
6 

 

 

ANEXO 

(Anexo II à Instrução Normativa n
o
 95, de 8 de dezembro de 2011) 

 

“ANEXO II 
 

Formulário de conclusão do requerimento do Certificado de Registro de Título/CRT 
para obra audiovisual publicitária, nos termos dos art. 15 e 34 da Instrução Normativa 
nº 95 de 8 de dezembro de 2011. 
 

 

 
Declaro que acompanham o presente requerimento os documentos relacionados 
abaixo: 
 
1. Se obra audiovisual publicitária brasileira filmada ou gravada no Brasil OU no 
exterior: 
 
1.1. Cópia do contrato de produção; 
1.2. Cópia da nota fiscal da produtora; 
1.3. Cópia(s) do(s) contrato(s) firmado(s) com o(s) diretor(es) da obra; 
1.4. Cópia do contrato de cessão de direitos, no caso de utilização de conteúdos 
audiovisuais produzidos por terceiros; 

 
2. Se obra audiovisual publicitária estrangeira: 
 
2.1. Cópia do contrato firmado com empresa responsável pela adaptação da obra; 
2.2. Cópia do contrato firmado com o diretor responsável pela adaptação da obra; 
 
 
 

Dados Gerais 

Nome empresarial do requerente:  

CNPJ do requerente:  

Nome do representante legal do 
requerente: 

 

CPF do representante legal do 
requerente: 

 

Título da obra:  

Nº do CRT:   

Dados referentes à utilização de conteúdos audiovisuais produzidos por terceiros nos termos do 
art. 4º da Instrução Normativa nº 95 de 8 de dezembro de 2011. 

Houve utilização de conteúdos audiovisuais produzidos por terceiros:  (    ) Não     (    ) Sim 

Se a resposta acima for afirmativa, informar:  

Percentual de utilização dos conteúdos de terceiros na duração total da obra: _______ % 

O conteúdo foi adquirido de agente econômico brasileiro:   (    ) Não     (    ) Sim 

Se o conteúdo foi adquirido de agente econômico brasileiro, informar ainda: 

Nome empresarial / Nome do cedente:  

CNPJ / CPF do cedente:  

Nome empresarial / Nome do produtor 
do conteúdo: 

 

CNPJ / CPF do produtor do conteúdo:  



7 

 

 
 
2.3. Cópia dos contratos firmados com artistas e técnicos responsáveis por serviços 
prestados na adaptação da obra OU a cópia das notas fiscais emitidas relativas aos 
serviços prestados. 
 

Declaro que a contratação da equipe técnica e artística informada no requerimento 
eletrônico de registro da obra audiovisual se deu em conformidade com a legislação 
trabalhista vigente.  
 
Declaro que não houve contratação de técnicos ou artistas para as funções 
estabelecidas no art. 7º desta Instrução Normativa além das informadas no 
requerimento eletrônico de registro da obra audiovisual; 
 
Declaro, ainda, estar ciente de que a prestação de informações inverídicas neste 
requerimento está sujeita às sanções previstas no Código Penal: 
 

 
 
 
 
 
 

Local e data, ________________________, ____/____/____. 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
 

(Nome e assinatura do representante legal)” 
 

Local e data  


