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CERTIFICOE DOU FÉ QUE me foi apresentado, pela
parte interessada, para constar onde convier, um
documento exarado em idioma INGLÊS, a fim de ser
traduzido para o Vernáculo, o que fielmente
cumpro, em razão do meu ofício público, como
segue: --------------------------------------------

---------------TRADUÇÃO N° 0449-------------------

CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO RECÍPROCA RELATIVO AOS

DIREITOS DOS ARTISTAS E PRODUTORES FONOGRÁFICOS ENTRE

A ROUPI, E A SOCINPRO. ------------------------------

abaixo-assinadas, Russian Society ForAs Partes

Performers' Rights Protection (ROUPI), com o seguinte

endereço: 46 Ui. Bolshaya Nikitskaya, 121069, Moscou,

Federação Russa, Tel.: 7 495 2918307, fax: 7 495

2900301, representada por Alexander 1. Repalov,

Diretor-Geral, como uma das Partes, e Sociedade

Brasileira de Administração e proteção de Direi tos

Intelectuais (SOCINPRO), com o seguinte endereço: Av.

Beira Mar 406 9 andar, Centro, Rio de Janeiro,

Brasil, representada por Jorge Costa, como a outra

parte, declaram que: --------------------------------

Considerando que ambas as Partes estão imbuídas da

correspondente qualificação legal para assinar este

contrato; -------------------------------------------

Considerando que as Partes irão cooperar para

reforçar os direitos dos artistas e produtores

fonográficos e assegurar uma efetiva administração

internacional de tais direi tos através de acordos
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bilaterais Partes de administraçãoentre

direitos de artistas e produtores fonográficos;

Considerando que uma administração adequada dos

artistas e produtores fonográficos requer que as

tenham estabelecido uma administraçãoPartes

efetiva que possibilite às Partes a distribuição

individual artistas e produtoresentre os

fonográficos da remuneração proporcional ao uso

real, possível,dentro do seja deque suas

gravações protegidas; -----------------------------

Considerando que o propósito exclusivo deste Contrato

é o de facilitar o pagamento da remuneração devida aos

artistas e produtores fonográficos e solucionar as

dificuldades encontradas pelos artistas e produtores

fonográficos cujos direitos as Partes administrem; ---

Considerando que ambas as Partes desejam possibilitar

a arrecadação dos Direitos Intelectuais dos artistas

e produtores fonográficos - membros das respectivas

Entidades, representados cadapor uma em seus

respectivos territórios;

Considerando que ambas são capazes de efetuar um

intercâmbio completo das remunerações

individualizadas intérpretes das respectivasaos

Partes, desde o momento da vigência deste contrato,

as Partes, nesta data, firmam este CONTRATO. --------

2
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Artigo 1 - Território do Contrato. ------------------
1.1 Este contrato cobre a administração dos direitos

dos artistas e produtores fonográficos, relacionados
"nos anexos, na Federação Russa e no Brasil.

1.2 A ROUPI atua na Federação Russa sob a lei de

propriedade intelectual e direitos conexos n° 5351-1,

de 09 de julho de 1993 (aditada em 20 de julho de

2004). ----------------------------------------------

1.3 A SOCINPRO atua no Brasil sob a lei de direitos

9610/98,autorais e direitos conexos de 19 de

fevereiro. ------------------------------------------

Artigo 2. - Objeto do Contrato. ---------------------
a) Autorização para administrar e representar. ------
As entidades que formam parte integrante deste

contrato receberam de seus membros procuração para

representá-Ios no estrangeiro, estando habilitadas

celebrar Contratos de Reciprocidadepara

entidades análogas. ---------------------------------

autorizam reciprocamente a gestãoAs Partes

arrecadação em seus respectivos territórios quanto às

remunerações dos artistas e produtores fonográficos

representados pela outra parte. ---------------------

As regras referentes à procuração conferida pelos

detentores dos direi tos serão apreciadas de acordo

3
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com a legislação nacional vigente no território no

qual a delegação de poderes tenha ocorrido. ---------

b)Procuração. ---------------------------------------

A ROUPI, por meio deste, outorga à SOCINPRO o direito

de arrecadar, no Brasil, as remunerações que sejam

derivadas do desempenho ou difusão pública das

interpretações de seus sócios ou herdeiros.

