
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E OUTRAS AVENÇAS

Eu, Suze de Oliveira Piza, portador(a) do RG nº 204738805 e inscrito(a) no CPF sob o
nº 14788081873, residente e domiciliado(a) na Cidade de São Paulo, Estado de SP,  
no País Brasil, na Rua Breno Ferraz do Amaral, 125, Ipiranga, CEP 04124020, e-mail 
suzepiza@gmail.com (a “Parte Autorizadora”),

AUTORIZO

EDITORA  E  LIVRARIA  CONHECIMENTO  LIBERTA  LTDA.,  sob  nome  fantasia
INSTITUTO CONHECIMENTO LIBERTA, sociedade empresária limitada, com sede
na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Alameda Terracota, nº
215,  conjunto  1.511,  Cerâmica,  CEP  09531-190,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº
36.328.207/0001-37 (“Parte Autorizada”)  a fazer uso de  minha imagem, voz,  nome
civil, nome artístico e dados biográficos, bem como a reproduzir por escrito trechos de
minhas  falas  e  discursos  realizados  durante  as  atividades  do  projeto  denominado
“Instituto  Conhecimento  Liberta”  (em  conjunto  ou  isoladamente,  o  “Conteúdo
Autorizado”), mediante a observação das seguintes condições:

1. A presente autorização é concedida  a título  de pagamento  no valor  de R$
700,00 por aula, sendo uma aula por semana, por 10 semanas consecutivas, sendo
pago até dia 10 de cada mês posterior as aulas, abrangendo todo território nacional e
internacional, para fins de divulgação do projeto “Instituto Conhecimento Liberta” e de
realização de atividades relacionadas ao referido projeto, pela Parte Autorizada. 

2. A Parte Autorizada pode praticar os seguintes atos relacionados ao Conteúdo
Autorizado:

a) Captar  o  Conteúdo  Autorizado  por  intermédio  de  qualquer  instrumento,
mecanismo ou meio tecnológico disponível para tanto;

b) Editar,  reeditar,  tratar,  modificar,  alterar,  recortar,  compilar,  agrupar  ou  de
qualquer outro modo dispor do Conteúdo Autorizado para compor os seus materiais de
divulgação, educacionais e didáticos;

c) Armazenar o Conteúdo Autorizado em qualquer meio ou formato disponível de
armazenamento, seja em banco de dados, servidores internos ou externos, de forma
íntegra ou fracionada;

d) Transferir,  migrar,  deslocar  ou  alterar  o  formato  ou  extensão  do  Conteúdo
Autorizado, e

e) Utilizar,  reproduzir,  publicar,  veicular,  distribuir  e  impulsionar  o  Conteúdo
Publicitário Previamente Autorizado, sendo trechos das aulas, por meio de anúncios
impressos ou digitais,  em mídias ou veículos de comunicação de massa, websites,
blogs, redes sociais e/ou aplicativos, computadores pessoais, celulares ou qualquer
outro dispositivo capaz de reproduzir, armazenar, compartilhar, editar ou receber tal
conteúdo.
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f) Os  conteúdos  didáticos  dos  cursos  serão  armazenados  e  disponibilizados
apenas aos alunos que possuem acesso a plataforma da Parte Autorizada.

2. A  Parte  Autorizada  poderá  utilizar  o  Conteúdo  Autorizado  em atividades  e
materiais  relacionados  ao  Projeto  “Instituto  Conhecimento  Liberta”,  exclusivo  para
alunos independentemente de possuírem finalidade gratuita,  comercial  ou lucrativa,
sem que seja devido qualquer tipo de pagamento ou remuneração adicional à Parte
Autorizadora. 

3. A Parte Autorizadora se resguarda o direito de pleitear a cessação de qualquer
forma de uso, modificação e/ou adaptação do Conteúdo Autorizado que entenda violar
ou prejudicar sua imagem, honra, boa fama e/ou respeitabilidade. Nessa hipótese, a
Parte Autorizada poderá optar, a seu exclusivo critério, por, dentro de até 30 (trinta)
dias contados do recebimento de tal solicitação da Parte Autorizadora, (i) cessar o uso
do Conteúdo Autorizado, ou (ii) realizar as modificações e/ou adaptações do Conteúdo
Autorizado requeridas pela Parte Autorizadora.

4. A Parte  Autorizadora  declara  que é  a  única  e  exclusiva  titular  dos  direitos
autorais  referentes  às  obras  intelectuais  eventualmente  utilizadas  no  Conteúdo
Autorizado ou que obteve as autorizações necessárias para utilizá-las e cedê-las nos
termos  aqui  previstos,  eximindo,  desde  já,  a  Parte  Autorizada  de  qualquer
responsabilidade  caso  o  uso  do  Conteúdo  Autorizado  venha  a  violar  direitos  de
terceiros.

5. Poderá  a  Parte  Autorizada,  a  qualquer  tempo,  inclusive  após  iniciada  ou
concluída a coleta do Conteúdo Autorizado, interromper a produção do material ou até
mesmo não o utilizar, a seu exclusivo critério, sem que seja devido qualquer tipo de
reparação ou indenização à Parte Autorizadora.

6. A presente autorização é firmada em caráter irrevogável e irretratável, e obriga
as  partes  por  si,  seus  herdeiros  e  sucessores  a  qualquer  título,  a  respeitarem
integralmente os termos e condições estipulados no presente instrumento.  A Parte
Autorizada poderá ceder livremente o presente, bem como os direitos e obrigações
daqui decorrentes (incluindo o Conteúdo Autorizado), a uma nova pessoa jurídica a
ser  eventualmente  constituída  para  desenvolver  o  projeto  “Instituto  Conhecimento
Liberta”.

7. Para resolver qualquer controvérsia que possa surgir em razão das disposições
desta autorização, Parte Autorizadora e Parte Autorizada elegem o foro da cidade de
São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

São Paulo, 28 de outubro de 2020

__________________________________________________
Nome:                           
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