TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM (Menor)
Eu,__________________________________________, residente e domiciliado à_____________________
_____________________________, portador da Carteira de Identidade nº____________________e inscrito
no CPF sob o nº_________________ neste ato autorizo e cedo à LIGHT Serviços de Eletricidade S.A.,
empresa concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, com sede a Av. Marechal
Floriano, 168, nesta cidade, o uso de imagem de meu filho (a)____________________________________,
de ________anos, constante em fotografias ou filmes, podendo ser reproduzido em qualquer tipo de
suporte, tais como, mas não se limitando a, Internet (canais oficiais da empresa na web), faturas de
consumo, mala direta e nas agências comerciais da Light, para os fins institucionais, comerciais e
jornalísticos.
A presente autorização e cessão de uso de imagem é concedida de forma gratuita e por tempo
indeterminado, irrevogável e irretratável.
Por ser esta a expressão de minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito sem que haja
nada a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou qualquer outro e assino a presente
autorização.

Rio de Janeiro,.......... de ....................... de 2018 / Ass.:______________________________________
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