
AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ E TERMO DE RESPONSABILIDADE

Pela presente autorização de uso de imagem e voz e termo de responsabilidade, 

Nome:

Data de Nascimento:

Representante Legal:

Nacionalidade:

Estado civil:

Profissão:

RG nº:

CPF nº:

Residente e domiciliado:

AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA SUA IMAGEM E VOZ à FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II,

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 50.016.039/0001-75, com

sede à  Rua  João  Paulo  II,  s/n.  º,  Alto  da  Bela  Vista,  Cachoeira  Paulista/SP,  em

decorrência  da  participação  no  “Aprofundamento  Sede  Santo,  porque  Eu  Sou

Santo”; “Programa Educar na fé” “Programa Cantinho da criança, Plataformas

digitais”.

O presente instrumento particular de autorização é celebrado a título gratuito, podendo

a gravação acima ser transmitida pelo Sistema Canção Nova de Comunicação (Rádio,

TV, Internet, IPTV, e WEBTV) por todo território nacional e internacional, no todo ou

em parte, de forma “ao vivo” ou gravada, podendo ser reexibido a qualquer tempo

conforme grade de programação da Fundação João Paulo II ou de suas emissoras

afiliadas ou coligadas.

A FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II  está autorizada, gratuita,  a fixar todo ou parte, do

conteúdo de sua participação, acima mencionada, em CDs, DVDs, CDs-ROM, Mds,

Ringtones, Mobile,  SMS e quaisquer outras modalidades de utilização, existente ou

que venham a ser inventada, podendo a autorizada divulgar, distribuir e comercializar

tais fixações, sem que qualquer retribuição pecuniária seja devida ao Autorizante.

Poderá ainda a Fundação João Paulo II utilizar a imagem e voz, neste instrumento

autorizadas, para o fim de publicidade e divulgação.

O Autorizante toma ciência neste ato que a sua participação no Sistema Canção Nova

de Comunicação mantido pela FUNDACAO JOAO PAULO II deve ser pautada pela:

a. Promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, religião,

classe, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;



b. Ausência de propaganda ou alusão a produtos, práticas e serviços que possam

ser nocivos à saúde e ao meio ambiente;

c. Preferência às finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas;

d. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família;

e. Impossibilidade  legal  e  ética  de  realização  de  propaganda  política  ou  de

difusão de opiniões favoráveis ou contrárias a qualquer partido político, seus

órgãos,  representantes  ou  candidatos,  ressalvado  o  disposto  na  legislação

eleitoral.

f. Vedação de qualquer ofensa a moral familiar pública, ou aos bons costumes; e

g. Vedação de atitudes ou palavras com fins, diretos ou indiretos,  de caluniar,

injuriar  ou difamar os Poderes Legislativos,  Executivo ou Judiciário  ou seus

respectivos membros;

O Autorizante declara, para todos os devidos fins, que leu o presente documento, que

compreendeu  todas  as  orientações  sobreditas  e  que  com elas  concordou  na  sua

integralidade, responsabilizando-se, única e exclusivamente, por seus atos e palavras.

Eventual  ato  do Autorizante  em desalinho  com os preceitos  acima indicados  será

passível  de  todos  os  mecanismos  de  edição  e  controle  de  corte  editorial,  não

extinguindo, contudo, a possibilidade da Instituição mantenedora do Sistema Canção

Nova de pleitear, extrajudicial ou judicialmente, o respectivo direito de indenização nos

casos em que sejam consubstanciados prejuízos legais, morais ou éticos ao Sistema

de Comunicação, ao seu público ou à terceiro interessado.

Por  fim,  na  hipótese  da  Fundação  João  Paulo  II  ser  demanda  judicial  ou

extrajudicialmente por conta dos atos e palavras do Autorizante manifestadas em seu

Sistema de Comunicação, concorda o mesmo em assumir, integralmente, todos os

custos necessários à ampla defesa da Instituição Fundacional, compreendendo, mas

não  se  limitando,  a:  custas  processuais,  honorários  advocatícios  e  despesas  com

deslocamentos.

O  presente  instrumento  particular  é  celebrado  em  caráter  definitivo,  irretratável  e

irrevogável,  obrigando as partes por si  e  por seus sucessores a qualquer  título,  a

respeitarem integralmente os termos e condições estipuladas no presente instrumento.

Cachoeira Paulista, ____ de ___________ de 20___.

___________________________
AUTORIZANTE

Representante Legal


