
TERMO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM E VOZ

Assinatura do(a) Licenciante

cede neste ato o direito de uso de sua voz e imagem às empresas PINPAG, representadas pelas pessoas jurídicas ESMERALDA SERVIÇOS 
DIGITAIS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Niterói, nº 400, Conjunto nº 1003, Centro, Município de São Caetano 
do Sul, Estado de São Paulo, CEP 09510-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.768.068/0001-18,  AMETISTA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., 
pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Niterói, nº 400, Conjunto nº 1001, Centro, Município de São Caetano do Sul, Estado 
de São Paulo, CEP 09510-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.768.534.0001-65, DIAMANTE SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., pessoa 
jurídica de direito privado, com sede na Rua Niterói, nº 400, Conjunto nº 1002, Centro, Município de São Caetano do Sul, Estado de São 
Paulo, CEP 09510-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.803.384/0001-83, e, SAFIRA SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Niterói, nº 400, Conjunto nº 1004, Centro, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, 
CEP 09510-200, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.803.403/0001-71, doravante demoniadas conjuntamente PINPAG.

Nome:

Nacionalidade:

Estado Civil:

Profissão: RG: CPF/MF:

Endereço: Nº: Municipio: Estado:

como representante legal da empresa:

Empresa:

Pelo presente termo particular de permissão de uso de imagem e voz, de um lado, como LICENCIANTE:

CNPJ/MF:

Endereço: Nº: Municipio: Estado:

01- O Licenciante produzirá um conteúdo audiovisual ("Conteúdo") que será utilizado pelas empresas PINPAG destinado à veiculação 
publicitária em redes sociais e websites que envolvam a marca PINPAG (pinpag.com.br e webdespachantes.com.br), em processos de 
treinamento e orientações de pessoal interno, eventos realizados dentro ou fora da sede da empresa, ou qualquer outro meio de 
divulgação publicitária e/ou institucional, incluindo, mas não se limitando, a produção de publicidade na rede mundial de computado-
res, contendo entrevistas e/ou depoimentos sobre os serviços oferecidos pela PINPAG, com material captado pelo licenciante ou por 
representantes da PINPAG, bem como eventual captação de imagens do ambiente do estabelecimento comercial constante no 
preâmbulo do presente.

02- Por este instrumento, o Licenciante licencia integralmente à  PINPAG  a universalidade dos direitos incidentes sobre o Conteúdo , 
incluindo-se direitos autorais e conexos, bem como direitos da personalidade (incluindo imagem, nome e som de voz) de forma 
gratuita, perpétua, mundial, irrevogável e irretratável, por prazo indeterminado, podendo a PINPAG utilizar o Conteúdo para qualquer 
fim, incluindo-se, sem limitação, para produzir, editar e veicular em qualquer mídia, de acordo com o previsto neste Termo. O Licen-
ciante declara e garante que a presente licença se estende aos direitos de todo e qualquer terceiro que tenha figurado no Conteúdo 
e/ou participado de sua produção, cujas respectivas autorizações aplicáveis foram obtidas pelo Licenciante.

03- O Licenciante reconhece que o Conteúdo e a imagem, nome e voz do Licenciante e de eventuais terceiros nele contidos poderão ser 
combinados e/ou associado com outras imagens, sons, vídeos, obras, textos e gráficos, podendo o Conteúdo ser ainda alterado ou 
modificado.

04- Por meio deste Instrumento, o Licenciante renuncia expressamente a qualquer direito de exame ou aprovação prévia da utilização, 
bem como à participação na produção, reprodução, edição e adaptação do material fotográfico, sonoro e audiovisual do Evento que 
envolva ou não o Conteúdo, outorgando à  PINPAG , bem como às demais pessoas por ela autorizadas, autonomia na execução dos 
trabalhos, desde que para cumprir o propósito específico previsto neste instrumento e desde que não importe em injúria ou desprestí-
gio ao nome e imagem o Licenciante e de eventuais terceiros.

05- A  PINPAG  não se responsabiliza pelo uso indevido das imagens, cuja licença é objeto do presente instrumento, captadas por 
terceiros não autorizados, bem como a veiculação em redes sociais do Licenciante.

06- As autorização de uso de imagem e voz descritas acima não implicam em qualquer obrigação de divulgação ou de pagamento de 
qualquer quantia por parte da PINPAG.

Local e data:                                                           /            /      


