
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO, PINTURA  OU DESENHOS
TERMOS DE COMPROMISSO

01) Aceito pagar 50% do valor da obra acima descrita através do sistema PAGSEGURO a qual me dá total 
garantia da entrega (de acordo com o link ) como sinal para o início do 
trabalho, e o artista terá até 14 dias para me enviar a amostra (layout) e também para os demais 50% 
pagarei pelo sistema PAGSEGURO de acordo com as opções de pagamento fornecidas em link no meu e-
mail enviado pelo artista ao aprovar a amostra final do trabalho.

02) O fornecedor (artista) se compromete a realizar o trabalho de acordo com materiais e dados fornecido 
para a confecção, execução e finalização (se estas forem de acordo com as características fornecidas no 
formulário de obra sob encomenda) da mesma e conforme as alterações solicitadas pelo cliente através 
de e-mail.

03) O trabalho seguirá as seguintes etapas: 
Envio de informações (textos e imagens se for necessário) pelo cliente contratante para análise 
e montagem do orçamento pelo artista da obra, esse procedimento será por e-mail.

04) Uma vez analisado pelo cliente a proposta de orçamento ele deverá autorizar a execução da obra 
concordando com os termos aqui descritos preenchendo o “Formulário de obra sob encomenda” deste 
contrato, e estar ciente que ao clicar no botão “enviar” estará autorizando a confecção da obra em questão 
de acordo com as etapas de produção e pagamentos.

05) O cliente receberá em seu e-mail fornecido no cadastro o link para pagamento dos 50 % referente a 1ª 
parcela da obra, somente após a confirmação de pagamento pelo PAGSEGURO que o artista fornecedor 
iniciará a confecção do layout proposto lhe enviando em seguida em até no máximo 14 dias a partir da data 
de confirmação pelo PAGSEGURO. 

06) O fornecedor (artista) irá desenvolver o layout (preview) apenas para análise por parte do cliente para 
verificar se realmente é a proposta visual para o produto final da obra, esse procedimento acontecerá via 
e-mail, este poderá solicitar alterações no layout até que o mesmo fique de acordo. O fornecedor (artista) 
terá até 14 dias após a confirmação do pagamento da 1ª parcela 50 % do valor combinado, para enviar a 
proposta visual do layout.

07) Após aprovação pelo contratante do layout com texto de autorização em formulário específico 
fornecido pelo fornecedor (artista) será iniciado a finalização da obra, e a mesma será entregue de acordo 
com a opção de escolha feita no formulário obra sob encomenda.
O contratante se compromete a pagar os 50% restante da obra ao aprovar em formulário especifico 
fornecido por e-mail assim como a artes no formato A4 - 21 x 29,7 cm para aprovação, o pagamento deverá 
ser efetuado pelo link fornecido enviado junto com a amostra ou foto da obra finalizada. 
O contratante deverá retirar a mesma nos correios de sua cidade, sendo que não nos responsabilizamos 
por custos de permanência no correio caso venha exceder o prazo estipulado pelos correios e se esta for a 
opção de escolha de entrega especificada no formulário obra sob encomenda.

Da desistência por parte do contratante:
D1) Caso o contratante já tenha pagado a primeira parte do acordo os 50% iniciais e venha a desistir deste 
contrato, o mesmo concorda que estes 50%  não lhe será devolvido, pois será para cobrir o trabalho até 
então autorizado da elaboração, estudos, montagem e confecção do layout (preview) que é 
confeccionado para a análise pelo cliente, e havendo desistência este mesmo layout será fornecido ao 
contratante em arquivo digital via download para o uso do mesmo da forma que ele convier. Desde que 
mantendo os créditos e assinatura do artista que a desenvolveu de acordo com as normas de direitos 
autorais.

D2) Uma vez cancelado este contrato ele ficará livre e isento de pagar os 50% restante, mesmo porque a 
obra não será finalizada e nem enviada ao mesmo. Caso o cancelamento seja feito durante a fase de 
finalização prevalece o item “D1” acima e a obra final não será enviada.

