a arrecadação 

e distribuição de royalties com o objetivo de 

verificar a administração do seu repertório pela 5 

SACEM. 

III - A ASSIM poderá nomear um representante da 

SACEM para realizar em seu nome a verificação 

prevista nos Parágrafos I e II desta Cláusula. 

Essa nomeação estará sujeita à aprovação da 10 

SACEM. Essa aprovação não poderá ser recusada 

injustificadamente. 

TERRITÓRIOS 

CLÁUSULA 6ª 

Para os propósitos deste Contrato, os Territórios 15 

de Operação da SACEM são os seguintes: 

(a) República Francesa: 

- França metropolitana e Departamentos 

ultramarinos (Guadalupe, Guiana, Martinica, 

Mayotte, Reunião); 20 

- Territórios ultramarinos franceses (Polinésia 

Francesa, São Pedro e Miquelon, Wallis e Futuna, 

São Bartolomeu, São Martinho); 

- TAAF: as Terras Austrais e Antárticas 

Francesas; 25 
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(b) Líbano, Luxemburgo, Mônaco; 

(c) Benin, Burkina Faso, Camarões, República 

Centro-Africana, Congo, Costa do Marfim, Djibuti, 

Egito, Gabão, Gâmbia, Guiné, Madagascar, Mali, 

Marrocos, Mauritânia, Nova Caledônia, Níger, 5 

Senegal, Chade, Togo, países do Golfo (Arábia 

Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Iraque, 

Irã, Kuwait, Omã, Catar); e; 

(d) para Exploração Online, os seguintes 

territórios: 10 

i. para os direitos de execução de todas as 

obras dentro do repertório da ASSIM: além dos 

territórios definidos na Cláusula 6(a),(b) e (c) 

acima, todos e quaisquer países que estejam no 

Espaço Econômico Europeu (EEE) na data de 15 

assinatura recíproca deste Contrato (incluindo, 

entre outros, Reino Unido e Irlanda), Albânia, 

Andorra, Bósnia, Gibraltar, Kosovo, Macedônia, 

Moldávia, São Marinho, Sérvia, Suíça e Turquia. 

Para esclarecer, todos e quaisquer países que 20 

estejam no EEE na data de assinatura recíproca 

deste Contrato serão incluídos nos Territórios de 

Operação da SACEM durante todo o prazo (o 

“Prazo”), conforme definido na Cláusula 13, 

independentemente, conforme o caso, dos mesmos 25 
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deixarem o EEE a qualquer tempo durante o Prazo; 

e 

ii. para direitos de execução das obras 

dentro do repertório da ASSIM para as quais 

direitos mecânicos sejam detidos e/ou 5 

controlados, para Explorações Online, pela 

Universal Music Publishing International Limited 

(UMPI): todo o Mundo, incluindo o Brasil; e 

iii. para os direitos de execução das obras 

dentro do repertório da ASSIM para as quais 10 

direitos mecânicos sejam detidos e/ou 

controlados, para Explorações Online, por 

qualquer “Editora Opção 3” conforme este termo é 

entendido (exceto a UMPI) que conceda à SACEM, 

durante o prazo deste Contrato, um mandato para o 15 

licenciamento e administração de seu repertório 

Anglo-Americano e/ou Latino Americano: o mesmo 

território que aquele coberto pelo mandato 

outorgado pela “Editora Opção 3”, desde que a 

SACEM informe à ASSIM qualquer novo mandato desse 20 

tipo. Para maior clareza, a expressão “Editora 

Opção 3” significa qualquer editora que, para 

Explorações Online, tenha retirado os direitos 

mecânicos sobre seu repertório Anglo Americano 

e/ou Latino Americano do sistema de licenciamento 25 
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tradicional de sociedades de autores e que agora 

licencia diretamente esses direitos mecânicos em 

bases multiterritoriais no Espaço Econômico 

Europeu – EEE. 

DISTRIBUIÇÃO DE ROYALTIES 5 

CLÁUSULA 7 

I A SACEM compromete-se a fazer o seu melhor 

para obter programas de todas as execuções 

públicas que ocorram nos Territórios de Operação 

da SACEM e utilizar esses programas como base 10 

efetiva para a distribuição do total líquido de 

royalties arrecadados para essas execuções. 

