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RESUMO 

 

O Brasil, com a promulgação da moderna Constituição de 1988, passou a ocupar posição de 

destaque no cenário internacional pela ampla proteção aos direitos da personalidade. Conclui-

se que há cobertura e alcance do direito constitucional da imagem nas leis brasileiras, no 

entanto os aspectos intrínsecos do direito da imagem como direito individual e autônomo 

ainda necessitam de melhor análise e estudos para, então, resultarem em melhor proteção 

fática e segurança jurídica, valorando, de forma mais adequada, uma devida indenização nos 

casos de uso indevido e violação da imagem. 

 

Palavras-chave: Dignidade-humana. Direito de imagem. Direito-pós-moderno. 

 

 

IMAGE MARKETING IN THE INFORMATION SOCIETY AND ITS PROTECTION 

IN THE BRAZILIAN CONSTITUTION 

 

Brazil, with the promulgation of the modern Constitution of 1988, came to occupy a 

prominent position in the international scenario, due to the wide protection to the rights of the 

Personality, however, it is concluded that the coverage and scope of the constitutional right of 

the image in the Brazilian laws, However, the intrinsic aspects of image law as individual and 

autonomous rights still need better analysis and studies to result in better factual protection 

and legal certainty, and better value due compensation in cases of misuse and infringement of 

image. 

 

Keywords: Human dignity. Image rights. Postmodern Law. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A imagem como bem jurídico tutelado constitucionalmente, apresenta dois diferentes 

aspectos de abrangência, sendo cada um igualmente protegido e digno de indenização em 

caso de sua violação. A imagem como extensão da personalidade do indivíduo, se ramifica 

em dois bens patrimoniais, 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 esta vive. 

Dessa maneira, podemos afirmar que existem duas imagens no texto constitucional:  a 

primeira, a imagem-retrato, decorrente da expressão física do indivíduo; e a segunda, a 

imagem-atributo, que se configura como o conjunto de características apresentadas 

socialmente por determinado indivíduo. 

Portanto, não devemos falar em um único bem jurídico em relação à imagem como 

sendo um conceito amplo e distinto da honra, não se confundindo esses aspectos inerentes à 

personalidade do indivíduo, outro entendimento equivocado, que por tempos fundamentou as 

decisões judiciais. 

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, prevendo o direito à indenização em caso de sua violação. Assim, não há dúvidas de 

que a imagem se apresenta como bem jurídico, tutelado por direito autônomo, e 

fundamentadamente expresso no Direito Constitucional. 

Vencida esta etapa, inicialmente, pode-se concluir que a imagem se distingue 

amplamente da honra e, por conseguinte, é possível alguém ter a sua dignidade violada, seja 

pelo uso indevido da sua imagem-retrato, seja pela atribuição difamatória de sua imagem-

atributo, ainda que sem, necessariamente, ter sido violada sua honra.  

 

 

2 A ORIGEM DO DIREITO DE IMAGEM 

 

A Constituição Federal de 1988 surgiu em um cenário nacional e mundial, em que o 

momento exigia a proteção do ser humano em todos os seus aspectos, principalmente pelos 

meios legais, a fim de se evitar e reprimir a restrição aos direitos individuais e coletivos. 

No entanto, com a evolução das normas protetoras de direitos humanos, se observa 

que a conexão entre dignidade e direitos do homem, ou seja, “a visão da dignidade que vem 
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acompanhada de direitos, somente aconteceu com o advento dos grandes textos internacionais 

e as Constituições subsequentes à Segunda Guerra Mundial.” (DOMINGOS, 2004). 

Domingos (2004) ressalta ainda que o reaparecimento jurídico da dignidade no pós-

guerra, demonstrou uma reação histórica contra os movimentos totalitários que violaram, de 

forma planejada, a própria dignidade, na tentativa de realizar um projeto de definir o “ser 

humano” a partir de seus predicados. 

Considerando que, com a promulgação da Constituição Federal, o Fundamento da 

República se tornou o  objetivo e o ideal a ser perseguido amplamente por todo o conjunto 

que forma um Estado Nação, ou seja, Estado e sociedade civil organizada, temos  que, 

qualquer direito pautado na dignidade humana, requer e exige não só o esforço do Estado, 

representado pelo Judiciário na aplicação da Lei, mas a conscientização do coletivo social 

para se fazerem conhecidos os limites da liberdade de cada indivíduo, com respeito mútuo nos 

aspectos individuais objetivos personalíssimos, e, assim, combater o preconceito de origem 

racial, étnico, de cor, raça, gênero, político, ideológico, de identidade, entre outros. 

Como decorrência dessa Constituição e da formação do Estado Democrático de 

Direito, a suprema legislação brasileira passou a representar o ideal dos seus cidadãos, bem 

como a existência da Carta Magna consolidada, no ordenamento jurídico mundial, a 

concretização de ideais da dignidade humana e o próprio respeito ao homem, de modo a 

conduzir o Brasil à frente dos demais países, quando o tema do direito moderno é a tutela dos 

direitos da personalidade e da proteção da imagem no mundo digital. 

 

2.1 CONTEXTO HISTÓRICO MUNDIAL 

 

A tutela dos direitos referidos à personalidade e à dignidade do ser humano, nunca foi 

tão necessária como em momentos históricos, de transição, como o que vivemos hoje e 

também em épocas passadas. Os períodos históricos que deram início às mudanças globais 

sempre foram marcados por grandes revoluções, movimentos sociais de massa ou de pós-

guerras. 

Toda a nossa conhecida evolução tecnológica atual, disponível em nossos celulares, 

tablets e computadores, é, hoje, resultado de uma longa e constante evolução da tecnologia e 

da ciência.  

Assim, o processo evolutivo, científico e cultural se deu em todas as formas e aspectos 

do cotidiano do ser humano pós-moderno, influenciando e culminando na nossa sociedade 
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atual ou, como é conhecida cientificamente nos meios acadêmicos, na “sociedade da 

informação.” 

 Para que se possa realizar uma análise contemporânea do direito de imagem, é 

necessário que haja uma compreensão histórica desta garantia e sua histórica evolução, que se 

deu mais especificamente com a invenção da fotografia e com a evolução jurídica no mundo. 

Assim, diante desta constante e necessária análise histórica do direito de imagem, Zanini 

explana: 

  

De fato, até o momento em que a técnica fotográfica foi inventada, 

praticamente não existiam problemas jurídicos importantes em virtude da 
captação, da fixação e da publicação da imagem de uma pessoa. É que antes 

do surgimento e do desenvolvimento da fotografia não era tecnicamente 

possível, salvo situações muito excepcionais, a produção de retratos sem 

consentimento, visto que uma pessoa precisava ficar exposta durante muitas 
horas para que um pintor ou um escultor pudesse reproduzir sua imagem em 

uma obra. Assim, eram muito raros os casos de captação e fixação da 

imagem em uma obra sem o consentimento da pessoa retratada. (ZANINI, 
2018, p.30). 

 

Dessa forma, podemos observar que, com o advento da fotografia, a imagem retrato 

passou a ser amplamente divulgada, e esse fator contribuiu para o surgimento de novas 

demandas judiciais, o que, em resumo, é decorrente da exposição e do uso indevido da 

imagem sem o consentimento ou da exposição, de forma vexatória, do sujeito retratado. 

Destarte, esse foi um momento histórico, não só para a ciência, publicidade e o 

surgimento da fotografia, mas também para o Judiciário, que se viu em um contexto de 

evolução do comportamento social, em virtude da divisão do direito de propriedade, e antes 

tutelava a referência do autor e sua obra, fosse esta artística como pinturas, esculturas ou 

caricaturas atribuídas à determinada pessoa. A partir de então, a imagem passou a ser a cópia 

e o reflexo exato do indivíduo ali retratado. 

Nitidamente, o que percebemos é que, conforme a sociedade evolui, com ela evolui o 

direito, e este, por sua vez, às vezes não perfaz sua função na mesma velocidade em que 

evolui a sociedade. Destarte e por meio da análise histórica dos direitos da personalidade nos 

demais países, resplandece o surgimento do bem jurídico da imagem, seja ela a retrato, ou 

seja a imagem atributo, e, com isso, a sua proteção legal, advento este, consequência do 

período pós-Segunda Guerra Mundial, quando, sob a influência das Nações Unidas, o mundo 

passou, então, constantemente a buscar proteção aos direitos fundamentais, bem como a 

reparação da barbárie vivenciada neste período pela humanidade. 
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A partir deste ponto, a promulgação e a efetivação de constituições e pactos, leis e 

decretos, que visavam e visam a proteção da imagem, em contrapartida sempre resultaram em 

diversas violações deste direito; isso não significa que, com a criação destes dispositivos 

legais, surgissem novos delitos ou infrações, mas, com essas importantes mudanças jurídicas, 

tais condutas criminosas se tornaram mais evidentes, não importando o país ou a época 

vivida.  

É notável que, historicamente, a violação decorrente da aplicação análoga da proteção 

de obras e de propriedade era, até então, à sua época, ineficaz e insuficiente para o novo 

período na história humana, e, em sua amplitude, os direitos da personalidade humana se 

tornavam, a partir desse período, muito mais evoluídos tal qual são e os conhecemos hoje. 

Em suma, assim que a proteção jurídica da imagem humana, seja ela a imagem-

atributo, ou seja ela a imagem-retrato, modificou-se com o advento da fotografia e 

principalmente após o período da Segunda Guerra Mundial, bem como em razão dos 

processos evolutivos, científicos, culturais e sociais, os quais, a partir de casos específicos, 

ainda ocasionam mudanças de jurisprudências, constantemente modificando e intervindo nos 

entendimentos e decisões judiciais.  

Assim, as decisões e sentenças judiciais tardiamente acompanham, quando não, de 

modo efetivo e amplo, as novas modalidades e formas de crimes e delitos que afetam o direito 

de imagem, o que nos faz constatar que, conforme o indivíduo e sua forma de ver, sua própria 

imagem evolui, assim como a forma com que a sociedade o enxerga, consequentemente, 

evoluem com eles os direitos e deveres naturais e, posteriormente, suas leis. 

 

2.2 CONTEXTO HISTÓRICO NO BRASIL 

 

O Direito brasileiro teve seu auge na atual proteção dos direitos da personalidade, com 

a evolução histórica e jurídica, isso, à luz da Constituição Federal da República do Brasil em 

1988, sendo marcada pelo período de libertação de regimes autoritários. Esta, foi fruto de uma 

longa e penosa luta do povo, por meio de juristas engajados em prol de garantias, da liberdade 

e da própria efetivação da dignidade humana, no Direito brasileiro: 

 

Embora um tema relativamente novo dentro do Direito, uma vez que só se 

pode falar em direitos da personalidade propriamente ditos após o final da 

Segunda Guerra Mundial [...] as pessoas que viviam naquela época não 
tinham a preocupação em proteger os direitos de outrem, o que realmente se 

objetivava tutelar eram direitos tais quais os de propriedade, de ser 

indenizado, de poder contratar etc. Com o Cristianismo é que surgem, 
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verdadeiramente, fatos que podem ser considerados como 5 precursores para 

o surgimento desses direitos, pois este advento nos trouxe concepções como 
a de fraternidade, compaixão humana, preocupação com o bem-estar do 

cidadão [...] (BRITO, 2011, p. 04). 

 

Assim, é evidente o fato de que o direito natural e suas leis buscam efetivar a proteção 

do indivíduo posteriormente à lesão sofrida, ciclo este que é evidente pelos tristes fatos 

históricos vivenciados pelos nossos antepassados. Essa autora cita ainda:  

 

A Declaração dos Direitos Humanos, surge em um contexto, onde a proteção 

e o dever de garantia dos direitos do homem, se tornam não somente 

necessários para a garantia da propriedade, mas principalmente na busca da 
Liberdade da Igualdade e da Fraternidade entre os povos; não só garantindo 

estes direitos, mas trazendo à luz do direito, o que até então se ignorava; a 

Dignidade Humana. (BRITO, 2011, p. 10). 

 

Assim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos serviria como um exemplo a ser 

seguido pelas demais nações, o mundo não seria mais o mesmo após a Segunda Guerra 

Mundial, bem como também não seriam o Direito e suas leis. Destarte, o Brasil seguiu os 

rumos da história humana e, mesmo que de aparente forma tardia em relação aos demais 

países do globo, buscou inserir, no seu ordenamento jurídico, a proteção e a tutela sobre os 

direitos da personalidade, buscando efetivar a garantia dos direitos humanos. 

 
No ordenamento brasileiro, por exemplo, o nosso Código Civil de 1916 não 
trazia dispositivos que tratassem expressamente dos direitos da 

personalidade, não havia essa preocupação, o seu perfil era o de um código 

essencialmente patrimonial. Já o nosso Código Atual, Código Civil de 2002, 
dispõe, a partir do artigo 11, de um capítulo denominado Dos Direitos da 

Personalidade (Capítulo II do Livro I, Titulo I, Parte Geral). Assim como a 

nossa Constituição de 1988 que traz uma preocupação substancial com o 
cidadão, eleva esses direitos à categoria de direitos fundamentais, 

protegendo-os, inclusive, como cláusulas pétreas. (DOMINGOS, 2004). 

 

Assim, como instituído em sua Carta Magna, o Brasil passou a ter a proteção da 

imagem como direito autônomo e exclusivo, e a atribuição de conceituar o que é a imagem 

para o Direito ficou a cargo da doutrina: “[...] O direito à imagem não encontra definição no 

direito positivo brasileiro, cabendo tal tarefa à doutrina.” (DOMINGOS, 2004). 

Dessa forma, o Estado brasileiro, por meio 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 do indivíduo, como refere Domingos: 
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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 ofensa ou não de outro direito da 

personalidade. (DOMINGOS, 2004). 

 

Dessa forma, o Direito Constitucional brasileiro obteve, a partir da promulgação da 

Carta Magna, 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. 

Cabe ressaltar aqui que, muito embora as leis da época buscassem proteger, tanto os 

direitos do autor como os direitos do indivíduo, até então não existia uma proteção específica 

e exclusiva da imagem, de modo que a aplicação de leis, se dava pela analogia ao caso 

concreto, como, por exemplo, o Código de Propriedade Industrial, que tutelava a imagem da 

pessoa nos casos de sua representação em uma moeda, estátua ou pintura. 

 

A proteção de imagens concernentes às marcas industriais remonta a 1971. 

O texto da Lei n. 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que instituiu o Código 

de Propriedade Industrial, rezava no artigo 65, n. 12, que não é registrável 
como marca “nome civil, ou pseudônimo notório, e efígie de terceiro, salvo 

com expresso consentimento do titular ou de seus sucessores diretos; o uso 

da efígie de terceiro como marca, com expresso consentimento do titular ou 

de seus sucessores. (DOMINGOS, 2004). 

 

Assim, as Constituições anteriores e já revogadas, tratavam do direito de imagem de 

forma implícita, por meio de outros direitos que já eram reconhecidos expressamente, como o 

Direito da Inviolabilidade do Lar, o Direito da Intimidade e o Direito à Honra. Destarte, a 

promulgação da atual Constituição foi o que possibilitou a tutela expressa do Direito à 

Imagem. 

Ainda, no que se refere ao direito à magem no Brasil, existe um longo caminho a ser 

percorrido, no entanto, entende-se que a influência da atual proteção constitucional já irradia, 

no seu ordenamento legal, a busca pela efetivação deste Direito. 

Dessa forma, a garantia Constitucional da dignidade humana na proteção da imagem 

do indivíduo, já não é vista como um ideal longínquo e abstrato, mas se faz presente, de forma 

ampla, nos códigos e leis, servindo, assim, como a base legal que evidencia e efetiva o 

respeito ao ser humano, em todos os aspectos de sua existência e legado. 
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Assim, promover o respeito e a liberdade, de modo progressivo, como é direito de 

todos, faz com que seja compelida toda e qualquer forma de tirania ou opressão, exatamente o 

que a História busca evidenciar para o Direito, para que este cumpra sua missão, 

esplandecendo o respeito à imagem, seja na sociedade, seja na História, iniciando-se nas 

doutrinas ou terminando nos tribunais. 

