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Resumo 

 
Cuida-se de trabalho que, com vistas a balizar o trabalho de fotógrafos profissionais 

ou amadores, procura definir o conceito de direito de imagem e suas inter relações 

com o direito de informação – ambos de matriz constitucional –, bem como estudar 

alguns casos jurisprudenciais que retratam a forma como os tribunais superiores 

vêm decidindo as demandas sobre esse tema. Também são analisados os direitos 

que o autor de obras fotográficas possui sobre ao seu trabalho. As questões 

concernentes à relação entre a fotografia e o conceito de obra de arte e o 

relacionamento entre fotógrafos e fotografados são objeto de capítulo próprio. Por 

fim, discute-se casos específicos em que existiriam potenciais riscos de lesões aos 

direitos de imagem, definindo-se alguns parâmetros úteis para a produção de obras 

fotográficas, visando minimizar o risco de se incorrer em violações aos direitos de 

imagem de terceiros. 
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Introdução 
 

 A presente monografia buscará estabelecer alguns dos principais parâmetros 

que devem balizar a produção de um fotógrafo, tanto amador como profissional, na 

realização de obras fotográficas, com o fim de minimizar as chances de, com seu 

trabalho, incorrer em violações ao direito de imagem dos indivíduos fotografados. 

Tem-se observado que, com o advento da Constituição de 1988 e o 

conseqüente fortalecimento dos direitos e garantias individuais, a violação ao direito 

de imagem passou a ser tema de constante preocupação no meio jornalístico em 

geral. 

Se de um lado houve um incremento nas possibilidades de atuação do 

repórter fotográfico, do outro lado existe um crescente movimento de 

conscientização da população quanto à possibilidade de proteção de sua esfera de 

privacidade/intimidade. 

Permeando a questão, não se pode esquecer do aparecimento de novas 

mídias e tecnologias, como as câmeras digitais compactas, a internet, blogs, chats, 

etc., massificando as possibilidades de comunicação e potencializando a 

oportunidade de qualquer indivíduo produzir imagens e divulgá-las de forma ampla e 

extremamente rápida. 

Paralelamente a este cenário, é cada vez mais comum a existência de 

dúvidas quanto à possibilidade de publicação e divulgação de determinadas 

imagens. Ao mesmo tempo, a opção por dar publicidade ou não a um determinado 

registro fotográfico é feita, na maioria dos casos, de forma empírica, sem lastro na 

técnica jurídica. 
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É bem verdade que se tem notado que aqueles que lidam com a fotografia em 

seu dia-a-dia – profissional ou não – estão mais ciosos da possibilidade de, com a 

divulgação indevida de uma imagem, virem a praticar ilícitos civis.  

Desta feita, procurar-se-á com o presente estudo oferecer parâmetros, 

criando-se uma espécie de manual de apoio, com o fim de se evitar a violação ao 

círculo de intimidade e privacidade de indivíduos, em razão da divulgação de 

imagens não autorizadas. 

Num primeiro momento, será feita uma abordagem dos aspectos legais 

atinentes ao direito de imagem, com sua regulamentação constitucional e 

infraconstitucional.  

No momento seguinte, serão tratados aspectos doutrinários importantes como 

a distinção entre imagem-atributo e imagem-retrato, um breve relato sobre o direito 

do autor de imagens fotográficas - discutindo-se inclusive o viés do direito moral e do 

direito patrimonial às imagens, a questão do direito à própria imagem, formas de 

tutelar este direito, dentre outros. 

O tratamento dado pela jurisprudência pátria ao tema também será objeto de 

ponto específico, procurando estabelecer um panorama de julgados emblemáticos 

que trataram do assunto nos últimos anos, especialmente aqueles que cuidaram de 

casos específicos de vulneração ou não do direito de imagem perpetrado por 

trabalhos fotográficos. 

A seguir, o tema será contextualizado com o próprio direito de autor da obra 

fotográfica, pois além da imprescindível abordagem dos direitos daquele que 

potencialmente pode causar danos à imagem alheia, não se pode esquecer que o 

próprio desenvolvimento do tema relativo ao direito de imagem deve muito à 
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sistematização legal empreendida desde o século XIX no campo dos direitos 

autorais. 

 Não se olvidará também de aspectos relacionados à própria fotografia, como 

a discussão, hoje já bastante superada, sobre o caráter artístico ou não da obra 

fotográfica, bem como da tensão existente entre fotógrafo e o fotografado, que em 

última instância acaba por desaguar em demandas judiciais. 

Por último, far-se-á breve estudo de alguns pontos sensíveis do direito de 

imagem, com a enumeração de casos específicos que costumam causar dúvidas e 

debates acerca da possibilidade de invasão na esfera protetiva dos indivíduos que 

têm sua imagem exposta. 
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1) O direito de imagem 

1.1) Aspectos Legais 

 O direito à imagem encontra-se regulado atualmente no artigo 20 do Código 

Civil, verbis:  

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça 
ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão 
da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais. 

 

 Percebe-se que o legislador teve clara preocupação em normatizar a 

utilização da imagem alheia pelos meios de comunicação, incluindo aqui a fotografia.  

 Contudo, nem sempre esse direito foi previsto de forma exaustiva nos textos 

infraconstitucionais. No antigo Código Civil, em seu artigo 666, X, era garantido ao 

retratado e a seus sucessores tão somente opor-se à reprodução ou pública 

exposição do retrato ou busto. Já a antiga lei reguladora dos direitos autorais no 

Brasil, L. 5988/73, a contrario sensu, deixava entreaberta uma brecha para a 

proteção dos direitos à imagem quando falava em oposição da pessoa representada 

em reproduções de retratos. 

 Já a nova legislação reguladora dos direitos de autor no Brasil, L. 9610/98, 

em seu artigo 46, I, c, trata a matéria de forma semelhante à legislação que a 

antecedeu. 

 Também no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente dedicou dispositivo a amparar o direito de imagem do menor, conforme 

se  percebe da leitura de seu artigo 17: 

"Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a 
preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e 
crenças, dos espaços e objetos pessoais." 
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 O direito à imagem da criança e do adolescente também encontra 

fundamentação nos artigos 143 e 247 do mesmo estatuto, que vedam a divulgação 

de imagens de menores envolvidos na prática de atos infracionais. 

 É, todavia, no campo constitucional que a matéria sempre encontrou largo 

esteio. Jacqueline Sarmento Dias1 chega inclusive a mencionar que as Constituições 

do Império (artigo 179, VII), a de 1891 (artigo 72, § 11), a de 1934 (artigo 116, XVI), 

a de 1937 (artigo 123), a de 1946 (artigos 141, § 15 e 144) e a Constituição de 1967, 

com a redação da Emenda nº 01 de 1969 (artigo 153, § 36) já tratavam da matéria. 

 A nossa atual Carta Magna é clara quando anui, em seu artigo 5º, X, que são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. Da mesma forma, o artigo 5º da Constituição brasileira ainda reserva mais 

dois incisos para tratar da matéria, quais sejam, V e XXVIII, verbis: 

"V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem; 
(...) 
XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à 
reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas;" 

 

 Os três incisos acima citados não tratam do mesmo conceito de imagem. É 

necessário esclarecer que o inciso V, na abalizada opinião de Luiz Alberto David 

Araújo2, trata da proteção à imagem vinculada aos atributos sociais e psíquicos de 

uma pessoa, a chamada imagem-atributo, que será objeto de comentários no tópico 

1.2.2. 

 
 
 

                                                 
1 Dias, Jacqueline Sarmento. O direito à imagem. Belo Horizonte: Del Rey, 2000. 
2 Araújo, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da própria imagem. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1996, p. 111. 
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 O inciso X, ao falar da inviolabilidade da imagem das pessoas, refere-se aos 

atributos físicos exteriores e visíveis desta pessoa, o que se convencionou chamar 

imagem-retrato, que também será tratada adiante. 

   Já o inciso XXVIII protege, conforme depreende-se da própria literalidade do 

dispositivo, a imagem sob o viés do direito de autor. 

 Alguns autores, como Oduvaldo Donnini3, afirmam inclusive que o artigo 20 

do Código Civil já estaria defasado em relação ao entendimento constitucional 

acerca do direito de imagem, pois, para ele, a simples exposição da imagem de uma 

pessoa, sem autorização, geraria o direito à indenização; até mesmo a exposição da 

imagem com fins institucionais geraria dano indenizável. Assim, a menção ao 

atingimento da honra, boa fama ou respeitabilidade seria despicienda, da mesma 

forma que a expressão "se destinarem a fins comerciais" constante na parte final do 

artigo. 

Desta feita, não há dúvidas de que o atual arcabouço legal brasileiro protege 

o direito de imagem e, ainda mais, confere superlativo grau de importância ao 

mesmo, uma vez que o inseriu no capítulo 5º da Constituição, regulador das 

garantias fundamentais, ao abrigo das cláusulas pétreas. 

1.2) Aspectos doutrinários 

1.2.1) Direito à própria imagem 

Tem-se como um dos marcos iniciais do estudo doutrinário do direito de 

imagem o artigo publicado pelos advogados Samuel D. Warren e  Louis D. Brandeis, 

no final do século XIX nos Estados Unidos, onde preconizavam o "right of privacy", 

ou seu direito de estar só, de ver protegida sua esfera de vida íntima. 

