
   

    
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
(CRIANÇA/ADOLESCENTE) 

 

Eu,__________________________________________________________________, 
portador da Cédula de Identidade nº ______________, inscrito no CPF sob nº 
_____________________, residente na Rua ______________________________, nº 
__________, CEP _______________, cidade de ____________________. AUTORIZO O 
USO DE IMAGEM do menor sob minha responsabilidade, 
___________________________________________________(nome completo), nascido 
em _____/_____/______, na cidade de ____________________, inscrito no CPF 
______________________, residente na Rua _________________________________ nº 
__________, CEP _______________, cidade de ____________________, para a FORÇA 
TAREFA INFÂNCIA SEGURA coordenada pelo DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA(DEJU) 
da SECRETARIA DE JUSTIÇA FAMILIA E TRABALHO (SEJUF) com sede a Rua Jacy 
Loureiro, S/N, Centro Cívico, Curitiba –PR, CEP: 80530-140, sétimo andar – Palácio das 
Araucárias e o  CENTRO JUVENIL DE ARTES PLÁSTICAS (CJAP/SECC), com sede na 
Mateus Leme, nº 56, São Francisco, Curitiba – PR, CEP 80510-190.  

A autorização é a título não oneroso, não exclusivo, para uso cultural e institucional, sem 
restrições através de fotografia, filmes, vídeos, impressão off-set, tipográfica, reprográfica, 
áudios, slides, ou outro qualquer processo análogo, para divulgação com o fim específico 
de publicação de conteúdo pedagógico e institucional, através de cartazes, folhetos, 
outdoors, webs-site, redes sociais, etc., abrangendo também o uso das criações realizadas 
nas atividades produzidas através das oficinas de artes  

Também fica a FORTIS/DEJU/SEJUF e o CJAP/SECC desde já autorizado a ceder os 
presentes direitos de imagem à outras entidades e organizações para fins de divulgações, 
total ou parcialmente, sem necessidade de notificação ou interpelação do responsável.  

Por esta ser a expressão da nossa vontade, declaro que AUTORIZO os usos acima 
descritos da imagem e voz do menor, bem como de suas criações artísticas sem que nada 
haja a ser reclamado a título de direitos conexos ou a qualquer outro, de sorte que assino a 
presente autorização a qual será entregue assinada e escaneada. 
 

 

__________________, ______ de _____________de 2021. 

                                    (cidade)           (dia)              (Mês) 

 

 

____________________________________________________ 



   

                                    Assinatura do familiar ou responsável 