 

 

3 A NATUREZA JURÍDICA DO DIREITO DE IMAGEM 

 

A imagem, como atributo da personalidade do indivíduo, é a própria continuidade da 

identidade da pessoa, sendo assim, a proteção legal para com tal instituto é amplamente 

trabalhada na doutrina, bem como foi, e ainda continua sendo, tema de várias discussões sobre 

o que seria a imagem e como tipificar a merecida tutela jurisdicional. 

Dessa forma, sob o viés da formação nuclear do bem jurídico, é necessário que se faça 

um estudo de qual já foi o entendimento sobre sua constituição, bem como sobre qual a atual 

predominância deste instituto de direito da personalidade. 

Como traz a doutrina, de forma histórica, o direito de imagem, em um primeiro 

momento, teve a sua existência negada pelos doutrinadores: “Outros estudiosos, também 

negando a sua existência, asseveraram que o direito à imagem não admitia tutela como direto 

subjetivo [...]” (ZANINI, 2018). No entanto, essa teoria não prosperou por muito tempo, e 

essa tese logo foi deteriorada em razão de jurisprudências e casos julgados. Traz o autor 

Zanini (2018): “argumentando a doutrina francesa que a existência de uma ação em juízo para 

a tutela de imagem somente poderia se explicar pela consagração de um direito subjetivo.” 

Infere-se que o termo jurídico de propriedade é amplamente distinto da imagem, e, 

muito embora esses dois direitos sejam absolutos do seu titular e oponíveis de modo erga 

omines, o direito de imagem representa a personalidade do indivíduo, não se desvinculando 

nem podendo se desvincular deste, nem mesmo ser alienado ou herdado, restando, assim, 

superado tal entendimento. 

Domingos (2004) apresenta a teoria do direito de imagem, vinculado ao direito à 

honra: “Essa tendência considera merecedora de proteção não exatamente o direito à própria 

imagem, mas sim tal direito como faceta ou fruto do direito à honra [...]” 

Por essa teoria, a lesão do direito à imagem não passaria de uma ofensa do direito à 

honra do indivíduo, o que, na prática, levaria os estudiosos do tema a procurarem alguma 

forma de tutela no direito subjetivo e objetivo da honra da pessoa. Assim, a imagem não era 
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um direito com sentido próprio, mas fazia parte do direito à honra, e este, por sua vez, tinha 

uma amplitude maior e englobava, assim, o direito de imagem de forma inerente ao direito à 

honra. 

No entanto, se tal teoria se fundamentasse e se consolidasse, não haveria a concepção 

da proteção da imagem para divulgações sem a prévia autorização do seu indivíduo, ou seja, 

em um caso em que a divulgação da imagem sem o cunho vexatório, como, por exemplo, uma 

exposição ou representação dos atributos dessa pessoa como meio para elogiar e elevar sua 

imagem, neste caso a honra do indivíduo não seria atingida. 

Dessa forma, concluímos que a captação e a divulgação da imagem de outrem, para 

que sejam consideradas ilícitas, não exigem a ofensa à honra, mas tão somente a ausência do 

consenso da pessoa retratada. Por conseguinte, muito embora esta teoria represente um 

avanço no entendimento do Direito, não se convalida atualmente. 

 

3.1 A PREVISÃO LEGAL DA PROTEÇÃO DE IMAGEM 

 

O direito de imagem tem alta relevância no Direito Constitucional, sendo taxativo 

como um Direito Fundamental, é também um direito de eficácia plena, a pessoa nasce com 

este direito, e o mesmo se perpetua ao longo do tempo, mesmo após a morte. 

A imagem, como própria extensão e continuidade da personalidade da pessoa, difere 

dos demais institutos do direito da personalidade. Consequentemente, nos diversos 

instrumentos e códigos legais, existem características de proteção e comprovação de danos 

distintos da proteção de demais direitos individuais, bem como da proteção de bens materiais. 

 

No ramo do direito civil por exemplo, a personalidade do indivíduo se 
ramifica sob suas diversas conjecturas e peculiaridades, de igual forma como 

é na Constituição Federal, “[...] o direito de imagem é irrenunciável, 

inalienável, intransmissível, porém disponível, [...] destarte há a formalidade 
necessária para a validade de um negócio jurídico, o qual tenha como objeto 

de uso a exploração comercial da imagem-retrato, assim, [...] sem a devida 

autorização/licença de uso de seu titular, não poderá um terceiro fazer uso de 

imagem que não seja a sua própria [...] (JADÃO E CHWARTZMANN, 
2017). 

 

Assim, núcleos de direitos inerentes à personalidade apresentam distintas formas de 

proteção, o direito à honra, por exemplo, demanda a existência de dano para aferição de 

eventual indenização, e o uso indevido de imagem, por sua vez, independe de comprovação 

do prejuízo, sendo, portanto, inerente à utilização sem autorização, conforme vemos na 
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respectiva Súmula 403, do Superior Tribunal de Justiça: “Independe de prova do prejuízo a 

indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou 

comerciais.” (BRASIL, 2014[b], p. 130). 

A análise do direito à imagem, no campo do direito penal, passa por uma 

transformação no seu conceito de proteção e garantia contemporâneo, mas cabe aqui enfatizar 

que “A imagem das pessoas não pode ser divulgada por nenhuma forma ou mecanismo, 

impresso ou digital, sem a sua autorização [...]” (FERREIRA, 2017). 

