
   

 
                                       
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM, VOZ E SOM  
 

O(A) Jovem Confraternista, o(a) Coordenador(a) de Juventude 

Voluntário(a) ou o(a) Trabalhador(a) Voluntário(a) que espontaneamente 
se qualificou e aderiu à Ficha de Inscrição da CONJEMAT REGIONAL  

2016, documento que é parte integrante deste termo, considerando os 

direitos assegurados nos incisos V, X e XXVII do art. 5º da Constituição 

Federal, bem assim no art. 20 do Código Civil Brasileiro e demais leis 

aplicadas à espécie, AUTORIZA O EVENTUAL USO DE SUA IMAGEM, 
VOZ E SOM, por parte dos organizadores, para serem utilizadas em 
divulgação de materiais diversos de Comunicação da Confraternização de 

Jovens Espíritas de Mato Grosso – CONJEMAT, destinados ao público em 

geral, evento promovido pela Federação Espírita do Estado de Mato 
Grosso, e está inscrita no CNPJ sob n.º 03.486.511/0001-53, com sede 

na Av. Djalma Ferreira de Souza, 260, Setor Oeste, Bairro Morada do 

Ouro - Cuiabá-MT, CEP 78055-170.  
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o 

eventual uso de imagem, voz e som acima mencionados, em todo 

território nacional e internacional, das seguintes formas: (I) folhetos em 

geral (encartes, banner, painéis, outdoor, mala direta, catálogo etc.); 

(II) cartaz; (III) anúncios em revistas e jornais em geral; (IV) site na 
internet; (V) mídia eletrônica (painéis, vídeos, televisão, cinema, 

programa para rádio e TV, entre outros). O(A) signatário(a) da 

supracitada Ficha de Inscrição* declara que autoriza o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à sua 

imagem, voz, som ou a qualquer outro.  
 

________________/MT, ____ de janeiro de 2016. 

 

 



 

* A Qualificação e assinatura do(a) Jovem Confraternista, do(a) 
Coordenador(a) de Juventude(a) ou do(a) Trabalhador(a) Voluntário(a), 

bem como a assinatura do responsável legal do participante menor de 

idade encontram-se firmadas no Termo de Adesão e Autorização – 
Trabalhadores Voluntários e no Termo de Autorização – Jovens 

Participantes.  

 
 

 

 
 

 

 