II - A distribuição de quantias arrecadadas a 

respeito de obras executadas nos Territórios de 

Operação da SACEM será feita de acordo com a 15 

Cláusula 3ª e as regras de distribuição da SACEM, 

considerando, no entanto, seguintes termos: 

(a) no caso de obra cujos titulares de direitos 

sejam todos membros de uma única sociedade 

diferente da SACEM, todos os royalties associados 20 

a essa obra serão distribuídos à sociedade cujos 

membros sejam tais titulares de direitos; 

(b) no caso de uma obra cujos titulares de 

direito não sejam todos membros da mesma 

Sociedade, mas nenhum deles seja membro da SACEM, 25 
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os royalties serão distribuídos de acordo com as 

fichas indexadas internacionais ou declarações 

similares enviadas e aceitas pelas sociedades 

cujos membros sejam tais titulares de direito. 

No caso de quaisquer titulares de direito 5 

pertencerem a sociedades diferentes poderem 

reclamar uma parte da obra, a SACEM reservará os 

direitos da controvérsia; 

(c) no caso de uma obra cujos criadores originais 

incluam pelo menos um membro da SACEM, os 10 

royalties serão distribuídos de acordo com as 

regras da própria SACEM; 

(d) se uma obra, na ausência de uma fixa indexada 

internacional ou documentação equivalente for 

identificada apenas pelo nome do compositor e 15 

esse compositor for membro da ASSIM, todos os 

royalties associados a essa obra serão 

distribuídos à ASSIM. Se a obra for um arranjo de 

uma obra não protegida, os royalties serão 

distribuídos para a sociedade do arranjador na 20 

medida em que o arranjador for conhecido. No caso 

de letra adaptada para uma obra não protegida, os 

royalties serão distribuídos para a sociedade do 

autor da letra. 

Ao receber royalties distribuídos de acordo com 25 
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as regras precedentes, a ASSIM será responsável, 

no caso de obras mistas, por fazer quaisquer 

transferências necessárias para outras sociedades 

interessadas na obra e por informar à SACEM, por 

meio de fichas indexadas internacionais ou 5 

documentos equivalentes. 

(e) se um membro de uma Sociedade tiver adquirido 

os direitos de adaptação, arranjo, republicação 

ou exploração de uma obra do repertório da outra 

Sociedade, a distribuição de royalties será feita 10 

com a devida observância dos termos desta 

Cláusula e do “Estatuto Confederado de 

Subpublicação” estabelecido pela Confederação 

Internacional de Sociedades de Autores e 

Compositores (a “CISAC”). 15 

CLÁUSULA 8ª 

I - A SACEM poderá deduzir das quantias que 

arrecada em nome da ASSIM a porcentagem 

necessária para cobrir suas despesas 

administrativas efetivas. Essa porcentagem 20 

necessária não excederá a deduzida para este fim 

das quantias recolhidas para os membros da SACEM, 

e a SACEM se esforçará sempre a esse respeito 

para se manter dentro de limites razoáveis, 

considerando as condições locais dos Territórios 25 
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de Operação da SACEM. 

II - Quando não efetuar qualquer arrecadação 

suplementar com o objetivo de apoiar os fundos de 

pensões dos seus associados benevolentes ou de 

previdência ou para incentivo das artes nacionais 5 

ou em favor de quaisquer fundos com fins 

semelhantes, a SACEM poderá deduzir das quantias 

que arrecadar por conta da ASSIM 10%, no máximo, 

que serão distribuídos para os referidos fins. 

III - Quaisquer outras deduções, exceto 10 

aquelas mencionadas nos Parágrafos I e II desta 

Cláusula, que a SACEM possa fazer a partir dos 

royalties líquidos acumulados à ASSIM (exceto 

impostos) estarão sujeitas a aprovação da ASSIM, 

exceto no caso de deduções que a SACEM possa ser 15 

obrigada a fazer, se houver.  