O direito penal, por si só, não é uma garantia de proteção contra a divulgação de 

imagens indevidas na sociedade e nos meios de comunicação, ou como é denominada, hoje, 

pelo filósofo Zigmunt Bauman, “a sociedade da informação”. Isso advém do fato de esta 

sociedade ser altamente conectada, com suas redes de relacionamentos virtuais, o ambiente 

propício para esse tipo de crime. 

O direito penal, no campo dos direitos da personalidade, apresenta autonomia própria 

de intervenção, de caráter muito mais posterior à ofensa, e como fator coercitivo, impeditivo 

ou de proibição em relação ao criminoso e à prática delitiva. 

Dessa forma, a violação à imagem de pessoas tem se tornado um dos maiores desafios 

para o direito moderno, por circunstâncias peculiares dessa modalidade de crime e pela 

velocidade de compartilhamento, das redes sociais, entre os quais, o Facebook, Instagram e 

WhatsApp, os mais comuns, acabam por encorajar e disseminar esse tipo de conduta, tema 

discutido a seguir. 

 

3.2 O MARCO CIVIL DA INTERNET E O DIREITO DE IMAGEM 

 

Não é incomum que, por meio das redes sociais, ocorra o uso indevido da imagem, por 

vezes, resultando no compartilhamento desautorizado desta por parte de seu titular, seja por 

desconhecimento da legislação vigente, seja intencionalmente por parte do agente criminoso. 

As características peculiares do avanço das mídias sociais, da própria internet móvel e 

a falsa sensação de anonimato na rede, intensificam e encorajam os infratores e criminosos, e, 

como consequência dessa evolução tecnológica, os crimes cibernéticos cresceram e se 

ampliaram, exigindo do Legislativo a criação de novas leis, até pouco tempo atrás 

impensáveis, como é o caso, por exemplo, do Marco Civil da internet. 

 

LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014. Seção III Da Responsabilidade 

por Danos Decorrentes de Conteúdo Gerado por Terceiros (MCI Art. 19. 



13 
 

Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o 

provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado 
civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após 

ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos 

limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar 

indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as 
disposições legais em contrário.) § 2 o A aplicação do disposto neste artigo 

para infrações a direitos de autor ou a direitos conexos depende de previsão 

legal específica, que deverá respeitar a liberdade de expressão e demais 
garantias previstas no art. 5º da Constituição Federal. (BRASIL, 2014). 

 

Assim trata do tema o autor Teffé (2017) em sua obra Considerações sobre a proteção 

do direito à imagem na internet: 

 

Hipótese de cenas de nudez ou atos sexuais, a responsabilidade do provedor 

é apenas subsidiária. • Ocorrerá somente se não atender à notificação para 
retirada do conteúdo. • Importância da comprovação da notificação Difere da 

solidária, em que haveria uma responsabilidade mútua entre infrator e 

provedor, o que permitiria acionar judicialmente um ou outro, ou ambos 

concomitantemente, [...] Direitos autorais estão relacionados à proteção dos 
autores de obras literárias, artísticas ou científicas A responsabilidade do 

provedor de conteúdo em caso de violações aos direitos autorais e conexos 

depende de previsão em lei específica. (ART. 19, § 2º e 32 MCI). 

 

Dessa forma, o indivíduo que se predispõe à uma conduta desordenada do convívio 

social e pacífica, se utiliza da facilidade de acesso às informações disponíveis na rede mundial 

de computadores, de forma ilegal e para fins ilícitos: “A natureza da internet por vezes realça 

o que há de pior nas pessoas e nós precisamos fazer um trabalho melhor em ensiná-las como 

utilizar a tecnologia apropriadamente.” (WALDMAN, 2018). 

Uma vez a imagem disponibilizada e inserida em uma plataforma digital, o usuário 

não é capaz de retirá-la, cabendo, assim, a intervenção e retirada do conteúdo indevido da 

rede, sendo essa atribuição técnica dever do provedor de conteúdo, que também pode se 

tornar réu, juntamente com o agente criminoso em uma possível ação judicial, caso 

descumpra uma ordem do Judiciário ou não atenda à notificação do usuário.  

 

Muito embora o Marco Civil tenha expressamente afastado a 

responsabilidade do provedor de conteúdo, tal qual Facebook e Instagram, 

eles continuam sendo réus nas ações para remoção de conteúdo, pois é a 
forma mais rápida de remover a publicação e todos os compartilhamentos a 

ela relacionados (o usuário infrator não tem meios de remover 

compartilhamentos feitos por terceiros), além de poder informar dados sobre 

o usuário infrator. (JADÃO E CHWARTZMANN, 2017). 
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Quando o usuário compartilha uma imagem sem saber estar cometendo um crime, isso 

leva à atualidade da matéria tipificada, ilegal e passível de punição, tendo em vista a ofensa e 

a lesão ao bem jurídico da imagem. Assim: 

 

A lei se preocupou em dar um tratamento especial para os casos de imagens, 

vídeos ou outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais de 
caráter privado, Prática frequente, sobretudo entre os mais jovens, seja pela 

exposição de imagens extraídas com o consentimento dos envolvidos ou pela 

obtenção clandestina [...] (TEFFÉ, 2017). 

