DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, NOME E VOZ

Eu,_______________________________________, nacionalidade ______________________,
estado civil ________________, portador da Cédula de identidade RG nº.__________________ ,
inscrito no CPF/MF sob nº _________________________________, residente à Av/Rua
___________________________________
,
nº.
_________,
município
de
________________________________/São Paulo.
AUTORIZO ___________________________________ (nome do participante), inscrito (a) no
Concurso Cultural Prêmio Bem Envelhecer, a captar, gravar, fixar, armazenar, dispor e veicular
imagem, som de voz e quaisquer sinais distintivos de sua personalidade (“Imagem”), através de
processos audiovisuais (“Vídeos”), sobre o tema de discrimanção etária contra o idoso, e cedo ao
participante (acima referido) do Concurso Cultural Prêmio Bem Envelhecer, de forma irrevogável e
irretratável, todos os eventuais direitos autorais e/ou conexos decorrentes de sua participação,
interação e/ou performance realizada durante a entrevista que fará parte do Concurso Cultural
Prêmio Bem Envelhecer, assim como os direitos sobre as Imagens captadas, ficando o
participante, e consequentemente a equipe organizadora do Prêmio Bem Envelhecer,
plenamente autorizados a se utilizar livremente dos Vídeos contendo ou não a Imagem, assim
como de quaisquer elementos captados, de forma total e/ou parcial, em quaisquer meios e/ou
mídias aptas à reprodução de imagens e sons, conjugados ou não, pelo prazo máximo de
proteção legal definido na Lei de Direitos Autorais, sem limite de prazo, território e/ou número de
exibições, razão pela qual declara que todos os direitos autorais patrimoniais sobre os Vídeos e
quaisquer outros materiais produzidos a partir dos materiais brutos captados contendo ou não a
Imagem serão de titularidade única e exclusiva do participante do Concurso Cultural Prêmio
Bem Envelhecer e dos Organizadores do Prêmio Bem Envelhecer, e/ou de qualquer terceiro
por eles indicados, os quais poderão destes se utilizar comercialmente ou não, assim como para
fins institucionais e/ou promocionais. E ainda, com esta autorização garante que o participante
do Concurso ceda, o direito de uso de imagem, que lhe é cedido por este documento,
exclusivamente, aos Organizadores do Concurso Cultural Prêmio Bem Envelhecer (Projeto
Velho Amigo, INTemSA – Interfaces Psicológicas em Saúde – e Rede-Comunidade de Inovação
Social) para ser utilizada para fins do Concurso Cultural, bem como de pesquisa científica a este
vinculado.
2) O participante do Concurso Prêmio Bem Envelhecer e seus Organizadores poderão, por si e/ou
através de terceiros, a seu critério, utilizar ou não a Imagem no Concurso Cultural; em pesquisa
científica; em evento de premiação do Concurso Cultural e/ou em quaisquer materiais
relacionados ao Concurso, como “traillers” e quaisquer outros materiais promocionais, de
divulgação, publicidade e/ou “marketing” do Concurso; em ações de “merchandising” e “product
placement”; e materiais de promoção e publicidade (inclusive impressos), incluindo os estudos
relacionados ao Concurso.
3) A Imagem poderá ser utilizada (o que inclui poder ser reproduzida, editada, tratada e adaptada,
sincronizada, sonorizada, exibida, publicada, comercializada, distribuída, explorada, incluída em
base de dados, armazenada e de qualquer outra forma utilizada pelos Organizadores do
Concurso Prêmio Bem Envelhecer), no todo ou em parte, em materiais, produtos e obras dele
derivados e/ou baseados, em todas as mídias, tangíveis ou intangíveis, independente de meios,
formatos e suporte atualmente conhecidos, em fase de pesquisa ou por ser desenvolvidos, em
todo o Universo, pelo prazo máximo permitido pela legislação autoral vigente (Lei brasileira nº
9.610/98) até que os direitos outorgados passem para domínio público (obra audiovisual em 70
anos contados de 1º de janeiro do ano seguinte à sua exibição pública), tudo sem limite de vezes
de exibição/utilização.
4) A utilização da Obra, materiais, produtos e obras dela derivados e/ou relacionados, incluindo
aqueles indicados no item “2” supra (contendo ou não a Imagem), poderá ocorrer, no conjunto ou
separadamente, entre outros, por exibições públicas de qualquer natureza (ex: eventos; shows de
palco, parques; estabelecimentos voltados a qualquer forma de comércio; meios de transporte;
hospitais); por todas as formas de vídeos caseiros, homevideo, inclusive para locação, venda,
DVD (vídeo disco digital), Blue-Ray, EST, disk laser, VOD (vídeo-on-demand), NVOD (near videoon-demand), SVOD (subscription video-on-demand), TVOD (transacional vídeo-on-demand),
MovieBeam, Vídeo CD, mini-CD, sing-a-longs, etc.; por todas as formas de televisão, qualquer

que seja o módulo da remessa ou tipo (incluindo, mas não se limitando a satélites, cabo, fibra
ótica, serviços de video-on-demand, pay-per-view, difusão HD TV, TV grátis, TV paga, via serviços
de computador, via Internet, via plataforma digital, ou qualquer combinação destes); por produtos
de televisão pessoais, filmadoras pessoais, serviços de smart TV, servidores domésticos,
filmadoras digitais, etc. (não se limitando a TIVO™, Replay TV™, Slingbox, etc.); por qualquer
exploração por meio de “video game”; por todos os meios de internet; por todas as formas de
multimídia e de comercialização, transmissão e distribuição de áudio e de fonogramas (não se
limitando a CDs (discos compactos), cassetes de áudio, discos de áudio, Fitas Digitais de Áudio
(DAT), MP3 e outros tipos de compressão de áudio), que poderão ser executadas por quaisquer
meios, públicos ou privados; todas as formas de produtos de computador e usos (não se limitando
a CD-ROM, CD-I, DVD-ROM, Internet e todos os serviços on-line a este associados, todos os
formatos interativos, equipamentos de solid state, etc.); e todos os equipamentos de comunicação
móveis, não se limitando a telefones, assistentes digitais pessoais (PDA’s), pagers, e-mails com
ou sem fio e similares; por todos os meios de mídia impressa e mídias eletrônicas (incluindo ebook, no caso de obra literária), materiais impressos.
5) O CEDENTE declara que a presente autorização se dá a título gratuito, sem qualquer
ônus e a título definitivo, em caráter irrevogável e irretratável, podendo o (a) participante do
Concurso Cultural Prêmio Bem Envehelhecer ceder os direitos ora autorizados aos
Organizadores do Concurso Cultural Prêmio Bem Envelehcer, a título gratuito ou oneroso,
sem necessidade de consulta, desde já autorizada a tanto.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que
nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e
assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma.
6) Eventuais dúvidas e litígios daqui oriundos serão dirimidos no Foro da Comarca de São Paulo,
Capital, eleito com renúncia a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam.

São Paulo, ____ de ______________ de 2017.

__________________________________________
ASSINATURA

Nome:
Telefone p/ contato:

