
 
DIVULGAÇÃO DO MODELO MENOR DE IDADE 

 

Nome do modelo:___________________________________________________ 
 
 
Endereço do Modelo:________________________________________________ 
 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
Telefone do modelo:________________________________________________ 
 
 
E-mail do modelo :_________________________________________________ 

(Anexe aqui a referência visual) 

 
PERMISSÃO E DIREITOS CONCEDIDOS PELOS PAIS/GUARDIÃO LEGAL: 
 

Pela valiosa Consideração que por meio deste instrumento é reconhecida como recebida, e por meio da assinatura desta 
divulgação, eu concedo ao Fotógrafo/Cineasta e Cessionários a minha permissão para licenciar as Imagens e usar as Imagens em 
qualquer tipo de Mídia, para quaisquer finalidades (exceto difamação e/ou pornografia) podendo incluir, entre outros, a propaganda, 
promoção, 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. Reconheço e concordo que 
consinto a publicação de minhas etnias como indicadas adiante, mas compreendo que outras etnias podem ser associadas a 
Imagens de mim realizadas pelo Fotógrafo/Cineasta e/ou Cessionários para fins descritivos. 

Concordo que não tenho direitos das Imagens, e todos os direitos das Imagens pertencem ao Fotógrafo/Cineasta e/ou Cessionários. 
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 e cessionária.  Concordo que esta divulgação é irrevogável, mundial e perpétua, e será governada 
pelas leis da Inglaterra, com exclusão das leis de conflitos. 
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O Pai garante e representa que o PAI é o guardião legal do Modelo, e possui a capacidade legal plena de consentir a 
realização da Filmagem e executar esta divulgação DE TODOS OS DIREITOS NAS IMAGENS DO MODELO.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os campos a seguir devem ser preenchidos pelo Pai ou Guardião 
Legal do Modelo: 
 
Assinatura do Pai/Guardião 
Legal:______________________________________Data:______ 
 
Nome do Pai/Guardião Legal  
por extenso:______________________________________________ 
 
Data de nascimento  
do Modelo: ____________________ 

DEFINIÇÕES: 
“MODELO” significa meu filho menor de idade e inclui a sua aparência, imagem  
e forma. 
“MÍDIA” significa todas as mídias disponíveis incluindo os meios digitais,  
eletrônicos, impressos, televisão, filme e outras mídias conhecidas atualmente  
ou a serem inventadas. 
“FOTÓGRAFO/CINEASTA” significa o fotógrafo, ilustrador, cineasta ou 
cinematógrafo, ou qualquer outra pessoa ou entidade me fotografando ou gravando. 

Informações adicionais que devem ser 
preenchidas pelo Pai ou Guardião Legal do 
modelo: (Opcional) 
 
As informações sobre a etnia do modelo são 
solicitadas apenas para fins descritivos e servem 
como um meio de fornecer mais precisão na 
designação das palavras de busca. 
 
___Asiático – faça um círculo nos que se aplicam 
a você: (Chinês, Indiano, Japonês, Coreano) 
 
___Asiático, Outro ___Caucasiano, Branco 
 
___Hispânico, Latino ___Oriente Médio 
 
___Americano Nativo ___Ilhas do Pacífico 
 
___Negro  ___ Etnia Mista 
 
___Afro-Americano 
 
Outro:  _____________________________________ “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 do Modelo 
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. 
“PAI” significa o pai e/ou guardião legal do Modelo. O Pai e o Modelo são referidos 
juntamente como “nós” e “para nós” nesta divulgação. 
____________________Os campos a seguir devem ser preenchidos pelo Fotógrafo/Cineasta_________________________ 
 
Nome do Fotógrafo/Cineasta:_____________________________________Data da Filmagem:____________________________ 
 

Referencia Della Divulgação 
Para fotografia unicamente 
(exemplo: mr1.jpg) 

Assinatura do Fotógrafo/Cineasta: _______________________________________________ 
Descrição da Filmagem  
[e Referência de Filmagem, se aplicável]: _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
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