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Assim, presente em seu sua Carta Magma, o Brasil passou a ter a proteção da imagem como 

direito autônomo e exclusivo, no entanto, a atribuição de conceituar o que é a imagem para o 

direito, ficou à cargo da doutrina [...]O direito à imagem não encontra definição no direito 

positivo brasileiro, cabendo tal tarefa a doutrina (citação de citação) ZANINI, 2018, p. 149).  

PRIMEIRO O QUE É CITADO, SEGUNDO O QUE CITA – REFERÊNCIA DO QUE 

CITA 

 

   

Desta forma, o estado brasileiro através da Constituição Federal de 1988 e sob a influência da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, inseriu a proteção e a garantia da Dignidade, 

bem como, o direito e o respeito à plena proteção da Personalidade, para assim possibilitar o 

completo desenvolvimento da do indivíduo. 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o direito à imagem foi erigido ao status 

de direito autônomo. Quer dizer, o legislador constituinte originário conscientizou-se da 

importância do direito à imagem e dotou-o de proteção legal, independentemente da ofens 

 

 

 

a ou não de outro direito da personalidade. 
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Proteção ao Direito à Imagem e a Constituição Federal 

 

 

 

Desta forma, o Direito Constitucional brasileiro, obteve a partir da promulgação da Carta 

Magma, um marco histórico, que se evidenciaria pela proteção dos direitos humanos, e não 

mais apenas, pela proteção dos direitos de propriedade, tendo assim, a efetiva e explícita 

norma de amparo aos Direitos da Personalidade. 

  

Antes da promulgação da referida Carta Constitucional, a proteção dava-se de forma 

implícita no âmbito dos direitos personalíssimos. Saliente-se que, anteriormente, já havia 

manifestações de nossos tribunais favoráveis à indenização pecuniária em casos de violação 

do direito à imagem entre os quais pode ser citada a decisão precursora de 1928, da lavra do 

magistrado Octávio Kelly, relacionada à Miss Brasil de 1922, que teve sua imagem captada, 

sem seu consentimento, para um filme de atualidades. (file:///C:/Users/Uriel/Downloads/1482-

5565-1-PB%20(1).pdf) Domingos Franciulli /etto – A Proteção ao Direito à Imagem e a 

Constituição Federal 

 

Notavelmente, antes da Constituição de 1988, as leis infra- legais seguiam a luz do direito de 

propriedade garantido nas anteriores constituições, assim, a proteção aos direitos do autor 

servia como a base legal para amparo do julgador nos casos que se apresentavam. 

 

Em época primava, a Lei Eleitoral n. 496, de 1º de agosto de 1898, continha norma de 

proteção à imagem, relacionada ao direito do autor. 
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RESUMO 
A presente pesquisa tem como objetivo, a análise do direito de imagem como 
Bem Jurídico tutelado constitucionalmente, apresentando dois diferentes 
aspectos de abrangência, sendo cada um igualmente protegido, e digno de 
indenização em caso sua de violação. A imagem como extensão da 
personalidade do indivíduo se ramifica em dois bens patrimoniais, sendo uma 
a “Imagem Retrato” a qual é a retratação visual da fisionomia do indivíduo, e a 
“Imagem Atributo” a qual se evidencia a partir das características de 
determinada pessoa na sociedade em que vive. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Direito Digital; Direito de imagem; Direitos da 
Personalidade; Direito Pós-moderno; Proteção Constitucional. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O direito à imagem é uma vertente do direito da 
personalidade, sendo este, tratado pelo artigo 5º, inciso X, da 
Constituição Federal de 1988 e que assegura inviolabilidade à 
honra e imagem, e que ainda prevê o direito à indenização em 
caso de sua violação. 

