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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 
DE DIREITOS AUTORAIS E DE EDIÇÃO 

 
 
Pelo presente instrumento particular, de um lado, Nome completo do autor ou organizador, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do CPF/CICnº 000.000.000-00, RGnº 000.000-
00/órgão emissor, residente a informar endereço completo, doravante referido apenas como 
Autora, e, de outro lado, a Editora da Universidade Federal da Bahia, CNPJ no, 15.180.714/0001-
04 com sede à Rua Barão de Jeremoabo s/n, Campus de Ondina, Salvador – BA, CEP: 40170-
115, doravante referida apenas como Editora, neste ato representada pela sua Diretora, Flávia 
Goulart Mota Garcia Rosa, portador do CPF no 195.121.125-15, têm entre si por justo e 
combinado o presente contrato, mediante as cláusulas e condições seguintes, que reciprocamente 
aceitam e outorgam, a saber: 
 
Primeira O Autor elaborou o livro intitulado XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXX 
doravante referida apenas como Obra, e responde pela originalidade da mesma nos termos das 
leis que regem os direitos autorais do País, perante a Editora, perante terceiros e eventuais 
prejudicados, arcando com todos os ônus decorrentes de plágio, contrafação e outras formas 
ilegais de reprodução do texto de outrem. 
 
Segunda O Autor cede à Editora os direitos autorais sobre esta 1a edição da Obra, inclusive o 
direito de editar, coeditar, publicar, divulgar e comercializar a Obra no idioma português com 
exclusividade, além de disponibiliza-lá para acesso livre, após 6 (seis) meses de publicada. 
 
Terceira A título de remuneração pela cessão dos direitos ora pactuados, a Editora e a coeditora, 
quando for o caso, se obrigam a fornecer ao Autor, livre de qualquer ônus, um número de xx 
(indicar por extenso) exemplares correspondente a xx% (indicar por extenso) da tiragem para 1ª 
edição da Obra.  
 
Quarta A Editora poderá, diretamente ou através de outra editora, em coedição, submeter a Obra 
a inscrições e editais públicos, fazer vendas especiais para empresas públicas ou privadas e 
comercializar em formato de e-book desde que remunere o Autor.  
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Parágrafo Único Os direitos autorais referidos nesta Cláusula serão pagos semestralmente ao 
Autor em moeda corrente mediante e conforme os respectivos relatórios de vendas, através de 
depósito bancário. 
 
Quinta A fixação do preço de venda da Obra é de exclusiva competência da Editora em 
consonância com a coeditora, quando houver. 
 
Sexta Em qualquer época, o Autor poderá adquirir da Editora exemplares da Obra com desconto 
de 30% (trinta por cento). 
 
Sétima O Autor, por este instrumento, autoriza a Editora, com exclusividade, a negociar os 
direitos de publicação da Obra no seu todo, em outro idioma que não o português, dando-lhe 
conhecimento prévio das condições de negociação, o que também poderá ser feito por outra 
editora, em coedição. 
 
Parágrafo Único A Editora auferirá 40% (quarenta por cento) de qualquer quantia recebida em 
virtude da edição e publicação da Obra em outro idioma que não seja o português. 
 
Oitava A Editora se obriga a editar e publicar a Obra exclusivamente no idioma português, às 
suas próprias custas ou em parceria com terceiros, no formato, no acabamento e dentro de 
quaisquer outras características técnicas que julgar convenientes para sua comercialização. 
 
Nona Fica o Autor, desde já, impedido de contratar com terceiros nova edição da Obra ou dela 
dispor no todo ou em parte enquanto não estiverem esgotados os exemplares que a Editora 
publicará nos termos deste contrato. 
 
Décima A tiragem desta 1a edição da Obra é de xxxx (indicar por extenso) exemplares. 
 
Parágrafo Único Da quantidade total desta 1a edição da Obra serão retirados 20 (vinte) 
exemplares: 10 (dez) destinados a divulgação por parte e com exclusivo critério do Autor; e 10 
(dez) à divulgação da Obra segundo critério exclusivo da Editora. 
 
Décima Primeira É facultado à Editora, mediante prévio aviso por escrito ao Autor, reimprimir 
esta 1a edição da obra, objeto deste contrato, em tantos exemplares quantos, ao seu exclusivo 
critério, considerar indicados para atender à demanda do mercado. 
 
Décima Segunda Ficam desde já cedidos pelo Autor à Editora os possíveis direitos patrimoniais 
das possíveis emendas, alterações ou acréscimos que venham a ser incorporados à Obra para fins 
de reedição ou de reimpressão. 
 
Décima Terceira O Autor obriga-se por este instrumento, caso solicitado pela Editora, a revisar 
as provas finais de páginas da Obra antes da impressão. 
 
Décima Quarta Por este instrumento, o Autor compromete-se com a Editora a tomar parte nos 
eventos de divulgação da Obra. 
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Décima Quinta A validade do presente contrato está vinculada à existência de exemplares no 
estoque. 
 
Décima Sexta O presente contrato obriga as partes por si, seus herdeiros e seus sucessores. 
 
Décima Sétima Os contratantes elegem o foro da cidade do Salvador / BA como o único 
competente para dirimir quaisquer dúvidas e resolver quaisquer questões oriundas deste contrato. 
 
E por estarem assim justos e combinados, assinam o presente contrato em 3 (três) vias de igual 
teor em 3 (três) folhas de um só lado um só efeito. 
 
 
 
 
 
Salvador, xx de xxxxxx de xxxx. 
 
 
 
 
__________________________ 
Flávia Goulart Mota Garcia Rosa 
Editora da Universidade Federal da Bahia 
 
 
 
__________________________ 
Nome completo do autor 
 
 
 
Testemunhas: 
 
 
 
 
__________________________ 
Nome: 
CPF: 
 
 
 
__________________________ 
Nome: 
CPF: 
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