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Declaração de Titular Não Filiado 
  

  

Eu,                                                                                                             , pseudônimo                                               ,  

nacionalidade                               , portador do RG/passaporte                                 órgão emissor                                                 

e CPF                                        , residente à                                                                                                                    , 

cidade                         , estado            e CEP       , autor de obras musicais, declaro 

não estar filiado a nenhuma associação de titulares de direitos autorais. 

Declaro, ainda, que no(s) dia(s)                                                                          , às               h :               min,  

haverá execução pública exclusivamente das obras de minha autoria, listadas abaixo, através da 

apresentação do(a)                                                                                                     no local abaixo indicado, e é 

de minha expressa vontade exercer pessoalmente a cobrança e a defesa dos direitos de minhas 

composições. 

 
Nome do Local 

 
Endereço Completo 

 
Responsável pelo Local 

 
Relação das Obras*: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Caso haja mais obras, relacionar na próxima folha e assinar. 

Declaro estar ciente, que em razão da emissão desta declaração, não poderei exigir futuramente, caso 
venha me filiar a quaisquer das Associações de direitos autorais habilitadas pelo Ministério da Cultura a 
participar da gestão coletiva dos direitos autorais no Brasil, na forma dos artigos 97 e 98 da lei 9.610/98, 
vez que estou exercendo pessoalmente o direito de receber a retribuição pelo uso das obras de minha 
autoria. 
...........................                                         .., ..........       de ........................                .. de ...............          . 

 
 
 
 

Assinatura do Declarante 
 
 
 
 

  Folha 
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Assinatura do Declarante 
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