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CERTIFICO e dou fé, para os devidos fins, 

que nesta data me foi apresentado um 

documento em inglês, com as seguintes 

características: um ACORDO SOBRE OS 

DIREITOS DOS INTÉRPRETES, que 

traduzo para o vernáculo, no seguinte teor: 

X —X — —X — —X —X —X —X —X —X —X —X —X —X — —X — —X 

Acordo Unilateral Sobre os Direitos dos Intérpretes entre os Artistas 
Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de Espana (AIE) e a 

Associação de Intérpretes e Músicos (ASSIM) 

O abaixo assinado, 

Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de Espana (AIE) 
Torrelara, 8, 28016 Madrid, Espanha 
representado por Luis Cobos como Presidente. 

de um lado, e 

Associação de Intérpretes e Músicos (ASSIM) 
Rua Apeninos, 429 - Conjunto 516 
CEP 01533-000, São Paulo, SP 
neste ato representado por Marcel Camargo e Godoy como Presidente. 

pelo outro lado 

(Cada uma delas uma "Parte Contratante" e, juntas, as "Partes Contratantes") 

Declaram que 

Considerando que ambas as partes têm a capacidade jurídica correspondente para assinar 
este contrato. 

Considerando que as Partes Contratantes cooperarão para fortalecer os direitos dos artistas 
e assegurar um funcionamento eficaz da gestão internacional de tais direitos por meio de 
acordos bilaterais entre sociedades de gestão dos direitos dos artistas; 

Considerando que a boa gestão dos direitos dos artistas, intérpretes ou executantes exige 
que as partes contratantes já constituam uma gestão eficaz que permita às partes 
contratantes distribuir individualmente entre os artistas intérpretes ou executantes a 
remuneração tão proporcional quanto possível à utilização efetiva da sua gravação 
protegida; 
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Considerando que o único objetivo do presente Contrato é facilitar o pagamento pela AIE 
ASSIM da Remuneração devida aos intérpretes ou executantes representados pela ASSIM, 
conforme especificado no Anexo do presente Contrato; 

Considerando que o direito ou legitimidade da AIE para gerir os direitos de propriedade 
intelectual confiados à sua gestão, sob a autorização do Ministério da Cultura espanhol, 
deriva diretamente do Texto Consolidado da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola (Real 
Decreto Legislativo n° 1, 1996, de 12 de abril do Diário da República de 22 de abril), com a 
redação dada pela Lei 23/2006 e pela Lei 21/2014. 

Considerando que a ASSIM reconhece que a AIE estabeleceu um sistema eficaz de gestão 
que lhe permite distribuir remunerações aos artistas individualmente, na medida do 
possível, na proporção do uso real de suas gravações protegidas. 

Considerando que a AIE pode alocar Remuneração individual aos Membros da ASSIM em 
um sistema de distribuição preciso e baseado em dados e de acordo com as mesmas 
regras que para seus próprios membros, a partir da entrada em vigor deste Contrato. 

Já a AIE firmou Acordo de Reciprocidade com a Associação Brasileira de Música 
(ABRAMUS) em novembro de 2010, para viabilizar o pagamento da remuneração devida 
aos artistas representados por cada Parte Contratante. O Contrato entre a ABRAMUS e a 
AIE está em vigor, independentemente do presente Contrato entre a ASSIM e a AIE. 

Visto que a AIE também firmou acordo unilateral com a Sociedade Brasileira de 
Administração e Proteção de Direitos Intelectuais (SOCINPRO) em abril de 2011, que está 
em vigor, cujo principal objetivo é facilitar o pagamento da remuneração devida aos 
intérpretes representados pela SOCINPRO. De acordo com o referido acordo, a AIE 
compromete-se a cobrar a remuneração prevista no artigo 108.4 da Lei Espanhola para os 
intérpretes qualificados representados pela SOCINPRO e calcula, distribui e paga a 
remuneração devida. 

E considerando que a AIE também assinou um Contrato unilateral com a União Brasileira 
de Compositores (UBC) em março de 2010, que está em vigor, cujo objetivo principal é 
facilitar o pagamento da remuneração devida aos artistas representados pela UBC. De 
acordo com o referido Contrato, a AIE compromete-se a cobrar a remuneração prevista no 
artigo 108.4 da Lei Espanhola para os intérpretes qualificados representados pela UBC e 
calcula, distribui e paga a remuneração devida. 

As Partes Contratantes fizeram hoje o seguinte 

CONTRATO 

Artigo 1 - Território do Contrato 

Este Contrato abrange a gestão dos direitos dos artistas intérpretes dos Membros da 
ASSIM, conforme especificado nos Anexos, na Espanha, no que diz respeito à cobrança e 
no Brasil, no que diz respeito à distribuição. 
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1.1 A AIE opera na Espanha como uma sociedade de gestão coletiva nos termos do 
Texto Consolidado da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola (Real Decreto Legislativo n° 
1, 1996, Diário Oficial de 22 de abril), conforme alterado pela Lei 23/2006 e Lei 21/2014, e 
com base nos seus estatutos, regulamentos e regimentos internos. 

1.2 A ASSIM opera no Brasil de acordo com a Lei de Direitos Autorais e Conexos (Lei n° 
9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998), e com base em seus estatutos, regulamentos e 
regimentos internos. 

Artigo 1 bis - Definição de intérprete 

"Intérprete" deve ser entendido - para os fins deste contrato - como a pessoa que toca, 
canta, interpreta ou de qualquer outra forma executa um fonograma, gravação audiovisual 
ou qualquer outra atividade sujeita a direitos de propriedade intelectual gerenciados pela 
ASSIM e AIE. Fonogramas, gravações audiovisuais e qualquer outra atividade sujeita a 
direitos autorais incluem expressões folclóricas e as de uso público comum. 

Artigo 2 - Autorização para Gerenciar 

2.1 A ASSIM foi autorizada por seus Membros a representá-los no exterior por meio de 
acordos com sociedades semelhantes em outros países e territórios. 

2.2 De acordo com os mandatos dados a ela por seus membros, a ASSIM confere 
poderes à AIE para representar seus membros no Território quanto ao uso de performances 
gravadas protegidas pelas leis nacionais e as convenções internacionais aplicáveis, com 
relação aos direitos especificados no Anexo I a este Contrato. 