IV - Nenhuma parte dos royalties arrecadados pela 

SACEM por conta da ASSIM como contraprestação 

pelas autorizações que esta conceda somente para 

as obras protegidas por direitos autorais que 20 

esteja autorizada a administrar poderá ser 

considerada como não distribuível à ASSIM. 

Portanto, exceto pela dedução mencionada no 

Parágrafo I desta Cláusula, e sujeito ao disposto 

nos Parágrafos II e III desta Cláusula, o total 25 
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líquido dos royalties cobrados pela SACEM em nome 

da ASSIM será inteiramente e efetivamente 

distribuído para a ASSIM. 

V – Os juros bancários, produto financeiro e 

recibos de qualquer natureza decorrentes da 5 

administração pela SACEM, deverão beneficiar os 

titulares de direitos da ASSIM proporcionalmente 

a seus royalties na distribuição das quantias 

arrecadas. 

CLÁUSULA 9ª 10 

I - A SACEM pagará à ASSIM conforme devido neste 

Contrato se e quando as distribuições forem 

feitas aos seus próprios membros e pelo menos uma 

vez por ano. Tais pagamentos serão efetuados até 

90 (noventa) dias após cada distribuição, salvo 15 

em casos devidamente determinados como eventos de 

força maior.  

A ASSIM reconhece que pagamentos a ser feitos à 

ASSIM neste Contrato poderão estar sujeitos a 

retenções impostos pelo governo ou outros 20 

impostos. Não obstante qualquer ressalva em 

contrário, a SACEM poderá reter e pagar tais 

impostos sobre pagamentos feitos pela SACEM neste 

Contrato, a menos que a ASSIM complete e 

apresente à SACEM, sob sua responsabilidade 25 
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exclusiva, todos os documentos tributários 

necessários para eliminar ou reduzir tais 

impostos de acordo com os tratados tributários 

aplicáveis. A ASSIM reconhece que, a fim de 

eliminar ou reduzir os impostos aplicáveis, tais 5 

documentos devem ser recebidos pela SACEM antes 

da SACEM efetuar qualquer pagamento à ASSIM. 

II - Cada pagamento da SACEM será acompanhado de 

arquivos de distribuição e/ou demonstrações em um 

formato que permita à ASSIM distribuir a cada 10 

titular de direitos interessado, 

independentemente de sua filiação ou categoria 

como membro, os royalties que lhe forem devidos. 

Esses arquivos de distribuição deverão cumprir as 

normas e regulamentos da CISAC a respeito da 15 

troca de dados de distribuição (formato CRD ou, 

se não for possível, formato E e F). As 

demonstrações de distribuição incluirão pelo 

menos os seguintes campos: 

- os titulares de direitos; 20 

- os títulos das obras bem como, para obras 

audiovisuais: o título do filme, no idioma do 

país de exploração, e o título original do filme; 

- a parte devida à ASSIM; e 

- os valores de direitos, indicados de 25 
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preferência na moeda da SACEM. 

III – Todos os pagamentos à ASSIM serão feitos em 

sua moeda corrente local (euros). 

IV - A SACEM permanecerá responsável perante a 

ASSIM por qualquer erro ou omissão que possa 5 

cometer na distribuição dos royalties acumulados 

das obras do repertório da ASSIM. 

V – Exceto no caso de força maior, o simples fato 

da data acordada entre as Sociedades para 

liquidação de contas ter expirado será 10 

considerada, por si só, sem que seja necessária 

qualquer formalidade para esse efeito, exigência 

formal para que a SACEM efetue o pagamento devido 

nessa data. 

