
TERMO DE LICENÇA PARA USO DE IMAGEM   

  

CEDENTE: (Nome completo da modelo), nascida em (Data de nascimento), modelo no website 
Câmera Privê (http://www.cameraprive.com.br) sob o pseudônimo (Nome no Câmera Privê). E-
mail: (Endereço de e-mail). 

CESSIONÁRIO: (Informações do fotógrafo) 

Através do presente instrumento, a CEDENTE, a título singular, em caráter total, definitivo, 
irrevogável e irretratável autoriza a utilização de sua imagem — rosto e corpo — pelo 
CESSIONÁRIO, bem como lhe cede todo e qualquer direito autoral patrimonial dela decorrente, 
de acordo com as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA 1: A autorização objeto deste termo alcança o uso da imagem para o seguinte fim: 
imagens de rosto e corpo captadas durante videoconferência. A seu critério, o CESSIONÁRIO 
poderá utilizá-la, no todo ou em parte, por número indeterminado de vezes, em qualquer meio de 
comunicação, em território nacional ou internacional e para os fins que lhe convierem, desde que 
respeitados os dispositivos vigentes na legislação brasileira; 

CLÁUSULA 2: Está definido que o CESSIONÁRIO está expressamente proibido de explorar 
as fotografias de qualquer modo que possa ser considerado como atentado à vida privada e à 
integridade moral da CEDENTE e de difundi-las sobre qualquer suporte considerado 
pornográfico, xenófobo, violento ou ilícito, sob pena das leis vigentes; 

CLÁUSULA 3: A CEDENTE declara concordar com os termos deste contrato mediante 
remuneração resultante de interação por tempo não inferior a 40 minutos com o CESSIONÁRIO 
em sua sala virtual no website Câmera Privê (http://www.cameraprive.com.br). Essa remuneração 
é definitiva e a CEDENTE reconhece que os seus direitos foram adequadamente respeitados e 
exclui qualquer pedido de remuneração complementar; 

CLÁUSULA 4: O presente instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando 
as partes por si, seus herdeiros e sucessores, ficando eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro 
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste termo. 

 

Por estar de acordo, subscrevo o presente:   

  

  

CEDENTE: 
(Nome completo)  

CESSIONÁRIO: 
(Nome completo)  

 


