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TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO DO USO DE SOM E IMAGEM 
 

Eu,___________________________________________________________________, nacionalidade, 
_______________________________, portador(a) do RG ou Passaporte nº ___________________, 
CPF nº____________________________, SIAPE ou DRE Nº _________________, declaro, para os 
devidos fins, que AUTORIZO a utilização de minha imagem e voz, em caráter gratuito, pela Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro – FAUUFRJ, exclusivamente. 

Esta autorização se refere a gravação e reprodução de aulas síncronas, assíncronas e demais atividades 
de cunho didático-pedagógico que respaldam o ensino, a pesquisa e a extensão, enquanto perdurar o 
período letivo excepcional (PLE), adotado em função do isolamento social devido à pandemia da 
COVID-19. 

A presente autorização não permite a modificação das imagens e dos textos, recortes, adições, ou 
qualquer mudança, que altere o sentido das mesmas, ou que desrespeite a inviolabilidade da imagem 
das pessoas, previsto no inciso X do Art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil 

“São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação.” 

e no art. 20 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro. 

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 

Parágrafo único - Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 
descendentes.” 

Responsabilizo-me, também, pela manutenção da imagem institucional da FAUUFRJ, não repassando, 
divulgando, transmitindo ou copiando o material para uso próprio ou de outrem fora da instituição. 

 

___________________________________________ 

Rio de Janeiro, ____ / ____ / 2020. 