VI - Enquanto medidas legislativas ou previstas 15 

em lei impedirem a livre troca de pagamentos 

internacionais ou acordos de controle cambial 

tiverem sido ou venham a ser concluídos entre os 

países das Sociedades no futuro, a SACEM deverá: 

(a) sem atraso, imediatamente após o preparo da 20 

contabilidade da distribuição para a ASSIM, tomar 

todas as medidas necessárias e cumprir as 

formalidades exigidas pelas suas autoridades 

nacionais a fim de assegurar que os referidos 

pagamentos possam ser efetuados o mais 25 
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rapidamente possível; e 

(b) informar à ASSIM que as referidas diligências 

foram efetuadas e as formalidades cumpridas 

quando do envio das declarações mencionadas no 

Parágrafo II desta Cláusula. 5 

CLÁUSULA 10 

I - A ASSIM se compromete a atualizar 

ocasionalmente e regularmente o banco de dados do 

IPI para fornecer à SACEM uma lista de seus 

membros. 10 

II – As Sociedades reconhecem que elas deverão 

compartilhar uma com a outra dados pessoais  

relativos aos membros ao implementar este 

Contrato. 

Para os propósitos desta Cláusula, “dados 15 

pessoais” significa quaisquer informações 

fornecidas por uma Sociedade à outra, que possam 

identificar, diretamente ou indiretamente, uma 

pessoa física (incluindo, entre outros, por 

consulta a número de identificação (tal como IPI 20 

ou ISWC)) e “titular de dados” significa a pessoa 

física cujos dados pessoais são tratados. 

Cada Sociedade deverá cumprir (e assegurar o 

cumprimento por seus diretores, colaboradores, 

executivos, agentes de tratamento e colaboradores 25 
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de seus agentes de tratamento) das seguintes 

obrigações: 

(a) assegurar que os dados pessoais sejam 

coletados, tratados e transferidos de maneira a 

assegurar segurança e sigilo adequados dos dados 5 

pessoais; 

(b) implementar medidas técnicas e estruturais 

adequadas para proteger dados pessoais contra 

destruição acidental ou ilegal ou perda 

acidental, alteração, divulgação ou acesso não 10 

autorizados, e fornecer um nível de proteção 

apropriado para o risco considerando o 

processamento e a natureza dos dados a ser 

protegidos. Cada Sociedade, após tomar 

conhecimento de uma violação de dados pessoais 15 

que afete os dados pessoais da outra Sociedade, 

deverá notificar a outra Sociedade sobre essa 

violação, tão logo possível após tomar 

conhecimento da violação; 

(c) jamais usar, transferir e/ou fazer cópias de 20 

dados pessoais para qualquer propósito, exceto a 

execução deste Contrato; 

Os detalhes da transferência das categorias de 

dados pessoais são especificados no Anexo I. 

III – Cada Sociedade, a pedido, deverá fornecer à 25 
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outra uma cópia do seu contrato social e das suas 

regras ou plano de distribuição atualizados. 

CLÁUSULA 11 

I - Os membros da ASSIM serão protegidos e 

representados pela SACEM neste Contrato, sem que 5 

esses membros sejam obrigados a cumprir quaisquer 

formalidades junto à SACEM ou se filiar à SACEM. 

III - A SACEM compromete-se a não se comunicar 

diretamente com os membros da ASSIM, mas, se tal 

ocasião surgir, deverão se comunicar entre eles 10 

através do intermediário da ASSIM. 

IV - Quaisquer incidentes ou dificuldades 

relacionados à filiação de um titular de direitos 

que possa surgir entre as Sociedades serão 

resolvidos amigavelmente entre as mesmas, no mais 15 

amplo espírito de conciliação e conforme os 

melhores interesses do titular de direitos. 

CISAC 

CLÁUSULA 12 

Este contrato estará sempre sujeito às 20 

disposições regimentais e às decisões da CISAC. 

PRAZO 

CLÁUSULA 13 

Este Contrato terá vigência por um período 

inicial começando em 1º de setembro de 2018 e 25 



Ana Lúcia Campbell  
 

 
 

190/2020 fl.  

 
 

26

terminando em 31 de dezembro de 2021. Sujeito aos 

termos da Cláusula 14, depois disso ele será 

renovado automaticamente por períodos sucessivos 

de 1 (um) ano, até ser rescindido por uma 

Sociedade por carta registrada pelo menos 3 5 

(três) meses antes da expiração de cada período 

anual. 