2.3 Sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores, o direito ou legitimação da AIE 
para gerir os direitos de propriedade intelectual confiados à sua gestão, ao abrigo da 
autorização do Ministério da Cultura espanhola, decorre diretamente do Texto Consolidado 
da Lei de Propriedade Intelectual Espanhola, (Real Decreto Legislativo n° 1, 1996, de 12 de 
abril do Diário Oficial de 22 de abril), com a redação dada pela Lei 23/2006 e Lei 21/2014. 

Artigo 3 - Filiação 

3.1 Este Contrato cobre os direitos apenas dos Membros da ASSIM que autorizaram a 
ASSIM a representá-los no território da Espanha.' 

3.2 A ASSIM fornecerá à AIE listas de seus membros regularmente. 

Como a AIE é membro do IPD, mas a ASSIM não é no momento, ambas as Partes 
Contratantes se comprometem a verificar através do IPD a adesão de qualquer intérprete 
que se inscreva para ser membro do IPD, se e quando ASSIM se tornar membro do IPD e 
no caso de o intérprete ser membro da outra Parte contratante, o primeiro deverá informar a 
outra Parte. 

3.3 Herdeiros de membros falecidos da ASSIM podem suceder na associação. 

Artigo 4 - Código de Conduta 

4.1 Embora a ASSIM não seja membro da FILAIE/SCAPR, as Partes Contratantes 
concordam em observar os princípios e recomendações adotados pela FILAIE/SCAPR. 

4.2 As Partes Contratantes deverão observar o princípio do tratamento nacional dos 
artistas em conformidade com as convenções e tratados internacionais. 
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4.3 As Partes Contratantes deverão observar os princípios de boa fé e transparência e o 
espírito de colaboração. 

Artigo 5 - Responsabilidade 

5.1 As Partes Contratantes cooperarão para garantir que os Membros da ASSIM recebam 
a remuneração justa de acordo com a legislação espanhola e as regras de distribuição da 
AIE. 

5.2 Qualquer reivindicação legal de Remuneração pelos Membros da ASSIM será 
liquidada pela ASSIM. Nenhum membro da ASSIM poderá reivindicar diretamente da AIE 
os direitos e períodos incluídos no presente Contrato. 

5.3 No caso de uma "reivindicação duplicada" em relação a um intérprete ou herdeiro da 
ASSIM e outra(s) sociedade(s) brasileira(s) e relacionada ao pagamento da remuneração 
nos termos deste Contrato cobrada pela AIE no território espanhol, a reivindicação será 
resolvida pela ASSIM e a(s) sociedade(s) brasileira(s) envolvida(s). Desta forma, nenhum 
dos intérpretes representados pela ASSIM e nenhuma das outras sociedades brasileiras de 
intérpretes terão o direito de reivindicar diretamente à Al R. 

Incluindo mandatos mundiais ou mandatos para territórios limitados. Os artistas, 
intérpretes ou executantes que são membros de ambas as Partes Contratantes pelos 
mesmos direitos não são abrangidos pelo presente Contrato. 

A ASSIM garante à AIE contra qualquer reivindicação individual que possa ser movida 
contra a AIE por qualquer intérprete representado pela ASSIM. A ASSIM resolverá qualquer 
controvérsia no Brasil no que diz respeito aos reclamantes membros da ASSIM e membros 
de quaisquer outras organizações de gestão coletiva em conflito. 

Artigo 6 - Cooperação 

6.1 As Partes Contratantes concordam em fornecer mutuamente quaisquer outras 
informações e em tomar todas as medidas necessárias para o bom funcionamento do 
presente Contrato e para a gestão eficaz dos direitos referidos no Anexo I. 

6.2 As Partes Contratantes devem informar mutuamente sobre quaisquer alterações em 
suas legislações aplicáveis, estatutos ou regulamentos das sociedades, práticas de 
cobrança ou regras de distribuição e devem transmitir cópias das contas anuais auditadas 
ou quaisquer outros documentos exigidos por lei. 

Artigo 7 - Custos de Gestão 

A AIE tem o direito de deduzir os custos de administração decorrentes da gestão e 
cobrança das remunerações, emitidas no território espanhol da remuneração equitativa por 
qualquer comunicação ao público de fonogramas e sua entrega à ASSIM. 

Em princípio, a dedução acima é a única dedução a ser feita, exceto nos seguintes casos: 

A AIE terá o direito de aplicar outra dedução às remunerações entregues pela AIE à ASSIM 
que deve ser compreendida entre 2% e 7,5% como um custo extra (se um trabalho extra for 
necessário em relação à identificação e ao tratamento das informações a fim de entregar 
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remuneração à ASSIM). A AIE notificará a ASSIM com dois meses de antecedência sobre a 
aplicação de tal dedução. 

A ASSIM terá o direito de aplicar uma dedução às remunerações entregues pela AIE à 
ASSIM no caso de as afiliadas da ASSIM decidirem aplicar uma dedução; tal dedução deve 
ser compreendida entre 2% e 7,5% no máximo e não é autorizada além desse limite. A 
ASSIM notificará a AIE com dois meses de antecedência sobre a aplicação de tal dedução. 

Artigo 8 - Resolução de Disputas 

8.1 As Partes Contratantes envidarão todos os esforços, por meio de negociação, para 
dirimir quaisquer controvérsias que possam surgir de ou em relação a este Contrato ou sua 
aplicação. 

8.2 Quando a solução não for possível por negociação, as Partes Contratantes tentarão, 
sempre que possível, a arbitragem. No entanto, se a aplicação do presente Contrato levar a 
um processo judicial, o referido litígio será submetido e regido pela lei do tribunal de justiça 
do Requerido. 

Artigo 9 - Força Maior e Dificuldades 

Se, por razões de força maior ou dificuldades, uma Parte Contratante não puder cumprir 
suas obrigações de acordo com este Contrato, as consequências necessárias serão 
negociadas por ambas as Partes Contratantes ou resolvidas de acordo com o art. 8 e as 
Partes Contratantes renegociarão este Contrato de boa-fé levando em consideração 
quaisquer alterações que possam ter ocorrido. 

Artigo 10 - Intransmissibilidade do Contrato 

Nenhuma das Partes Contratantes terá o direito de ceder este Contrato parcial ou 
totalmente a qualquer terceiro sem o consentimento por escrito da outra Parte Contratante. 

Artigo 11 - Revisão da Legislação 

No caso de uma alteração a uma legislação nacional aplicável ou convenções e tratados 
internacionais de direitos autorais, a emissão de um decreto ou declaração governamental, 
ou a adoção de um novo instrumento internacional com o objetivo de introduzir novos 
direitos ou estender os existentes, as Partes Contratantes concordam alterar este Contrato 
de modo que os poderes mútuos de gestão possam refletir as novas disposições ou 
direitos. 

Artigo 12 - Tratamento dos dados da ASSIM pela AIE 

A AIE, na qualidade de Processadora de Dados, compromete-se a observar o sigilo 
profissional em relação às informações a que tenha acesso em decorrência do cumprimento 
deste contrato, a fornecer essas informações apenas a pessoal autorizado pela ASSIM e a 
observar todas as disposições legais da Lei Orgânica 15/1999 de 13 de dezembro, que 
regulamenta a Proteção de Dados Pessoais (doravante LOPD) que aqui se aplicam. Em 
particular, a AIE se compromete a seguir as instruções quanto ao uso dos dados fornecidos 
pela ASSIM, controladora do arquivo. A AIE também se compromete a não utilizar os dados 
pessoais disponibilizados pela ASSIM, ou os dados aos quais tenha acesso em razão de 
sua relação com a referida instituição para fins diferentes dos estipulados neste contrato, e 
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também se compromete a não ceder o ditos dados a outras pessoas em qualquer 
momento, mesmo por razões de conservação. 

A AIE afirma ter os meios técnicos e organizacionais necessários e adequados, de acordo 
com o artigo 9 do LORD e com o Real Decreto 1720/2007 de 21 de Dezembro que aprova o 
Regulamento da LOPD, de forma a garantir a segurança do dados pessoais aos quais 
tenha acesso, em decorrência do relacionamento com a ASSIM, e para evitar sua alteração, 
perda, tratamento ou acesso não autorizado. 

Após a rescisão da relação contratual, a AIE compromete-se a devolver os dados pessoais 
que tenham sido tratados à ASSIM, bem como a devolver ou destruir qualquer meio que 
possa conter tais dados pessoais. 

A AIE, que é responsável pelo processamento, será responsável perante a ASSIM por 
qualquer possível não cumprimento dos termos e condições desta cláusula contratual, 
assumindo a responsabilidade por qualquer violação em que possa incorrer pessoalmente, 
todas as anteriores de acordo com o artigo 12.4 da LOPD. 

A ASSIM será responsável por obter todos os consentimentos necessários para a cobrança 
e uso de quaisquer dados pessoais que possa transferir para a AIE. 

Artigo 13 - Confidencialidade 

13.1 Cada Parte Contratante compromete-se à outra que não irá, em nenhum momento, 
usar, divulgar ou comunicar a qualquer pessoa (exceto aos seus representantes 
profissionais ou consultores ou conforme exigido por lei ou por qualquer autoridade legal ou 
reguladora), qualquer informação confidencial relativa aos negócios ou assuntos da outra 
Parte Contratante que possam ter ou venham no futuro chegar ao seu conhecimento e cada 
Parte Contratante envidará todos os esforços razoáveis para impedir a publicação ou 
divulgação de qualquer informação confidencial relativa a tais assuntos. 

13.2 As Partes Contratantes tomarão as medidas adequadas para garantir a 
confidencialidade das informações, na medida exigida pela outra Parte Contratante ou pelas 
disposições legais aplicáveis. 

Artigo 14 - Duração e Rescisão 

14.1 Este Contrato entrará em vigor imediatamente após as datas das assinaturas 
devidamente assinadas das Partes Contratantes e permanecerá em vigor automaticamente 
até 31 de dezembro de 2018 (a Data de Término). 

14.2 Se uma das partes desejar rescindir este Contrato na Data de Término, ela deverá 
notificar por escrito a outra parte de sua intenção de rescindir o mais tardar seis meses 
antes da Data de Término. 

14.3 Se nenhum aviso for dado nos termos da cláusula 14.2 acima, este Contrato 
permanecerá em vigor automaticamente por um período de doze meses além da Data de 
Término anterior (a Data de Término Estendida) e esta cláusula continuará a operar para 
estender o prazo deste Contrato por sucessivos períodos de doze meses, a menos que o 
aviso de não renovação seja dado na forma de notificação por escrito enviada por correio 
registrado por qualquer uma das partes à outra, o mais tardar seis meses antes da Data de 
Término Estendida identificada por esta cláusula no momento em que tal notificação for 
dada. 
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14.4 A remuneração paga por uma parte à outra sob este Contrato antes da rescisão pode 
ser distribuída pela parte receptora, não obstante tal distribuição ocorrer após a rescisão 
deste Contrato. 

14.5 Os artigos 12 e 13 sobreviverão à rescisão deste Contrato. 

14.6 Será responsabilidade de cada Parte Contratante notificar prontamente a outra Parte 
Contratante de qualquer alteração em seu endereço, conforme indicado na capa deste 
Contrato, e qualquer endereço alterado, conforme notificado, será então o endereço para o 
qual quaisquer notificações devem ser feitas nos termos deste Art. 14. 

Artigo 15 - Anexo 

O Anexo a este Contrato faz parte integrante deste Contrato. 

Data assi nu tura] 2017 	 Data 2017 

Para AIE 	 Para ASSIM 

[assinatura] 	 [assinatura] 

Luis Cobos 	 Marcel Camargo e Godoy 

Presidente 	 Presidente 

ANEXO I 

Artigo 1 - Direitos dos intérpretes abrangidos pelo Contrato 

Os seguintes direitos dos intérpretes conferidos aos membros das Partes Contratantes ao 
abrigo da sua legislação nacional são abrangidos por este Contrato: 

Para a AIE: 

O Texto Consolidado da Lei Espanhola de Propriedade Intelectual, (Real Decreto 
Legislativo n° 1, 1996 de 12 de abril Diário Oficial 22 de abril), conforme alterado pela Lei 
23/2006 e Lei 21/2014, no que diz respeito a, 

Remuneração equitativa por qualquer comunicação ao público de fonogramas 
comerciais, inclusive a difusão e retransmissão de emissões contendo fonogramas, 
na forma do art. 108,4. 

Critérios de proteção do desempenho de acordo com a Convenção de Roma no caso da 
AIE, relativo à remuneração equitativa dos fonogramas: fixação. 

Para a ASSIM: 

Lei Brasileira de Direitos Autorais e Conexos (Lei n° 9.610/98 de 19 de fevereiro de 1998), 
no que diz respeito a, 

- Remuneração equitativa para qualquer comunicação ao público de fonogramas 
comerciais, incluindo a transmissão e retransmissão de transmissões contendo fonogramas. 

Critérios de proteção de performances: publicação. 
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Artigo 2 - Objetivo do Contrato 

O objetivo do Contrato é a transferência da AIE para a ASSIM da Remuneração cobrada no 
Território (Espanha) em nome dos Membros da ASSIM de acordo com o art. 1 do Anexo I e 
a transferência dessa Remuneração pela ASSIM aos seus membros. 

Artigo 3 - Troca de informações de membros 

Uma vez por ano, no final do mês de março, e pela primeira vez em março de 2017, a 
ASSIM fornecerá à AIE informações completas em banco de dados sobre os intérpretes 
abrangidos por este acordo, como sobrenome, nome, data de nascimento, número de 
identificação do intérprete, pseudônimo(s) e nome(s) do(s) grupo(s) a que pertence. 

Embora a AIE seja membro do IPD, a ASSIM não é, até o momento. Se a ASSIM ingressar 
na IPD, as Partes Contratantes se autorizarão mutuamente a extrair e baixar os dados 
acima (alternativamente: um número específico de dados dos artistas) diretamente da IPD. 
As Partes Contratantes comprometem-se a manter tais dados estritamente confidenciais, 
em conformidade com o Art. 3 do Contrato acima. 

Troca de dados de registro 

1. Uma vez ao ano, no ou antes do mês de julho e pela primeira vez em julho de 2017, a 
AIE enviará à ASSIM as informações disponíveis sobre as faixas que foram apresentadas 
publicamente ou de outra forma utilizadas no ano anterior. Essas informações devem incluir 
a identidade e as funções dos intérpretes em causa em cada faixa, o local e a data da 
primeira fixação e da publicação da gravação de som, o número de referência e o ISRC. 

Trimestralmente, pela primeira vez a cada ano em ou antes do mês de março e 
excepcionalmente pela primeira vez em ou antes de setembro de 2017, a ASSIM enviará à 
AIE uma lista de artistas ou grupos que participaram das fixações (gravações) em 
conformidade com o parágrafo anterior e as informações nele referidas, especificando quem 
são os associados da ASSIM e o percentual de participação na gravação fixa. 

2. A AIE deve comentar e corrigir as informações da ASSIM no prazo de um mês. 

Artigo 4 - Transferência de remuneração 

Uma vez por ano, no final do mês de dezembro, a AIE deve enviar listas ou informações de 
banco de dados sobre os valores a serem pagos aos intérpretes nomeados da ASSIM com 
referência ao período de cobrança. 

Juntamente com as informações mencionadas no parágrafo 1 acima, a AIE deve enviar à 
ASSIM as seguintes informações adicionais: 

a) Uma lista das fixações das apresentações com o título e o artista principal. 

b) O montante total que corresponde a cada artista performático individual para cada 
fixação, com referência ao papel específico nessa fixação. 

A AIE deverá transferir a remuneração até 15 de dezembro no que respeita ao ano de 
cobrança precedente àquele em que a distribuição é feita, como regra geral. A primeira 
distribuição ocorrerá a partir de 15 de dezembro de 2017 e compreenderá os anos de coleta 
de 2010 a 2016. 
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A partir de 2018 e nos anos sucessivos, a AIE deverá transferir a remuneração até 15 de 
dezembro referente ao ano de cobrança precedente àquele em que a distribuição é feita, 
neste caso, 2017. 

Esses pagamentos serão feitos em euros e o custo da transferência será pago pela AIE. 

A AIE se compromete a aplicar os mesmos princípios e procedimentos para calcular e 
repartir os pagamentos a serem distribuídos aos Membros da ASSIM, como aqueles 
aplicados aos artistas diretamente registrados na AIE 

Artigo 5 - Pagamento aos Artistas 

A ASSIM deve repassar a remuneração especificada para os artistas nomeados dentro de 6 
meses. Se no prazo previsto de seis meses a ASSIM ainda não tiver distribuído a 
remuneração cobrada em seu próprio território correspondente ao mesmo ano da 
remuneração transferida pela AIE, ela se compromete a efetuar o primeiro pagamento da 
remuneração transmitida ao mesmo tempo que paga seus próprios membros durante o ano 
correspondente. 

Sem prejuízo do disposto no artigo 7 do contrato, a ASSIM tem o direito de deduzir os 
impostos legais decorrentes da gestão e cobrança das remunerações pagas pela AIE à 
ASSIM, por conta de afiliadas da ASSIM, para efeitos do presente contrato. 

Artigo 6 - Não Transferência de Remuneração 

6.1 A Remuneração Individual reservada aos titulares de direitos que sejam residentes no 
Brasil, mas não membros da ASSIM ou que não possam ser devidamente identificados, 
permanecerão no Território (Espanha). 

6.2 A remuneração individual que não puder ser transferida por meio do presente 
Contrato será reservada de acordo com as regras de prescrição nacionais espanholas e, 
posteriormente, distribuída de acordo com as regras de distribuição nacionais aplicáveis da 
AIE 

Artigo 7 - Procedimentos de Controle 

7.1 As Partes Contratantes terão o direito, durante o horário normal de expediente e não 
mais do que uma vez em qualquer período de dois (2) anos, de inspecionar nas instalações 
do escritório da outra Parte Contratante toda a documentação e informações relevantes 
sobre os artistas, gravações de som registradas e o pagamento dos intérpretes ou 
executantes, que permite às Partes Contratantes exercer o controle do bom funcionamento 
do presente Contrato. 

7.2 Mediante solicitação, a AIE deve fornecer à ASSIM todas as informações específicas 
disponíveis sobre o uso real das gravações dos artistas. 