 

Há uma função investigativa analisando se houve ou não crime na captação da 

imagem da vítima, se houve o posterior uso ou a indevida e desautorizada divulgação, e, com 

isso, a consequente punição do infrator pela ofensa e crime cometido. Importante citar que o 

acesso virtual e a capitação de imagem, não ocasionam por si só a lesão à imagem. 

De fato, uma vez que esta é adquirida e veiculada de maneira desautorizada, 

deformada ou descontextualizada, ou ainda para quaisquer fins ilícitos, o compartilhamento e 

uso sem o devido consentimento da pessoa, se finda na lesão ao direito e à dignidade do 

sujeito. 

No entanto, a proteção da imagem na internet não representa apenas um meio para 

atos criminosos praticados por estranhos em relação à vítima, o surgimento de novas condutas 

ilícitas que até então eram inexistentes obrigou o Estado legislador à tipificação e a 

atualização de leis pré-existentes, para que, com a adequação e previsão de tipos legais 

específicos, fosse possível adequar as normas às novas práticas delitivas.  

 

[...] alteração do Código Penal – foi criado o artigo 216-B que prevê pena 

específica de detenção para aqueles que expõem a intimidade sexual das 
pessoas participantes do ato, realizando qualquer tipo de registro não 

autorizado: Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, 

conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e 

privado sem autorização dos participantes: Pena - detenção, de 6 (seis) 
meses a 1 (um) ano, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem 

realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com 

o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de 
caráter íntimo. (NEVES, 2019). 

 

Assim, as relações afetivas ou de convívio familiar, passaram a ser cenários de uma 

nova forma de violência doméstica, em que o aspecto lesivo ultrapassa a violência física e o 

anonimato das quatro paredes do ambiente doméstico. Portanto, a ofensa tomou proporções 

incalculáveis, pois, possibilitadas pela internet, a violência moral e psicológica sofridas pela 
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vítima, podem estar ao acesso de todo o mundo global com apenas um “click”. Conclui-se 

assim, que o Judiciário e o Legislativo ampliaram a sua área de atuação, embora já se 

fizessem presentes, mas que, até o surgimento de recorrentes casos, se faziam omissos. 

Discute-se, no direito digital, se o autor de compartilhamentos de imagens 

desautorizadas teria, de igual modo ao responsável pela captação inicial e divulgação da 

imagem de forma indevida, a mesma responsabilidade jurídica, ainda de modo mais grave. 

Repercutem na atualidade, o denominado cyberbullying e outros crimes conexos, como a 

extorsão, com casos já conhecidos e de grande repercussão como, por exemplo, o vazamento 

de fotos íntimas da atriz Carolina Dieckmann, no ano de 2012. 

Fato é que, independentemente do tempo da ação ou forma com que se deu a conduta, 

a exposição de conteúdo de foro íntimo, viola direitos fundamentais básicos como a imagem, 

privacidade e intimidade da pessoa, tendo como principais finalidades, a exposição 

extremamente vexatória, difamatória e caluniosa, causando na vítima, grandes 

constrangimentos sociais e traumas psicológicos. 

O cyberbullying é um exemplo, dentre vários outros crimes semelhantes em que os 

danos causados à imagem, afetam não só a vítima, mas toda uma sociedade envolvida no 

contexto.  

Com o auxílio da internet, os crimes virtuais não se utilizam mais apenas da violência 

física como instrumento para a ofensa ao bem jurídico, mas também da própria imagem da 

pessoa, da ameaça ou da própria exposição de forma vexatória, além de várias outras condutas 

delitivas e ilícitas, resultantes de ações da vida online que podem resultar em processos 

judiciais. 

O cyberbullying e outros crimes semelhantes, não escolhem suas vítimas pela 

vulnerabilidade social ou por serem de determinados lugares, os critérios na escolha das 

vítimas são quase inexistentes. Assim, corrobora-se que toda e qualquer pessoa está 

vulnerável quanto a ser uma vítima, ou seja, qualquer pessoa desconhecida, um artista 

famoso, um político conhecido ou até mesmo um alto membro da Suprema Corte do 

Judiciário. 

A internet colocou em xeque-mate os direitos da personalidade, não porque a 

inteligência artificial represente uma ameaça por si só para a humanidade, mas tão somente 

porque o homem, imbuído de praticar o mal, encontra facilidade para tal, mas não a 

impunidade ou omissão da Lei. 

Dessa forma, toda e qualquer pessoa, grupo social ou indivíduo, em seu lar ou em 

público, no contexto histórico ou em seu legado, todos, indiscutível e indiferentemente de 



16 
 

quaisquer circunstâncias, são merecedores da proteção constitucional. Ainda que esta, se dê 

de modo aparentemente tardio, mas jamais de modo omisso, existem merecida e necessária 

tutela e reparação do dano, assim como são protegidos os direitos da personalidade na 

Constituição, a imagem também o deve ser, nos demais diplomas legais e leis específicas. 

 

 

4 A SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A EXCESSIVA EXPOSIÇÃO DA 

IMAGEM 

 

Nas palavras de Bauman (2008, p.70), “para que a economia capitalista funcione, o 

capital deve ser capaz de comprar trabalho, que por sua vez deve ter uma condição atrativa o 

bastante para aparecer aos olhos de seus possíveis compradores como uma mercadoria 

desejada.” 

