
DIVULGAÇÃO DE PROPRIEDADE 
 
 
Especifica a propriedade  
coberta pela autorização: ___________________________________________ 
 
 
Endereço da 
propriedade:______________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________ 
 

Telefone para 
contato:_________________________________________________________ 
 
 
E-Mail para 
contato:_________________________________________________________ 

Anexe aqui as referências 
visuais, alinhadas com o 

canto superior direito se for 
maior que a caixa. 

 
Por exemplo, 

Polaroid, carteira de 
motorista, impressão, 

fotocópia, etc. 

 
PERMISSÃO E DIREITOS CONCEDIDOS PELO PROPRIETÁRIO: 
 
Como proprietário ou representante autorizado da Propriedade e ao assinar esta divulgação, eu concedo ao Fotógrafo/Cineasta e Cessionários a 
minha permissão para criar e usar as Imagens que mostram a Propriedade em qualquer tipo de mídia, para quaisquer finalidades (exceto difamação 
e/ou pornografia) podendo incluir, entre outros, a propaganda, marketing e embalagem de qualquer tipo de produto ou serviço. Concordo que as 
Imagens podem ser combinadas com outras imagens, textos e gráficos, podendo ser cortadas parcialmente, alteradas ou modificadas. Concordo que 
todas os direitos às Imagens pertencem ao Fotógrafo/Cineasta e/ou Cessionários.  
 
Salvo se for obtida a permissão prévia por escrito, o Fotógrafo/Cineasta e Cessionários concordam que o dono da Propriedade, inquilino e/ou local 
(com exceção de encaminhamento para uma região geral, país ou estado) não devem aparecer na captura da imagem ou em quaisquer outras 
informações apresentadas com a imagem para fins de obtenção de licença e todos os nomes comerciais, nomes e logotipos serão removidos da 
imagem antes da promoção, marketing e obtenção de licença.  
 
Concordo que recebi a Consideração pelos direitos concedidos nesta divulgação. Reconheço e concordo que não tenho outros direitos a 
Consideração adicional ou prestação de contas, e que não farei qualquer outra reivindicação por qualquer motivo ao Fotógrafo/Cineasta e/ou 
Cessionários. Reconheço e concordo que esta divulgação deve estar ligada aos meus herdeiros se aplicáveis ou qualquer um que reivindica interesse 
na Propriedade. Concordo que esta divulgação é irrevogável, mundial e perpétua, e será governada pelas leis da Inglaterra, com exclusão das leis de 
conflitos.  
 
Eu represento e garanto que tenho pelo menos 18 anos de idade. Tenho a capacidade legal plena e o direito de executar esta divulgação e 
conceder os direitos aqui concedidos com respeito à Propriedade, e comprometer todas as pessoas reivindicando interesses na 
Propriedade.           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Pessoa Física: 
 
Assinatura do 
Proprietário________________________________________ 
                                                                Data 
 
Nome do Proprietário por 
extenso

DEFINIÇÕES: 
“PROPRIEDADE” significa o local e/ou a propriedade que é o tema da filmagem. 
“MÍDIA” significa todas as mídias disponíveis incluindo os meios digitais, eletrônicos, 
impressos, televisão, filme e outras médias conhecidas atualmente ou a serem 
inventadas. 
“FOTÓGRAFO/CINEASTA” significa o fotógrafo, ilustrador, cineasta ou cinematógrafo,  

Para Empresas:  
 
Nome da 
Empresa____________________________________________
               
 
Assinatura do 
Funcionário___________________________________________ 

                                                                     Data 
Nome do Funcionário por extenso ________________________ 
 
 
Título/Cargo___________________________________________ 
 
Proprietário [  ]                                Representante Autorizado [  ]    

ou qualquer outra pessoa ou entidade fotografando ou gravando a propriedade. 
“CESSIONÁRIOS” significa uma pessoa ou empresa à qual o Fotógrafo/Cineasta 
cessou ou forneceu direitos de licença segundo esta divulgação, assim como os  
licenciados desta pessoa ou empresa.  
“IMAGENS” significa todas as fotografias, filmes ou gravações tomadas na Propriedade 
como parte da Filmagem. 
“CONSIDERAÇÃO” significa algo de valor que eu recebi em troca pelos direitos cedidos 
por mim nesta divulgação. 
“FILMAGEM” significa a sessão fotográfica ou de filme descrita neste formulário. 
 
_________________________Os campos a seguir devem ser preenchidos pelo Fotógrafo/Cineasta_____________________________________ 
 
 
Nome do Fotógrafo/Cineasta:_________________________________________Data da Filmagem:_________________________________________ 
 
 
Assinatura do Fotógrafo/Cineasta: _________________________________________________________ 
 
 
Descrição da Filmagem [e Referência de Filmagem, se aplicável]: ________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 

Referencia Della Divulgação 
Para fotografia unicamente 
(exemplo: pr1.jpg) 
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	“IMAGENS” significa todas as fotografias, filmes ou gravações tomadas na Propriedade 
	como parte da Filmagem. 