7.3 Mediante solicitação, os contadores externos de uma Parte Contratante são obrigados 
a fornecer à Parte Requerente às suas custas uma auditoria de Exatidão, Integralidade e 
Entrega no tempo das informações fornecidas às suas custas, a menos que a auditoria 
revele que a Parte Contratante auditada materialmente violou a sua obrigação nos termos 
do presente Contrato, nesse caso, os custos da auditoria serão suportados pela Parte 
Contratante auditada. Se solicitado pela Parte receptora, um contador independente, com o 
qual ambas as Partes concordem, revisará a auditoria fornecida. 
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Artigo 8 - Tratados fiscais e responsabilidade 

a. A AIE aplicará o sistema padrão de retenção na fonte de acordo com a legislação 
tributária da Espanha, a menos que depois de estudar as medidas da Convenção 
Fiscal dos dois países esta convenção possa ser aplicada. 

b. No que se refere aos aspectos de responsabilidade pública, cada parte aplica o 
sistema da sua legislação nacional, no que se refere ao pagamento da remuneração, 
da fatura e das deduções a aplicar para cumprimento da legislação fiscal, se 
necessário. 

c. Detalhes fiscais: Em caso de isenção de impostos com base no Contrato de dupla 
tributação, a ASSIM precisa fornecer uma única certificação de residência fiscal com 
base em seus registros e assinada por seu presidente para todos os seus 
beneficiários à AIE 

Artigo 9 - Duração 

O presente Anexo entrará e permanecerá em vigor simultaneamente com o Contrato. 

Madri, 	 

Para AIE 

[assinatura] 

 

2017 	 São Paulo, 1 de outubro de 2017 

Para ASSIM 

[assinatura] 

 

Luis Cobos 	 Marcel Camargo e Godoy 
AIE - Presidente 	 ASSIM - Presidente 

[rubrica] 

12 

[em todas as páginas, consta o mesmo rodapé] 
[as páginas são numeradas de 1 a 12] 

X — X — X—X—X—X — X — X — X — X — X—X—X—X—X—X—X—X—X— 

NADA MAIS constava do documento acima, que devolvo com esta tradução digitada, a qual conferi, 
achei conforme e assino. 

DOU FÉ. 

São Paulo, 12 de s 
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Unilateral Agreement Concerning the Rights of Performers between 
Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de Espana 

(AIE) and Associação de Intérpretes e Músicos (ASSIM) 

The unde 

Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de EspanaE) 

Torrelara, 8, 28016 Madrid, Spain 

represented by Luis Cobos as Pre ide 

on the one hand, and 

Associação de Intérpretes e Músicos (ASSIM) 

Rua Apertinos, 429 - Conjunto 516 

CEP 01533-000, São Paulo, SP 

represented herein by Marcel Camargo e Godoy as P;',ident.  

on the otner hand 

(Each a ""Contracting Party" and tocgether the ""Contracting Perdes") 

Declare that 

Whereas both parties have the corresponding legal capacty to sign this contract. 

Whereas the Contracting Partes wiii co-operate in order to strengthen the performers' rights and 

ensure an effectively functioning International administration of such rights through bilateral 

agreements between performers rights administration societies; 

Whereas the proper administration of performers ghts mequires th t the Contracting Parties 

already have set up an effective administration which encabes the Contracting Parties to distribute 

individually among the performers the remuneration as much in proportion to the actual use of 

their protected recording as possible; 	 

Whereas the sole purpose of this Agreement is to facilitate the payment by AIE to ASSIM of the 

Remuneration due to performers represented by ASSIM, as specified in the Annex to this 

Agreement; 	 Riad Sobhi Azzam 
Reg, JUCESP  no. 933 
Tel -55 (11) 5093-5050 
wwwuramentacias.com.br  
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Whereas AtE entitlernent or legitimacy to manage the inteilectual property rights entrusted to its 

administration, under the authorizatron of the Spanish Ministry of Culture, derives directly from the 

Consoliclated Text of the Spanish Intellectual Property Law, (Royal Legislative Decree no 1, 1996, 

12th of April Official Journal 22nd of April), as amended by Law 23/2006 and Law 21/2014, 

Whereas ASSIM acknowledges that AIE has established an effective system of management that 

enables it to distribute remuneration to performers on an individual basis, in, as far as possible, 

proportion to the actual use of their protected recordings.  

Whereas AIE is able tr altocate individual Remuneration to ASSIM Members on an accurate, 

databased system of distribution and according to the same rufes as for its own members, from the 

entry into force of this Agreement. 

Whereas AIE signed a rec procity Agreement with Associarao Brasileira de Música (ABRAMUS) on 

November 2010, to facilitate the payrnent of remuneration due to performers represented by each 

Contracting Party. The agreement between ABRAMUS and ME is in force, irrespectively of the 

present agreement betvveen ASSIM and AIE. 

Whereas AIE has also signed a unilateral agreement with Sociedade Brasileira de Administraçao e 

Proteçao de Direitos Intelectuais (SOCINPRO) on April 2011, which is in force, whose main purpose 

is to facilitate the payment of remuneration due to performers represented by SOCINPRO. 

According te such agreement, AIE undertakes the collection of remuneration foreseen in article 

108.4 of the Spanish Law for the qualifying performers represent by SOCINPRO and calculates, 

distributes and pays the remuneration doe to them. 

And whereas AtE has also signed a unilateral agreement with Uniao Brasileira de Compositores 

(UBC) on March 2010, which is in force, whose main purpose is to facilitate the payment of 

remuneration due to performers represented by UBC. According to such agreement. AIE 

undertakes the collection of remuneration foreseen in article 108.4 of the Spanish Law for the 

qualifying performers represent by UBC and calculates, distributes and pays the remuneration due 

to them. 

'4., 	
Fuad Sobhi Azzar,, 

Reg_ JUCESP no. 933 
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The Contracting Pardos Nave today rede the o lo ing 

AGREEMENT 

Article 1 - Territory of the Agreement 

This Agreement covers the management of ASSIMMembers' perfõrmers' rights as specifi in the 

Annexes in Spain, as regards the collection and in Brazil, as regards the distribution.. 

1,1 	AIE is operating in Spain as a collecting society under the Consolidated Text of the Spanish 

Intellectual Property Law, (Royat Legislative Decree no 1, 1996, Official Journal of 22nd of April), 

as amended by Law 23/2006 and Law 21/2014, and on the basis of its statutes, bylaws and 

internai regulations. 

