
 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DA IMAGEM 

(Lei nº 9610, de 19/02/1998) 

Eu ____________________________________________________________, portador(a) da Carteira de 

Identidade _______________________, expedida pelo ________________, inscrito(a) no CPF sob o 

n°_______________________________, residente e domiciliado(a) à 

______________________________________, telefone ________________________ e e-mail: 

____________________________ , venho declarar que autorizo o fotógrafo Félix Manoel da Silva Júnior, 

brasileiro, portador da Carteira de Identidade 09702200-9, expedido pelo IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 

041.962.497-01 , residente e domiciliada em Natividade – RJ, o direito de utilizar todas e quaisquer 

imagens em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros meios de comunicação para fins de 

portfólio, que inclui site, blog, redes sociais, concursos, exposições, publicações impressas ou virtuais e 

ilustração geral em campanhas promocionais e materiais publicitários do FOTÓGRAFO, sejam essas 

destinadas à divulgação ao público em geral e/ou apenas para uso interno deste PROJETO, desde que não 

há desvirtuamento da sua finalidade. Com base na Lei nº 9.610/98 (Lei dos direitos Autorais), os direitos 

autorais das fotos produzidas por esse instrumento são de propriedade do FOTÓGRAFO. A Licença de 

autorização para uso de imagem é concedida a título gratuito abrangendo o uso da imagem acima 

mencionada em todo território nacional e/ou internacional em todas as suas modalidades e, em destaque 

das seguintes formas: (I) folhetos em geral (encarte, mala direta, catálogo, etc); (II) folder de 

apresentação; (III) anúncios em revistas e jornais em geral; (IV) site, home page, newsletter, blog, 

Facebook, Instagram e ouras redes sociais e mídias virtuais; (V) cartazes, quadros, back-light (VI) mídia 

eletrônica (painéis vídeo-tapes, televisão cinema entre outros; (VII) feiras e congressos. Por sua vez, não 

será concedido pagamento, compensação, royalties ou qualquer outra forma de remuneração ao cliente. 

Como garantido na Lei nº 9.610/98, é vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em 

absoluta consonância com o original, portanto o CLIENTE não poderá de nenhuma maneira alterar as 

fotos. O CLIENTE ainda não poderá vendê-las, submetê-las a concursos ou qualquer outra atividade de 

caráter comercial ou que caracterize lucro sem prévia autorização formal da FOTÓGRAFO. 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que entendi todos os termos da presente declaração e 

autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamada a título de direitos conexos a imagem ou 

a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas vias de igual teor e forma). 

 
Natividade – RJ, _____ de _____ de 2018. 
 
 

 
_______________________________                                                     _________________________________ 

FOTOGRAFADO(A)                                                                           FOTÓGRAFO 

 

 

 

_______________________________                                                     

TESTEMUNHA                                                                           


