
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM/ ALUNO MENOR 

Eu, (nome) __________________________________________________, 

(nacionalidade)____________________, (profissão) _______________________, 

portador do RG nº ________________, inscrito no CPF sob nº 

_________________, residente à Rua _________________________________, 

nº ______, na cidade de _________________________, AUTORIZO o uso da 

imagem do (a) menor ________________________________________________, 

para ser utilizada pelo Colégio Tiradentes da Policia Militar de Minas 

Gerais/Unidade Montes Claros, com sede na Av. dos Militares,  nr 1991, bairro 

Nossa Senhora de Fátima, Cidade de Montes Claros - MG, inscrito sob CNPJ nº 

16.695.025/0001-97, seja essa destinada à divulgação ao público em geral e/ou 

apenas para uso interno desta instituição, desde que não haja desvirtuamento da 

sua finalidade.  

A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 
acima mencionada em todo território nacional e no exterior, sob qualquer forma e 
meios, ou seja, em destaques: home page; out-door, bus-door, folhetos em geral, 
folder de apresentação; anúncios em revistas e jornais em geral; cartazes; back-
light, mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão, cinema, programa para 
rádio, entre outros). 
 
Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima 
descrito da imagem do menor, sem que nada haja a ser reclamado a título de 
direitos conexos à imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização 
em 02 (duas) vias de igual teor e forma.  
 

Montes Claros, _____ de __________________, de 20_____. 

  

_________________________________ 

Assinatura do responsável 
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