1.2 	ASSIM is operating in Brazil under the Law on Copyright and Neightboring Rights (Law No. 

9610/98 of February 19, 1998),and on the basis of its statutes, bylaws and internai regulations. 

Article 1 bis — ©efínition of pe 	e 

"Performer" shall be construed —for the purpose of this r ment- as the person who plays, sings, 

performs ar in any other way executes a phonogram, atidio-visual recording or any other activity 

subject to intellectual property rights managed by ASSIM and AIE. Phonograms, audio-visual 

recordíngs and any other activity subject to copyright include folklore expressions and those of 

common public use. 

Articie 2 - Au horization to Manage 

2.1 	ASSIM has been empowered by its Members try represent them abroad via agreements 

with similar societies in other countries and territories. 

2.2 	In accordance with the mandates given to it oy its Members, ASSIM empowers AIE to 

represent its Members in the Territory as to the use of recorded performances protected under 

national laws and the applicable International conven iona. with respect to the rights specified in 

Annex I to this Agreement 

2.3 Without prejudice to the precedent paragraphs, AIE. entitlernent or legitimization to manage 

the intellectual property rights entrusted to its administration, under the authorization of the Spanish 

Ministry of Culture, derives directly from the Consolidated Text of the Spanish Intellectual Property 

Law, (Royal Legislative Decree no 1, 1996, 12th of April Official Journal 22nd of April), as amended 

by Law 23/2006 and Law 21/2014. 
Fuad Sobhi Azzam 
Reg, RJCESP no. 933 
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Article 3 — Membership 

3.1 	This Agreement covers the rights of only those "kSSI 
	

e bers who have authonzed 

ASSIM to represent them in the territory of Soai& 

3.2 	ASSIM shall provide to AIE lists of its Members on a regular basis. 

As AIE is an IPD member but ASSIM is not by the time being, both Contracting Parties commit 

themselves to check through IPD the membership of any performer that applies for membership to 

them, if and when ASSIM will become an IPD member and in case that such performer wouid be 

member of the other contracting Party the first one shall inform the other Party. 

3.3 Heirs of deceasecl ASSIM Members may succeed in trieir membership. 

ArticIe 4 - Code of Concluo 

4.1 Although ASSIM is not a member of FILAIE/SGAPR the Contracting Parties agree to observe 

the principies and recornmendations adopted by FILAIE/SCAPR 

4.2 The Contracting Parties shall observe the princípio of national treatment of performers in 

accordance with international conventions and treaties.  

4.3 The Contracting Parties shail observe the principies cif  good faith and transparency, and the 

spirit of coNaboration. 

Article 5 — Uabiiity 

5.1 The Contracting Parties will cooperate to ensure that ASSIM's Members receive rightful 

Remuneration in accordance with Spanish legislation and AlE's distribution rules. 

5.2 Any chim for Remuneration by ASSIM's Members st ali be settled by ASSIM. No ASSIM's 

Member may claim directly from AIE for the rights and periods included in the present agreement. 

5.3 In the event of a 'duplicate clairn in respect of a eerformer or heir from ASSIM and other/s 

Brazilian society/ies and related to the payment of rerruneration under this agreement coUected by 

AIE in the Spanish territory, the claim will be solved by ASSIM and the performers Brazilian 

society/ies involyed. By this way none of the performer- .re; ,resented by ASSIM and none of the 

otheris perforrrser's Brazilian societies will be entítled to cíaim directly to AIE. 

Includino worldwide mandatos or mandatos for limited Irritones Performers who are members of 
both Contracting Parties for the sarne rights are not covered b' t a Agreement 

"Tel. 
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ASSIM warrants to AIE against any individual clairn that could be filed against AIE by any 

performer represented by ASSIM. ASSIM will solve, any uentroversy in Brazil, as regarás claimants 

which would be ASSIM members and members of any r ..ter collective management organizations 

In corna, 

Adicta 6 — Cooperation 

6.1 The Contracting Parties agree to pr vicie each other wi h any other information, and to take 

any steps necessary for the proper functioning of this Agreement and for the effective 

management of the rights referred to in Annex I, 

6,2 The Contracting fz'arties shall inform each other of am, c ,anges in their appiicable legislations, 

the societies' statutes or by-laws, collecting practices ar distribution rules and shall pass on copies 

of the audited annual accounts ar any other documents required by law. 

Article 7 - Management Costs 

AIE is entitled to deduct the administration costs srising frori the management and collection of 

the remunerations, issued in the Spanish territory from equitable remuneration for any 

communication to the public of phonograms and its detive -v to ASSIM. 

In  principie the above deduction is the sole deduction'oe ade, except in the following cases: 

AIE will be entitled to apply another deduction to the remunerations delivered by AIE to ASSIM 

that should be comprised between 2% and 7.5% as an extra cose (if an extra work is needed 

regarding the identification and the treatment of • the information in arder to deliver the 

remuneration to ASSIM). AIE will notify ASSIM two montns in advance of the application of such 

deduction. 

ASSIM will be entitled to apply a deduction to the remunerations delivered by AIE to ASSIM in 

case that ASSIM affiliates would decide to apply 	deduction, such deduction should be 

comprised between 2% and 7.5% as a maximum and not authorised beyond this limit. ASSIM 

will notify AIE two months In advance of the application of such deduction. 

Articie 8 - Settlement f Disputes 

8.1 The Contracting Parties shall make every effort by n gotiation to settle any disputes that may 
Fuad Sobhi /-\zzarn 
Reg. JUCESP no. 933 	 5 
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surrender the said data to other persons at any time, 

arise froco ar in connection to this Agreement or its aboli( 3b 

8.2 Where settlement is not possible by negotiation, tie ,ont ac ing Parties shall wherever 

possibie attempt agree to arbitration. However, if the ap 	n of this Agreement should lead to 

legal proceedings, the said dispute shall be submittei 	and governed by the law of the 

Defendant's court of law. 

