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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  
 
Nome:____________________________________________________________________ 
Identidade (RG): ________________________________ CPF: _______________________ 
Endereço: _________________________________________________________________ 
CEP: ______________________________ Cidade: ___________________ Estado: ______ 
Telefone: _______________________ e-mail: _____________________________________ 
 
Eu, ________________________________________________, concordo e autorizo, gratuita e 
expressamente, a utilização de minha imagem, nome, retrato e demais características físicas (“Imagem”), pela 
JINKINGS EDITORES ASSOCIADOS LTDA., editora de nome fantasia “Boitempo”, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 00.558.458/0001-60, com sede na Rua Pereira Leite, 373, CEP 05442-000, São Paulo, SP (“Boitatá”), 
para os fins de edição e promoção do livro A DEMOCRACIA, (“Obra”), sendo que: 
 
1. Concordo e reconheço que a Boitatá poderá usar, editar, incorporar, transmitir, distribuir, reutilizar, 
publicar, republicar, fazer cortes, montagens, alterar minha Imagem e/ou fazer uso de quaisquer outros recursos 
técnicos que se façam necessários para a produção da Obra, sua comercialização e transmissão em qualquer uma 
das modalidades de comunicação ao público, para qualquer propósito e de qualquer forma, de acordo com a 
escolha exclusiva da Boitatá.  
 
2. Concordo e reconheço que a Obra poderá ser distribuída, comercializada, transmitida, retransmitida, 
reproduzida e/ou de qualquer outra forma exibida e/ou veiculada em quaisquer veículos de mídia. 
 
3. A minha Imagem e a Obra poderão ser utilizadas, em qualquer hipótese, por toda e qualquer forma e 
processo de comunicação ao público, independentemente do suporte material e processo de transporte de sinais 
(analógicos e/ou digitais), estes existentes e/ou que venham a ser criados, tais como, mas, não limitado a: livros 
impressos, cartazes, revistas, websites, CD-Rom, CDI, DAT, DVD, BLU RAY, suporte de computação gráfica 
(todos estes entendidos como suportes materiais), via uso de satélites artificiais, MMDS, cabo, radiodifusão e 
outros meios físicos e aéreos (todos estes entendidos como processos de transporte de sinais). 
 
4. Eu autorizo, ainda, a utilização de minha Imagem para a confecção de chamadas de envolvimento, bem 
como de material promocional, publicidade e propaganda destinado à divulgação e promoção da Obra. 
 
5. A presente autorização é válida por prazo indeterminado e irrevogável, sendo que minha Imagem poderá 
ser usada por um número ilimitado de vezes e mantidas nos arquivos e base de dados da Boitatá por prazo 
indeterminado, podendo ser utilizadas por prazo indeterminado para fins históricos.  
 
6. Este termo é firmado a título gratuito, nada sendo devido a mim pela Boitatá e/ou por terceiros pela 
concessão da presente autorização. 
 
7. Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo para solucionar qualquer divergência 
proveniente deste Termo de Autorização. 
 
E, sendo esta a mais pura expressão de minha vontade e/ou de meus representantes legais, assino o presente 
Termo de Autorização, em 1 (uma) via. 
 
 
 
............................, ........ de ................ de ....................... 
 
 
Ass.: _____________________________________________ 
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