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CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 
    
1. Na condição de representante legal abaixo qualificado e assinado, autorizo a TV RIO SUL LTDA, empresa concessi-
onária de serviços de radiodifusão, inscrita no CNPJ/MF nº 31.980.600/0001–97, com sede na Rua Francisco Tavares 
Resende, nº 466, Jardim Brasília, em Resende – RJ, de forma inteiramente gratuita, a título universal, em caráter 
total, definitivo, irrevogável e irretratável, a veicular a imagem e/ ou voz do meu (minha) filho (a) em sua programa-
ção, incluindo o RJ1 e o RJ2, em todas as emissoras componentes do GRUPO GLOBO, no site https://rede-
globo.globo.com/rj/tvriosul/ e suas respectivas editorias, no site http://gshow.globo.com/TVRio-Sul/ e suas respec-
tivas páginas dos programas locais de entretenimento e editorias, em todos os perfis da TV Rio Sul nas redes sociais 
www.instagram.com/oficialtvriosul/, www.facebook.com/TVRIOSUL/, twitter.com/TVRioSulOficial, páginas 
g1.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/, http://globoesporte.globo.com/rj/sul-do-rio-costa-verde/ e suas respecti-
vas editorias, conforme regulamento de participação da campanha, do qual declaro que tomei ciência do inteiro teor 
e estou de acordo.  
 
2. A TV Rio Sul e o Grupo Globo poderão dispor livremente, a título gratuito, da IMAGEM E VOZ dando-lhe qualquer 
utilização econômica, sem que ao usuário caiba qualquer remuneração ou compensação, sem limitação de território, 
tempo ou de número de vezes, incluindo, mas não se limitando a usar, editar, reproduzir, adaptar, publicar, criar 
trabalhos derivados a partir deles, distribuir, executar e exibir o conteúdo e/ou incorporá-los em outras obras sob 
qualquer forma, mídia, segmento de mercado (inclusive TV Aberta) ou tecnologias conhecidas ou que venham a ser 
desenvolvidas. 
 
3. Declaro, por fim, que o menor é o único detentor de todos os direitos patrimoniais e morais referentes a 
fotografia/imagem/vídeo, autorizando o seu uso em caráter definitivo e irrevogável, inclusive a título de direitos 
conexos à imagem do menor ou quaisquer outros previstos em lei, ficando desde já avençado que o Cessionário dos 
direitos nada tem a reclamar com relação à autorização ora concedida, em Juízo ou fora dele, ficando eleito o foro 
da Comarca do Resende para dirimir quaisquer dúvidas oriundas desta autorização. 
 

 
______________________, ________ de _______________________de 2019. 

 
___________________________________________________________ 

(ASSINATURA POR EXTENSO) 

 
DADOS DO PARTICIPANTE (REPRESENTANTE LEGAL) 

NOME:  

IDENTIDADE:     ÓRGÃO:    CPF:    

TELEFONES: 

ENDEREÇO:  

 
DADOS DO PARTICIPANTE (MENOR DE 18 ANOS) 

NOME:  

IDENTIDADE:     ÓRGÃO:    CPF:    

TELEFONES: 

ENDEREÇO:  
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