
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ 

Pelo presente instrumento particular: 

………………………………………………………………………………………………., portadora da 
carteira de identidade RG n. ………………………..…… e inscrita no CPF/MF sob n 
………………………..……, brasileira, ………………………..……; e,………………………..……, 
portador da carteira de identidade RG n. .................... e inscrito no CPF/MF sob n. 
………………………..……, brasileiro, ………………………..……, ambos residentes e 
domiciliados na ……………………………………………………………………………………………….; 
n a q u a l i d a d e d e g e n i t o r e s e r e p r e s e n t a n t e s d o m e n o r 
……………………………………………………………………………………………….,portadora da 
carteira de identidade RG n. ………………………..…… e inscrita no CPF/MF sob n 
………………………..……, brasileira, ………………………..……; e,………………………..……,  
residente e domiciliado no endereço supramencionadO; doravante denominados 
CEDENTES; e; TV FRONTEIRA PAULISTA LTDA., empresa com sede à Avenida 14 
de Setembro nº 2396, Vila Cláudia Glória, CEP: 19015-700, inscrita no CNPJ nº 
53.268.231/0001-47, na cidade de Presidente Prudente-SP, doravante 
denominada CESSIONÁRIA, têm entre si junto e acordado o presente termo de 
autorização de imagem da seguinte forma: 

1. Os CEDENTES, pelo presente termo autorizam a CESSIONÁRIA a veicular a 
imagem e voz do menor ………………………..……, em número ilimitado de vezes em 
sua programação diária, seu site ou em quaisquer outros meios de comunicação 
de interesse da cessionária para fins de divulgação institucional da obra 
“mensagem de fim de ano da Tv Fronteira Paulista Ltda 2018” de autoria da 
CESSIONÁRIA. 

2. A presente cessão tem caráter gratuito, eximindo a CESSIONÁRIA de qualquer 
pagamento aos CEDENTES. 

3. A CESSIONÁRIA está plenamente autorizada a exibir a imagem do menor 
………………………..……, neste ato representado pelos seus genitores, ora CEDENTES, 
em qualquer meio de comunicação por tempo indeterminado. 

4. O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável 
obrigando-se as partes por si, seus representantes, seus herdeiros e sucessores a 
qualquer título, ficando eleito o foro da Comarca de Presidente Prudente/SP para 
dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Termo. 



E, estando assim juntas e acordadas assinam as partes o presente termo de 
autorização na presença de duas testemunhas abaixo. 

Presidente Prudente/SP,        de                 de 2023. 

___________________________  ____________________________ 
                    CEDENTE      CEDENTE 

________________________________ 
CESSIONÁRIA  
TV FRONTEIRA PAULISTA LTDA 

TESTEMUNHAS: 

1- _____________________________          2- ______________________________ 
CPF:       CPF:


