
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 
Identificação 

Autor:______________________________________________________________________________ 

RG.:_________________CPF:_________________ e‐mail:___________________________________ 

Telefone:_________________________ Vínculo na FJP: _____________________________________ 

Local de Trabalho na FJP:______________________________________________________________ 

Título do documento1: ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO NÃO‐‐‐‐EXCLUSIVA 
 
O referido autor: 
 
a) Declara que o documento entregue é seu trabalho original, e que detém o direito de conceder os direitos 
contidos nesta licença. Declara também que a entrega do documento não infringe, tanto quanto lhe é possível 
saber, os direitos de qualquer outra pessoa ou entidade. 
 
b) Se o documento entregue contém material do qual não detém os direitos de autor, declara que obteve 
autorização do detentor dos direitos de autor para conceder à Fundação João Pinheiro os direitos requeridos 
por esta licença, e que esse material cujos direitos são de terceiros está claramente identificado e reconhecido 
no texto ou conteúdo do documento entregue. 
 
Se o documento entregue é baseado em trabalho financiado ou apoiado por outra instituição que não a 
Fundação João Pinheiro, declara que cumpriu quaisquer obrigações exigidas pelo respectivo contrato ou 
acordo. 

 
Termo de autorização 

 
Na qualidade de titular dos direitos de autor do conteúdo supracitado, autorizo a Biblioteca Professora Maria 
Helena de Andrade a disponibilizar a obra, gratuitamente, no Repositório Institucional da Fundação João 
Pinheiro, de acordo com a licença pública Creative Commons Licença 3.0 Unported por mim declarada sob as 
seguintes condições: 
 
Permitir uso comercial de sua obra? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
Permitir alterações em sua obra? 
(  ) Sim 
(  ) Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licença 
(  ) Não 
 
A obra continua protegida por Direito Autoral e/ou por outras leis aplicáveis. Qualquer uso da obra que não 
o autorizado sob esta licença ou pela legislação autoral é proibido. 
 
 

____________________________,   _____/_____/_____ 
                                                                Local                                      Data 
 
 

________________________________________ 
Assinatura do autor e/ou detentor dos Direitos Autorais 

                                                           

1 Quando se tratar de autorização para mais de um documento, especificar, em anexo, quais publicações 
deverão ser disponibilizadas no Repositório Institucional. 



 
 
CREATIVE COMMONS2 

 

O QUE É O CREATIVE COMMONS? 

Por Ronaldo Lemos 

 

O Creative Commons é um projeto global, presente em mais de 40 países, que cria um novo 

modelo de gestão dos direitos autorais. No Brasil, ele é coordenado pela Escola de Direito da 

Fundação Getúlio Vargas no Rio de Janeiro. Ele permite que autores e criadores de conteúdo, 

como músicos, cineastas, escritores, fotógrafos, blogueiros, jornalistas e outros, possam permitir 

alguns usos dos seus trabalhos por parte da sociedade. Assim, se eu sou um criador intelectual, e 

desejo que a minha obra seja livremente circulada pela Internet, posso optar por licenciar o meu 

trabalho escolhendo alguma das licenças do Creative Commons. Com isso, qualquer pessoa, em 

qualquer país, vai saber claramente que possui o direito de utilizar a obra, de acordo com a licença 

escolhida (veja abaixo uma explicação dos vários tipos de licença). 

 

A razão para o surgimento do Creative Commons é o fato de que o direito autoral possui uma 

estrutura que protege qualquer obra indistintamente, a partir do momento em que a obra é criada. 

Em outras palavras, qualquer conteúdo encontrado na Internet ou em qualquer outro lugar é 

protegido pelo direito autoral. Isso significa que qualquer utilização depende da autorização do 

autor. Muitas vezes isso dificulta uma distribuição mais eficiente das criações intelectuais, ao mesmo 

tempo em que impede a realização de todo o potencial da Internet. Há autores e criadores 

intelectuais que não só desejam permitir a livre distribuição da sua obra na Internet, mas podem 

também querer autorizar que sua obra seja remixada ou sampleada. 

 
Escolhendo uma licença 

 

Oferecer sua obra sob uma licença Creative Commons não significa abrir mão dos seus direitos 

autorais. Significa oferecer alguns dos seus direitos para qualquer pessoa, mas somente sob 

determinadas condições descritas a seguir em “Conheça as Licenças”. 

 

Todas as licenças requerem que seja dado crédito (atribuição) ao autor ou licenciante, da forma por 

eles especificada. 

 

 Atribuição. Você permite que outras pessoas copiem, distribuam e executem sua obra, 

protegida por direitos autorais – e as obras derivadas criadas a partir dela – mas somente se for 

dado crédito da maneira que você estabeleceu. 

 

                                                           

2 Informações extraídas do site da Creative Commons Brasil, http://www.creativecommons.org.br/  



Nosso conjunto de licenças principal também permitirá que você misture e combine condições a 

partir da lista de opções abaixo. Existe um total de seis Licenças Creative Commons dentro do 

nosso conjunto central para que você escolha. 

 

Uso Não Comercial. Você permite que outras pessoas copiem, distribuam e executem sua 

obra – e as obras derivadas criadas a partir dela – mas somente para fins não comerciais. 