Articte 9 Force Majeure nd Hardship 

If for reasons of force maj ure ar hardship a Contracting Party cannot futfií tts obligations in 

accordance with this Agreement, the necessary conseguences shall be negotiated by both 

Contracting Parties or settled in accordance with Art. 8 and the Contracting Partias will renegotiate 

this Agreement in good faith taking isto account any changes that may have occurred, 

Articte 1 
	

ferabdity af the Agreeme 

Neither of the Contracting Partias shall have the right te ssign this Agreementpart r in whole 

to any third party whatscover without the writteri cansem of the other ContractingParty: 

Artide 1.1 - Revísion 4f Legisdatiors 

In the event of an arnendment to an applìcable natior:A Iegislation cgr inte national copyright 

conventions and treaties, the issuance aí a governmental decree or declaration, ar the adoption of 

a new International instrument airning to introduce new rights ar extending existing ores, the 

fracain Parties hereby agree to amend this Agreement so that the mutual powers of 

rnanage 
	y reftect the new provisions ar rights. 

Articie 12 	treatment ASSI 's data 

NE, sn the ca atcity of Data Processor undertakes to obervzz professional secrecy in respect of the 

nforrnation to which it has access as a re It of compümce with this contract, te provide this 

informatian only to personnel authorised by ASSIM, and to observe ali of the legal provisions of 

Organic Law 	*1999 aí 13 December, regulating Personal Data Protection (hereinafter LOPD) that 

are applicable nerein. In particular, AIE unclertakes to follPW the instructions regarding the use of the 

data provided by ASSIM, controller of the file, AIE 	undertakes not to use the perscnal data 

nade available to it by ASSIM, or the data to which it has 2+cc, 'ss by reason af its relationship with 

the said institution for purooses other than those stated in tWs contract, and also undertakes riot to 

or reasons of conservation, 
Fuw-J 	Azzw}- , 
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AIE affirms that t tias th technical and organisational means that are necessary and appropriate, in 

accordance with article 9 of the LOPD and with Royal Decre 1720/2007 of 21st of December which 

approves the Regulations of LOPD, so as te guarantee the security of the personal data to which it 

hes access, as a result of its relationship with ASSIM, and to ateve it its alteration, loas, treatment or 

unauthonsed access. 

Upon termina 	o{tr:v n r°a üal reiat onship, AIE undertakas tc return the personal data that has 

been treated te ASSIM, and iikewise to returco or destroy any 	dium which may contam any such 

personal data. 

AIE that is res onsible for processing shall be lieble te ASSIM for any possible non-compliance with 

the terras and conditions of Chis contractual clause, assuming responsibility for any breach ia which 

t may incur persorially, ali of the foregoing In accordance with ar i-,le 12.4 of the LOPD. 

ASSIM will be responsible for obtaining any necessary consents for the collection and use of any 

personal data that it may transfer to AIE. 

#rtf3 Cdr fidas 

Egmb Contracting Party undertakes to the otherhat 	not at any time use, divulga 

or communicate to any person (except to its professional reve,:entatives or advisers or as may 

be required by law or by any legal or regulatory authonty), any, confidential information 

concerning the business or affairs of the other Contracting Pari; which may have or may in 

future come to its knowiedge and each Contracting Party shall use its reasonabie endeavours to 

preverá the publication or 	osure of any confidential information concerning such matters. 

13.2 	The Contracting Parties shall take appropriate step; te ensure the confidentiality of 

nformation. te trre extent required by the other Contrading Patty or the applicable statutory 

provisions, 

Astic 4 - D tion nd T 	afio 

14 1 This Agreement shall enter into force im ediately upon the later of the dates 	the duly 

executed signatures of the Contracting Partias and shail rem Min ia force automatically urdi! 31st 

Decembei 2018 (the End Date), 

14.2 if either party wishes to terminate Chis Agreemento 	Dat- 	shall give to the 

other party 	ter. notice of its intention to terminate no later `l art six months before the End 

Date. 

14,3 If no notïce is given under clause 14.2 above, thiF,f Agreement shall remam in force 
FL.J.:.,,e.1 Sok.mi Azzarn 
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a c l Carnarçtz., e odoy 

Presi lent 

Luis Gobas 

President 

Fuaei Sob  rd 
Reg. JUCESP no. 93 
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automatically for a period of tweive months beyond the former End Date (the Extended End 

Date) and this cause shaii continue to operate to extend the term of this Agreement for 

successive periods of tw&ve months, unless notice of non-renewãfl given in the forro of written 

notice sent by registered mail by either party to the other no ,iatef than six months before the 

Extended End Date identified by this clause at the time such notice is given. 

4.4 Remuneration paid by one party to the other under this Agreement prior to termination 

may be distributed by the receiving party notwithstanding such cilstribution takes place following 

termination of this Agreement. 

4,5 Artfeles. 12 and 13 stiaii sorvive termination of this Agreement. 

14.6 it shall be each Contracting Party's responsibility to netify the other Contracting Party 

promptly of any change to its address as given on the front of this Agreement, and any changed 

address as se notifi d 	II then be the address to whIch any notices should be given under this 

Art. 14. 

Adicto 15 - Annex 

The Annex to this Agreement forrosara Integral part of this Agreerner: 

Date 

For AIE 

2017 	 Date 	, 2017 

For ASSIM 
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ANNEX 1 

Article 1 - Perforrrxers" Rights Covered by the Agreement 

The following performer's rights conferred to the members of the CeAracting Parties under their 
national legislation are covered by this Agreement: 

For AIE: 

The Consolidated rext of the Spanish inteilectual Property Law, (Royal Legislative Decree no 1, 
1996, 12th of Aprit Official Journal 22nd of April), as amended by 1,ww23/2006 and Law 21/2014, 
with regard to, 

Equitabie remuneration for any communication to the public of commercial phonograms, 
including broadcasting and retransmission of broadcasts contnIng phonograms, as stated in 
art. 108.4, 

Criteria for the protection of performances n accordance to Pme Convention in AIE case, 
regarding the equitable remuneration of phonograms: fixation, 

For ASSIM: 

Brazilian Law on Copyright and Neighbouring Rights (Law No. 96 i(../198.  of February 19, 1998), with 
regard to, 

- Equitable remuneration for any communication to the public ot r.orritercial phonograms, including 
broadcasting and retransmission of broadcasts containing phonogram,. 

Crítería for the protection of performances: publication. 

Article 2 - Objective of the Agreement 

The objective of the Agreement is the transfer from AIE to ASSIM of Remuneration collected in 
the Territory (Spain) on behaif of ASSIM's Members in accordanc with Art. 1 of Annex I and the 
transfer of such Remuneration by ASSIM to its members. 