 
 
 

                                                 
3 Donnini, Oduvaldo; Donnini, Rogério Ferraz.  Imprensa livre, dano à imagem e sua quantificação 
à luz do novo código civil. São Paulo: Método Editora, 2002. 

 



13  

Tornou-se lugar comum falar sobre a importância da imagem nos dias atuais. 

A par de constituir importante braço da indústria da comunicação, pois através dela 

informações são prestadas, produtos são vendidos, hábitos são alterados, a imagem 

também exterioriza a personalidade das pessoas, caracterizando sua individualidade 

e a forma como ela se relaciona com o mundo. 

Todavia, para que a matéria possa ser melhor situada, cabe ressaltar o 

conceito de imagem.  

Imagem seria toda representação exterior do individuo, de sua personalidade.  

Nos dizeres de João Carlos Bianco4: 

a imagem é emanação da própria pessoa e, assim, de elementos visíveis 
que integram a personalidade humana. Consiste no direito que a pessoa 
tem sobre a sua forma plástica, dos caracteres que a individualizam dentre 
seus semelhantes. A reprodução da imagem, por via de conseqüência, 
somente pode ser autorizada pela pessoa a que pertence: o próprio 
fotografado. 

 
Não à toa, o direito de imagem faz parte dos chamados direitos da 

personalidade. 

Assim, cuida-se o direito de imagem, como direito da personalidade que é, de 

direito absoluto, ou seja, não é passível de expropriação, penhora, prescrição, 

renúncia, além de ser intransmissível, oponível contra todos e extinguir-se pela 

morte. O fato de ser extinto pela morte não quer dizer, todavia, que a imagem de 

uma pessoa que já morreu não seja passível de proteção. A imagem do falecido não 

se transmite, mas subsiste a faculdade de ser protegida. Na opinião de Donnini5, 

"há, nesse caso, a transmissibilidade dos efeitos jurídicos e não a transmissão da 

imagem". 

 
 
 

                                                 
4 Bianco, João Carlos. A obra fotográfica, o direito à imagem, à vida privada e à intimidade. 
Justitia, v. 62, n. 189/192, p. 202-217, jan./dez. 2000. 
5 Donnini, Oduvaldo; Donnini, Rogério Ferraz.  Imprensa livre, dano à imagem e sua quantificação 
à luz do novo código civil. São Paulo: Método Editora, 2002, p. 79. 
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Contudo, algumas facetas dos direitos da personalidade são disponíveis, 

dentre elas, a própria imagem. Desde que utilizada nos estritos limites da 

autorização dada pelo retratado, e desde que haja, de forma ampla, respeito ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, pode o indivíduo dispor de sua imagem, 

até mesmo com fins lucrativos. Veja-se que, na lição de Arnaldo Siqueira Lima6, o 

direito à imagem não pode ser confundido com a própria imagem. Aquele é 

indisponível pois indissociável da pessoa; já esta última pode ser objeto de contrato 

entre os indivíduos. O uso da imagem foi permitido, todavia o direito à imagem 

continua com o seu titular. 

Enfim, este é o principal material de trabalho do fotógrafo: a imagem.  

No presente estudo, cuidar-se-á apenas da imagem de pessoas, pois aqui, 

sim, encontra-se farto cabedal de situações causadoras de conflitos entre o autor da 

imagem e o objeto da imagem. Não se descura de que até mesmo a representação 

de animais ou objetos pode ser alvo de proteção legal, segundo a lição de N.P. 

Teixeira dos Santos7, todavia essa abordagem refoge ao âmbito do presente 

trabalho. 

Por outro lado, indo além na definição dos contornos desse direito, insta 

ressaltar que apenas ao modelo, ao retratado, pertence a sua própria imagem. Este 

é um direito personalíssimo, do qual sequer pode renunciar. E qualquer violação a 

este direito tratar-se-á de violação à privacidade, à intimidade, enfim, direitos 

fundamentais previstos em nível constitucional. Conforme o mesmo N.P. Teixeira 

 
 
 

                                                 
6 Lima, Arnaldo Siquiera de. O direito à imagem: proteção jurídica e limites de violação. Brasília: 
Universa, 2003, p. 29. 
7 Santos, Newton Paulo Teixeira dos. A fotografia e o direito do autor de acordo com a 
Constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Leud, 1990, p. 72. 
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dos Santos, a própria proteção pura e simples da imagem é licita, podendo a pessoa 

se opor a qualquer tipo de fotografia à qual não tenha dado consentimento. 

Nesse mesmo diapasão, Paulo José da Costa Júnior8, ao comentar aspectos 

inerentes ao direito à intimidade, demonstrou a existência da teoria dos círculos 

concêntricos. De acordo com essa teoria, cuja origem reporta à doutrina alemã, 

existiria um círculo exterior, chamado de esfera privada stricto sensu, que seria 

protegida contra todo tipo de indiscrições; fora dessa esfera privada, estariam os 

fatos e condutas de natureza pública praticados pelo indivíduo. Seria dessa esfera 

que, de forma geral, os artistas, políticos e outras pessoas de renome, abdicariam de 

forma implícita ao buscarem o reconhecimento da sociedade. 

 Após a esfera privada, haveria um outro círculo, a esfera de intimidade ou 

esfera confidencial, da qual apenas pessoas mais íntimas ao indivíduo poderiam 

fazer parte; por fim, viria a denominada esfera de segredo, objeto de especial 

proteção e que guardaria a parcela de vida mais recôndita do indivíduo. 

  

1.2.2) Imagem-retrato e Imagem-atributo 

Com completa razão, Luiz Alberto David Araújo9 afirma que o texto 

constitucional não previu apenas um tipo de imagem. Na verdade, por razões 

históricas, convencionou-se mencionar o que hoje se conhece por imagem-retrato 

como simplesmente imagem.  

 
 
 

                                                 
8 Costa Junior, Paulo José da. O direito de estar só. Tutela penal da intimidade. São Paulo: 
Siciliano Jurídica, 2004 
9 Araújo, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da própria imagem. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1996, p. 27. 
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 A imagem-retrato constitui a estampa, a aparência física, os caracteres 

exteriores que saltam aos olhos do interlocutor quando de um encontro. É ainda a 

representação exterior de uma pessoa pela fotografia, por exemplo. 

Assim, quando a foto de alguém é publicada sem sua anuência, no mais das 

vezes, é a imagem-retrato que está sendo atingida. Isso não quer dizer que a 

imagem-atributo, adiante tratada, também não possa ser atingida pela publicação de 

uma fotografia. 

Já a imagem-atributo é a idéia, a forma como as demais pessoas da 

sociedade enxergam aquele indivíduo, através de características sociais ou mesmo 

de atributos de seu caráter. Assim teríamos, por exemplo, o bom pai de família, o 

meticuloso, o de vida desregrada, etc. O conceito de imagem-atributo cria a 

possibilidade de se considerar a pessoa jurídica como sendo alvo de violação ao 

direito de imagem. 

 Conforme leciona Arnaldo Siqueira Lima10, "(...) a imagem do homem não tem 

significado curto como simples reprodução de sua plástica; vai muito além. Daí 

alguns estudiosos do assunto falarem em imagem-retrato e imagem-atributo." 

 

 1.2.3) Formas de tutela ao direito de imagem 

 Como proteger o direito de imagem ? Quais formas poderiam ser utilizadas 

para efetivamente proteger a imagem de indivíduos ? 

 Como resposta a esses questionamentos, o ordenamento jurídico oferece 

diferentes tipos de tutelas: constitucional, penal e civil. 

 
 
 

                                                 
10 Lima, Arnaldo Siqueira de. O direito à imagem: proteção jurídica e limites de violação. Brasília: 
Universa, 2003, p. 18. 
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Antes porém, cumpre mencionar a possibilidade de autotutela dos direitos da 

imagem que, de forma absolutamente excepcional, poderia ser levada a efeito, 

respeitando-se, obviamente, os limites de sua utilização, como por exemplo a 

moderação na utilização dos meios, a proporcionalidade entre os meios empregados  

e a agressão, etc.  

Seria o caso da pessoa que, flagrada por fotógrafo em momento de sua total 

intimidade, toma para si o filme ou cartão de memória da máquina do autor da 

imagem. Trata-se de meio radical de solução de conflitos, com o qual, não 

concordamos, embora previsto no âmbito civil. Primeiramente, pelo estreito limite 

existente entre a tutela do direito à imagem e o efetivo exercício do direito 

constitucional de liberdade de imprensa; ademais, por poder privar o fotógrafo de 

seu material de trabalho e ainda gerar risco de danos aos seus equipamentos. 

No âmbito constitucional, como visto acima, estabeleceram-se normas que 

visam proteger de forma imediata essa espécie de direito da personalidade. 

Possuem a característica de garantias públicas fundamentais, com a função de 

proteger as pessoas face ao poder público. Podem ser considerados direitos 

fundamentais de primeira dimensão. 

