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TERMO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM, VOZ E PRODUTOS 

MENOR DE IDADE 

_______________________________________________________________, menor de idade, neste ato 

devidamente representado por seu (sua) responsável legal, 

____________________________________________________________, portador da Cédula de identidade 

RG nº._________________________, inscrito no CPF/MF sob nº _______________________________, 

residente à Av/Rua ___________________________________________, nº. _________, município de 

________________________________, doravante denominado “LICENCIANTE”.  AUTORIZO a utilização da 

imagem, nome e voz, em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação, 

para campanhas promocionais e institucionais das DISTRIBUIDORAS DO GRUPO NEOENERGIA: Companhia de 

Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, inscrita no CNPJ/MF nº 15.139.620/0001-94, com sede na Av. Edgar 

Santos, nº 300, Narandiba, Salvador-BA; Companhia Energética do Estado de Pernambuco – CELPE, inscrita no 

CNPJ/MF nº 10.835.932/0001-08, com sede na Av. João de Barros, nº 111, Boa Vista, Recife-PE; e Companhia 

Energética do Estado do Rio Grande do Norte – COSERN, inscrita no CNPJ/MF nº 08.324.196/0001-81, com 

sede na Rua Mermoz, nº 150, Baldo, Natal-RN, doravante denominadas “LICENCIADAS” e ajustam o presente 

TERMO DE LICENÇA DE USO DE IMAGEM, VOZ E PRODUTOS, que reger-se-á mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. O presente termo compreende a autorização de uso e gozo da imagem, nome e voz do 

LICENCIANTE, bem como, cessão dos produtos oriundos do resultado das atividades do PROJETO AULAS DE 

ENERGIA, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, produzidos pelo LICENCIANTE 

individualmente ou em equipe. 

Parágrafo único. A presente AUTORIZAÇÃO poderá ser transferida para terceiros, sem que seja devido 

qualquer pagamento. 

CLÁUSULA SEGUNDA. As imagens e sons objeto da presente autorização poderão ser veiculados na forma ao vivo, 

editada no total ou em partes, pelas LICENCIADAS no Brasil através de: rádios, televisão e Internet. 

CLÁUSULA TERCEIRA. A presente autorização é feita pelo prazo indeterminado em caráter universal, definitivo, 

irrevogável e irretratável, de forma gratuita, sem ônus de qualquer espécie, valendo entre as partes, herdeiros 

e sucessores, salvo no que tange aos produtos resultados do PROJETO AULAS DE ENERGIA.  
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CLÁUSULA QUARTA. A presente autorização não poderá, em qualquer hipótese, prejudicar a honra, a imagem ou 

qualquer outro direito da personalidade do LICENCIANTE, tampouco poderá implicar na utilização da sua 

imagem e nome de maneira contrária aos bons costumes, à lei ou à ordem pública. 

CLÁUSULA QUINTA – As LICENCIADAS não se responsabilizam pelo uso indevido das imagens e voz, cuja 

licença é objeto do presente instrumento, captadas por terceiros em exibições e/ou reproduções ocorridas de 

acordo com as especificações estabelecidas neste termo de autorização. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que AUTORIZO o uso acima descrito sem que nada haja a 

ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente 

autorização em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

________________– ___, ____ de _________________ de 201_. 

______________________________________ 

Representante Legal  

Testemunhas: 

1. __________________________________________________ 
          (Assinatura igual à identidade, da primeira testemunha) 

Nome em letra de forma: 

CPF/MF: _____________________________________________ 
                    (Inserir número do CPF da primeira testemunha) 

2. __________________________________________________ 
           (Assinatura igual à identidade, da segunda testemunha) 

Nome em letra de forma: 

CPF/MF: _____________________________________________ 
                    (Inserir número do CPF da segunda testemunha) 
 

 

  

 