 

Não a Obras Derivadas. Você permite que outras pessoas copiem, distribuam e executem 

somente cópias exatas da sua obra, mas não obras derivadas. 

 

Compartilhamento pela mesma Licença. Você pode permitir que outras pessoas distribuam 

obras derivadas somente sob uma licença idêntica à licença que rege sua obra. 

 

Nota: Uma licença não pode conter as opções “Compartilhamento pela Mesma Licença” e “Não a 

Obras Derivadas”. A condição do compartilhamento pela mesma licença só se aplica a obras 

derivadas. 

 
Obtendo uma licença 

 

Quando você fizer sua escolha, você obterá a licença apropriada em três formatos: 

 

Licença para leigos (Commons Deed). Um resumo da licença em linguagem simples, completa e com 

os ícones relevantes. 

 

Licença jurídica. A licença detalhada para que você tenha certeza que será válida perante o 

judiciário. 

 

Licença para máquinas. Uma versão da licença que pode ser lida por computadores e que ajuda 

mecanismos de buscas e outras aplicações a identificar sua obra, bem como seus termos de uso. 

 

Conheça as licenças 

 

O texto a seguir descreve cada uma das seis licenças oferecidas quando você escolhe publicar sua 

obra com uma licença Creative Commons. 

 

Nós listamos as licenças começando pela mais restritiva e terminando com a menos restritiva que 

você pode escolher. Também é útil saber que existe um conjunto básico de direitos que todas as 

licenças disponibilizam ao público e que nós preparamos uma lista de questões sobre as quais 

pensar antes de escolher uma licença. 



 

Atribuição - Uso Não Comercial - Não a Obras Derivadas (by-nc-nd) 

 

 Esta licença é a mais restritiva dentre as nossas seis licenças principais, permitindo 

redistribuição. Ela é comumente chamada "propaganda grátis" pois permite que outros façam 

download de suas obras e as compartilhem, contanto que mencionem e façam o link a você, mas 

sem poder modificar a obra de nenhuma forma, nem utilizá-la para fins comerciais. 

 

Atribuição - Uso Não Comercial - Compartilhamento pela mesma Licença (by-nc-sa) 

 

Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem obras derivadas sobre sua 

obra com fins não comerciais, contanto que atribuam crédito a você e licenciem as novas criações 

sob os mesmos parâmetros. Outros podem fazer o download ou redistribuir sua obra da mesma 

forma que na licença anterior, mas eles também podem traduzir, fazer remixes e elaborar novas 

histórias com base na sua obra. Toda nova obra feita com base na sua deverá ser licenciada com a 

mesma licença, de modo que qualquer obra derivada, por natureza, não poderá ser usada para fins 

comerciais. 

 

Atribuição - Uso Não Comercial (by-nc) 

 

Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas sobre sua 

obra sendo vedado o uso com fins comerciais. As novas obras devem conter menção a você nos 

créditos e também não podem ser usadas com fins comerciais, porém as obras derivadas não 

precisam ser licenciadas sob os mesmos termos desta licença. 

 

Atribuição - Não a Obras Derivadas (by-nd) 

 

Esta licença permite a redistribuição e o uso para fins comerciais e não comerciais, 

contanto que a obra seja redistribuída sem modificações e completa, e que os créditos sejam 

atribuídos a você. 

 

Atribuição - Compartilhamento pela mesma Licença (by-sa) 

 

Esta licença permite que outros remixem, adaptem, e criem obras derivadas ainda que 

para fins comerciais, contanto que o crédito seja atribuído a você e que essas obras sejam 

licenciadas sob os mesmos termos. Esta licença é geralmente comparada a licenças de software 



livre. Todas as obras derivadas devem ser licenciadas sob os mesmos termos desta. Dessa forma, as 

obras derivadas também poderão ser usadas para fins comerciais. 

 

Atribuição (by) 

 

Esta licença permite que outros distribuam, remixem, adaptem ou criem obras derivadas, 

mesmo que para uso com fins comerciais, contanto que seja dado crédito pela criação original. Esta 

é a licença menos restritiva de todas as oferecidas, em termos de quais usos outras pessoas podem 

fazer de sua obra. 

 

 

Sugestão de uso do Creative Commons no Repositório Institucional da FJP 

 

O Repositório Institucional da FJP pretende adotar a licença Creative Commons 3.0 Unported. 

Para licenciar sua obra pelo Creative Commons no repositório é muito simples. Basta responder, no 

termo de autorização, a duas perguntas sobre os usos que você deseja autorizar sobre a sua obra. 

Essas questões consistem em responder se você deseja: 

 

a) Permitir uso comercial de sua obra? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

b) Permitir modificações em sua obra? 

( ) Sim 

( ) Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licença 

( ) Não 

 

Todas as licenças mantêm os seus direitos autorais sobre a obra, mas possibilitam a outros copiar e 

distribuir o trabalho, desde que obrigatoriamente atribuam crédito ao autor e respeitem as demais 

condições que você escolheu. 

 

Com base nas respostas às perguntas acima, será exibida, na página de seu trabalho no RI-FJP, a 

licença por você especificada. 


