
 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 

Eu,____________________________________, nacionalidade________________, 

nascido/a  aos ____/____/______, naturalidade______________________                    

UF _____, estado civil __________________, profissão __________________________,             

RG  ___________________, UF________, CPF_______________________________,  

Endereço Residencial ____________________________________________________, 

Cidade __________________________________ UF______ CEP ________________,          

Telefone  fixo (    ) ____________________   celular (    ) ____________________, 

abaixo assinado, declaro a quem possa interessar, e para todos os fins de direito, que, 

por livre iniciativa e exclusiva responsabilidade, me inscrevi e participarei da viagem 

organizada pela Operação Philippos, cujo nome fantasia é NATIONS HELP – CNPJ 

13.710.839/0001-65, com saída do Brasil no dia _____/_____/______, com destino ao 

país do/a _________________________, e retorno no dia _____/_____/_____. 

Declaro que fui informado (a) de forma clara e adequada sobre a programação da viagem 

e que serei responsável por toda e qualquer eventualidade que venha a ocorrer durante a 

mesma, exceto as decorrentes de caso fortuito ou força maior, isentando a Operação 

Philippos/NATIONS HELP de responsabilidades por meus atos.  

Declaro que tenho ciência dos riscos e perigos inerentes à viagem pelo referido país, e 

por regiões remotas, incluindo terremotos, enchentes, furacões, greves, guerras, 

terrorismo, epidemias, manifestações civis, acidentes, doenças, entre outros. Estou ciente 

ainda de que o atendimento médico e/ou de primeiros socorros dependem sempre das 

condições do local onde eu me encontrar. 

Na condição de maior e capaz, na forma da lei, comprometo-me a seguir atentamente às 

orientações dos líderes da equipe, e serei o (a) único (a) responsável por minhas atitudes, 



 

 

zelando para que minha conduta esteja de acordo com as atividades que me forem 

apresentadas, aumentando assim a minha segurança durante a viagem. 

Assim sendo, assumo a responsabilidade pelo meu próprio bem-estar e aceito qualquer 

risco de atrasos, eventos imprevistos, acidentes, doenças, lesões que possam gerar 

sequelas permanentes ou transitórias, injúrias, traumas, danos, perdas, prejuízos ou 

morte, sendo minha intenção liberar a Operação Philippos/NATIONS HELP de todas e 

quaisquer responsabilidades permitidas por lei. Meus procuradores, representantes 

legais, administradores e/ou herdeiros deverão honrar e fazer cumprir estas minhas 

declarações. 

Informo estar ciente de que para o ingresso em diversos países, se faz necessária a 

apresentação do comprovante de contratação do seguro de saúde internacional, 

reconhecido pelas autoridades do país de destino. 

Autorizo em caráter irretratável e irrevogável, sem qualquer direito a indenização, judicial 

ou extrajudicial, o que desde já renuncio, o recebimento de qualquer valor, a Operação 

Philippos/NATIONS HELP: 

(a) utilizar e veicular as fotografias por mim realizadas ou que apareço, para fins de 

publicidade institucional e/ou de produtos, sem qualquer limitação de número de 

inserções e reproduções; 

(b) utilizar e veicular as fotografias acima referidas no site da Operação 

Philippos/NATIONS HELP e nas redes sociais em geral, bem como autorizo a exposição 

e venda de fotos e vídeos, com o objetivo de divulgar e arrecadar recursos para os seus 

projetos sociais e, ainda para a divulgação de projetos sociais de instituições parceiras, 

cujo trabalho social seja voltado para o socorro de crianças vulneráveis; 

(c) utilizar as fotografias acima referidas, na produção de quaisquer materiais publicitários 

e promocionais para fins de divulgação da Operação Philippos/NATIONS HELP, tais 

como, exemplificativamente, site e mídias sociais, tais como blogs ou redes sociais, bem 

como em informativo impresso, palestras e/ou vídeos para divulgação dos seus projetos 

sociais e de outras instituições parceiras que realizem projetos destinados ao socorro de 

crianças em situação de vulnerabilidade, anúncios em revistas e jornais, folhetos, 

cartazes, pôsteres, filmes publicitários, outdoor e busdoor, dentre outros, a serem 



veiculados, no Brasil e/ou no exterior, em quaisquer veículos, formatos e mídia (televisão, 

cinema, mídias impressas e alternativas, etc.), sem limitação de número de inserções e 

reproduções; 

(d) utilizar as fotografias acima referidas, para a produção de materiais publicitários

institucionais da Operação Philippos/NATIONS HELP a serem veiculados nas mesmas

condições previstas na alínea anterior; tais como camisetas, canecas, cadernos,

agendas, calendários, etc., ou quaisquer outros, cujo recurso aferido da sua venda seja

revertido para os seus Projetos Sociais;

(e) utilizar as fotografias acima referidas, em veículos próprios da Operação

Philippos/NATIONS HELP, tais como jornais, manuais de treinamento de funcionários,

boletins, catálogos e quaisquer outros materiais a serem distribuídos entre seus

funcionários, fornecedores e empresas franqueadas.

(f) Imprimir de todo tipo de material, em relação as fotografias acima referidas, que tenha

por objetivo divulgar os Projetos Sociais e arrecadar recursos, como folders, prestação de

contas, lista de apadrinhamento, planejamento anual, livros, e outros, sem prejuízo de

qualquer formato que venha a ser executado;

(g) Criação de documentário cuja exposição/exibição das fotos ou imagens acima

referidas, sejam realizadas com o fim de divulgar seus projetos e arrecadar recursos para

os mesmos; bem como de divulgar projetos de outras instituições parceiras, cujos

objetivos sejam iguais ou idênticos aos da OPERAÇÃO PHILIPPOS/NATIONS HELP.

Parágrafo único: A OPERAÇÃO PHILIPPOS/NATIONS HELP poderá revisar e/ou editar 

as fotos por mim tiradas, mesmo aquelas que eu apareço, de forma livre, inclusive 

fazendo qualquer tipo de modificações que julgar necessárias para seu melhor uso e para 

adaptação ao formato em que for utilizar o material, sem a necessidade de aprovação 

prévia desse. 

Informo ainda que estou ciente e de acordo com a Política de Privacidade da Operação 

Philippos/NATIONS HELP, disponível no site: https://nationshelp.org/ 

(https://nationshelp.org/politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-nations-

help/) à qual me comprometo ao integral cumprimento. 

https://nationshelp.org/politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-nations-help/
https://nationshelp.org/politica-de-privacidade-e-protecao-de-dados-pessoais-nations-help/


Finalmente, reconheço que a Operação Philippos/NATIONS HELP não estabeleceu 

comigo nenhum contrato comercial, não ofereceu ou vendeu qualquer pacote de viagem, 

diárias de hotel, passagens aéreas, dentre outros. Tudo foi contratado diretamente por 

mim junto aos respectivos fornecedores. 

Logo, declaro que a Operação Philippos/NATIONS HELP funcionará apenas como 

colaboradora, no sentido de reunir pessoas com interesses comuns nessa viagem de 

cunho religioso e missionário, reunindo inclusive, pessoas pertencentes a outras igrejas e 

congregações, sem que tenha recebido qualquer remuneração para tal fim. 

Por ser verdade e não ter dúvidas sobre o teor deste termo de responsabilidade e acordo 

de implicações de riscos, firmo o presente, sob as penas da lei, em _____/____/_______ 

na cidade de/o _______________________________________________,

no  Estado de/o  __________________________________________. 

ASSINATURA: ____________________________


