
 

 

ANEXO II 
TERMO DE CESSÃO NÃO ONEROSA PARA USO DE IMAGEM  

 

 

 

 

Pelo presente termo, eu, [nome completo], [nacionalidade], 

[estado civil], [cargo/profissão], inscrito(a) no CPF/MF sob n.º [n.º CPF], 

portador da cédula de identidade n.º [n.º RG], expedida por [órgão expedidor e 

UF], autorizo a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB a utilizar, 

gratuitamente, as imagens decorrentes de minha participação na Competição 

AMBLAB: Medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar - 

IDEATHON AMB 2020 - HACKATHON AMB 2020, de acordo com o que a 

seguir se estabelece: 

A presente autorização é dada de forma a permitir a utilização 

pelo Laboratório de Inovação da Associação dos Magistrados Brasileiros – 

AMB LAB, gratuitamente, em número ilimitado de vezes, da minha imagem no 

material de divulgação (impressa, virtual e audiovisual) institucional. 

O Laboratório de Inovação da Associação dos Magistrados 

Brasileiros – AMB LAB fica plenamente capacitado a reproduzir, publicar e 

ceder, no Brasil e no exterior, sob qualquer forma de suporte de material 

existente ou que venha a ser criado, as produções que contenham minha 

imagem. 

Declaro que firmo a presente autorização gratuitamente. 

Este instrumento obriga as partes, assim como seus herdeiros e 

sucessores. 

Elegem as partes o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília - 

DF, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 

presente instrumento com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 

privilegiado que o seja. 
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Por ser expressão da verdade, firmo o presente termo. 

 

 
[Local e Data]. 

 
                                                            

Assinatura do participante 


