
MARIA CAROLINA VIANA - ME 
 

Rua Monsenhor de Andrade, 112 – Sala 14 – Brás – São Paulo – CEP: 03008-000 

CONTRATO DE PROIBIÇÃO DE USO E VEICULAÇÃO DE IMAGEM 
 
MARIA CAROLINA VIANA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.722.027/0001-90, estabelecida 

na RUA Monsenhor de Andrade, nº 112 – sala 14 – Brás – São Paulo – CEP: 03008-000 neste 

ato denominada CONTRATADA e _______________________________________, portadora 

do RG de nº __________________, inscrita no CPF/MF sob nº 

_________________________________, residente e domiciliado na 
_________________________________________________, neste denominado 

CONTRATANTE, através deste contrato tem entre si justo e combinado o seguinte: 

 
 1.            Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE toma conhecimento que NÃO possui 
autorização do CONTRATADO para a divulgação de: imagem e conteúdo do curso ora 
ministrado, através de toda e qualquer mídia impressa ou digital, bem como divulgação em 
redes sociais e demais grupos de internet. 
 
2. O CONTRATANTE poderá utilizar a imagem pessoal da CONTRATADA apenas  para     
fins de divulgação de participação no EVENTO adquirido em meio analógico ou digital, estando 
proibida a modificação, exibição, veiculação ou reprodução do conteúdo do curso adquirido. 
 
3. O CONTRATANTE permite ao CONTRATADO a utilizar a sua imagem EM REDES 
SOCIAIS ou na forma que melhor lhe aprouver, através de qualquer método ou meio de 
exibição, utilização e distribuição da imagem tais como, bem como sua disseminação via 
Internet, sem limitação de tempo ou do número de utilizações/exibições, em território nacional, 
através de qualquer processo de transporte de sinal ou suporte material existente conforme 
expresso na Lei 9.610/98 (Lei de Direitos Autorais). 
 
4  O CONTRATANTE, neste ato, declara expressamente que a sua imagem e/ou voz não 
possuem nenhuma proibição ou impedimento no sentido de sua publicação e divulgação. 
 
5.  A presente autorização é dada a título gratuito. Não será devida pelo contratado 
qualquer remuneração ao contratante pela utilização dos direitos ora autorizada. Não se 
permite qualquer utilização da imagem e/ou da voz diversas das estipuladas neste Termo, nem 
sob qualquer hipótese para usos comerciais.  
 
6. O CONTRATANTE neste ato tem conhecimento que o local onde as aulas serão ministradas 
são monitoradas por câmeras, e que estarão sendo captadas imagens e sons do local, com o 
que desde já concede a ampla e total permissão. 
 

 
São Paulo___ de ___________ de 2018 

 
 
___________________________        _______________________ 
 CONTRATANTE      CONTRATADO 
 
 
Testemunhas1:_____________________      2:________________________ 
NOME:           NOME: 
RG:           RG: 
 