 A imagem-atributo, por sua vez, na concepção do direito 
moderno e contemporâneo, como extensão da personalidade, é 
o que envolve característicos sociais e subjetivos do indivíduo, 
não se confundindo esta com a honra. Desta forma, o Direito 
Constitucional Brasileiro, obteve a partir da promulgação da Carta 
Magma, um marco histórico, que se evidenciaria pela proteção 
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dos direitos humanos, e não mais apenas, pela proteção dos 
direitos de propriedade, tendo assim, a efetiva e explícita norma 
de amparo aos Direitos da Personalidade. Propriamente, dizendo 
que esta, se deu, com a promulgação da Constituição de 1988, o 
que foi por sua vez, a consequência do período histórico da pós-
segunda guerra mundial e pós-regime militar.  
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Utilizou-se de forma descritiva exploratória, com o método 
hipotético dedutivo em uma abordagem qualitativa. A pesquisa 
documental através de buscas no sistema de pesquisa dos 
tribunais pátrios, de decisões em relação com o assunto 
pesquisado, bem, como a pesquisa documental através da 
revisão bibliográfica na doutrina nacional e estrangeira com os 
principais autores que discorrem a respeito do assunto 
pesquisado. 

Assim, modo evidenciado pelo direito e suas leis busca 
efetiva da proteção do indivíduo e sua imagem, analisando os 
aspectos anteriores e posterior a lesão, o que é demonstrado 
pelos fatos históricos.   

Destarte, se concluiu que as leis do Brasil, em paralelo com 
os rumos da história humana, e por conseguinte nos seu 
ordenamento jurídico, a proteção e a tutela sobre os direitos da 
personalidade; busca de modo profundo e amplo a efetivação e a 
garantia dos direitos humanos.   

Desta forma, a análise das decisões judiciais do estado 
brasileiro através da Constituição Federal de 1988 e sob a 
influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a 
comparação da proteção e a garantia da Dignidade, bem como, 
o direito e o respeito à plena proteção da Personalidade, para 
assim possibilitar o completo desenvolvimento da evolução 
histórico jurídica. 

Destarte, a análise histórica dos direitos da Personalidade 
nos demais países; ressalta o surgimento do bem jurídico e a 
proteção legal da imagem, advento da pós-segunda guerra, sob 
a influência das Nações Unidas na busca pela reparação de outra 
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barbárie vivenciada pela humanidade.  
Assim, restringindo a análise bibliográfica sobre a proteção 

da imagem como atributo da personalidade, que passou a ser 
autônoma, após a constatação e fatos históricos mundiais onde 
ocorrido a lesão ao bem jurídico, mas que mesmo assim só 
obtinha a proteção de forma análoga e não específica. 

Assim, anteriormente a aplicação das leis aos casos 
existentes, se davam de forma comparativa entre fato e norma, 
não obtendo até este período uma proteção no aspecto da 
Personalidade ou da Dignidade Humana, mas apenas, na esfera 
patrimonial do indivíduo e de seus legitimados como herdeiros e 
legatários.  

Resultando por fim na base de dados sobre a aplicação e 
a criação de leis de proteção da imagem, como resposta histórica 
contra as diversas violações deste direito, não importando o país 
ou a época vivida. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A presente pesquisa, primeiramente buscou distinguir os 

efeitos e características do direito de imagem distinguindo os dos 
demais direitos e bens jurídicos da Personalidade; como a 
extensão e continuidade da personalidade da pessoa se 
diferenciando dos demais institutos do direito da personalidade. 
Consequentemente, a sua proteção nos diversos instrumentos e 
códigos legais, tem características de proteção e comprovação 
de danos, distintos à proteção de demais direitos individuais, bem 
como distintamente também da proteção de bens materiais. 

Assim, o direito à imagem em que pese ser considerado 
como o direito exclusivo da pessoa de decidir sobre a sedição, 
difusão e uso da sua imagem.  

Para isso, analisando as características de 
intransmissibilidade com legitimidade de direito próprio, ou sob o 
viés de propriedade, onde aa legitimidade deste, é o reflexo 
patrimonial transmissível. 