D3) O contratante poderá retomar a finalização da 2ª etapa de trabalhos deste contrato a qualquer tempo, 
porém nesta condição ele deverá solicitar opção de pagamento de 50% do valor restante da obra, para 
assim confirmar e autorizar a finalização da obra em questão, e pagará os 50% restante nas condições 
especificadas no item “01”.

D4) Para arquivos que serão entregues via internet, downloads ou e-mail, o mesmo será fornecido e 
entregue em formato zipado (compactado), somente após a confirmação de pagamento pelo 
PAGSEGURO de acordo com os itens anteriores e as etapas de produção do trabalho.

Alterações no trabalho final já executado. 

Para trabalhos que já foram entregues e o cliente desejar realizar alterações, estas deverá ser fornecida 
ao artista para análise e uma proposta do custo e valor para a realização da mesma, e para esta etapa 
deverá ser autorizado novamente este contrato com a opção de “NOVAS ALTERAÇÕES NA OBRA 
EXECUTADA E ENTREGUE ANTERIORMENTE”, já que anteriormente ele havia autorizado a confecção 
da obra final de acordo com o Layout (preview) apresentado antes da confecção e finalização da mesma 
de acordo com os itens de “01 a 07”.

Não haverá devoluções de dinheiro, pois, uma vez que todas as etapas de trabalho da obra será 
acompanhada pelo cliente e sendo executadas somente com a autorização e aprovação do mesmo 
através de formulário on-line enviado no e-mail do cliente fornecido no cadastro, e os valores pagos 
cobrirão os serviços assim já executados, e havendo desistência durante o processo de trabalhos, este 
será de acordo o item “D1 a D4” acima já relacionado.

DOS DIREITOS, AUTORIA E CESSÃO

 O autor da obra não concede em hipótese alguma o seu direito moral sobre a obra sendo que seu nome 
deverá estar citado e escrito em todo e qualquer meio de publicação impresso, eletrônico ou virtual 
(internet).
 O autor concede o Direito Patrimonial a título de uso da imagem da obra contratada para as seguintes 
situações:
- Uso publicitário, comercial e industrial por tempo determinado de acordo com a solicitação do cliente, ao 
final deste período e uso de imagem retorna automaticamente para o autor para uso conforme ele julgar 
conveniente comercialmente.

 O usuário que desejar usar a imagem por mais tempo deverá renovar contrato de concessão de uso de 
imagem.
 Caso a obra seja encontrada sendo utilizada de forma que não seja a descrita neste contrato pelo cliente 
ou outro sem a devida e expressa autorização do autor os mesmos estarão sujeitos às penalidades em lei 
de acordo com a lei de direitos autorais.
 As obras confeccionadas em suporte físico como tela, papel, papelão, madeira, ou outro suporte que 
caracteriza uma obra física executada manualmente e não digital e a esta obra terá por finalidade a 
decoração de ambiente residencial, escritórios, clínicas e similares desde que a obra seja para exposição 
e pendurada em parede cuja finalidade seja apenas decorativa, nestas condições a obra passa a ser 
permanentemente do proprietário que adquiriu neste contrato.

O contratante arcará com as despesas de devolução (transporte e envio) da obra ao autor, no final do 
período solicitado nos casos de utilização comercial e Publicitária. Tendo um período de até 05 dias para 
efetuar o envio da mesma, ele e somente ele é o responsável caso haja danos, perdas, extravio e rasura(s) 
na obra, arcando assim com os custos dos mesmos. Isso vale apenas para obras físicas enviada via 
correio, para obra enviada via downloads não é necessário devolução mas prevalece os termos de uso da 
imagem aqui descrita neste documento, caso a mesma seja reutilizada sem a devida autorização do autor 
mediante novo acordo comercial e contratual.

Para obras de arte, tela pinturas que seja para uso decorativo não é necessária devolução, pois se trata da 
aquisição de um bem físico e patrimonial para decoração de ambiente por tempo indeterminado. 

Por ser verdade as informações acima ao clicar no botão enviar do formulário de “obra sob encomenda” 
estou ciente e concordo com as condições aqui descritas.
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