Já no âmbito penal, as tutelas terão um nítido caráter repressivo, impondo 

sanções criminais, como por exemplo nos casos de crimes cometidos contra a 

honra. Ressalte-se que as sanções tanto podem estar previstas no Código Penal 

como também em legislações esparsas. 

 
 
 

 É no âmbito civil que as tutelas ao direito de imagem assumem maior relevo, 

tendo em vista sua maior utilização. Essas podem consubstanciar-se em medidas 

que inibam a continuidade da divulgação das imagens reclamadas, em apreensão 

do material em que esteja contido a imagem – como uma revista por exemplo –, em 
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imposição de sanções civis ao violador, em pedidos de reparações materiais e 

morais, bem como a submissão a obrigações de fazer ou não-fazer. 

 As tutelas no âmbito civil podem ser agrupadas, grosso modo, em tutelas 

preventivas e repressivas.  

 Sérgio Cruz Arenhart11, ao dissertar sobre as tutelas aptas a proteger os 

direitos da personalidade, assim afirma:  

Exatamente porque à norma fundamental deve ser atribuído sentido que lhe 
dê maior eficácia é que não se pode dispensar a tutela preventiva do direito 
à vida privada (bem como a honra, à imagem e à intimidade). Sem proteção 
preventiva, não há direito à personalidade. Estes ficariam reduzidos a meras 
declarações de intenções , uma vez que não poderiam ser adequadamente 
tutelados pelo estado que os acolheu. 
 

Na prática, consistiriam então as tutelas preventivas na possibilidade de 

ajuizar-se ação cautelar para apreensão de material fotográfico a ser utilizado 

ilicitamente, ou no recurso a uma ação cominatória em que se reconheça uma 

obrigação de não divulgar determinada foto, dentre outros meio possíveis. 

Por outro lado, as tutelas repressivas teriam lugar especialmente quando a 

violação ao direito de imagem do indivíduo já tivesse ocorrido. Aqui caberiam, por 

exemplo, ação de obrigação de fazer com pedido de tutela específica quanto à 

necessidade de satisfação de determinado pleito (como a publicação de errata de 

fotografia) e, principalmente, ações de indenização, tanto por danos materiais como 

morais. Cabe ressaltar ainda que os valores a serem fixados pelo poder judiciário, 

segundo uníssona posição dos tribunais superiores, não se encontram mais adstritos 

aos antigos valores colocados pela Lei de Imprensa para violações a direitos de 

imagem perpetrados pelos meios de comunicação. 

 Por fim, nos dizeres de Rosane Heineck Schmitt12,  

 
 
 

                                                 
11Arenhart, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da Vida Privada. São Paulo: RT, 2000, p. 82. 
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A melhor solução (...) será sempre a da conscientização pelos próprios 
veículos de imprensa (evidentemente, e não nos iludamos, tal só ocorrerá 
se houver pressão intensa da sociedade neste sentido), que devem 
proceder à autocensura não só em plano interno mas também 
externamente, pela criação de um organismo composto por seus 
representantes, que estabeleça os parâmetros a serem por eles observados 
a fim de se conformarem aos dispositivos constitucionais reguladores da 
espécie. 

 

1.2.4) Direito de Imagem x Direito à Informação 

 Todas as vezes que se perquire a possível violação ao direito de imagem de 

um cidadão, outro valor fundante do regime constitucional brasileiro vem à mente de 

qualquer interessado pelo tema, qual seja, o do direito à informação. 

Esse direito de informação, cuja face mais proeminente seria a liberdade de 

imprensa, por sua vez, é balizado pelos direitos da personalidade, conforme se 

depreende da própria dicção do artigo 220, § 1º da CF/88. Assim, se de um lado 

imagens não podem ser indiscriminadamente divulgadas, por outro lado a sociedade 

tem direito de não ver restringida as suas possibilidades de acesso à informação de 

qualidade. 

Não se pode esquecer que o direito à própria imagem, como integrante do rol 

de direitos da personalidade, é direito absoluto, autônomo, ligado de forma perene à 

pessoa. Até mesmo outros valores fundamentais em um estado democrático de 

direito, como a liberdade de expressão e de informação, por vezes cedem a uma 

garantia maior ao cidadão, que é a defesa de sua própria imagem, embora não haja 

hierarquia entre essas garantias constitucionais. Nos dizeres de Cláudio Luiz Bueno 

de Godoy13, "No confronto entre direitos da personalidade e a liberdade de 

 
 
 

                                                                                                                                                         
12 In Sarlet, Ingo Wolfgang.  A constituição concretizada: construindo pontes com o público e o 
privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 230. 
13 Godoy, Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. São Paulo: 
Atlas, 2001, p. 127. 
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imprensa, não se vislumbra qualquer hierarquia possível, por serem prerrogativas de 

igual índole constitucional, sem qualquer prévia limitação tipificada na Constituição". 

 Na prática, é através da análise do caso concreto que se fará a ponderação 

de interesses entre as duas garantias constitucionais envolvidas. Os princípios da 

unidade da Constituição, da concordância prática e principalmente da 

proporcionalidade são alguns dos corolários utilizados pela jurisprudência na 

solução de conflitos envolvendo direitos da personalidade e liberdade de informação. 

 Segundo Canotilho14, pelo princípio da proporcionalidade, ou da proibição do 

excesso, é dado ao intérprete verificar e analisar a adequação, a necessidade e a 

aplicação proporcional da medida, impedindo-se o abuso da lei em face da Carta 

Maior. Esse princípio se dividiria ainda em três outros subprincípios, quais sejam, o 

da adequação, o da necessidade e o da proporcionalidade em sentido estrito. Pela 

adequação, deve o intérprete questionar se o meio escolhido contribui para a 

obtenção do resultado pretendido. Já a necessidade impõe que se verifique a 

inexistência de medida menos gravosa a amparar o direito fundamental em debate. 

A proporcionalidade em sentido estrito traduz uma idéia de razoável equilíbrio entre 

os bens perseguidos 

Desta feita, na ocorrência de choques entre as garantias constitucionais da 

liberdade de informação e dos direitos da personalidade, ter-se-ia o amparo do 

citado princípio e de seus elementos para se buscar uma solução razoável ao caso 

concreto. 

 Um parâmetro prático interessante para aferir se a liberdade de informação 

jornalística estaria transbordando numa violação a direitos da personalidade, 

 
 
 

                                                 
14 Canotilho, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª Ed. 
Coimbra: Almedina, 2006. 
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especificamente quanto ao jus imaginis, seria a verificação do interesse jornalístico 

real por detrás da divulgação, traduzido no binômio "interesse público" x "interesse 

do público", sendo que nesse último haveria mero ânimo de incremento econômico 

das atividades exercidas pela pessoa física ou jurídica violadora do direito de 

imagem.  

 Com isto, quer-se dizer que a exposição da imagem de outrem deve ficar 

sempre jungida ao interesse público. 

 Não podemos esquecer, conforme já salientado outrora, que os cidadãos 

comuns gozam de maior proteção à sua esfera  de intimidade do que aqueles que 

possuem maior notoriedade dentro da sociedade. Não se quer dizer com isso que 

esses últimos tenham sua intimidade, imagem, etc., totalmente desguarnecidas da 

proteção constitucional. Apenas as tem limitadas em relação às pessoas comuns. 

Noutro extremo, Edilsom Pereira de Farias15 assevera que há tendência nos 

tribunais constitucionais estrangeiros de se considerar que a liberdade de 

informação gozaria de uma posição de preferência quando confrontada com os 

direitos da personalidade, especialmente ao tratar de indivíduos que possuam 

notoriedade no seio da sociedade. Salienta ainda que essa posição de preferência 

pode ser relativizada, a depender do caso concreto. 

 De certa forma, tem se tornado comum a ocorrência de situações de conflito 

entre o direito que a própria sociedade possui de se manter informada e, por 

exemplo, o direito de imagem de alguém de ver sua vida íntima resguardada da 

curiosidade alheia. Todavia, nos parece que apenas pelo arbitramento judicial essas 

antinomias poderão ter seu devido equacionamento, pois um direito não poderá 

 
 
 

                                                 
15 Farias, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos: A honra, a intimidade, a vida privada e a 
imagem versus a liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 2000. 
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excluir o outro, optando-se então pela defesa daquele valor que for mais latente 

naquele determinado momento. 

 

1.3) Aspectos Jurisprudenciais 

 A jurisprudência dos tribunais superiores, por sua vez, não vem mantendo-se 

indiferente ao problema. Diversos julgados já o analisaram. Em alguns dos casos, 

percebe-se nitidamente um viés conservador no trato da matéria. Em outros, 

entretanto, é nítido o avanço no trato do tema. 

 A seguir, serão expostos alguns casos já julgados pelo Superior Tribunal de 

Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, em que se discorreu sobre as possíveis 

violações ao direito de imagem no atuar de fotógrafos e que, ou por serem 

paradigmáticos ou por tratarem de situações incomuns, merecem comentários. 

