Diretos Autorais - Importante
Como obtê-los
Alguma/Algum fraterna/fraterno solicitou informações acerca de Registro de Direitos Autorais. Isso
ficou anotado num papel que resgatei hoje.
De todo o modo, se a informação for de interesse ainda, após consultar meu amigo LulaDoMar [um
compositor e maestro, grande chapa meu lá de Ilha Comprida, que me ajuda nesses assuntos], eis os
procedimentos necessários:
1- Muna-se de cópias de seus textos; no meu caso mais comum, que são poesias, cada poesia em
uma folha (isso é importante).
2- Para não ficar dispendioso, junte-as em blocos de 20 a 30 pelo menos e coloque-as em uma pasta
(pode ser do tipo elástico, por exemplo); Assim, num exemplo com 20 poesias, teríamos, já aí, 20
folhas na pasta;
3- Entitule a obra (não se preocupe muito com isso a menos que estejas desejando já faver um
"book" com essa quantidade, porque ele será a "chave" do Índice;
4- Com esse título e na mesma folha, construa o índice da Pasta em duas vias. Assim, temos aí, na
mesma pasta exemplo, pelo menos 22 folhas;
5- Faça cópias xerox legíveis (isso é importante, legível) do CPF e do RG (se a obra for em dupla,
"tripla" etc, haverá que ter cópias de cada um deles). É interessante, se fores um autor de muitos
textos, ter à mãos muitas cópias desses dois documentos.
6- Faça cópias de comprovante de Residência (por exemplo, aquelas contas malditas que temos que
pagar todos os meses como Telefone, Luz etc., a menos que tenhas registro de comprovante de
residência em cartório, o que, convenhamos é no mais das vezes, desnecessário;
7- Agora vais precisar de "confeccionar" o Boleto de pagamento:
a) acesse www.stn.fazenda.gov.br
b) entre em SIAFI
c) entre em Guia de Recolhimento da União
d) clique em Impressão GRU - Simples
e) Preencha os campos obrigatórios
I- Unidade Favorecisa - Código 344042
II- Gestão - 34209 (deverá aparecer Fundação Biblioteca Nacional)
III-Recolhimento - Código 344042 (Serviços Administrativos)
IV- valor de R$ 20,00 para Pessoa Física (lembras que falei sobre despesas; é mole não!). Para
Pessoa Jurídica é o dobro (R$ 40,00);
V- Imprima a GRU
8- Vá até uma agência do Banco do Brasil e faça o pagamento.
9- Solicite o arquivo do Word ao EDa: FORMULÁRIO_DE_REQUERIMENTO.doc . Se alguém
tiver dificuldade para isso, estou colocando nesse texto de E-book para o Recanto para que possam
fazer o devido download; está no final desse texto. Imprima o formulário em papel A4.
I- O mais comum, no caso de publicação apenas no Recanto ou em site, como exemplos, é ultizarse o campo SOMENTE PARA OBRA NÃO PUBLICADA, ali selecione com um X a opção
COMPUTADOR.
a- desse modo, o campo SOMENTE PARA OBRA PUBLICADA, deve ficar em branco.
II- A porção superior onde estão os campos REGISTRO Nº, LIVRO, FOLHA, serão preenchidos
pela EDa.
III- Lembre-se, se na obra houver pelo menos uma parceria, tu deves fazer constar os dados dela
em PESSOA VINCULADA À OBRA.
IV- É conveniente, quando dirigir-se ao Escritório da EDa, ter uma cópia impressa em branco do
REQUERIMENTO PARA REGISTRO, porque se precisar corrigir, tu podes fazê-lo lá mesmo.
Lembre-se de assiná-lo e datá-lo preferencialmente diante do escriturário que está recebendo a
documentação.
a- Dica: imprima-o frente e verso em sua impressora.

10- Munido da pasta, com o índice, as cópias xerox, mais o recibo original do pagamento, mais o
Requerimento, vá até a Representação do EDa da sua UF.
11- Pronto amiga/amigo. Enjoy this.
Dica para dúvidas: acesse www.bn.br e selecione o endereço mais conveniente para ti. Se tiver que
mandar um e-mail para tirar dúvidas, sugiro nominá-lo a Juary Nepomuceno de Oliveira, é um cara
porreta da Biblioteca Nacional [eda@bn.br].
[Caso estejas em São Paulo, o escritório fica na Rua Gen Julio Marcondes Salgado, 234, ali nos
Campos Elíseos; é uma travessa da Av. S. João, altura do nº 2000, proxima da Alameda Nothmann;
Telefones desse endereço: 11-38255249 [Angela], ou 11-3826-0044 [Priscila].

Grandes Abraços!
Joseph Shafan
PS: Lembre-se:
1- Respeite para ser respeitado
2- Um processo contra ti pode lhe custar um sabor muito amargo e salgado ao mesmo tempo.
3- Seja exigente. Se souber de alguém que está pirateanto teu texto, não dê mole! Ferro nele! Eu
vendo até as cuecas pra fazer um cara mau caráter tomar uma sentença inesquecível.