Article 3 - Exchange of information of membership 

Once a year, by the end of the rnonth of March. and for the first rne in March 2017, ASSIM shall 
provide NE with full databased information on performers who are ,;overed by this agreement, such 
as the last name, the first name, the date of birth, the identificatioi number of the performer, the 
pseudonym(s) and the name(s) of the group(s) to which he/she beIongs 

FudeJ ,,p1-3rli Azzarn  
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Although AIE is an IPD member, ASSIM is not, for the time beim. If ASSIM joins IPD the 
Contracting Parties will authorize each other to extract and download ti.e above data (alternatively: 
a specific number of performers" data) directly from the IPD The Contracting Partias will undertake 
to keep such data strictly confidential, In accordance with Art 3 of the Agreement above. 

Exchange of recording data 

Once a year, oh or before the month of July and for the first time in ,iely 2017, AIE will send to 
ASSIM the availabie information regarding tracks that have been puUciy performed or otherwise 
used in the previous year. Such information shall include the identifico and roles of the performers 
concerned on each track, lhe piace and date cif the first fixation aed the publication of the sound 
recording, the reference number and the ISRC. 

On a quarterly basis, for the first time each year on or before the month c ' March and exceptionally 
for the first time on or before September 2017, ASSIM will send te AIE a list of performers or 
groups that have participated in the fixations (recordings) in conformity to the paragraph above and 
the information referred on it, specifying who are ASSIM rnembers and the percentage of 
participation in the fixed recording. 

2 AIE shalt comment on and correct the information from ASSIM within an month. 

Adicta 4 - Transfer of remuneration 

Ohce a year, by the end of the month of December, AIE shalt send 1;sts--eu database information on 
the amounts to be paid to named performers of ASSIM with reference to the collection period. 

Together with the information as mentioned in paragraph 1 above AlE. shall send to ASSIM the 
foliowing additional information: 

a) A Iist of the fixations of performances with the titte and the principal avtist 

b) The total amount that corresponds to each individual performiml artist for each fixation, with 
reference to the specific role on that fixation. 

AIE shali transfer the remuneration no later than 15 December regaeding the collection year 
precedent to the orle where the distribution is made, as a general rule. Th`' first distribution wd take 
placo starting on 15 December 2017 and will comprehend collection yaars 2010 to 2016. 

Since 2018 and in successive years AtE shalt transfer the remuneration no tater than 15 December 
regarding the collection year precedent te the one where the distributien is made, co 2017 in this 
case. 

These payrherits shall be mede in Euro and the cost of transfer shall b pad:by AtE. 

AIE undertakes to apply the same principies and procedures for ca,cuiating and apportioning the 
payments to be distributed to ASSIM Members, as those applied to )erformers directiy registered 
with /ME 

Sobhi Azzam 
Reg JUCESP no. 933 
Tel. +55 (11) 5093-5050 
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Article 	yra erlt to Pe 	ers 

ASSIM shall pass on the rernuneration s e ifiecl to the named performer within 6 months. tf at 

the foreseen deadiine of six months, ASSIM has not yet distributed the rermuneration collected in 

its own territory corresponding to the same year as the remuneratsdn transferred by AIE, it 

ectmr;tits ftseit to make the first payment of the transmitted remunera n at the same tirne it pays 

its o rt members over the ccrrespanding y 

Notwithstand rït ttìe provisi 	articie 7 of the agreement, ASSIM is entitled to deduct the legal 

taxes ansing frc rn the mana ement and collection of the remuneration pelei by AIE to ASSIM, on 

behalf of ASSIMaffiliates, for the purposes af this contracta  

Artí 6 - Non-Transfor of Remuneration 

6.1 Individual Pernuneration reserved for right owners who are nesiclents of Brazil but not 
rnembers of ASSIM or who cannot be properiy identified shail remain in 	Territory (Spain).. 

6.2 Individual remuneration which cannot be transferred by way of this Agreement shail be 
reserved in accordance with the Spanish national tules of limitation, and subsequentiy distributed, 
in acoordance with Ales applicable national distribution rufes- 

Á 

7.1 	The uontracting Partias she## ave the right, during normal 	hours and not more than 
once In any two (2) year period, to inspect at the office premises 	e et ier Contracting Party all 
relevant documentation and information concerning the performers, regis:ered sound recordings, 
and payment of performers, which enabies the Contracting Partias to e.<ercise control of the proper 
functioning of this Agreement. 

72 	Upon request, AIE shall supply ASSIM with ali specific inforrrttlon avallable on the actual 
use af the perforrners' recordings. 

7.3 Upon request the externai accountants of a Contracting Party are o.: iged to supply te the 
requiring Party at its expensas an audit of Accuracy, Completeness, a.d Detivery in time of the 
suppiied information at 	expensas unless, the audit reveals that the C :ntraeting Party audited has 
materially oreached its obligation under this Agreement, in such case tine audit costs shall be borne 
by the Contracting Party audited. If requested by the receiving Party, 	dependent accountant, 
cri whom both Parties agree, shail review the audit provided. 

Article 	̀fax Treatles and Accburrfabitity 

ppiy the standard withholding tax system in acoordance with the tax gislation in 
pain un ess after studying the measures of the Fiscal Convention of the two countries, this 
nventicn can be applied, 

b. With regará to pt l l c ac ountabilit5 aspects, each party applies the ysterre of its national iaw, 
riceming the payment of the remuneration, the invoice and the dedtcctstrns te be applied in 

arder to comply with tax legislation, if necessary, 

Sobhi Azzan, 
pjCESP no. 933 
55 (11) 509â--5050 
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Eulseo-Ws~  
AtE — President 

el Carnargo e Godryy 
ASSIM - President 

Tax details: In case of ta exernption on basis of the doubie taxation agreement, ASSIM needs 
ta arar/de a sia le certification on fiscal residency based on its re coros and signed by its 
president for ali its beneficiaries to NE 

Adicta 

thís Annex 
	 d remain n foro sirnultaneously with the A;',3 	r ent, 

Madrid, 

""or 

 

Paulo, 1st Octe, 	2017 

 

For ASSIM 

Fuad SonN Azzd 
Reg. JUCESP no. 933 
fiei. +55 (11) 5093-5050 
w"urament asw.b,  
radução no  el  
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