CLÁUSULA 14 

Não obstante os termos da Cláusula 13, este 

Contrato poderá ser rescindido com efeitos 10 

imediatos pela ASSIM nas seguintes 

circunstâncias: 

(a) Se o contrato social, regras ou plano de 

distribuição da SACEM forem modificados de 

maneira que afete negativamente e 15 

consideravelmente a fruição ou exercício dos 

direitos econômicos dos atuais titulares dos 

direitos autorais administrados pela ASSIM.  

(b) Se uma situação de fato ou de direito surgir 

nos Territórios Administrados pela SACEM que 20 

coloque os membros da ASSIM numa posição menos 

favorável que os membros da SACEM, ou se a SACEM 

puser em prática medidas que resultem em boicote 

às obras do repertório da ASSIM. 

CONTENCIOSO JURÍDICO - FORO 25 
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CLÁUSULA 15 

I - Cada uma das Sociedades poderá buscar a 

orientação do Conselho de Administração da CISAC 

sobre qualquer dificuldade que possa surgir entre 

as Sociedades quanto à interpretação ou execução 5 

deste Contrato. 

II - As Sociedades poderão decidir recorrer à 

arbitragem pela autoridade competente da CISAC 

para resolver qualquer controvérsia que possa 

surgir entre elas em relação a este Contrato. 10 

III - Se as sociedades não entenderem ser 

adequado recorrer à arbitragem pela CISAC (ou de 

outro modo arranjarem entre elas uma arbitragem 

independentemente da CISAC), para resolver sua 

controvérsia, o foro competente para decidir a 15 

questão entre elas será aquele da sede social da 

SACEM. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 16 

Este Contrato poderá ser firmado em vias, e cada 20 

uma delas sendo considerada um original e todas 

elas juntas constituirão um mesmo contrato. As 

assinaturas entregues por fax ou outro formato 

eletrônico (por exemplo, PDF) serão consideradas 

assinaturas originais. 25 
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Firmado de boa-fé no mesmo número de cópias e 

partes neste Contrato. 

Data: 1º de setembro de 2018 

Local: São Paulo, Brasil 

Pela ASSIM:  5 

[Firmado] 

Assinatura 

Nome impresso: Marcel Camargo e Godoy 

Local: Neuilly-sur-Seine, França 

Pela SACEM: [Firmado] Assinatura 10 

Nome impresso: Jean-Noël Tronc 

Anexo I  

DESCRIÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 

Titulares dos dados 

Os dados pessoais transferidos devem dizer 15 

respeito às seguintes categorias de titulares de 

dados: autores, compositores, editores e seus 

titulares de direitos e qualquer pessoa natural 

envolvida no trabalho (por exemplo: intérprete, 

diretor). 20 

Objetivos da transferência 

A transferência dos dados pessoais será realizada 

para os seguintes fins: 

- arrecadação; 

- distribuição;  25 
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- documentação;  

- faturamento. 

Categorias de dados 

Os dados pessoais transferidos devem dizer 

respeito às seguintes categorias de dados: 5 

identidade do titular dos dados; 

- identificação dos titulares dos dados; 

- endereço postal e fiscal do titular dos dados; 

- identificação dos autores, compositores e 

editores e seus titulares de direitos; 10 

- identificação das obras (códigos nacionais e 

internacionais de obras e produtos como, por 

exemplo, ISWC, ISRC); 

- identificação da exploração das obras e 

características da exploração; 15 

- informações financeiras relacionadas à coleta e 

distribuição de direitos; 

- informações sobre obras não identificadas. 

Destinatários 

Os dados pessoais transferidos devem ser 20 

divulgados apenas aos seguintes destinatários ou 

categorias de destinatários: as Sociedades, seus 

funcionários e seus operadores. 

Informações úteis adicionais (limites de 

armazenamento e outras informações relevantes) 25 
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Os dados pessoais serão mantidos enquanto durarem 

os direitos autorais, de acordo com as 

legislações nacionais vigentes. 

Contatos para consultas sobre proteção de dados 

SACEM: nadia.abriche@sacem.fr 5 

ASSIM: katia@assim.org.br 

***** ERA O QUE CONSTAVA do referido documento, 

ao qual me reporto, e por ser verdade, DOU 

Fé. Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2020. 

      POR TRADUÇÃO CONFORME: 10 
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