 O primeiro caso a ser analisado diz respeito a ação de indenização movida 

contra revista de grande circulação nacional que, em reportagem sobre terapias 

alternativas, teceu críticas ao tratamento empreendido pela autora, inclusive 

publicando sua foto. No julgamento da questão pelo STJ, entendeu o ministro 

Relator que, havendo autorização da autora na publicação de sua fotografia, mesmo 

que o viés dado posteriormente à reportagem lhe tenha sido desfavorável, afastada 

estaria a violação ao seu direito de imagem. Eis a ementa: 

(...) 
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA PUBLICADA EM REVISTA SEMANAL. 
VIÉS CRÍTICO SOBRE TERAPIAS ALTERNATIVAS. LIBERDADE DE 
IMPRENSA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. 
1. A liberdade de imprensa, garantia inerente a qualquer Estado que se 
pretenda democrático, autoriza a publicação de matéria que apresente 
críticas a quaisquer atividades. 
2. Os praticantes da atividade criticada não sofrem danos morais em 
decorrência da reportagem. 
3. Sem ofensa direta e pessoal, decorrente de dolo ou culpa do repórter, 
não é possível falar em danos morais. 
4. Não há lei que obrigue o repórter a antecipar ao entrevistado que viés 
adotará na reportagem. 
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5. Se a imagem é publicada após prévia autorização da pessoa fotografada, 
não há conduta ilícita a justificar a indenização." 
(REsp 828.107/SP, Rel. Ministro  HUMBERTO GOMES DE BARROS, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 12.09.2006, DJ 25.09.2006 p. 269) 

 
O caso a seguir diz respeito a situação analisada diversas vezes pelos 

tribunais: jogador de futebol tem sua imagem utilizada, sem a sua permissão, para a 

confecção de álbum de figurinhas. Tanto neste julgado como em vários outros, o 

entendimento foi unânime pela condenação das empresas violadoras do direito de 

imagem dos atletas, rechaçando-se o argumento de que, nos caso de atletas 

profissionais, o chamado "Direito de Arena" – previsto no artigo 100 da revogada L. 

5988/73 – afastaria a violação ao direito. 

Apenas à guisa de esclarecimento, o direito de arena consiste na faculdade 

conferida à entidade a que esteja vinculado o atleta de autorizar, ou proibir, a 

fixação, transmissão ou retransmissão, por quaisquer meios ou processos, de 

espetáculo desportivo público, com entrada paga. Dispõe ainda que vinte por cento 

do preço da autorização serão distribuídos, em partes iguais, aos atletas 

participantes do espetáculo.  

 
Civil e processual. álbum de figurinhas (“heróis do tri”) sobre a campanha do 
Brasil nas copas de 1958, 1962 e 1970. uso de fotografia de jogador sem 
autorização dos sucessores. direito de imagem. 
violação. lei n. 5.988, de 14.12.1973, art. 100. exegese. 
legitimidade ativa da viúva meeira e herdeiros. cpc, arts. 12, v, e 991, i. 
contrariedade inocorrente. 
I. A viúva e os herdeiros do jogador falecido são parte legitimada ativamente 
para promoverem ação de indenização pelo uso indevido da imagem do de 
cujus, se não chegou a ser formalmente constituído espólio ante a 
inexistência de bens a inventariar. 
II. Constitui violação ao Direito de Imagem, que não se confunde com o de 
Arena, a publicação, carente de autorização dos sucessores do de cujus, de 
fotografia do jogador em álbum de figurinhas alusivo à campanha do 
tricampeonato mundial de futebol, devida, em conseqüência, a respectiva 
indenização, ainda que elogiosa a publicação. 
III. Recurso especial não conhecido." 
(REsp 113.963/SP, Rel. Ministro  ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA 
TURMA, julgado em 20.09.2005, DJ 10.10.2005 p. 369) 
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 Da mesma forma, em conhecido julgado, o STJ adotou o mesmo 

entendimento acima esposado, qual seja, de que a utilização sem autorização de 

fotografias em publicação com finalidades lucrativas gera dano indenizável. Confira-

se novamente: 

 
Responsabilidade civil. uso indevido da imagem. divulgação, em revista de 
expressiva circulação, de propaganda comercial contendo as fotos do 
conhecido casal "Lampião" e "Maria Bonita". falta de autorização finalidade 
comercial. reparação devida. 
- A utilização da imagem da pessoa, com fins econômicos, sem a sua 
autorização ou do sucessor, constitui locupletamento indevido, a ensejar a 
devida reparação. 
- Não demonstração pelo recorrente de que a foto caiu no domínio público, 
de acordo com as regras insertas no art. 42 e seus parágrafos da Lei nº 
5.988, de 14.12.73. 
- Improcedência da denunciação da lide à falta do direito de regresso contra 
a litisdenunciada. 
Recurso especial não conhecido." 
(REsp 86.109/SP, Rel. Ministro  BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, 
julgado em 28.06.2001, DJ 01.10.2001 p. 219) 

 
  No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciara em 

antigo precedente da lavra do Ministro Rafael Mayer, verbis: 

Direito a imagem. fotografia. publicidade comercial. indenização. a divulgação 
da imagem de pessoa, sem o seu consentimento, para fins de publicidade 
comercial, implica em locupletamento ilícito a custa de outrem, que impõe a 
reparação do dano. recurso extraordinário não conhecido." (RE 95872 / RJ - 
Relator(a): Min. RAFAEL MAYER Julgamento: 10/09/1982 Órgão Julgador: 
Primeira Turma) 

 

O precedente a seguir traz entendimento expresso sobre a responsabilidade 

do fotógrafo autor da imagem causadora do dano. A instância a quo havia entendido 

que, como apenas a empresa jornalística seria responsável pela eventual 

indenização a que fizesse jus a autora (fotografada sem autorização em praia do 

litoral catarinense), deveria figurar sozinha no pólo passivo da ação. O STJ, por sua 

vez, adotando orientação pacífica no âmbito dos tribunais superiores de que a Lei de 

Imprensa não se aplica aos casos de violação à imagem, mandou incluir também no 
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pólo passivo do processo o editor, os diretores da revista e o fotógrafo responsável 

pelo retrato.  

 
Processo civil. Uso indevido de imagem em publicação jornalística. 
Formação do polo passivo para a ação de compensação por danos morais. 
Inclusão, neste, do editor, de diretores da revista e do fotógrafo responsável 
pelo retrato. Inaplicabilidade da Lei de Imprensa para o deslinde da questão. 
- Reiterada é a jurisprudência do STJ no sentido de que a utilização de 
imagem sem a devida autorização, ainda que por meio de comunicação, é 
questão diversa daquelas relacionadas ao exercício do direito de informação, 
que estão reguladas pela Lei 5250/67. 
- A alegação da recorrente diz respeito à violação de sua imagem-retrato, ou 
seja, de sua identidade física, pela publicação não autorizada de fotografia, 
nos termos do inciso X do art. 5º da CF; não é de se aplicar, portanto, o 
regramento específico da Lei de Imprensa a questão que não diz respeito à 
liberdade de manifestação de pensamento e de informação. 
Recurso especial provido. 
(REsp 569.812/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 
julgado em 16.06.2005, DJ 01.08.2005 p. 440) 
 

 O acórdão seguinte trata de interessante caso em que a autora teve fotografia 

sua, praticando "topless", divulgada em jornal de circulação local. Entenderam os 

ministros da Quarta Turma do STJ que, neste caso, a liberdade de informação se 

sobreporia à proteção à intimidade por questões fáticas verificadas no caso 

concreto.  

Direito civil. direito de imagem. topless praticado em cenário público. 
Não se pode cometer o delírio de, em nome do direito de privacidade, 
estabelecer-se uma redoma protetora em torno de uma pessoa para torná-la 
imune de qualquer veiculação atinente a sua imagem. 
Se a demandante expõe sua imagem em cenário público, não é ilícita ou 
indevida sua reprodução pela imprensa, uma vez que a proteção à privacidade 
encontra limite na própria exposição realizada. 
Recurso especial não conhecido. 
(REsp 595.600/SC, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 
julgado em 18.03.2004, DJ 13.09.2004 p. 259) 
 

 O próximo caso trata de clássico exemplo de desrespeito a direito de imagem, 

em que fotografias de modelo profissional, contratada para figurar em determinada 

campanha, são utilizadas em outras finalidades, extrapolando o uso originalmente 

contratado. A discussão presente nestes autos diz respeito, especialmente, ao 

cabimento não só dos danos patrimoniais sofridos pela autora, mas também dos 
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danos morais, superando antigo entendimento de que os danos morais só caberiam, 

em casos como estes, se houvesse exposição de forma vexatória ou ridícula. Eis a 

ementa do julgado. 