A partir desta distinção, o entendimento da autonomia e da 
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distinção entre; direitos patrimoniais e direito de imagem como 
direito da personalidade, é evidente e incontestável a sua 
necessária inserção nos dispositivos legais, de forma autônoma. 
Segundo Hermano Durval: 

A importância desta proteção ao Direito da Imagem, fica 
claro e evidente, quando se analisa que, a efetividade e a 
consumação da Dignidade da Humana, só se dará quando esta 
proteção alcançar a vida do indivíduo em todos os seus aspectos. 

Assim, a posterior análise das condutas criminosas e de 
violações do direito de imagem; o cyberbullying e outros crimes 
semelhantes, não escolhem suas vítimas pela vulnerabilidade 
social ou de determinados lugares, os critérios na escolha das 
vítimas são quase inexistentes, como por exemplo o recente caso 
envolvendo a cantora Luísa Sonza e ainda, outro episódio notório 
sobre o tema foi o vazamento de fotos íntimas da atriz Carolina 
Dieckmann, no ano de 2012.  

Assim, visualiza-se que, toda e qualquer pessoa está 
vulnerável em ser uma vítima, qualquer pessoa até o momento 
desconhecida, um artista famoso, um político conhecido, ou até 
mesmo um alto membro da Suprema Corte do judiciário. 

Por fim, a internet colocou em xeque-mate os direitos da 
personalidade, não porque a internet ou a Inteligência artificial 
represente uma ameaça por si só para a humanidade, mas tão 
somente porque o homem imbuído de praticar o mau, detém a 
facilidade para tal, mas não a impunidade ou omissão da lei.  

Desta forma, toda e qualquer pessoa, grupo social ou 
indivíduo, em seu lar ou em público, no contexto histórico ou em 
seu legado, todos indiscutivelmente e indiferentemente de 
quaisquer circunstâncias, são merecedores da proteção 
Constitucional. Ainda que esta se dê de modo aparente tardio, 
mas jamais de modo omisso, à merecida e necessária tutela e 
reparação do dano, assim como protegido os direitos da 
personalidade é Constituição, protegida a imagem também  

Conclui-se assim que, a sua proteção jurídica na 
Legislação Global, sofreu e ainda passa por mudanças, e que 
conforme a sociedade evoluí, evolui com ela suas leis. 

Nota se então que, a violação decorrente da aplicação 
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análoga da proteção de obras e de propriedade era até então 
ineficaz na amplitude da Personalidade Humana, tal qual como 
se conhece hoje. 

Notavelmente, a pesquisa histórica de antes da 
Constituição de 1988, onde as leis infra- legais seguiam a luz do 
direito de propriedade garantido nas anteriores constituições 
onde, a proteção aos direitos do autor servia como a base legal 
para amparo do julgador nos casos que se apresentavam. 

Como necessário, a análise da evolução jurídica da 
proteção de imagem, nas cartas Magmas e entendimentos 
Jurisprudenciais passados, que consolidaram a atual legislação, 
passou por vários momentos, em que a evolução social; primeiro 
se evidenciava a omissão legal e o desrespeito ao ser humano, e 
posteriormente se buscava resolver o conflito e amparar o 
indivíduo. 

Isto levou ao início do processo de formação e proteção da 
imagem, no entanto, não ainda como a conhecemos hoje. O que 
por sua vez, se levou um longo período, o que só foi de fato 
possível após a Revolução Francesa, norteada pelos Princípios 
da Igualdade, Liberdade e Fraternidade; e demandou a própria 
transformação cultural e mentalidade da sociedade europeia. 

Demonstrando assim que, a estrutura social, o 
comportamento tanto do coletivo quanto do indivíduo em sua vida 
privada; são fatores fundamentais para a construção do direito, 
bem como, responsáveis pela valoração dos bens jurídicos 
tutelados. 

Comumente, nessa linha de raciocínio, poder-se há dizer 
que; as leis decorrem não só dos hábitos e costumes, mas 
também do momento histórico vivido em determinada época e em 
determinado local. 

