
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito: 
 
Eu,  _____________________________________________________________(nome civil completo), _______________ 
(estado civil), ______________ (profissão), portador do RG n° ___________, CPF n° _____________, residente e domiciliado 
à __________________________________________________________________________, doravante designado 
"Participante”, 
 

autorizo a FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, torre Eudoro Villela, 6º 
andar, CEP 04344-902, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 59.573.030/0001-30, 
doravante designada ITAÚ SOCIAL, a utilizar meus direitos de personalidade nos seguintes termos: 
 
1. Autorizo irrevogável e irretratavelmente a ITAÚ SOCIAL a utilizar minha imagem, nome civil, voz, demais características 
físicas, entrevistas e depoimentos (conjuntamente “Direitos”), captadas pela ITAÚ SOCIAL ou por terceiros por meio de 

qualquer processo de captação de imagens, de sons, ou de imagens e sons, inclusive por meio de fotografias, obras 
audiovisuais, impressos ou qualquer processo assemelhado. 
 
1.1. A Autorização do item 1 supra abrange, inclusive, mas não se limitando, o uso dos Direitos em quaisquer materiais, 

suportes, ações, produtos, mensagens ou quaisquer outros recursos, inclusive em quaisquer sites da internet (inclusive 
sites da ITAÚ SOCIAL), displays, banners, jingles, mensagens e conteúdo para celular e computadores de mão, correio 
eletrônico, fotografias, obras audiovisuais, folders, slides, folhetos, panfletos, fascículos, livros, jornais, revistas, cartilhas, 
press releases, materiais jornalísticos, institucionais, promocionais e/ou publicitários, newsletters, encartes, disquetes, 
fitas de áudio e vídeo, tapes, CD-Rom, DVD, CD, pen drives, televisão (circuitos abertos ou fechados), rádio, cinemas, 
conferências, bases e/ou bancos de dados físicos ou eletrônicos (inclusive bancos de imagens), programas, projetos, 
arquivos de qualquer tipo ou formato, eventos, e em quaisquer outros materiais, suportes e criações intelectuais de 
qualquer natureza da ITAÚ SOCIAL (a seguir “Materiais”). 

 
2. Os Materiais referidos nesta autorização poderão ser divulgados/veiculados/exibidos pela ITAÚ SOCIAL, por si ou por 
terceiros e independentemente de comunicação prévia, em qualquer mídia ou meio físico, virtual ou sonoro, inclusive eletrônico, 
cabo, fibra ótica, fios telefônicos, sistemas de comunicação móvel (inclusive de telefonia celular), satélite artificial, ondas e 
quaisquer outros existentes, bem como distribuídos e ofertados pela ITAÚ SOCIAL, por si ou por terceiros, a quaisquer pessoas, 
sem restrição territorial, de idioma, quantidade de exemplares, tiragens, número de impressões, emissões, transmissões, 
retransmissões, edições, reedições, divulgações e/ou veiculações.  
  
3. A ITAÚ SOCIAL reserva-se o direito de, a seu exclusivo critério e sem qualquer ônus, não utilizar os Direitos, ou utilizá-los 
parcialmente quanto à sua extensão, prazo, formas, territórios. 
 
4. A ITAÚ SOCIAL exime-se de qualquer responsabilidade decorrente do uso indevido por terceiros não autorizados dos 
Direitos ou de quaisquer materiais em que eles estejam incluídos, no todo ou em parte, inclusive mediante sua reprodução e/ou 
divulgação em sites da Internet, incluindo sem restringir, nas mídias sociais e comunidades virtuais. 

 
5. O Participante declara que não existe qualquer contrato, liame ou vínculo de qualquer natureza com terceiros que impeça a 
concessão desta autorização ou implique em qualquer prejuízo ou questionamento para a ITAÚ SOCIAL em razão do presente 
termo, bem como que a concessão desta autorização não viola direitos intelectuais (inclusive autorais e conexos) patrimoniais, 
morais, de personalidade e de sigilo alheios, motivo pelo qual assume toda a responsabilidade perante a ITAÚ SOCIAL e/ou 
terceiros autorizados por este, devendo indenizar a ITAÚ SOCIAL e/ou terceiros, nas perdas e danos oportunamente apurados. 
 
6. A presente autorização é concedida a título gratuito, sem qualquer ônus de qualquer natureza e será válida e eficaz no Brasil 
e fora dele, pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da data de captação dos Direitos, renovando-se automaticamente por iguais 
e sucessivos períodos. Caso o Participante não tenha interesse na renovação dos direitos de uso, deverá comunicar por escrito 
a ITAÚ SOCIAL, até 30 (trinta) dias antes do término do prazo. 
 
7. O Participante tem conhecimento e concede expressa anuência para que a ITAÚ SOCIAL possa autorizar o uso dos Direitos 
e respectivos Materiais à Fundação Itaú Social bem como a qualquer empresa controlada direta ou indiretamente pelo Itaú 
Unibanco Holding S.A. ou a qualquer outra fundação ou entidade que tenha qualquer destas empresas como mantenedoras. 
 
8. Para composição de eventuais litígios, decorrentes do presente Termo, as partes elegem o foro da Comarca da Capital de 
São Paulo, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
 
Este instrumento é assinado em 02 (duas) vias.  
 
__________________, ____ de ________________ de 2019. 
 

 
 

_____________________________________ 
PARTICIPANTE 


