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Fulano de Tal
Endereço

Rio de Janeiro, __ de de

Prezado Fulano de Tal,

Em continuação aos nossos entendimentos, formalizamos nossa proposta de opção de
aquisição de direitos de adaptação cinematográfica da obra .

Caso esteja de acordo com os termos desta proposta, solicitamos sua assinatura ao
final desta para que possamos realizar o pagamento bem como enviar o contrato final

Os termos de nossa proposta são como se segue:

Cedente: FULANO DE TAL (qualificar), doravante denominado simplesmente
AUTOR;

Cessionária: MINHA COMPANHIA PRODUÇÕES LTDA (qualificar) doravante
denominada simplesmente MINHA COMPANHIA.

1. Da Propriedade Literária
A propriedade literária objeto da opção é a obra literária " ", de autoria
de , publicada pela primeira vez no Brasil pela Editora _ _ no ano
de , doravante denominada simplesmente PROPRIEDADE LITERÁRIA.

2. Da Opção de Compra e dos Direitos de Adaptação
O AUTOR cede à MINHA COMPANHIA, de maneira irrevogável e irertratável,
com absoluta exclusividade para os fins aqui pactuados, e pelo prazo inicial de 3 (três)
anos contados a partir da data de assinatura desta carta-acordo, a opção de adquirir os
direitos de adaptação cinematográfica da PROPRIEDADE LITERÁRIA, bem como
outros direitos mencionados neste documento.

A remuneração certa e ajustada desta opção de compra é de R$ 5.000 (cinco mil reais)
a serem pagos na data de assinatura desta carta-acordo.

O prazo da opção poderá ser renovado uma vez, por mais um ano, mediante
comunicação e o pagamento, por MINHA COMPANHIA ao AUTOR, antes de trinta
dias do término do prazo inicial da opção, da quantia certa e ajustada de R$ 3.000
(três mil reais).

MINHA COMPANHIA exercerá ou não o direito de opção de compra aqui
adquirido a seu exclusivo critério, bastando para exercê-lo o pagamento da
remuneração avençada no parágrafo a seguir.



A remuneração pela cessão dos direitos de adaptação cinematográfica da
PROPRIEDADE LITERÁRIA, bem como dos demais direitos de que trata esta-
carta-acordo, será a quantia certa e ajustada de RS %nj?no Q O a ser Pa§a em uma só
vez quando do exercício da opção de compra.

Esta quantia é adicional às remunerações mencionadas acima. Esta quantia é a
remuneração total, a qualquer título, não havendo nenhuma remuneração
adicional, variável ou não, ao AUTOR nem participação na receita liquida de
produtor decorrente da comercialização e/ou exploração económica de obra(s)
audiovisual(is) baseada(s) na PROPRIEDADE LITERÁRIA nem de seus
elementos ou obras derivadas daquela(s).

A cessão de direitos efetuada pelo AUTOR à MINHA COMPANHIA será
irrevogável e irretratável, para todo o universo conhecido ou a ser descoberto e, no
mínimo, peío prazo de proteção legal aos direitos autorais em qualquer território bem
como suas eventuais prorrogações.

Os direitos de adaptação cinematográfica da PROPRIEDADE LITERÁRIA cuja
cessão aqui se pactua incluem:

1. O direito exclusivo de realizar uma ou mais obras audiovisuais
cinematográficas (com ou sem som e/ou obra audiovisual musical) livremente
baseadas na PROPRIEDADE LITERÁRIA, em qualquer língua; incluindo
remakes da mesma;

2. O direito exclusivo de realizar um ou mais telefílmes, em qualquer língua, ou
mesmo sem som e/ou obra audiovisual musical; incluindo remakes da mesma,

Os direitos elencados em l e 2 não são excludentes.

Por cada remake de obra cinematográfica baseada na PROPRIEDADE
LITERÁRIA caberá ao AUTOR o pagamento - a ser realizado em uma só
parcela na data de início das filmagens do mesmo - de uma quantia
equivalente a 50% (cinquenta por cento) da estipulada no item 2.

Por cada remake de telefilme baseado na PROPRIEDADE LITERÁRIA
caberá ao AUTOR o pagamento - a ser realizado em uma só parcela na
data de início das filmagens do mesmo - de uma quantia equivalente a 30%
(trinta por cento) da estipulada no item 2.

