
 
   

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ, PRODUÇÃO TEXTUAL 

E/OU DESENHO 

Pelo presente termo, autorizo (autorizamos) que o Colégio São Vicente de Paulo, 

mantido pela Associação da Irmandade de São Vicente de Paulo, instituição confessional 

católica, com sede na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Miguel de Frias, nº 

123, CNPJ nº 30.081.012/0001-59, utilize a imagem e/ou voz do(a) aluno(a), obtidas durante e/ou 

para cerimônia de formatura, que ocorrerá em ........................ de 2021, sem qualquer 

remuneração devida para tanto, e em consonância com o artigo 20 do Código Civil Brasileiro. 

A presente autorização diz respeito também ao uso de texto e/ou desenho elaborados 

pelo(a) aluno(a) para o fim acima indicado. 

Registra-se que a presente autorização abarca o uso por prazo indeterminado, tantos nos 

meios impressos, como em sites, redes sociais e nos demais formatos de mídia on-line. O uso ora 

autorizado poderá ocorrer tanto para divulgação/publicidade, como também para mero registro 

fotográfico, com natureza de arquivo, sendo certo que nada será devido para tanto. Neste sentido, 

a divulgação em redes sociais e sites será apenas e tão somente das fotos de registro da 

cerimônia de formatura. 

Por oportuno, também resta consentido o tratamento, no todo ou em parte, dos dados 

pessoais coletados, com o único e exclusivo intuito de permitir o uso mencionada. O Colégio 

observará estritamente os termos constantes na Lei nº 13.709/2018, responsabilizando-se 

integralmente pelo tratamento devido de todos os dados fornecidos e apurados, sobretudo aqueles 

conceituados no inciso II, art. 5º da referida Lei. 

Por último, por meio da presente Declaração, dispenso (dispensamos) a inspeção ou 

aprovação do material descrito acima, bem como o seu uso, sendo certo que o uso observará as 

presentes disposições a legislação incidente. 

Niterói, __________________________________ de 2021 

Responsável (Responsáveis) / Contratante (Contratantes)   

ALUNO(A) ________________________________________ 

__________________________________________________ 

Nome: 

Grau de parentesco: 

CPF: 

Telefone: 

E-mail: 

________________________________ 

Nome: 

Grau de parentesco: 

CPF: 

Telefone: 

E-mail: 