 
Direito à imagem. modelo profissional. utilização sem autorização. 
dano moral. cabimento. prova. desnecessidade.  quantum. fixação nesta 
instância. possibilidade. embargos providos. 
I – O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque direito de 
personalidade; patrimonial, porque assentado no princípio segundo o qual a 
ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia. 
II - Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação decorre do 
próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da 
prova da existência de prejuízo ou dano, nem a conseqüência do uso, se 
ofensivo ou não. 
III - O direito à imagem qualifica-se como direito de personalidade, 
extrapatrimonial, de caráter personalíssimo, por proteger o interesse que tem a 
pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em circunstâncias 
concernentes à sua vida privada. 
IV – O valor dos danos morais pode ser fixado na instância especial, buscando 
dar solução definitiva ao caso e evitando inconvenientes e retardamento na 
entrega da prestação jurisdicional. 
(EREsp 230.268/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11.12.2002, DJ 04.08.2003 p. 216) 
 

No caso seguinte, muito embora o acórdão tenha cingido-se à análise de 

questão processual, o ministro Relator já sinaliza sobre a possibilidade da 

publicação de fotografia de criança ou adolescente em desacordo com as 

disposições do ECA poder gerar violações ao direito de imagem. Vejamos: 

 
Processo civil. ação indenizatória. dano à imagem. notícia de crime. 
veiculação da foto e do nome de menor. proibição. estatuto da criança e do 
adolescente. petição inicial mal formulada. caracterização do autor da ação. 
ilegitimidade. preliminar afastada. precedente. recurso acolhido. 
I - O direito à imagem constitui direito personalíssimo, protegendo o interesse 
que tem a pessoa de opor-se à divulgação de sua imagem, em proteção à sua 
vida privada. A legitimidade ativa, portanto, é da própria pessoa que teve sua 
imagem indevidamente veiculada, que em juízo pode ser representada ou 
assistida por quem de direito. 
II - Não obstante a deficiência técnica na redação da petição inicial, 
depreende-se dos autos que o autor da ação indenizatória é o menor, estando 
o pai apenas como assistente, não se justificando, assim, a extinção do 
processo por ilegitimidade ativa, em obséquio ao formalismo que o processo 
contemporâneo repudia. 
III - O processo contemporâneo há muito que repudia o formalismo 
exacerbado, recomendando o aproveitamento dos atos sanáveis, adotando a 
regra retratada no brocardo pas de nullité sans grief. E já pertence ao 
anedotário da história processual a nulidade declarada tão só pelo uso da 
palavra vitis(videira) em vez da palavra arbor(árvore)." 
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(REsp 182.977/PR, Rel. Ministro  SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 
QUARTA TURMA, julgado em 23.05.2000, DJ 07.08.2000 p. 111) 
 

 Já o precedente a seguir trata do caso Cássia Kiss, em que a reconhecida 

artista teve foto sua publicada em revista com nítida finalidade lucrativa sem a 

devida autorização. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que a publicação 

indevida daria azo a indenização por danos materiais e morais. Confira-se: 

 
Constitucional. dano moral: fotografia: publicação não consentida: 
indenização: cumulação com o dano material: possibilidade. Constituição 
Federal, art. 5º, X. I. Para a reparação do dano moral não se exige a 
ocorrência de ofensa à reputação do indivíduo. O que acontece é que, de 
regra, a publicação da fotografia de alguém, com intuito comercial ou não, 
causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o 
tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. 
Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a 
Constituição, art. 5º, X. II. - R.E. conhecido e provido." (RE215984/RJ 
Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 04/06/2002  Órgão Julgador: 
Segunda Turma) 
 

Aliás, há muito o STF já perfilhava a mesma orientação, conforme se pode 

verificar no RE 91328, verbis: 

Direito a proteção da própria imagem, diante da utilização de fotografia, em 
anuncio com fim lucrativo, sem a devida autorização da pessoa 
correspondente. indenização pelo uso indevido da imagem. tutela jurídica 
resultante do alcance do direito positivo. recurso extraordinário não 
conhecido." (RE 91328 / SP - Relator(a): Min. DJACI FALCAO Julgamento: 
02/10/1981 Órgão Julgador:  SEGUNDA TURMA) 
 

 Enfim, da análise dos casos acima mencionados, nota-se uma tendência na 

jurisprudência do STJ e do STF em dar um tratamento semelhante ao que boa parte 

da doutrina nacional vem dando ao tema, não obstante exista ainda um certo apego 

à idéia da necessidade de utilização comercial ou vexatória da imagem para se gerar 

danos. Nos dizeres de Maria Cecília Naréssi Munhoz Affornalli16,  

Para que caiba a indenização do dano à imagem, basta que a fixação ou 
representação da imagem ou a sua utilização sejam feitas sem a 
autorização do seu titular, não se indagando se houve finalidade comercial 
ou se paralelamente ao dano à imagem (...) também foram atingidos outros 
direitos da personalidade como a honra, a privacidade, a intimidade etc. 

 
 
 

                                                
 

 
16 Affornalli, Maria Cecília Naréssi Munhoz. Direito à própria imagem. Curitiba: Juruá, 2005, p. 33. 
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2) O direito do autor na fotografia 

2.1) Aspectos legais 

 Para uma melhor compreensão do tema concernente ao direito de imagem, 

especialmente quanto ao viés abordado neste trabalho, qual seja, o da sua potencial 

violação através da obra fotográfica, mostra-se imprescindível debater, ainda que 

brevemente, aspectos do direito de autor, pois o processo de reconhecimento do 

direito à imagem deu-se, em grande medida, graças e paralelamente ao 

desenvolvimento dos direitos de autor. 

A imagem fotográfica, inventada por Joseph Nicéphore Nièpce, na França, 

por volta de 1826, ficou creditada ao francês Louis Jacques Mandé Daguerre 

quando este apresentou o seu processo fotográfico, o daguerreótipo, à câmara de 

ciência da França em 1839. 

Em 10 de janeiro de 1876, a Alemanha, de forma pioneira, editou lei que 

cuidava explicitamente da proteção à produção de obras fotográficas. 

 A primeira lei a tratar especificamente de direitos autorais no Brasil é 

conhecida como Lei Medeiros e Albuquerque, de 1º de agosto de 1898, a qual 

definiu o direito autoral sobre as obras literárias, científicas e artísticas. Não obstante 

o Código Civil de 1916 ter tratado a matéria nos artigos 649 a 673, foi apenas na 

década de 70 que o sistema de direito autoral foi sistematizado com a Lei nº 5.988, 

de 14 de dezembro de 1973, que em 1998 foi substituída pela lei nº 9.610, 

atualmente em vigor, e que, por sua vez, segue as diretrizes gerais lançadas pela 

Convenção de Berna. 

Por outro lado, não obstante se pudesse considerar a fotografia incluída no rol 

protetivo legal desde a Lei Medeiros e Albuquerque – especialmente quando falava 
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em obras artísticas – somente passou a ser expressamente consignada em 

legislação de direitos autorais com a L. 5988/73, no seu artigo 6º, VII.  

Já o artigo 7º, VII da supracitada L. 9610/98 reza que:  

Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas 
por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, tais como: 
 (...)  
VII - as obras fotográficas e as produzidas por qualquer processo análogo 
ao da fotografia; 

 
 Esta mesma lei dedica um capítulo apenas à utilização da obra fotográfica. O  

artigo 79 da lei, expandindo o tratamento até então dado à matéria, diz: 

 
Capítulo IV 
Da Utilização da Obra Fotográfica 
Art. 79. O autor de obra fotográfica tem direito a reproduzi-la e colocá-la à 
venda, observadas as restrições à exposição, reprodução e venda de 
retratos, e sem prejuízo dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se 
de artes plásticas protegidas. 
§ 1º A fotografia, quando utilizada por terceiros, indicará de forma legível o 
nome do seu autor. 
§ 2º É vedada a reprodução de obra fotográfica que não esteja em absoluta 
consonância com o original, salvo prévia autorização do autor. 

 

 Ponto importante a ser ressaltado diz respeito ao fato de que não são apenas 

os fotógrafos profissionais, entendidos aqui como aqueles que fazem da fotografia 

seu principal meio de sustento, que têm direito à proteção das leis acima. Também 

fotógrafos amadores, que tem na fotografia apenas uma espécie de hobby, ou que a 

tem como segunda profissão, estão incluídos no rol de proteção legal. Nesse mesmo 

sentido o entendimento de Paulo Oliver17, para quem "O direito autoral não é um 

direito profissional, isto é, não se requer profissionalismo de nenhuma espécie para 

o asseguramento de direitos" 

 
 
 

                                                 
17 Oliver, Paulo. Aspectos jurídicos : direito autoral, fotografia e imagem.  São Paulo: Letras & 

Letras, 1991, p. 110 
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Não restam dúvidas, então, que toda e qualquer fotografia é protegida pela lei 

e que o fotógrafo possui total controle sobre sua obra, podendo inclusive, em casos 

de descumprimento do mandamento legal, recorrer ao poder judiciário para ver 

reconhecidos seus direitos.  

Ademais, da mesma forma que o fotógrafo possui todo um arcabouço jurídico 

a proteger suas criações, deve ele ter sempre em mente a preocupação com a 

divulgação da imagem alheia, pois essa também é protegida e sua violação pode 

resultar em sérias conseqüências. 

 

2.2) Do direito moral e do direito patrimonial 

 A primeira notícia sobre o aspecto moral do direito autoral no Brasil nos foi 

trazida no Código Criminal de 16 de dezembro de 1831, no seu artigo 261, que 

instituiu o delito de contrafação, punido com a perda de exemplares. Atualmente a 

contrafação, ou seja, a reprodução não autorizada, é prevista nos artigos 102 e 

seguintes da L. 9610/98. 