Assim, o surgimento da devida proteção da imagem na 
França se deu primeiramente com a jurisprudência, e que 
somente se regulou esses direitos com a promulgação da Lei nº 
70-643, de 17.7.1970, com a criação de regras a partir dos casos 
concretos, a qual introduziu o direito à intimidade e à vida privada 
no art. 9º do Código Civil francês.  
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Diferentemente da Alemanha que positivou tal proteção 
desde cedo. O estudo do direito à imagem na Alemanha teve 
início nano fim do Século XIX e assim como na França, foi 
influenciado pelo surgimento da fotografia. 

Antes da existência da fotografia, a tutela da imagem não 
tinha relevância jurídica, pois sua reprodução era bastante difícil, 
o que naturalmente se exigia a expressa autorização e a própria 
auto exibição do indivíduo que seria retratado.  

Nestes casos em a violação e a omissão legal do estado, 
evidenciava uma necessidade de proteção da imagem do 
indivíduo, o que se tornava cada vez mais evidente a necessidade 
de uma resposta ao tema.    

Pode-se dizer que, a proteção inicialmente dada à 
imagem, não desenvolvia e nem tratava desta, como um direito 
autônomo resultante da Dignidade humana, mas tão somente 
como um bem patrimonial, como explana o autor. 

Ao tema em questão; a imagem como atributo da 
personalidade, não basta o apontar das suas características, seu 
alcance protetivo ou de propriedade, como por exemplo; a sua 
importância, relevância ou o período de merecida tutela pelos 
seus legatários ou herdeiros. 

É necessário aqui, o estudo dos fatores que antecedem e 
ocasionam a sedição entre; imagem do indivíduo e o direito de 
uso em relação a sua exposição desta imagem. 

Questionando se é possível, e, até onde o poder de se se 
dispor da própria imagem, e o de reaver e a exclusividade sobre 
a imagem retrato.   

Assim, núcleos de direitos inerentes à personalidade, 
possuem distintas formas de proteção, o direito à honra, por 
exemplo, demanda a existência de dano para aferição de 
eventual indenização,  o uso indevido de imagem por sua vez, 
independe de comprovação do prejuízo sendo, portanto, inerente 
à utilização sem autorização, conforme se vê na respectiva 
Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça: SÚMULA Nº 403 
Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação 
não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou 
comerciais.  
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infraconstitucionais, como é o Código Civil e este por sua vez, 
consequentemente ao Marco Civil da Internet. 
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refletem a mais evoluída parametrização legal entre as grandes 
corporações da internet e o mais simples dos sujeitos, garantindo 
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da sociedade, seja pessoa física ou jurídica, a responsabilidade 
pelo uso da imagem de outrem tem seguido o parâmetro de 
ampla proteção e de cuidado específico, tratando a imagem do 
sujeito como a própria expressão e continuidade do seu ser; 
proteção esta, que sem a qual seria impossível concretizar o ideal 
de uma sociedade justa, solidária e igual para todos. 
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A pesquisa concluiu que, a proteção e a garantia 

Constitucional do direito de imagem, inspirada nas declarações e 
Pactos Internacionais, possuíram ampla radiação nas leis 
ordinárias e decisões jurisprudenciais. 

E ainda que, o Brasil com da promulgação da moderna 
Constituição de 1988 e diante das demais constituições de outros 
países, passou a ocupar uma posição de destaque no cenário 
internacional, pela ampla proteção aos direitos da Personalidade, 
distinguindo para todos os efeitos de legais os variados aspectos 
da personalidade e direitos subjetivos e individuais. 

Por fim, a pesquisa evidenciou a cobertura e alcance 
distinção do direito constitucional da imagem nas leis brasileiras, 
onde presente se fazem notoriamente a proteção desta, e que, 
no entanto, os aspectos intrínsecos do direito da imagem como 
direito individual e autônomo, ainda precisam de uma melhor 
análise e estudos para então resultar em uma melhor proteção 
fática e segurança jurídica, e melhor valorar uma devida 
indenização nos casos de uso indevido e  violação da imagem, 
exatamente o que se buscou com a presente pesquisa.    
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