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TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGEM, NOME E VÍDEO  
 
 

Pelo presente Termo de Autorização para o Uso de Imagem, Nome e Som de Voz (“Termo de Autorização”), o cliente 
usuário da plataforma Remessa Online (“Cliente”), controlada pela BEE TECH SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA., 
CNPJ nº 24.765.993/0001-50, com sede na Rua Dr. Fernandes Coelho nº 85, conjuntos 9º (parte) e 12º, Pinheiros, São 
Paulo – SP, CEP: 05423-040, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, visa registrar a sua manifestação livre, 
informada e inequívoca pela qual o Cliente autoriza, de forma gratuita, ampla, irrestrita, irrevogável e irretratável, a 
utilização de sua imagem, nome e vídeo, em todo e qualquer material a ser veiculado em mídias sociais e operadoras, 
pela Remessa Online, bem como pelas suas respectivas afiliadas, coligadas e representantes, para os fins relacionados 
à Campanha “Remessa da Sorte” promovida pela Remessa Online durante o período de 14/03/2022 a 18/05/2022 
em todo território nacional (“Campanha”), ou aos demais fins relacionados a tal Campanha, sendo que: 
 
1. Por este Termo de Autorização, o Cliente renuncia expressamente a qualquer faculdade e/ou direito 
relativamente: (i) ao exame ou aprovação prévia para a utilização de quaisquer imagens, vídeos, sons ou similares; e 
(ii) a posterior participação na produção, reprodução, edição, adaptação de imagens próprias, vídeos ou similares, 
mesmo que delas decorram eventuais distorções, ilusões de óptica, alterações ou outras circunstâncias, outorgando à 
Remessa Online, bem como às demais pessoas por ela autorizada, total liberdade e autonomia na consecução dos 
trabalhos, desde que respeitados os limites para cumprir o propósito específico previsto na presente autorização, e 
desde que não importe em injúria ou desprestígio ao meu nome e imagem. 
 
2. O Cliente declara, por este Termo de Autorização e para todos os fins de direito, que não está obrigada, por força 
de qualquer outro contrato, termo ou instrumento particular, a permitir a utilização de minha imagem, vídeo e nome 
com exclusividade a qualquer empresa, sobretudo por aquelas que atuam no mesmo ramo de atividade comercial da 
empresa para a qual a Remessa Online poderá se valer da utilização e da veiculação da obra fotográfica e audiovisual 
produzida, durante o prazo estipulado no presente Termo, sem que isto represente qualquer obrigação de pagamento 
em favor do Cliente. 
 
3. Este Termo de Autorização é válido pelo prazo de 01 (um) ano.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