A SOCINPRO por meio deste outorga à ROUPI o direito

de arrecadar na Federação Russa as remunerações que

sejam derivadas do desempenho ou difusão pública das

interpretações de seus sócios ou herdeiros. ---------

As regras referentes à procuração conferida pelos

detentores dos direi tos serão apreciadas de acordo

com a legislação nacional vigente no território no

qual a delegação de poderes tenha ocorrido. ---------

c)Permuta de remuneração. ---------------------------

As remunerações arrecadadas por cada entidade e que

tenham sido distribuídas pela mesma aos sócios ou

herdeiros representados pela outra entidade serão

permutadas ou transferidas anualmente para estes,

após de administração ededução dos gastosa

impostos, na ocasião e modo constantes dos anexos.

Artigo 3.Cooperação.

3.1 Cada uma das Partes se compromete a fornecer à

outra todas as informações corretas e a adotar todas

4
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as medidas necessárias para o bom cumprimento deste

documento e a efetiva administração dos direitos

constantes dos anexos. ------------------------------

Ambas a defenderPartes comprometemas se

integralmente os direi tos dos artistas e produtores

fonográficos da outra Parte, como se fossem seus

próprios associados. --------------------------------

Anualmente, as Partes deverão apresentar o balanço

completo sobre sócios, de maneiraseus

consubstanciar o intercâmbio da remuneração. Essa

informação cumprirá as especificações técnicas que

constem dos anexos. ---------------------------------

As Partes se comprometem, reciprocamente, a manter o

sigilo das informações recebidas da outra parte. ----

3.2. Uma vez por ano, as Partes deverão informar

reciprocamente sobre na legislaçãomudançasas

aplicável, se houver, nos Estatutos da sociedade ou

no contrato social, forma de arrecadação, normas de

divisão, enviando cópias balanços contábeisdos

anuais e dos contratos bilaterais assinados com

outras Partes, de artistas e produtores fonográficos.

3.3 Reciprocamente, de forma econômica e prática, em

colaboração com a sociedade de artistas e produtores

fonográficos, seu mútuoPartesas expressam o

interesse em iniciar e a dar seguimento, através de

5
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projetos conjuntos, ou de outro modo prestarem

6

os

assistência mútua para a promoção das artes e dos

interesses profissionais dos artistas e intérpretes.

3.4 A fim de evitar a dupla filiação, as Partes

deverão consultar o cadastro de artistas e produtores

fonográficos que residam no país da outra Parte. ----

Artigo 4.- Princípios para administração do Contrato

4.1. As Partes acordam em observar os princípios e

recomendações adotadas pelas Partes Internacionais

para a Administração de Direitos de Artistas e

Produtores Fonográficos. ----------------------------

4.2. As Partes observarão o princípio de tratamento

nacional de artistas e produtores fonográficos de

acordo com as convenções e tratados internacionais

aplicáveis.

4.3. A aplicação deste contrato será regida pelo

princípio da boa fé.

4.4. As Partes se comprometem a respeitar suas

respectivas legislações nacionais na administração e

cumprimento deste em especial,contrato e,

direitos fundamentais da criação artística e a

reconhecidos a nívelliberdade de associação

constitucional seus respectivoslegalou em

Ordenamentos Jurídicos. -----------------------------
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Artigo 5-Responsabilidade. --------------------------

Qualquer reclamação individual apresentada pelos

membros ou herdeiros representados por uma das

Partes, e referente à remuneração objeto deste

arrecadada pela Parte decontrato, outra

território será resolvida pela Parte à qual pertença

o reclamante. forma, nenhuma das pessoasDessa

poderárepresentadas reclamaruma Partepor

diretamente junto à outra Parte. --------------------

Cada Parte se compromete a salvaguardar a outra parte

contra qualquer reclamação individual que possa

qualquer artistaapresentar contra a mesma

representado pela primeira. As Partes signatárias

resolverão tal controvérsia no país da Parte a que

pertença o reclamante. ------------------------------

Este Contrato constitui-se no instrumento legal a ser

apresentado caso necessário e/ouj uízo,em

obrigatório, conforme o caso. -----------------------

Artigo 6.- Gastos de administração. -----------------

As Partes arcarão com todos os custos em que incorram

na aplicação deste contrato.

Os custos de administração serão cobertos por cada

entidade no país de arrecadação, no momento da

distribuição dos valores a cada artista, de acordo

7
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com as normas que cada entidade aplique a seus

sócios. -------------------------------------------

Artigo 7 - Solução dos Litígios ------------------
7.1. As Partes envidarão esforços para solucionar,

mediante negociação, qualquer divergência que possa

advir deste Contrato ou do seu cumprimento.

7.2. Se, após decorridos 06 meses, não se tenha

alcançado um acordo, o litígio será remetido à

arbitragem ad hoc, de acordo com os procedimentos da

OMPl. -----------------------------------------------

7.3. A parte autora notificará a outra parte sobre a

sua intenção de recorrer à arbitragem, através de

carta registrada, na qual será incluído o nome do

árbitro designado. A parte demandada terá um prazo de

30 dias partir do recebimentoda dataa

notificação, para nomear um árbitro de sua parte.

Caso não seja assim, o árbitro será nomeado pela

OMPl, por solicitação da parte autora.

7.4. Caso as Partes não cheguem a um acordo sobre a

nomeação de um terceiro árbitro no prazo de 30 dias,

esse árbitro será nomeado pela OMPl, por solicitação

da parte autora ou pela dos árbitros mencionados no

parágrafo 7.3. --------------------------------------

8
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7.5 As Partes acordam que a legislação aplicável, o

idioma e o local de arbitragem serão os da matriz da

parte demandada.

Artigo 8 - Força maior e situação critica. ----------

8.1 Caso, em virtude de força maior ou emergência,

uma parte não possa cumprir com suas obrigações

previstas neste Contrato, as conseqüências serão

negociadas pelas Partes ou solucionadas de acordo com

o artigo 7. -----------------------------------------

8.2 Uma situação crítica é considerada um evento que

escape ao controle de ambas as Partes e que ocorra

após o término deste Contrato, vindo a prejudicar o

saldo do mesmo e tornando a sua liquidação difícil ou

impossível, quando então as Partes renegociarão este

Contrato de boa fé, levando-se em consideração as

transformações que tenham ocorrido. -----------------

Artigo 10 - Ausência de cessão ----------------------

Nenhuma das Partes contratantes terá direito a transferir

no todo ou em parte este Contrato para qualquer terceiro,

sem a autorização por escrito da outra parte. ----------

Artigo 11 - Mudança na Legislação.

No caso de qualquer modificação na lei nacional,

normas da UE, ou nas Convenções Internacionais, ou a

adoção de novos instrumentos internacionais cujo

propósi to seja a introdução de novos direi tos ou a

9
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maior abrangência daqueles já existentes, as Partes,

por meio deste, acordam em modificar este Contrato

para que os poderes mútuos de administração possam

refletir as novas disposições ou os novos direitos. -

Artigo 12 - Prazo. ----------------------------------

Este Contrato passará a viger a partir do dia 10 de

janeiro de 2007, permanecendo em vigor pelo prazo de

um ano, com renovação automática, exceto se um aviso

de não renovação por meio de carta registrada for

enviado por qualquer das Partes com uma antecedência

de 6 meses com relação a data de vencimento.

Pela: SOCINPRO - Jorge Costa, Diretor Geral .

Pela ROUPI - Alexander I. Repalov, Diretor-Geral. ---

Data: 18 de setembro de 2007. -----------------------

Seguem-se os selos das respectivas Partes. ----------

ANEXO -----------------------------------------------
1 Direito dos artistas e produtoresArtigo

fonográficos amparados por este Contrato.

As leis regentes deste Contrato são as respectivas

leis sobre Direitos Conexos dos países nos quais as

Partes operem e que sejam aplicáveis aos direitos dos

artistas e produtores fonográficos. -----------------

Os direi tos dos artistas e produtores fonográficos

das Partes Contratantes, de acordo com as suas leis

nacionais, neste Contrato, são como segue: ----------

10
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justa por qualquera)Para RemuneraçãoROUPI:

apresentação pública de gravações sonoras, incluindo

a sua transmissão e retransmissão por antena ou cabo.

Critério para a proteção de fonogramas estrangeiros e

fixações que contenham desempenhos estrangeiros:

nacionalidade do produtor fonográfico.

b)para a SOCIMPRO: Remuneração justa por qualquer

apresentação pública de fonogramas, incluindo a sua

transmissão e retransmissão por antena ou cabo.

Critérios para a proteção de fonogramas estrangeiros

e as fixações que contenham desempenhos estrangeiros:

país da sua edição. ---------------------------------

Artigo 2 - Membros amparados pelo Contrato. ---------
2.1. Somente amparados peloestão Contrato

artistas fonográficosprodutores que tenhame

autorizado a sociedade à qual pertençam a representar

direitos artistasde e produtoresos seus

fonográficos, tanto no seu território de origem corno

no território da outra Parte.

Caso a legislação nacional não disponha de outro

modo, este Contrato também abrange os artistas e

produtores fonográficos que não sejam membros da

Sociedade, mas que tenham direito à remuneração.

2.2 Os artistas e produtores fonográficos que sejam

membros de ambas as Partes não estarão, a princípio,

11
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amparados por este Contra to . Não obstante, estarão

incluídos no Contrato aqueles artistas e produtores

fonográficos afiliados à ROUPI e à SOCINPRO que optem

expressamente por receber a remuneração gerada nos

territórios cobertos por este Contrato, através da

escolha única de uma das Partes. À falta de tal

escolha artistas e produtoresexpressa, os

fonográficos que sejam membros de ambas as Partes não

estarão amparados por este Contrato e receberão a

remuneração junto à sociedade do país em que a

referida remuneração seja inicialmente arrecadada. De

modo a que se evite a dupla afiliação, as Partes

signatárias recomendam veementemente aos artistas e

produtores fonográficos que requeiram a sua afiliação

exclusivamente no país de sua residência habitual. --

Artigo 3 - Intercâmbio de Informações. --------------
3.1 Uma vez ao ano, antes do mês de outubro de cada

deste as Partes apresentarãoContrato,ano

reciprocamente a informação atualizada da base de

dados necessária para consubstanciar a perfeita

arrecadação e distribuição da remuneração. ----------

Uma vez ao ano, antes do final do mês de julho, ambas

as Partes enviarão uma lista dos fonogramas e

fixações (gravações) nas quais quaisquer dos artistas

intérpretes grupos tenhamexecutantesou oue

12



TRADUÇÃO N° 0449

p'

:!.~
~:)
·'.•1~~
Q•...•t:~
~;;,:~~
~ ~~;
~.'
~,. ti
-l~'::; lil

•••• p .,:~.';1
t •.,~

<~) ••• ~
,:'1 :.t'to.r ...::::
l::.:t--

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
RICARDO DI MAS RAMOS CARNEIRO
TRADUTOR PÚBLICO E INTÉRPRETE COMERCIAL

SWORN PUBLlC TRANSLATOR and COMMERCIAL INTERPRETER
Rua Real Grandeza, 193 ap. 601, Botalogo - Rio de Janeiro - RJ - 22281-035 - Tel: (21) 2539-8617 / 2537-6387

Matrícula JUCERJA n° 166 - RG nO2.336.245 IFP - CPF 273.535.757/00 - e-mail: ricardodimas@openlink.com.br

participado; artistas e intérpretesesses

executantes ou grupos constam da lista existente no

Artigo 2 deste Anexo. -------------------------------

Uma vez ao ano, antes do final do mês de outubro,

ambas as Partes enviarão uma relação dos artistas e

intérpretes ou executantes ou grupos que tenham

participado das fixações (gravações) de acordo com o

acordado no parágrafo acima, indicando quais são

membros da Sociedade e, em cada caso, qual percentual

de participação obtiveram nas atuações fixadas. -----

3.2 A parte favorecida comentará e corrigirá a

informação da outra Parte, no prazo de um mês. ------

Artigo 4 - Princípio de Arrecadação e Distribuição.
As se comprometem, respectivamente,Partes

arrecadar e distribuir a remuneração dos artistas e

produtores fonográficos que sejam membros da outra

parte, de acordo com as mesmas normas aplicáveis para

a arrecadação e distribuição da remuneração dos

artistas e produtores fonográficos que sejam membros

de sua própria Sociedade. ---------------------------

Artigo 5 - Transferência da Remuneração. ------------
5.1 Uma vez ao ano, simultaneamente com o pagamento

das remunerações e como previsto no Parágrafo 5.2, as

Partes farão a compensação das informações da base de

dados referente aos valores a serem repassados aos

13
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artistas e produtores fonográficos identificados, com

referência ao período de arrecadação. ---------------

5.2 Junto com a informação mencionada no parágrafo

5.1 deste artigo, as Partes deverão enviar a seguinte

informação adicional: -------------------------------

a) urna relação dos fonogramas com o seu título e

demais requisitos de identificação .

