
Modelo

Data de Nascimento

Gênero

Nome de Nascimento

Etnia do Modelo (opcional; nós usamos a informação para propósito 
descritivo para prover mais precisão ao assinalar palavras-chave)

Informações do Artista

Assinatura

Nome Impresso

Data da Assinatura

Testemunha

Assinatura

Nome Impresso

Data da Assinatura

Ao assinar abaixo, eu concordo com os termos deste contrato.

Informação do Modelo (ou dos responsáveis*)

Telefone

Email

Endereço

Assinatura do Modelo (ou dos responsáveis*)

Data da Assinatura

* Se o Modelo for menor ou não possuir a capacidade legal onde reside, os 
responsáveis legais do Modelo concordam com este contrato em nome do 

Modelo.

Nome dos responsáveis legais

Sessão de Gravação (Opcional)

Descrição & Locação

Data da(s) Sessão(ões) de Gravação

Autorização de uso de imagem

Pela Consideração recebida e por assinar este documento, eu transmito para o Artista o 
direito irrevogável de licenciar e usar o Conteúdo de qualquer maneira, formato e em 
qualquer mídia, para todo e qualquer tipo de uso (exceto pornográ�co e/ou ilegal), e isso 
inclui arte, propaganda, promoção, marketing e embalagens de qualquer produto e/ou 
serviço. Eu concordo que:

Eu concordo que as minhas informações pessoais não serão disponibilizadas em público, 
mas serão usada apenas em conexão com o licenciamento do Conteúdo, quando 
necessário (ex. para defender-se de acusações e proteger os direitos legais), e poderão ser 
mantidas por quanto tempo for necessário para preencher estas funções, incluindo ser 
compartilhadas com os sub-licenciadores e procuradores do Artista, e poderão ser 
transferidas para países com diferentes leis de proteção de dados e privacidade, onde 
poderão ser arquivadas, acessadas e usadas.

Eu libero de toda e qualquer responsabilidade, e concordo em inocentar o Artista e seus 
licenciadores, sub-licenciadores, sucessores e procuradores (“Parte Liberada”) de qualquer 
acusação proveniente ou em conexão com o uso do Conteúdo, incluindo toda e qualquer 
acusação de difamação, invasão de privacidade ou publicidade. Eu reconheço que a Parte 
Liberada não é responsável ou acusável de nenhum uso não autorizado ou pirataria do 
Conteúdo.

Eu garanto que tenho pelo menos 18 anos de idade e tenho total capacidade legal para 
�rmar este contrato em meu nome, ou em nome de um menor como seu parente ou 
guardião legal. Eu reconheço e concordo que esta autorização é também vigente sobre 
meus herdeiros e procuradores.

eu não tenho direito de inspecionar ou aprovar o Conteúdo ou o uso para o qual o 
Conteúdo poderá ser aplicado;

o Conteúdo pode ser usado em combinação com outras imagens e pode ser modi�cado;

eu não tenho nenhum direito adicional a Consideração, e não farei nenhuma exigência 
associada ao Conteúdo, por quaisquer razões, para o Artista.

De�nições

"Artista" signi�ca qualquer pessoa ou entidade fotografando, �lmando, ou gravando 
Conteúdo de qualquer forma durante a sessão de gravação, incluindo os licenciadores 
do Artista, sucessores e procuradores.

"Consideração" signi�ca algo de valor que recebi em troca da cessão de direitos de 
imagem garantida nesta autorização.

"Conteúdo" signi�ca fotogra�as estáticas ou em movimento, ou �lmes, ilustrações, 
animações, áudio ou outras gravações feitas de mim, incluindo a minha aparência, 
imagem, e voz durante a sessão de gravação.

Anexar referência visual do modelo