REQUERIMENTO PARA REGISTRO

REGISTRO Nº

LIVRO

FOLHA

DADOS DA OBRA (PREENCHER EM LETRA DE FORMA)
TÍTULO

GÊNERO (VIDE A TABELA NO
VERSO)

Nº DE PÁGINAS

SOMENTE PARA OBRA NÃO PUBLICADA
TIPO DE APRESENTAÇÃO
( ) MANUSCRITO

( ) DATILOGRAFADO

( ) MIMEOGRAFADO

( ) COMPUTADOR

( ) XEROX

( ) OUTROS

SOMENTE PARA OBRA PUBLICADA
EDIÇÃO

ANO DE EDIÇÃO

MUNICÍPIO PUBLICAÇÃO

UF PUBLICAÇÃO

EDITOR (A)
GRÁFICA

DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE
NOME
NACIONALIDADE

VINCULO COM A OBRA (VIDE A TABELA NO

CPF/CNPJ

VERSO)

PSEUDÔNIMO

PROFISSÃO

DATA DE NASCIMENTO UF NASCIMENTO

IDENTIDADE

ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL DE EMISSÃO

ENDEREÇO (AVENIDA, RUA, TRAVESSA, ETC)
BAIRRO

MUNICÍPIO

CEP

TELEFONE

UF
E-MAIL

DADOS PESSOAIS (DE UMA OUTRA PESSOA VINCULADA Á OBRA)
NOME
NACIONALIDADE

VINCULO COM A OBRA (VIDE A TABELA NO

CPF/CNPJ

VERSO)

PSEUDÔNIMO

PROFISSÃO

DATA DE NASCIMENTO UF NASCIMENTO

IDENTIDADE

ÓRGÃO EMISSOR

LOCAL DE EMISSÃO

ENDEREÇO (AVENIDA, RUA, TRAVESSA, ETC)
BAIRRO

MUNICÍPIO

CEP

TELEFONE

UF
E-MAIL

Ilmo.(a) Sr.(a) Chefe de Direitos Autorais da Fundação BIBLIOTECA NACIONAL
De acordo com os termos da lei nº 9.610 de 19/02/98, o(s) supracitado(s) requer(em) o registro e/ou averbação da
obra citada acima caracterizada, para o que entrega(m)___________exemplar(es) da mesma, por serem suas
declarações fiel expressão da verdade, sob pena de lei, pede deferimento.

DECLARAÇÃO:
Declaro para os devidos fins, que me responsabilizo inteiramente pelo eventual esmaecimento (total
ou parcial) das cópias reprográficas (xerox) do texto que se consubstancia a obra de minha autoria,
entregue para registro, intitulada
_______________________________________________________________________________________________
____________________________
LOCAL

___/____/_____
DATA

_____________________________________
ASSINATURA

RESPONSÁVEL PELO AUTOR MENOR QUE 18 ANOS
NOME
ASSINATURA

Nº IDENTIDADE

ATENDIMENTO A CARGO DO SERVIDOR:
____/____/_____
DATA

ÓRGÃO

UF

_______________________________________
ASSINATURA

TABELA DE GÊNEROS:
01 – Poesia / 02 – Romances / 03 – Didático/Pedagógico / 04 – Música (Letra e Partitura) / 05 – Teatro (Peças)
06 – Técnico/Científico / 07 – Teses/Monografias / 08 – Contos/Crônicas / 09- História em Quadrinhos
10 – Cinema/TV (Roteiros / Argumentos) / 11 – Místico/Esotérico / 12 – Religioso / 13 – Político/Filosófico
14 – Personagens/Desenhos / 15 – Biografias / 16 – Publicidade / 17 – Periódicos (Revistas / Jornais)
99 – OUTROS
TABELA DE VÍNCULO COM A OBRA:
Organização /

Autoria /

Inventariante /

Responsável /

Cessionário /

Adaptação /

Tradução / Ilustração

Titular

OBSERVAÇÕES:

RESPONSÁVEL PELO REGISTRO:
___________________
LOCAL

____/____/_____
DATA

_________________________________
ASSINATURA

ATENÇÃO
ENVIAR OU ENTREGAR ESTE REQUERIMENTO (ANEXO À OBRA) AO ESCRITÓRIO DE DIREITOS AUTORAIS
(EDA/BN) PALÁCIO GUSTAVO CAPANEMA – RUA DA IMPRENSA, 16 SALAS 1205 – 12º ANDAR – CASTELO
CEP 20030-120 – RIO DE JANEIRO – RJ
Site: www.bn.br (SERVIÇOS / DIREITOS AUTORAIS) - E-mail: eda@bn.br
Fone: (21) 2220-0039 / 2262-0017 Fax: (21) 2240-9179

