
  
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E NOME 

 

Eu,_________________________________________________________, estado   
civil __________________, profissão _________________________, portador(a) da carteira       
de identidade nº _________________, órgão expedidor ____________, e do CPF/MF nº           
___________________, residente e domiciliado(a) à     
___________________________________________________________________________
_____________ (endereço completo, cidade e estado), CEP_____________, natural de         
_______________________ autorizo, de forma expressa, o uso e a reprodução da minha            
imagem por foto ou vídeo, nome e voz, já captadas, por tempo indeterminado, no Brasil ou                
no exterior, em favor do projeto CRIAÇÕES EM DANÇA BA 2021, que atualmente é              
administrado por CRISTINA DE AMADO CASTRO, residente e domiciliada à Rua Aracaju,            
34, Barra, Salvador - BA, 40140360, inscrita no CPF sob o n.º.27151778520. 

Esta autorização vale para todas as modalidades de utilização, válida no Brasil e no              
exterior, em todas as mídias, formatos e veículos de comunicação, digitais ou não, incluindo,              
mas não se limitando a, por exemplo: transmissão e retransmissão através de, televisão,             
satélite, celular, internet e rádio; a disponibilização através de redes de computadores, como             
internet, intranet, e-mail, telefonia, banco de dados e similares; a exibição localizada em             
eventos, painéis, telões, cinema, displays e painéis impressos. São permitidas ainda a            
reprodução total ou parcial da obra para fins de divulgação do projeto. A presente autorização               
engloba igualmente qualquer alteração da imagem para uso em obra composta, utilização em             
institucional, publicitária ou não, mala-direta e promoções em todas as mídias, formatos e             
veículos de comunicação, digitais ou não. 

Declaro ceder os direitos de uso da obra e de uso de imagem sobre o projeto Criações                 
em dança BA 2021, premiado no Edital nº 03/2020 e de suas entregas, pelo período de 24                 
meses, ao aceitarem a premiação, nas modalidades previstas no inciso I, art. 29 da Lei nº                
9.610/98, sem ônus e sem necessidade de autorização prévia 

Declaro autorizar o uso da imagem relacionada a presente premiação e projeto            
selecionado na divulgação das ações de execução do PROGRAMA ALDIR BLANC BAHIA; 

Declaro ser detentor (a) dos direitos autorais sobre os elementos contidos na obra, ou              
tendo autorização de uso dada pelo (a) autor (a) dos referidos elementos. Desta forma, isento               
o CRIAÇÕES EM DANÇA BA 2021, equipe de produção e patrocinadores de toda e              
qualquer responsabilidade civil e criminal, e ainda reclamações de terceiros, que possam vir a              
ocorrer em caso de contestação e/ou plágio sobre o uso da mesma.  

 



  
 
 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito               
sem que nada haja a ser reclamado a qualquer título que seja sobre direitos à obra, minha                 
imagem, nome e/ou voz ou a qualquer outro. 

  

 

______________________________________________________________________, BA. 
 

(Local) 

 

 

_________________ de _______________________________________________ de 2021. 
 

(Data) 

 

 

___________________________________________________________________________ 
 

(Assinatura a punho) 

 