A sociedade da informação, como é conhecida a atual sociedade pós-moderna, vem 

sofrendo drásticas mudanças, a partir do advento da rede mundial de computadores e da 

inteligência artificial e ainda mais, de forma incisiva, pelo uso das redes de telefonia e internet 

móvel por satélites, principalmente no campo das relações sociais. A coexistência no mundo 

real e virtual, transmite a falsa sensação de liberdade irrestrita, e, consequentemente, 

proporciona condutas imorais e ilícitas. Cabe ponderar o que o filósofo e estudioso do tema 

reflete a seguir, sobre o conceito de ética nas relações humanas na pós-modernidade: 

 

Sugiro que a novidade da abordagem pós-moderna da ética consiste primeiro 

e acima de tudo não no abandono de conceitos morais caracteristicamente 

modernos, mas na rejeição de maneiras tipicamente modernas de tratar seus 
problemas morais (ou seja, respondendo a desafios morais com 

regulamentação normativa coercitiva na prática política, e com a busca 

filosófica de absolutos, universais tá e fundamentações na teoria). Os 
grandes temas da ética - como direitos humanos, justiça social, equilíbrio 

entre cooperação pacífica e autoafirmação pessoal, sincronização da conduta 

individual e do bem-estar coletivo-não perderam nada de sua atualidade. 

Apenas precisam ser vistos e tratados de maneira nova. (BAUMAN, 1997, 
p.08). 

 

O escritor, por meio de sua análise filosófica social, demonstra que o ser humano 

contemporâneo tem vivido e construído suas relações, trabalho e lazer por meio do mundo 

virtual, destarte, já não há uma reflexão moral de sua existência e de suas condutas, atributos 

vitais para um bom convívio social, e até mesmo condição infestável para a existência 

pacífica entre vizinhos e nações. Ainda nas palavras de Bauman: 
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A modernidade tem a estranha capacidade de frustrar a auto-analise; ela 

embrulhou os mecanismos de auto-reprodução com um véu de ilusões sem o 
qual esses mecanismos, sendo o que são, não podiam funcionar 

adequadamente; a modernidade devia propor-se alvos que não se podiam 

atingir, para atingir o que podia atingir. (BAUMAN, 1997, p.38). 

 

A vida pública e a vida privada são totalmente distintas, porém ambas sempre foram 

objetos de interesse alheio, às vezes por mera curiosidade, mas principalmente por governos e 

por empresas de marketing e comércio. Contudo, a possibilidade da vivência e observância de 

todos e por todos, possibilitada pela internet e pelas redes sociais, tornou a intimidade e a vida 

privada quase que um constante Reality Show, em que todos querem ver e serem vistos. 

O espaço físico da cidade, é também o território do espaçamento estético, com 

desigual distribuição de interesses, curiosidade, capacidade de suscitar diversão e prazer. Os 

resultados do espaçamento cognitivo e estético não coincidem. “Os estranhos do espaço 

social/cognitivo podem ser objeto de intensa curiosidade como fonte de experiências de 

entretenimento.” (BAUMAN, 1997, p. 192). 

Com isso, o sinônimo de lazer, diversão e entretenimento mudou, destarte, o que antes 

era um simples passeio de domingo pelo parque, agora é uma caça virtual de Pokémon, o que 

era um álbum de fotografias, agora é um arquivo de mera exposição de corpus nus e pratos 

gourmetizados e produtos aleatórios sem nenhum significado. Realmente a sociedade mudou, 

mesmo que não se saiba para quê. 

 

4.1 OS ASPECTOS DO DIREITO DE IMAGEM E AS REDES SOCIAIS 

 

O surgimento de novos postos e novos ramos de trabalho se dá com as novas 

ferramentas de comunicação virtuais, como, por exemplo, os influenciadores digitais, que 

consistem na auto e consentida exposição da imagem e vida privada da pessoa, onde por meio 

de uma plataforma ou rede virtual, expõe sua rotina e especificamente seus hábitos de 

consumo, e que em troca, como forma de remuneração lhe é patrocinada pelas marcas, 

empresas  e produtos os quais divulga. 

 

 
Dir-se-ia, além disso, que os homens buscam a honra para convencerem-se a 

si mesmos de que são bons. Como quer que seja, é pelos indivíduos de 

grande sabedoria prática que procuram ser honrados, e entre os que os 

conhecem e, ainda mais, em razão da sua virtude está claro, pois, que para 
eles, ao menos, a virtude é mais excelente. Poder-se-ia mesmo supor que a 
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virtude, e não a honra, é a finalidade da vida política. (ARISTÓTELES, 

1991, p.09). 

 

Dessa forma, para a análise e conceituação da imagem humana, seja ela a retrato, seja 

a imagem atributo como mão de obra ou produto, é necessário conceituar o que é mercadoria 

e o que são bens patrimoniais, para que então se possa dimensionar a extensão do dano moral 

e/ou patrimonial, e assim,  delimitar a ofensa e, consequentemente, indenizar pela sua 

abrangência. 

