INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS
COLÉGIO SERÁFICO NOSSA SENHORA DO BRASIL
Avenida Frei Cirilo, 4454-A – Fone: 3274-2112
Cep-60840-285 - Messejana - Fortaleza – Ceará
Reconhecido – Parecer - N° 0477/2019
CNPJ : 14.840.530/0002-33
Inep.: 23066199

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, SOM DA VOZ E/OU NOME DE ALUNO
MENOR DE 18 ANOS PARA FIM ESPECÍFICO
____________________________________________________, nascido(a) no dia____/____/____, menor,
Aluno(a)
Brasileiro(a), neste ato representado ou assistido por seu responsável legal ______________________
____________________________________pelo ALUNO(A), brasileiro(a) profissão: __________________ ,
portador(a) da Cédula de Identidade RG/RNE nº__________________________, e inscrito(a) no CPF/MF
sob o nº___________________________, residente e domiciliado(a) à ____________________________
_____________________________________________________, cidade de ___________________ -___,
podendo ser contatado por telefone no número _________________________, ou por e-mail no endereço
____________________________________________, e doravante denominado simplesmente de
“AUTORIZANTE”, na melhor forma do direito, de maneira livre, espontânea, sem qualquer vício de
consentimento ou de vontade.
AUTORIZO
O(A) INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS – COLÉGIO SERÁFICO, com sede à Avenida Frei
Cirilo, 4454 A - Messejana, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 14.840.530/0002-33, ou a quem ele(a)
representar, doravante denominado(a) simplesmente de “AUTORIZADO”, a fazer uso da minha imagem,
som da voz e/ou nome, captados em 02 de janeiro de 2021 a 28 de dezembro de 2021, mediante a
observação das seguintes condições:
1. A utilização da imagem, som da voz e/ou nome do menor representado pelo AUTORIZANTE será
permitida para fins publicitários e/ou comerciais, com menção em matérias jornalísticas ou materiais de
divulgação e promoção do AUTORIZADO, e se darão de maneira gratuita, não onerosa, por prazo
determinado, pelo período em que vigorar o contrato de prestação de serviço educacional do AUTORIZADO
com o responsável legal pelo aluno, podendo ser renovado automaticamente conforme a rematrícula do
aluno anual a não ser que as partes se manifestem em contrário conforme item 6.
2. A autorização ora concedida se estenderá a eventuais parceiras, sociedades de propósitos específicos,
outras empresas do mesmo grupo econômico do AUTORIZADO, mesmo que futuras ou provenientes de
fusões, aquisições, incorporações, cisões ou qualquer outra operação societária que possa alterar a
estrutura atual do AUTORIZADO em razão de suas atividades, desde que ainda sob a égide da relação de
contrato de prestação de serviços educacionais renovado anualmente através da rematrícula.
3. O AUTORIZADO poderá praticar os seguintes atos relacionados com o a imagem, som da voz ou nome
do menor representado pelo AUTORIZANTE:
a) Captar por intermédio de qualquer mecanismo ou meio tecnológico disponível para tanto;
b) Editar, reeditar, tratar, modificar, alterar, recortar, compilar, agrupar ou de qualquer modo
complementar o conteúdo captado;
c) Transferir, migrar, deslocar, alterar ou de qualquer forma mudar o formato ou extensão do suporte ao
qual o conteúdo tenha sido capturado;
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d) Transmitir o suporte que contenha conteúdo autorizado através de qualquer meio, seja eletrônico,
digital, magnético, fibra ótica, ou qualquer outro que venha a ser inventado;
e) Armazenar, agrupar ou de qualquer forma organizar o suporte em que esteja inserido o conteúdo
autorizado, seja em banco de dados, servidores internos, externos, de maneira íntegra ou fracionada;
f) Veicular ou distribuir em mídia impressa ou digital, em formato físico ou pela Internet, podendo o
conteúdo autorizado ser disponibilizado em mídias sociais, sites de compartilhamento de imagens, vídeos
ou de arquivo de som, seja através de aplicativos, arquivos executáveis, editáveis ou não, wallpapers (papel
de parede do computador, tablet, smartphone e celular), livros digitais ou audiobooks, seja por intermédio
de computadores pessoais ou portáteis, celulares, smartphones, tablets, ou qualquer outro dispositivo que
possa reproduzir, armazenar, compartilhar, editar ou receber tal conteúdo;
g) Utilizar, reproduzir, publicar ou veicular o conteúdo autorizado, mesmo que em anúncios impressos ou
digitais, em mídias ou veículos de comunicação de massa, desde que esta divulgação esteja relacionada
diretamente com a disseminação de conhecimento, estímulo a cultura, ou ainda na realização de
promoções e eventos que de alguma forma possam passar a mensagem ao público geral sobre o uso do
conteúdo autorizado para fins sociais, educacionais, acadêmicos, históricos ou institucionais.
4. Declara o AUTORIZADO que estão ressalvados os direitos do menor representado pelo AUTORIZANTE
sobre a integridade da sua honra, sua reputação, boa fama ou a respeitabilidade, sendo que o uso de sua
imagem, som da voz ou nome devem ser feitos apenas nos limites acordados, sem de forma alguma expor
o menor ao ridículo, atendendo as leis em vigor no Brasil.
5. O AUTORIZANTE declara que exime o AUTORIZADO de qualquer responsabilidade pelo uso indevido por
terceiros da imagem, som da voz ou nome do menor representado pelo AUTORIZANTE que vier a ocorrer
independente da vontade deste, fora de seu alcance e controle, devido a possibilidade de
compartilhamento de conteúdo em ambientes de terceiros trazida pelas novas tecnologias e pela Internet.
6. Após encerrado o presente Termo, que pode ser revogado a qualquer tempo por quaisquer das partes
com aviso prévio escrito de 30 (trinta) dias, a imagem não será mais utilizada pelo AUTORIZADO com
propósito publicitário ou comercial, sendo mantido seu uso para finalidade institucional e educacional para
fins de registro e acervo histórico, conforme previsto no contrato de prestação de serviços educacionais em
vigor.
7. As partes elegem o foro da Comarca de Fortaleza, Estado Ceará, com expressa renúncia a qualquer
outro, por mais privilegiado possa ser, para dirimir quaisquer questões oriundas do que dispõe o presente
termo.
Fortaleza, _____ de ___________________________ de __________.

________________________________________
[NOME DO REPRESENTANTE LEGAL]
[RG]: ……………………………………………………………….
[CPF]: ………………………………………………………………
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