TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO E USO DE PROJETO E OBRAS CORRELATAS, E AUTORIZAÇÃO
PARA PUBLICAÇÃO, REPRODUÇÃO, USO E FRUIÇÃO DE IMAGEM, NOME E SOM DE VOZ.
Declaro, para todos os fins, que a mim pertencem, na proporção que me cabem em razão do regime
de

coautoria,

os

direitos

de

propriedade

intelectual

incidentes

sobre

o

projeto

intitulado

_____________________________________________________________________ (“Projeto”), desenvolvido
para fins de participação na ação Solve for Tomorrow Brasil – 9ª Edição – 2022 (“Concurso”), autorizando para
os devidos fins, a sua divulgação, publicação e uso pela SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., localizada
na Av. dos Oitis, 1460, Distrito Industrial II, Manaus - AM, CEP 69.007-002, inscrita no CNPJ sob o nº
00.280.273/0001-37, telefone (11)5644-6400 / (11)5644-6300 – www.samsung.com.br (“SAMSUNG”) e pelo
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO COMUNITÁRIA – CENPEC, localizada na
Rua Minas Gerais, 228, Consolação, São Paulo - SP, CEP 01.244-010, inscrita no CNPJ sob o nº 57.395.287/000113, telefone (11)2132-9000 - www.cenpec.org.br (“CENPEC”), gratuitamente e em caráter definitivo, de forma
irrevogável e irretratável, sem nenhuma limitação territorial ou no que se refira ao número de utilizações,
podendo ser veiculado em todas as mídias e plataformas atualmente existentes, incluindo, sem limitação, TV
Aberta, Fechada, Por Assinatura, bem como outras formas de acesso condicionado (Free VOD, AVOD, TVOD,
SVOD, Pay-Per-View), internet e mídias alternativas em geral, incluindo redes sociais, divulgação interna,
festivais e eventos, mídia impressa, eletrônica e audiovisual, desde que o uso se dê sem finalidade comercial e
somente com efeito institucional, educativo ou de conscientização em prol da infância. A autorização também
abrange integralmente toda e qualquer obra correlata ao Projeto.
Declaro, ainda, que em virtude desta autorização, a SAMSUNG e o CENPEC não possuem qualquer
responsabilidade por eventuais direitos – patrimoniais e morais – que porventura venham a ser pleiteados por
terceiros, no presente ou no futuro, em juízo ou fora dele, obrigando-me a proceder e arcar com todos os
encargos necessários a uma eficaz defesa, caso tal procedimento venha a ser necessário.
Por fim, autorizo, de forma gratuita, a utilização da minha imagem, voz, nome e demais características
físicas (doravante apenas “Imagem(ns)”) captados pela SAMSUNG e/ou CENPEC durante a minha participação
no Concurso. Dessa forma, autorizo a SAMSUNG e/ou o CENPEC a fotografar, filmar, gravar, captar e/ou de
qualquer outra forma fixar e utilizar todos os elementos da minha Imagem associados ao Concurso para exibição
no Brasil e/ou em qualquer outro país. Ainda, concordo e reconheço que a SAMSUNG e/ou o CENPEC poderão
incorporar, transmitir, distribuir, reutilizar, publicar, republicar, fazer cortes, montagens, alterar e/ou editar
minha Imagem e/ou fazer uso de quaisquer outros recursos técnicos que se façam necessários para a finalização
dos materiais de divulgação do Concurso e sua respectiva transmissão, de acordo com os critérios exclusivos da
SAMSUNG e/ou do CENPEC.
As autorizações concedidas no âmbito do presente Termo perdurarão pelo prazo de 30 (trinta) anos
contados da primeira exibição pública do Projeto ou da minha Imagem, o que ocorrer primeiro, sendo certo que
minha Imagem e o Projeto poderão ser mantidos nos arquivos e base de dados da SAMSUNG e do CENPEC por
prazo indeterminado, podendo ser utilizados por prazo indeterminado para fins históricos.
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Sendo esta minha única, irrevogável e irretratável manifestação de vontade, dou tudo por bom, firme
e valioso.
_______________________, ______ de __________________ de 2022.
___________________________________________ (assinatura)
Nome por extenso:
Endereço:
RG:
CPF:
OBS: Em caso de menor de 18 anos, os dados acima deverão ser preenchidos com os dados do pai e mãe ou
responsáveis legais, além dos dados abaixo:
Nome do menor:
RG (se tiver):
CPF (se tiver):
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