b) urna relação de fixações com o título e nome do

artista principal. ----------------------------------

c) A sorna total correspondente a cada produtor do

fonograma e artista individual com relação a cada

fixação, referente a sua participação específica em

tal fixação. ----------------------------------------

Artigo 6 - Pagamento aos Beneficiários. -------------
6.1 As Partes repassarão a remuneração especificada

aos artistas e produtores de fonogramas identificados

de acordo com a relação de beneficiários recebida da

outra Parte e com a indicação dos detentores dos

direitos constante do balanço de pagamento, indicação

baseada no extrato de pagamento, sem qualquer dedução

(exceto se os mesmos acordarem de outra maneira) no

período máximo de 06 meses a partir da data em que as

quantias foram recebidas, se houverexceto

aplicação do parágrafo 6.2 deste Artigo. A origem das

14
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distribuídas deste modo deverásomas ser

especificada. ---------------------------------------

6.2 Se, ao final do prazo previsto no Parágrafo 1

deste artigo, as Partes não tiverem ainda distribuído

a remuneração arrecadada em seu próprio território,

correspondente a remuneraçãoao mesmo ano que

transferida pela outra parte, as Partes autorizam

efetuar primeiromutuamente pagamentoa o

remuneração transferida junto com o pagamento dos

seus próprios membros no mesmo ano. -----------------

Artigo 7 - Modalidades Fiscais e Juros. -------------
7.1 As Partes aplicarão o sistema de retenção na

fonte de acordo com a legislação fiscal do país de

arrecadação, exceto se, após o estudo das medidas

previstas na Convenção Fiscal firmada entre os dois

países, esta possa ser aplicada. --------------------

7.2 As Partes autorizam, respectivamente, a requerer

os créditos sobre as contas dos artistas e produtores

fonográficos que sejam membros da outra Sociedade, de

acordo com as mesmas normas aplicadas para crédito

dos artistas e produtores fonográficos que sejam

membros de sua própria Sociedade.

Artigo 8 - Despesas Administrativas. ----------------
administrativasAs despesas serão por conta da

sociedade do país de arrecadação, na ocasião da

15
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arrecadação, ou da distribuição, de acordo com as

regras que cada Sociedade aplique aos seus membros.

-Artigo 9 - Ausência de Transferência de Remunerações.

9.1 A remuneração individual que seja reservada para

os detentores dos direitos que sejam residentes em

outro país, mas que não sejam afiliados à outra

não ser adequadamenteParte, possamou que

identificados, ficará retida no país de arrecadação.

o mesmo se aplica à remuneração reservada para

membros possuam endereço de pagamentonãoque

adequado em qualquer dos países por ocasião do

intercâmbio de informações .

9.2 A individual dos artistasremuneração

produtores fonográficos de países das Partes e que

não possa ser transferida por meio deste Contrato

será reservada de acordo com as normas nacionais de

limitação e posteriormente distribuída de acordo com

as normas nacionais de distribuição. ----------------

9.3 A remuneração transferida para aquele que não

possa ter identificado o domicílio do beneficiário

será devolvida paíssociedade dopara a

arrecadação, no prazo de um ano, a partir da

transferência da remuneração e estará sujeita ao

período de prescrição vigente no território da

sociedade arrecadadora. -----------------------------
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Artigo 10 - Procedimentos de Controle. --------------
10.1 As Partes se comprometem reciprocamente, a

partir da solicitação de uma delas, a remeter toda a

informação referente artistas e produtoresaos

fonográficos, gravações registradas e documentos,

para os escritórios da outra Parte, de modo a

permitir que as Partes exerça o adequado controle

sobre cumprimento Contrato, alémdesteo

informações específicas sobre o uso efetivo dos

fonogramas e gravações dos artistas disponíveis. ----

10.2 As Partes se comprometem a assegurar o sigilo

das informações recebidas junto à outra parte,

conforme exigido por essa ou pelas disposições legais

do território deste Contrato. -----------------------

Artigo 12 - Prazo. ----------------------------------
Este Contrato entrará em vigor em 1 de janeiro de

2001 e permanecerá vigente automaticamente por um

período de um ano, renovável, exceto se ocorrer a

notificação do desinteresse da renovação por meio de

carta registrada, por qualquer das Partes, com uma

antecedência de 06 meses da data de vencimento do

período contratual.

A remuneração arrecadada de acordo com este Contrato

será distribuída de acordo com os termos do Contrato,
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inclusi ve se o próprio acordo tiver vencido ou se

alguma das Partes tiver cessado as suas atividades.

Pela: SOCINPRO - Jorge Costa, Diretor Geral.

Brasil, 20 de setembro de 2007. ---------------------

Pela ROUPI - Alexander I. Repalov, Diretor-Geral.

Moscou, Rússia, 9 de outubro de 2007. --------- -----

Seguem-se os selos das respectivas Parte . ----------

Nada mais constava do documento acima aludido, cuja

tradução foi lavrada em 18 (dezoito) laudas.

Por tradução conforme.

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2007. ------------
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