O direito de primeira opção e de última recusa para a aquisição dos direitos de
adpatação da PROPRIEDADE LITERÁRIA para fins de séries de TV,
novelas, soap operas^ sitcoms, ou quaisquer outras obras audiovisuais
derivadas da(s) obra(s) audiovisual (i s) de que tratam os dois itens acima,
conhecidas nas indústria cinematográfica e televisiva como spin-offs.



4. Da Não-obrigação
A aquisição dos direitos de adaptação da PROPRIEDADE LITERÁRIA, não obriga
MINHA COMPANHIA de nenhuma maneira a produzir, lançar, distribuir, exibir,
comercializar e/ou explorar economicamente obra(s) audiovisual (i s) baseada(s) na
PROPRIEDADE LITERÁRIA, podendo simplesmente decidir por não fazê-lo.

5. Reversões e Retornos dos direitos ao AUTOR

Caso MINHA COMPANHIA não exerça, dentro dos prazos previstos, a opção de
compra, os direitos de adaptação cinematográfica da PROPRIEDADE LITERÁRIA
reverterão imediatamente ao AUTOR que deles disporá livremente, sem reembolso ou
devolução das quantias já pagas por MINHA COMPANHIA ao AUTOR.

MINHA COMPANHIA compromete-se ainda a, dentro dos prazos da opção de
compra, caso opte pelo não exercício da mesma, a informar tal fato por escrito
imediatamente o AUTOR, pelo que os direitos reverterão imediatamente ao AUTOR
que deles disporá livremente sem reembolso ou devolução das quantias já pagas por
MINHA COMPANHIA ao AUTOR.

6. Casos de Não-Exclusividade
Uma vez decorridos 14 anos da aquisição dos direitos de adaptação cinematográfica
da PROPRIEDADE LITERÁRIA por MINHA COMPANHIA, caso esta não tenha
iniciado a fixação (filmagem, gravação ou qualquer outro médodo de fixação de
imagens) de pelo menos urna obra audiovisual baseada na PROPRIEDADE
LIETRÁRIA dentro do prazo de 10 anos contados a partir da aquisição, o AUTOR
poderá livremente ceder novamente estes direitos a terceiros, sem exclusividade no
entanto, e sem nenhum prejuízo dos direitos já cedidos à MINHA COMPANHIA
que continuará podendo realizar a(s) obra(s) que desejar.

7. Direitos de Sequência
Sem prejuízo dos direitos de remakes avençados acima MINHA COMPANHIA terá
também o direito de, a seu exclusivo critério, realizar quantas sequências (Sequeis) ou
obras anteriores (Prequels) desejar, com ou sem a participação do AUTOR, a qualquer
tempo.

8. Titularidade e Exploração Comercial das Obras Audiovisuais e/o seus
Elementos
O AUTOR reconhece expressamente que cabe, em perpetuidade e com absoluta
exclusividade, à MINHA COMPANHIA, na qualidade de pessoa jurídica
organizadora da(s) obra(s) audiovisuais coletiva(s) a plena titularidade da totalidade
dos direitos patrimoniais de autor sobre as obras audiovisuais baseadas na
PROPRIEDADE LITERÁRIA, bem como de suas eventuais sequeis, prequels,
remakes e de seus elementos podendo, entre outros:

l. Livremente delas dispor e explorá-las, comercialmente ou não, no todo
ou em parte, em todo o universo conhecido ou a ser descoberto, em
todas as modalidade de distribuição, exibição, transmissão, difusão
audiovisual, incluindo mas não restrito a salas de cinema, home video



(VHS, DVD, LD e quaisquer outras mídias), televisão de qualquer
natureza (aberta, por assinatura, pay per view, video on demand,
MMDS, DTH, etc) ou quaisquer mídia eletrônica e/ou interativa tais
como internet e correlatas, linhas aéreas, etc.;

2. Explorar comercialmente seus elementos tais como licenciando a
marca, título e/ou personagens para fins de utilização comercial em
produtos de consumo;

3. Explorar comercialmente seus elementos, incluindo mas não restrito a
roteiro, argumento, trilha sonora, imagens, bem como obras derivadas
da mesma;

4. Comercializar espaços das obras audiovisuais baseadas na
PROPRIEDADE LITERÁRIA para fins de inserção na trama das
mesmas de mensagens publicitárias e/ou promocionais de marcas,
serviços e/ou produtos (modalidade conhecida no Brasil como
merchandising e nos países de língua inglesa como product placemenf)

5. Livremente promover, anunciar, divulgar difundir as obras audovisuais
através de qualquer modalidade (tais como exibição de trailers, criação
de websites, publicidade e propaganda em qualquer mídia incluindo
mas não restrito a TV, rádio, internet, mídia impressa, outdoor,
assessoria de imprensa) e de atividade promocionaí e/ou de propangada
relacionada com as obras audiovisuais, suas derivadas e/ou com a
exploração de seus elementos através de licenciamentos, etc.

Não caberá ao AUTOR nenhuma remuneração adicional por estas explorações
económicas.

9. Garantias do AUTOR
O autor garante e assegura que a PROPRIEDADE LITERÁRIA

1. É inteiramente original não se tratando de obra derivada e/ou adaptada ou
mesmo baseada em outra obra, literária ou não;

2. E de sua única e exclsuiva autoria; não tendo contribuído para a mesma
nenhum co-autor e/ou colaborador;

3. E obra de ficção e não reproduz fatos biográficos que a pudessem caracaterizar
como obra biográfica nem fere os direitos de imagem e/ou de privacidade de
qaiquer terceiros.

O autor assegura e garante também que os direitos de adaptação cinematográfica da
obra literária bem como todos os demais direitos que aqui se pactuam não foram
cedidos, licenciados ou transmitidos a quem quer que seja, mesmo que de forma não-
exlcusiva, e que se encontram livres, desembaraçados e desimpedidos; e que MINHA
COMPANHIA é o primeiro e único adquirente de tais direitos.



10. Direitos Reservados
Sem prejuízo de MINHA COMPANHIA poder explorar livremente todos os direitos
que adquire; os seguintes direitos sobre a PROPRIEDADE L1ETRÁR1A não são
objeto de cessão (nem da opção) e permanecem de plena propriedade e titularidade do
AUTOR:

1. Direitos de adaptação teatral;

2. Direitos de adaptação radiofónica (entendida como tal a sua adaptação
puramente sonora, sem imagens, tais como nos casos de radionovelas, etc.);

3. Direitos de edição literária, em qualquer forma ou suporte, inclusive
eletrônico;

4. Direitos de Sequências (Sequeis) e obras anteriores (Prequels) da
PROPRIEDADE LITERÁRIA escritas pelo AUTOR;

5. Todo e qualquer direito não expressamente cedido neste Instrumento.

11. Direito de Desenvolver e de Pré-produção
O AUTOR reconhece que MINHA COMPANHIA, a partir desta data poderá por sua
própria conta e risco se engajar, com ou sem a participação do AUTOR, em atividade
conhecidas na indústria cinematográfica e televisiva como de desenvolvimento e/ou
pré-produção, incluindo mas não restrito à encomenda de roteiro(s), realização de
análises técnicas, orçamento s, cronogramas de produção, pesquisa de época, pesquisa
de locações, registro do projeto em leis de incentivo, acordos de co-produção,
distribuição, pré-venda e busca de financiamento para a realização de obras
audovisuais baseadas na PROPRIEDADE LITERÁRIA.

12. Direitos de Modificar
O AUTOR está ciente de que as adaptações cinematográficas da PROPRIEDADE
LITERÁRIA serão livres, podendo MINHA COMPANHIA, segundo seus próprios
critérios conveniências e julgamentos, livremente modifica-la alterá-la, variá-la,
inserindo ou retirando ou modificando personagens e/ou descrições de personagens;
rearranjando sequências e ordenamentos temporais, modificando seu título e/ou
elementos, entre outros; sem que isto configure de nenhuma maneira ofensa ou
violação dos direitos morais de autor.

13. Direito de Transferênca
Os direitos adquiridos por MINHA COMPANHIA podem ser livremente
transferidos a terceiros, sucessores e/ou cessionários.

14. Dos Créditos

MINHA COMPANHIA obriga-se a creditar o AUTOR em cada obra audiovisual
baseada na PROPRIEDADE LITERÁRIA com a seguinte grafia:



l. Se a obra audiovisual tiver o mesmo título da PROPRIEDADE
LITERÁRIA:

Baseado na obra de

2. Se a obra audovisual não tiver o mesmo título da PROPRIEDADE
LITERÁRIA:

• Baseado na obra " " de

Cordialmente

Sicrano de Tal
Minha Companhia Produções Ltda

ACEITO E DE ACORDO

Fulando de Tal