 Mas o que vem a ser o direito moral que possui o autor de uma imagem 

fotográfica ?  

São de duas espécies os direitos que cercam aqueles que produzem obras 

fotográficas: os direitos morais e os direitos patrimoniais. Ambos são 

regulamentados na citada lei 9610/98, respectivamente nos artigos 24 e 28, verbis: 

Art. 24. São direitos morais do autor: 
I - o de reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; 
II - o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou 
anunciado, como sendo o do autor, na utilização de sua obra; 
III - o de conservar a obra inédita; 
IV - o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer 
modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam 
prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra; 
V - o de modificar a obra, antes ou depois de utilizada; 
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VI - o de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer forma de 
utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem 
afronta à sua reputação e imagem; 
VII - o de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo 
fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de 
forma que cause o menor inconveniente possível a seu detentor, que, em 
todo caso, será indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja 
causado. 
 
Art. 28. Cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra 
literária, artística ou científica. 

 

 Portanto, entendem-se por direitos morais do fotógrafo aqueles relacionados 

com o respeito à integridade da fotografia, uma vez caber apenas a ele modificar, 

alterar, não divulgar, etc sua obra. Nos dizeres de Carlos Alberto Bittar18, "Os direitos 

morais são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização de 

sua personalidade."  

 Já os direitos patrimoniais dizem respeito à própria disponibilidade da foto, 

porquanto se trata de um bem passível de valoração econômica. Assim, o autor da 

imagem poderá usar, gozar e fruir da fotografia por ele produzida da forma que lhe 

aprouver.  

 Estes dois direitos se entrelaçam e o direito patrimonial não deve descurar 

jamais do direito moral do fotógrafo. Portanto, entendemos que o velho hábito – 

agora  renovado com a ampla utilização da internet – das agências de notícias, de 

fotojornalismo e de publicidade, de não divulgarem os nomes dos fotógrafos autores 

das imagens que ilustram suas matérias (apenas colocando as iniciais da empresa à 

qual é vinculado o fotógrafo), é francamente ilegal, podendo inclusive sujeitá-las a 

medidas judiciais. 

 

 
 
 

                                                 
18 Bittar, Carlos Alberto. Direito de Autor. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, p. 47. 
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2.3) Novos mecanismos de proteção 

 Todavia, hodiernamente, nem só da proteção oferecida institucionalmente 

pelo Estado conta o autor de imagens fotográficas. Novas formas de proteção ao 

direito de autor vêm sendo discutidos e até mesmo aplicadas, como é o caso do 

sistema de licenciamento denominado "Creative Commons". Trata-se de um sistema 

onde o autor intelectual permite, de forma antecipada, o direito ao uso de sua obra, 

flexibilizando o universo das leis de direitos autorais, todavia mantendo controle 

sobre sua criação. E dentro desse sistema existem gradações de possibilidades de 

uso da obra, a depender sempre da vontade do autor. Para o autor registrar suas 

criações através deste sistema, deverá acessar a página do "Creative Commons" na 

rede mundial de computadores e escolher os tipos de licenças disponíveis. 

 

3) A Fotografia 

3.1) Fotografia como obra de arte 

 Inicialmente, imperioso ressaltar que a atual legislação é muito clara quanto à 

desnecessidade da comprovação do caráter artístico ou não da obra fotográfica para 

fins de sua proteção legal, o que afasta análises subjetivas na sua apreciação. 

 Entretanto, de longe vem a discussão sobre a existência de caráter artístico 

nas obras fotográficas.  

 Por se tratar de um meio mecânico, em que o fotógrafo dependia da máquina 

para estabelecer seu processo criativo, haviam diversas vozes contrárias a 

considerar a fotografia uma espécie artística. 

 Como bem ilustrou N.P. Teixeira dos Santos19,  

 
 
 

                                                 
19 Santos, Newton Paulo Teixeira dos. A fotografia e o direito do autor de acordo com a 
Constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Leud, 1990, p. 21. 
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Quando no século XIX surgiu a fotografia, ela já encontrou conceituado o 
Direito Autoral, e constituída toda uma doutrina, a qual não se pode dizer 
que facilmente acolheu a nova invenção. Houve resistências, que entraram 
pelo século XX, sob o argumento de que a fotografia não era senão o 
resultado de uma operação mecânica e química. Afirma-se que estava em 
jogo a "habilidade" do técnico, e não uma obra de caráter intelectual. 
 

Pontes de Miranda se incluía no rol daqueles que relutavam em admitir um 

caráter artístico na obra fotográfica. Citado por N. P. Teixeira dos Santos20, dizia:  

 
Fotografia é a reprodução pela luz, pelos raios Rontgen, pelo calor. O 
elemento criativo é ínfimo, de ordinário; mas pode existir. A hostilidade à 
equiparação dela à obra de arte propriamente dita teria como conseqüência 
negar-se ao fotógrafo qualquer criação artística, o que seria injusto, de iure 
condendo. Não se podem invocar, quanto a ela, os mesmo princípios que 
concernem às demais obras figurativas; mas o fotógrafo pode ser artista e 
tem-se de revelar à medida em que aqueles princípios incidem. 
 

 Todavia, atualmente tal discussão encontra-se totalmente descabida. Não só 

porque o próprio legislador optou por reconhecer toda e qualquer obra fotográfica 

como apta à proteção da lei, mas também por não haver mais dúvidas que, ao 

escolher um enquadramento, uma determinada luz, a utilização de determinada 

lente, etc, o fotógrafo está em pleno processo de criação artística.  

 Como duvidar, ao folhearmos um livro de fotografias de Cartier-Bresson, e de 

tantos outros fotógrafos, que ali não há um claro conteúdo artístico ? 

É bem verdade que a antiga regulamentação dos direitos autorais, L. 5988/73, 

em seu artigo 6º, VII, consignava que apenas as obras que, pela escolha de seu 

objeto e pelas condições de sua execução pudessem ser consideradas criação 

artística, estariam ao abrigo da lei. Vê-se, portanto, ter o legislador escolhido, dentre 

a opção de não proteger nenhuma obra fotográfica e a de proteger todas, uma 

posição intermediária. O grande problema desta escolha era deixar ao inteiro 

alvedrio do juiz a classificação de determinada fotografia encaixar-se no conceito de 

arte ou não.  
                                                 

 
 
 

20 Santos, Newton Paulo Teixeira dos. Idem. Op. Cit. p. 22 
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 A L. 9610/98, por sua vez, optou por posição, ao nosso sentir, mais 

consentânea com os tempos atuais: protegeu todas as obras, pois seu supracitado 

artigo 7º, VII, não fez ressalvas quanto ao caráter artístico da obra.  

 Não se pode olvidar a discussão envolvendo as fotografias que não exigem 

nenhum tipo de gênio artístico de seu criador, como as fotografias de documentos 

ou as obtidas através de máquinas operadas pelo próprio fotografado. Sobre o tema, 

mais uma vez o professor N.P. Teixeira dos Santos21, ainda na égide da L. 5988/73 

dizia:  

Inegavelmente, existem fotografias que não exigem requisitos de 
originalidade, como as cópias obtidas pelo sistema xerox, atualmente tão 
vulgarizadas: indubitavelmente, trata-se de uma automática operação 
mecânica. Como as fotografias chamadas "de identidade", obtidas 
mecanicamente, sem a intervenção do fotógrafo. 
 

 Por sua vez, João Carlos Bianco, indo além, ensina que a L. 9610/98, em seu 

artigo 7º, fala em "criações do espírito" para justificar a assertiva de que nem todas 

as fotografias, mesmo sob o pálio da nova legislação, poderão ser protegidas pelo 

diploma legal. Diz o comentado autor:  

Mas nem toda fotografia pode ser considerada obra de arte: aquela 
destinada a documento de identidade, produzida por máquina automática 
acionada pelo próprio fotografado sem domínio artístico sobre o resultado; 
uma câmera assestada sobre uma rua, que automaticamente a intervalos 
regulares é acionada, tal como a fotografia enviada por satélite; outra 
meramente técnica, em que se procura reproduzir um objeto, sem a 
preocupação artística; as chamadas barreiras eletrônicas, cuja câmera 
acoplada no sinal semafórico ou no radar do policial rodoviário é de 
acionamento também automático à passagem dos veículos, são exemplos 
em que o produto fotográfico não pode ser elencado à categoria de obra 
artística. 

Não há dúvida, a proteção legal é abrangente: 'as obras fotográficas 
e as produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia', contudo 
natural que se exija a interferência da pessoa humana na sua produção, é 
dizer: indispensável que o flagrante seja colhido com a intervenção do 
fotógrafo, que pode até ser indireta, mas que exprima uma manifestação 
humana, sem o que não há arte, não há obra a ser protegida.22

 

                                                 
21 Santos, Newton Paulo Teixeira dos. Idem. Op. Cit. p. 30 

 
 
 

22 Bianco, João Carlos. A obra fotográfica, o direito à imagem, à vida privada e à intimidade. 
Justitia, v. 62, n. 189/192, p. 202-217, jan./dez. 2000, p. 203. 
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Assim, a par de casos extremados, como os acima expostos, não há dúvida 

quanto ao caráter intelectual e artístico das obras fotográficas, devendo-se encará-

las sob o ponto de vista de obras únicas; a própria mens legis da Lei 9610/98 

encaminhou-se no sentido de reconhecer caráter artístico à fotografia, quando utiliza 

a expressão "criações do espírito" no caput do artigo 7º, acima mencionado. 

