
CADASTRO INTEGRADO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 

PARA REGISTRO DE IMAGEM DOS DANOS 

Considerando o disposto no Programa de Cadastramento dos Impactados previsto nas Cláusulas 19 a 

30 do Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta (“Acordo”), celebrado em 2 de março de 

2016, no âmbito da Ação Civil Pública n. 0069758-61.2015.4.01.3400, programa este que tem por 

objetivo levantar informações socioeconômicas daqueles que foram diretamente impactados pelo 

rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em 05 de novembro de 2015 (“Evento”); 

Considerando que optei, de forma livre e voluntária, por aderir ao Programa de Cadastramento dos 

Impactados, conforme Termo de Anuência assinado para essa finalidade; 

Considerando o disposto na Cláusula 24, §1º do Acordo que determina a obrigação da Fundação Renova 

realizar, sempre que possível, registro fotográfico dos locais e objetos alegados como impactados; 

Autorizo, pelo presente instrumento, o registro fotográfico de objetos de minha propriedade, para 

levantamento e identificação de possíveis danos causados em razão do Evento, a ser realizado pela 

empresa Synergia Consultoria Urbana e Social LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 05.863.009/0001-40, 

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, situada a Avenida Ipiranga, 104, 13º andar, República - 01046-

010, empresa contratada pela FUNDAÇÃO RENOVA com sede na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, 

localizada na Av. Getúlio Vargas, nº 671, sala 400, 4º andar, inscrita no CNPJ sob o nº 25.135.507/001-83. 

Declaro estar ciente de que as imagens serão utilizadas única e exclusivamente para o cumprimento 

dos Programas do Acordo executados pela Fundação Renova nos termos do Acordo, notadamente 

como meio probatório no âmbito do Programa de Indenização Mediada (PIM), não implicando, 

portanto, qualquer ônus a título de direitos conexos a imagem para a Fundação Renova e para a 

Synergia Consultoria Urbana e Social Ltda.  

Por fim, autorizo a disponibilização dos registros fotográficos ao Poder Público, desde que para os 

mesmos fins, mediante solicitação formal e para o cumprimento de exigências específicas definidas 

entre a Fundação Renova e o órgão público solicitante. 

 

______________________, _______ de ______________________ 20____. 

 

Nome: __________________________________________ 

CPF nº: __________________________________________ 

RG nº: __________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________ 


