
 

 

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMAGEM E FALA 
 

 

Eu     , 
portador da carteira de identidade nº  , expedido pelo (a)  , inscrito (a) 
no CPF sob o número    residente e domiciliado na 
      doravante denominado(a) 
CEDENTE, outorgo o seguinte TERMO, conforme segue: 

 

O (A) CEDENTE AUTORIZO (A) a SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTAÇÃO, com sede  na 
Av. Bento Gonçalves, 9500 Bloco 4 Prédio 43412 Sala 219 – Agronomia - Porto Alegre/RS CEP 
91509-900, inscrita no CNPJ sob o No. 29.532.264/0001-78, (“SBC”) a fotografar e / ou gravar 
minha imagem e fala durante a XX ESCOLA REGIONAL DE COMPUTAÇÃO BAHIA - ALAGOAS 
– SERGIPE (ERBASE2020), de 26 a 30 de outubro de 2020 usando qualquer meio disponível 
(coletivamente "Materiais"). A SBC terá o direito, mas não a obrigação, de usar os Materiais, no 
todo ou em parte, sem restrição para fins promocionais, de publicidade e/ou pesquisa, de qualquer 
maneira ou mídia agora conhecida ou posteriormente desenvolvida em todo o mundo. Autorizo 
ainda a SBC a reproduzir, copiar, exibir, publicar ou distribuir esses Materiais e/ou meu nome, 
semelhança, voz, declarações e informações biográficas, conforme incluídas nos Materiais ou 
relacionadas aos Materiais (coletivamente, “Direitos de Publicidade”). Para esse fim, concedo 
voluntariamente à SBC em caráter irrevogável e perpétuo, direito mundial isento de royalties, em 
todas as mídias (agora conhecidas ou desenvolvidas posteriormente) para atribuir, licenciar, usar, 
publicar, editar, adaptar, modificar, alterar, reproduzir, distribuir, transmitir, exibir, direitos autorais, 
criar trabalhos derivados ou outros e; explorar os direitos de publicidade, para uso comercial ou 
não comercial e sem compensação para mim, em todas as suas modalidades e, em destaque, das 
seguintes formas: (I) vídeo; (II) site da SBC – www.sbc.org.br; (III) relatório anual; (IV) programas 
de televisão, rádio, reportagens para jornais e revistas; (V) redes sociais (Facebook, Youtube, 
Instagram e Twitter); entre outras peças de comunicação, por período indeterminado. Entendo que 
não terei direito de aprovação, reivindicar qualquer compensação ou reivindicar compensação 
decorrentes da alteração, distorção ou efeito ilusório ou uso em qualquer forma composta dos 
meus Direitos de Publicidade ou uso dos Materiais pela SBC. Também concordo que a SBC será 
a proprietária exclusiva dos Materiais e de quaisquer obras que ela  crie utilizando os Materiais ou 
meus Direitos de publicidade. 
O presente Termo é firmado, sem qualquer restrição de prazo, a título gratuito, pelo que 
pagamento algum será devido pela SBC ao CEDENTE ou a terceiro, ainda que herdeiro, a 
qualquer tempo e título, em face do que estabelece esse Termo. 
Por meio deste, permanentemente, de forma irrevogável, e para sempre isento a SBC de 
qualquer responsabilidade decorrente dos referidos usos, incluindo reclamações relacionadas a 
perdas, danos, direito de publicidade ou privacidade, endosso ou patrocínio falso, difamação ou 
representação sob uma luz falsa. Além disso, com o entendimento de que o conteúdo referido 
como Materiais é de minha autoria, também renuncio e libero a SBC de quaisquer reclamações, 

posto que representa exclusivamente a minha opinião e não necessariamente a posição da SBC. 
Além disso, reconheço e concordo que eu (ou meus pais ou responsável legal abaixo, se tiver 
menos de 18 anos de idade) tenho pelo menos 18 anos de idade, tenho pleno direito e  
autoridade para assinar esta versão e entendo que ela serve como uma garantia legal e renúncia 
de acordo com a lei aplicável. 
A SBC se compromete a não utilizar as imagens e sons captados fora das condições 
estabelecidas neste Termo, limitando sua responsabilidade a elas. 
E por estarem justos e acertados, firmam o presente TERMO DE AUTORIZAÇÃO para que 
surtam imediatamente os seus efeitos jurídicos. 

 

Porto Alegre, de setembro de 2020 
 
 
 

[NOME] 
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Título do artigo:  

Link no YouTube para 
o vídeo da sua 
apresentação: 

 

 
 

 

 


