ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
GABINETE DO SECRETÁRIO
DIRETORIA DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DA IMAGEM E VOZ
Eu,_______________________________________________, nacionalidade, estado civil,
do lar, profissão, portador da cédula de identidade nº
, inscrito no CPF sob
o nº
, autorizo à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
Sustentável - SDS, o uso da minha imagem e voz do meu filho(a)
______________________________________________para
fins
de
divulgação,
reprodução e publicidade, nos termos da lei e das cláusulas que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA
A
SDS,
livre
de
quaisquer
ônus
para
com
o
_______________________________________________, poderá utilizar-se de sua
imagem e voz para fins exclusivos de divulgação da Secretaria e suas atividades
vinculadas, podendo, para tanto, reproduzi-la, publicá-la ou divulgá-la junto à Internet,
jornais e todos os meios de comunicação e mídia, públicos ou privados.
Parágrafo único. Em nenhuma das hipóteses, poderá a imagem e a voz ser utilizadas de
maneira contrária à moral, aos bons costumes ou à ordem pública.
CLÁUSULA SEGUNDA
A presente cessão confere à SDS, segundo sua conveniência, o direito de publicar,
reproduzir ou divulgar a referida imagem e voz em todos os meios de comunicação e
mídia públicos ou privados. A não publicação, reprodução ou divulgação da imagem e voz
não restabelece ao _______________________________________________ os direitos
cedidos, exceto mediante novo ajuste escrito entre as partes.
CLÁUSULA TERCEIRA
O presente instrumento obriga as partes contratantes, seus herdeiros e sucessores a
qualquer título.
CLÁUSULA QUARTA
As partes declaram ser pessoa jurídica e pessoa física independentes entre si, de forma
que nenhuma disposição deste instrumento poderá criar qualquer vínculo societário ou
empregatício entre ambas.
CLÁUSULA QUINTA
Fica eleito o foro da Comarca de Florianópolis, SC, com renúncia expressa a qualquer
outro, por mais privilegiado que o seja, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do
presente instrumento.
CLÁUSULA SEXTA
A divulgação da imagem/voz é gratuita, ou seja, não há oneração financeira.
CLÁUSULA SÉTIMA
É necessário apresentar junto ao Termo de Cessão cópia legível dos documentos
pessoais do cedente, em se tratando de pessoa menor de idade, além dos documentos
do menor, é imprescindível a documentação legível de seu representante legal, sendo
que, em ambos os casos a assinatura utilizada no Termo de Cessão deverá corresponder
com a assinatura constante no documento de identificação.
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E, por estarem justos e acordados, firmam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo identificadas.
Local e data

______________________________________________
Responsável

_______________________________________________
Testemunha 1

________________________________________________
Testemunha 2
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