Por fim, ficamos com a opinião do excepcional fotógrafo Luis Humberto 

Miranda Martins Pereira23, para quem a confusão sobre se é arte ou não a fotografia, 

adviria do fato dela, a fotografia, ser reprodutível e ser calcada na realidade; porém, 

para o citado mestre, toda linguagem organizada de forma intencional com o sentido 

de transformar, de trazer alguma coisa até já vista – mas de maneira nova – seria 

um produto artístico. 

 

3.2) Tensão fotógrafo x fotografado 

A obra fotográfica, nos dias atuais, pode ser produzida em diferentes 

contextos profissionais. Dentre os principais ramos da fotografia destacam-se, não 

só pelo vulto da produção, mas também pela potencial geração de danos à imagem, 

o fotojornalismo, a fotografia de moda e a fotografia de publicidade. 

No contexto da fotografia de moda e da fotografia de publicidade, o retratado, 

de forma geral, consente na reprodução de sua imagem, uma vez mesmo que se 

trata de seu labor, fonte de renda. No mais das vezes são elaborados contratos 

garantidores dos direitos de ambas as partes.  

Aqui, o grande foco de problemas surge no descumprimento de contratos, 

quando a parte que contratou os serviços do modelo profissional utiliza-se da 

imagem retratada para além do objeto do contrato. São inúmeros os casos 

 
 
 

                                                 
23 Pereira, Luis Humberto Miranda Martins. A fotografia tem a cara de suas intenções. Correio 
Braziliense, Caderno Pensar, 04/11/2006. 
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jurisprudenciais tratando do tema. Alguns inclusive já foram objeto de exposição no 

tópico 1.3. 

Já o repórter fotográfico, por transitar freqüentemente por uma zona limítrofe 

entre o direito à privacidade, o direito de imagem, o direito de autor, o direito de 

informação, possui uma gama maior de complicações no seu atuar diário. 

No caso do fotojornalismo, até mesmo pela agilidade que requer a produção 

de imagens aptas a ilustrar uma reportagem, nem sempre é possível recolher 

autorização dos indivíduos fotografados. É bem verdade que nem sempre tal 

autorização será necessária, pois existem casos em que o fotógrafo, no livre 

exercício de seu dever de informar, estaria amparado por regras ditadas pelo cânone 

maior da liberdade de imprensa. Carlos Alberto Bittar24, em sua obra Os Direitos da 

Personalidade, estabelece que  

Na divulgação da imagem, é vedada qualquer ação que importe em lesão à 
honra à reputação, ao decoro (ou à chamada "imagem moral", ou 
"conceitual"), à intimidade e a outros valores da pessoa (uso torpe), 
verificando-se, nesse caso, atentado contra os aspectos correspondente. 

 

Adiante, ao mencionar as mitigações que o direito de imagem sofreria em 

determinadas situações, autorizando, por exemplo, a obtenção de fotografias sem a 

autorização expressa, assim expõe:  

Outrossim, o direito à imagem sofre, como todos os direitos 
privados, certas limitações decorrentes de exigências da coletividade – 
enunciadas, por exemplo, na lei italiana – que compreendem: a notoriedade 
da pessoa (em que se pressupõe seu consentimento) desde que 
preservada a sua vida íntima; o exercício de cargo público (pela 
necessidade de exposição); os serviços de justiça e de polícia; a existência 
de fins científicos, didáticos ou culturais; a repercussão referente a fatos, 
acontecimentos ou cerimônias de interesse público (dentro do direito de 
informação que, ademais, é limite natural e constitucional `preservação da 
imagem). 

 

 
 
 

                                                 
24Bittar, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, 
p. 97-98.  
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Desta feita, é natural a ocorrência de, em alguns casos, certa tensão entre o 

fotógrafo e o fotografado, como nos casos de pessoa recém indiciada pelo 

cometimento de delito, flagrada no momento do cometimento de crime, ou até 

mesmo no caso do indivíduo fotografado no local em que ocorreu determinado fato 

considerado de importância jornalística. Será muito provável que, em situações 

assim, a pessoa que teve sua imagem colhida pelas lentes de fotógrafo sinta-se 

incomodada e, não raras vezes, tenha ímpetos de tomar o equipamento do 

profissional, com o intuito de evitar a exposição de sua imagem. Todavia, essas são 

situações em que o dever de informação sobrepõe-se claramente à proteção da 

intimidade dos indivíduos.  

É bem verdade que a mera captação do registro fotográfico não qualifica 

imediatamente um dano à imagem. Nos dizeres de Jacqueline Sarmento Dias25, 

deve observar-se como a imagem foi captada e qual será a utilidade da mesma, 

para se falar em abuso do direito à imagem. 

Situação muito diferente seria o flagrante dado por fotógrafo em celebridade 

artística em momento de descanso, ou o close de mero transeunte, que sem 

nenhum motivo vê sua imagem publicada em revista de grande circulação com o fito 

de ilustrar reportagem qualquer. Aqui, sim, a violação do direito de imagem é 

patente, podendo gerar a responsabilização da empresa jornalística e do fotógrafo. 

Emblemático caso se deu com a princesa Diana, perseguida reiteradamente 

por dezenas de fotógrafos, ávidos por qualquer tipo de imagem sua, e que em última 

análise resultou em trágico desfecho. 

Outro exemplo a analisar diz respeito a foto colhida de pessoa anônima e que 

porventura venha fazer parte de exposição, por exemplo.  

 
 
 

                                                 
25 Dias, Jacqueline Sarmento. O direito à imagem. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 70. 
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Neste caso, a autorização do individuo fotografado é fundamental. 

Autorização esta que deve ser dada para que o indivíduo seja fotografado e também 

autorização para posterior divulgação da fotografia. Ressalte-se que a autorização 

pode até mesmo ser tácita, através da ausência de oposição expressa, de um gesto, 

ou de atos que caracterizem sua tolerância em ser fotografado. 

E desde que, a foto seja utilizada apenas com fins artísticos e culturais, sem 

finalidade lucrativa, e não expondo o indivíduo a situações vexatórias, não haveria 

desrespeito ao direito de imagem. É tranqüilo o entendimento doutrinário de que  o 

interesse científico, didático ou cultural justificaria mitigação no jus imaginis da 

pessoa.  

Não se pode olvidar que doutrinadores de peso, como o citado Carlos Alberto 

Bittar26, não concordam integralmente com a autorização tácita para a realização de 

obras fotográficas; todavia, autores de não menos quilate, como Hermano Duval27, 

indo mais longe, assim entendem:  

Desde a célebre regra do Direito Canônico – qui tacet consentire 
videtur – diversos dispositivos de nosso Código Civil agasalham o silêncio 
como manifestação válida de vontade contratual (cf. Arts. 5º, 7º, 85, 94, 
129, 161, 522, 548, parágrafo único, 640, 683, 1079, 1081, 1084, 1166, 
1195, 1290, 1292, 1293, 1581, § 1º, e 1584), inclusive no Código Comercial, 
arts. 56, 141, 203, 212, 219, 135, 219 e 305, n. 3 e 7, o que é mais 
significativo. 

 

4) Casos Específicos 

4.1) Fotografias de personalidades públicas 

 Conforme brevemente exposto acima, personalidades públicas como 

políticos, artistas, desportistas famosos, têm a sua esfera de intimidade diminuída. 

                                                 
26 Bittar, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006, 
p. 96. 

 
 
 

27 Duval, Hermano. Direito à Imagem. São Paulo: Saraiva, 1988. 
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Assim, será possível obter registros fotográficos dessas pessoas sem prévia 

necessidade de autorização.  

 Todavia, fora de suas funções públicas ou coletivas, estando em suas esferas 

de privacidade e intimidade, como por exemplo dentro de suas casas, ou numa festa 

particular cuja entrada não seja franqueada ao público, a obtenção de registros 

fotográficos é vedada, seja qual for o meio, se através de câmeras escondidas, 

através de teleobjetivas, micro câmeras, etc. 

 Em resumo, faz-se necessário que a divulgação da imagem dessas pessoas, 

que gozam de certa notoriedade, tenham um cunho informativo, e não sirvam 

apenas a aplacar a curiosidade do público em geral. 

Regina Sahm28, comentando a legislação francesa sobre o tema, afirma que 

"Pessoas notórias se encontrariam em um estado de représentation permanent, 

aplicável com relação aos fatos da vida, seja da vida pública, como privada, quando 

a vontade de divulgar sua personalidade ao público pareça evidente, é extensiva ao 

direito à imagem". 

Também deve se ter em mente que qualquer personalidade das acima 

nominadas pode, em caso de violação ao seu espaço de intimidade, à esfera de 

proteção de sua privacidade, acionar o poder judiciário e requerer não só o 

desfazimento da violação – se ainda for possível – mas também indenizações 

inclusive pelos danos morais porventura sofridos. 

 Por fim, forçoso lembrar que as fotografias de autoridades, políticos, artistas, 

desportistas, enfim, indivíduos notórios, por mais que tenham suas imagens 

                                                 

 
 
 

28 Sahn, Regina. Direito à imagem no direito civil contemporâneo:de acordo com o novo código 
civi,. Lei nº 10.406, de 10-1-2002. São Paulo: Atlas, 2002, p. 199. 
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divulgadas à exaustão, não podem ser utilizadas com fim comercial se para isso não 

foram autorizadas, assim como das demais pessoas da sociedade. 

 

4.2) Fotografias de pessoas comuns 

 Quanto à fotografia de pessoas comuns, ou seja, que não possuam 

notoriedade, fama, ou que, por qualquer outro motivo, não dêem margem a 

limitações de seu direito à própria imagem, algumas regras devem ser observadas. 

 São permitidas fotos de multidões, de coletividades não identificadas, em que 

não haja close ou atenção especial a um indivíduo. Enfim, esse não pode ser o 

ponto principal da fotografia, seu assunto central. 

 Da mesma forma, são permitidas fotos em que pessoas comuns apareçam 

como mero elemento da paisagem, novamente, sem destaque. Seria o caso da foto 

de um conhecido ponto turístico da cidade, ou um evento popular, ou ainda de 

acontecimento rumoroso em que, pelo simples fato do indivíduo estar ali, junto de 

um destes elementos, apareça no instantâneo.  

Nesses casos, a pessoa não poderia pleitear qualquer tipo de medida judicial 

por suposta violação à sua imagem, uma vez que a fotografia apenas cumpriu seu 

papel de informação. 

 Interessante tema diz respeito às fotografias realizadas por barreiras 

eletrônicas instaladas nos grandes centros urbanos com a finalidade de controlar o 

trânsito. No início da operação desses aparelhos, situações constrangedoras foram 

criadas, pois tais dispositivos realizavam registros com extrema nitidez do interior 

dos veículos, possibilitando a identificação perfeita de todos os passageiros 

presentes no interior do veículo, em caso de infrações.  
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 Com isso, e vislumbrando a possibilidade de problemas judiciais futuros, pela 

possível violação ao direito de imagem ali presente, os órgãos de controle de trânsito 

passaram a enviar as multas de trânsito com o a parte interna dos veículos 

distorcidas, aparecendo apenas o aspecto exterior do veículo e sua respectiva placa. 

 A par destas situações, como anteriormente explicitado, resta a possibilidade 

de registro de pessoas comuns desde que estas consintam com o registro e com a 

sua posterior divulgação, bastando uma autorização verbal ou até mesmo gestual 

para tanto. 

4.3) Fotografias de menores de idade 

 As limitações que dizem respeito à divulgação do retrato de crianças e 

adolescentes estão praticamente todas previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. Desta feita, estão proibidas as fotografias que mostrem o rosto ou 

outras partes do corpo aptas a identificar o menor, naqueles casos em que ele esteja 

em situação de cometimento de ato infracional ou em situação de risco (como por 

exemplo a de uma criança abandonada, faminta ou em local inadequado à sua 

permanência). 

 Nesse sentido confira-se o teor dos dois artigos seguintes da L. 8069/90: 

 
Art. 143. E vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos 
que digam respeito a crianças e adolescentes a que se atribua autoria de 
ato infracional. 
Parágrafo único. Qualquer notícia a respeito do fato não poderá identificar a 
criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, apelido, 
filiação, parentesco, residência e, inclusive, iniciais do nome e sobrenome. 
(Redação dada pela Lei nº 10.764, de 12.11.2003) 
Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, sem autorização devida, por 
qualquer meio de comunicação, nome, ato ou documento de procedimento 
policial, administrativo ou judicial relativo a criança ou adolescente a que se 
atribua ato infracional: 
Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência. 
§ 1º Incorre na mesma pena quem exibe, total ou parcialmente, fotografia de 
criança ou adolescente envolvido em ato infracional, ou qualquer ilustração 
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que lhe diga respeito ou se refira a atos que lhe sejam atribuídos, de forma 
a permitir sua identificação, direta ou indiretamente. 

 

 Há ainda o artigo 17 do ECA, já citado no item 1.1 desta monografia e que 

versa sobre a preservação da imagem da criança e do adolescente. 

Já nos casos de, havendo a anuência dos pais, a fotografia possuir conteúdo 

informativo ou até mesmo artístico, nada há que macule o registro levado a efeito 

pelo fotógrafo. 

 É bem verdade que existem outros casos de mitigação aos direitos de 

imagem, como por exemplo no de fotografias obtidas e divulgadas para atendimento 

a situações de uma investigação criminal – como exemplo da identificação de 

criminosos através de retratos falados ou até mesmo a identificação fotográfica 

realizada no âmbito da delegacia –  ou casos em que estejam envolvidos o interesse 

nacional e até mesmo em situações concernentes à saúde pública e ao interesse 

cultural. 

 O próprio art. 20 do Código Civil excepciona no seu caput a necessidade de 

utilização da imagem para fins de administração da justiça e para a manutenção da 

ordem pública. 

Entretanto, não se pode descurar que a divulgação da imagem de meros suspeitos 

do cometimento de crimes deve ser levada a efeito sempre com muita cautela, pois 

pode eventualmente constituir violação ao jus imaginis do indivíduo, uma vez que o 

mesmo não encontra-se sequer definitivamente julgado. Nesse sentido, alguns 

Estados da Federação já editaram diplomas legislativos regulamentando a 

divulgação da imagem de pessoas envolvidas com atos delituosos. 
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Conclusão 

Buscou-se neste trabalho, inicialmente, traçar um panorama do direito de 

imagem para, em seguida, contextualizá-lo com a questão da produção fotográfica e, 

finalmente, cuidar de casos particulares, "zonas sensíveis" de atuação da obra de 

fotografia, passíveis de resultar em ilícitos civis.  

Enfim, diversos fatores devem ser observados pelo autor de uma imagem 

quando de sua produção e posterior divulgação. A utilização indevida de uma 

fotografia pode gerar uma série de violações a direitos de terceiros, até mesmo de 

personalidades, pois como ilustra Paulo José da Costa Júnior29, "Por maior que seja 

um artista, por histórico que seja um grande homem, tem sua vida privada distinta da 

pública, seu lar separado da cena e do fórum. " 

Enumeramos assim, de forma didática e singela, alguns cuidados que o 

fotógrafo – seja profissional, fazendo disso seu meio habitual de obtenção de 

recursos, seja aquele dito amador, que não tem na fotografia sua principal fonte de 

renda, deve observar com o fim de evitar a invasão na esfera de intimidade alheia e 

uma possível responsabilização judicial: 

1) Fotografias com uso comercial sempre devem ser autorizadas por escrito, 

especificando-se os fins a que se destina e outros esclarecimentos que se façam 

necessários. 

2) Pessoas públicas como artistas, políticos, personalidades, podem ser 

livremente fotografados, desde que no âmbito profissional ou de atuação pública. 

Em sua esfera de privacidade, intimidade, devem conceder a autorização. 

 
 
 

                                                 
29 Costa Junior, Paulo José da. Agressões à intimidade: episódio Lady Di. São Paulo: Malheiros, 
1997.p.12 
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3) Fotografias de pessoas comuns tiradas com o fim de constrangê-las, 

colocá-las em situações embaraçosas, ridículas, dão margem a reparações judiciais 

por danos morais e até mesmo materiais, dependendo do caso. 

4) Fotografias de pessoas comuns que não possuam uso comercial, ou não 

se enquadrem no exemplo acima devem ser precedidas de autorização do 

fotografado. 

5) No caso de fotografia de pessoas comuns, não haverá necessidade de 

autorização desde que a pessoa não seja o tema principal da imagem, como na foto 

de um evento em que diversas pessoas encontravam-se presentes e também foram 

retratadas na imagem. 

6) Fotografias de crianças devem sempre ser precedidas de autorização dos 

pais ou responsáveis e não devem identificá-las nos casos em que estejam em 

situação de risco ou envolvidas em cometimento de atos infracionais. 

No mais, tendo em vista a infinidade de situações que podem ocorrer no dia-

a-dia, bom senso traduz-se em medida sempre bem vinda. 

Destarte, é inegável que o avanço da era da informática, que o surgimento de 

novas tecnologias na área da fotografia, o avanço do universo fotográfico digital e de 

suas conseqüências – não só no que afeta aos direitos personalíssimos do 

indivíduo, como a sua imagem, mas até mesmo na questão do direito autoral de 

obras fotográficas – vêm suscitando respostas que não são obtidas com a presteza 

adequada pelo plano jurídico. 

 
 
 

Todavia, jamais se deve descurar da proteção à intimidade das pessoas, de 

sua imagem e de sua vida privada, sob pena de valores éticos, morais e sociais 

serem constantemente violados, em flagrante ofensa ao Estado Democrático de 

Direito. 
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