 

4.2 O USO INDEVIDO DA IMAGEM E A USURPASÃO DOS DIREITOS AUTORAIS 

 

O direito de imagem qualifica-se como direito de personalidade, extrapatrimonial e de 

caráter personalíssimo, por proteger o interesse que tem a pessoa de opor-se à divulgação de 

seus próprios atributos personalíssimos. A seguir, cita-se uma recente decisão: 

 

2ª vara Cível de Cristalina/GO: Acrescentou que no ano de 2014 o requerido 
criou uma página na rede Instagram, denominada “TE SENTO A VARA”, 

se valendo de uma imagem do postulante, a qual, editada com diversas frases 

depreciativas, teria alcançado o expressivo número de 6,2 milhões de 
seguidores. A controvérsia reside no direito de o requerente ser compensado 

por uso indevido de sua imagem, conduta praticada pelo requerido em redes 

sociais como Instagram, facebook e twitter. A conduta ilícita do requerido 

restou sobejamente demonstrada. Ademais, além de aparecer indevidamente 
em inúmeras publicações diárias, a imagem violada também foi utilizada 

como ícone dos perfis “@sentoavara”, “@lojasentoavara” e “te sento a vara” 

(facebook e twitter), circunstância que agrava, sobremaneira, o contexto 
ofensivo da honra do requerente, já que as afamadas contas estão 

intimamente ligadas à sua imagem. Com efeito, o que deve ser considerado é 

tão somente o fato da ilícita e ampla divulgação sem autorização, nada 
implicando se antes divulgada por outrem, tampouco de onde se extraiu a 

imagem, que, friso, não é de domínio público. (TJGO, 2019, p. 02). 

 

Para o Direito, visto como o principal regulamento das condutas humanas, não importa 

se a ofensa ou a conduta ilegal sejam praticadas de modo virtual ou real, a violação de normas 

jurídicas será igualmente passível de consequências judiciais, pois a imagem, para o Direito, é 

algo personalíssimo e é assegurada a qualquer pessoa, a oposição da divulgação da sua 

imagem nas circunstâncias relacionadas. 

Na hipótese de uma conduta violadora de direitos, praticada por qualquer sujeito, 

como copiosamente fundamentado, deve o julgador, antes de averiguar a existência dos 

pressupostos do dever de penalizar e indenizar, avaliar que o processo não tem por finalidade, 

apenas a atuação do direito ao caso concreto, posto que, além do objetivo da solução jurídica, 
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devem ser valorados os fins sociais, políticos e filosóficos. Assim, o Direito também se 

apresenta como uma ferramenta coercitiva e instrutora, a fim de instruir e aperfeiçoar a 

sociedade e seus indivíduos, conceito esse já referido pelo filósofo Aristóteles: 

 

Torna-se assim bem claro o que seja o eqüitativo, que ele é justo e é melhor 

do que uma espécie de justiça. Evidencia-se também, pelo que dissemos, 
quem seja o homem eqüitativo: o homem que escolhe e pratica tais atos, que 

não se aferra aos seus direitos em mau sentido, mas tende a tomar menos do 

que seu quinhão embora tenha a lei por si, é eqüitativo; e essa disposição de 

caráter é a eqüidade, que é uma espécie de justiça e não uma diferente 
disposição de caráter. (ARISTÓTELES, 1991, p. 11). 

 

Assim, por mais que as ações sejam virtuais, estas refletem, desejadas ou não, na vida 

real e existe um dever de ampla participação das partes da sociedade, do legislador e do 

próprio juiz na busca da efetiva concretização da dignidade humana em todos os seus 

caracteres e fundamentos legais, filosóficos e morais. 

Dessa maneira, o Código Civil de 2002, inspirado na Constituição Federal de 1988, 

reitera a proteção da imagem como direito da personalidade, garantindo ao seu titular, ou aos 

seus legatários, a indenização pela ilicitude e uso indevido da exposição (Art. 186). Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito (Art. 927). Aquele que, por 

ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. 

Assim, o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2009, editou a súmula 403: 

"Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada da imagem de 

pessoa com fins econômicos ou comerciais” (BRASIL, 2014), ressaltando que esta, não se 

aplica para divulgação de imagem vinculada a fato histórico de repercussão social. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o estudo deste tema, tem enorme importância, ao passo que cada vez 

mais se evidenciam as relações jurídicas e, concorrentemente, a publicidade tem utilizado a 

internet como meio de difusão complementar na atualmente conhecida ‘Sociedade da 

Informação.” Com isso, é necessária uma análise mais detalhada do direito digital, 

evidenciando, assim, a importância destes estudos pelos juristas e, ainda mais quando tratados 

pelos tribunais com seriedade. 
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Destarte, o Direito, por mais evoluído e ao mesmo tempo cauteloso que seja, não tem 

legitimidade para delimitar as condutas naturais dos relacionamentos humanos, sem a ajuda 

da psicologia, da sociologia, da religião e da medicina. Assim, o Direito pode, em sua 

competência originária, tão somente prever determinadas condutas futuras, ilegais e passíveis 

de punição, mas não definir as prováveis causas que seriam ou não eticamente corretas ou 

reprováveis, sem representar necessariamente uma conduta passível de punição. Por fim, o 

Direito tem, com sua natureza regulamentadora e ética, atuado de maneira equitativa diante 

dos novos desafios da era pós-moderna e pré-período da quarta Revolução Industrial. 

Por fim, estando o provedor de conteúdo negligente, ou uma pessoa usufruindo 

ilegalmente, ou violando o direito de imagem de modo ofensivo ou pejorativo à imagem de 

outrem, ambos deverão responder civilmente pelo dano causado. 

Este artigo, resultante da análise bibliográfica, evidencia as mudanças passadas e as 

presentes dos relacionamentos sociais, o distanciamento da reflexão moral e, 

consequentemente, o aumento nas demandas judiciais como o resultado das relações virtuais 

que se demonstram pela facilidade de divulgação da imagem do indivíduo, descaracterizada e 

descontextualizada da sua ideia originária, consequentemente resultando em danos morais e 

materiais, pela violação dos diretos da personalidade como a Imagem, a Honra, a Privacidade 

e a Identidade. 
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