
Reforço ao direito à imagem 
 
O crescente aperfeiçoamento dos meios de comunicação e as associações cada vez mais 
frequentes para fins publicitários são alguns dos responsáveis pelo aumento de ações judiciais; 
tribunal já editou súmula sobre o tema, em 2009 
 
Vertente do chamado Direito da Personalidade, o direito à imagem é uma prerrogativa tão 
importante que é tratada na Constituição Federal, no seu Artigo 5º, Inciso X, que assegura 
inviolabilidade à honra e imagem e prevê o direito de indenização para a violação. O crescente 
aperfeiçoamento dos meios de comunicação e a associação cada vez mais frequente da 
imagem de pessoas para fins publicitários são alguns dos responsáveis pela enxurrada de 
exploração da imagem e de muitas ações judiciais devido ao seu uso incorreto. 
 
Várias dessas ações chegam anualmente ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, 
preocupado com a demanda de recursos, editou, em outubro de 2009, uma súmula que trata 
da indenização pela publicação não autorizada da imagem de alguém. De número 403, a 
súmula tem a seguinte redação: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela 
publicação não autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”. 
 
Um dos precedentes utilizados para embasar a redação da súmula foi um recurso no qual a 
atriz Maitê Proença pedia indenização por dano moral de um jornal carioca, devido à 
publicação não autorizada de uma foto extraída do ensaio fotográfico feito para a revista 
Playboy, em julho de 1996. A Terceira Turma do STJ, ao garantir a indenização à atriz, afirmou 
que Maitê Proença foi violentada em seu crédito como pessoa, pois deu o seu direito de 
imagem a um determinado nível de publicação e poderia não querer que outro grupo da 
população tivesse acesso a essa imagem. 
 
Não são só as  pessoas públicas que estão sujeitas ao uso indevido de sua imagem. Em 
outubro de 2009, a Terceira Turma do STJ decidiu que a Editora Abril deveria indenizar por 
danos morais uma dentista que apareceu, sem autorizar a publicação de sua foto, em uma 
matéria de uma revista do grupo. A matéria descrevia as cidades brasileiras e era ilustrada 
com fotos de mulheres tiradas em praias e boates. No caso, a dentista foi fotografada em uma 
praia de Natal (RN), em trajes de banho. 
 
TRABALHO. O STJ já decidiu, também, que a simples veiculação de fotografia para 
divulgação, feitas no local de trabalho, não gera, por si só, o dever de indenizar o fotografado, 
mesmo sem prévia autorização. 
 
No caso, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos contratou profissional em fotografia para a 
elaboração de panfletos e cartazes. O objetivo era divulgar o atendimento aos alunos e ao 
público frequentador da área esportiva. Além das instalações, as fotos mostravam o antigo 
técnico responsável pelo departamento no cumprimento de suas funções. 
 
O técnico entrou com pedido de indenização pelo uso indevido de sua imagem. Ao analisar o 
recurso da universidade, o ministro João Otávio de Noronha entendeu que as fotos serviram 
apenas para a divulgação dos jogos universitários realizados no local onde o técnico 
trabalhava. 
 
“Nesse contexto, constato que não houve dano algum à integridade física ou moral, pois a 
universidade não utilizou a imagem do técnico em situação vexatória, nem tampouco para fins 
econômicos. Desse modo, não há porque falar no dever de indenizar”, explicou o ministro. Em 
outra situação, a Terceira Turma do STJ manteve decisão que condenou a gravadora EMI 
Music Brasil Ltda, em R$ 35 mil por danos morais, por uso desautorizado de uma fotografia do 
concurso Miss Senhorita Rio, de 1969, na capa de um CD relançado em 2002. Para o relator, 
desembargador convocado Vasco Della Giustina, a gravadora não conseguiu comprovar a 
existência de autorização para o uso da imagem tanto na primeira publicação quanto na 
reedição da obra. 
 



INTERNET. O tratamento jurídico das questões que envolvem a internet e o ciberespaço se 
tornou um desafio dos tempos modernos, uma vez que os progressivos avanços tecnológicos 
têm levado à flexibilização e à alteração de alguns conceitos jurídicos até então sedimentados, 
como liberdade, espaço territorial e tempo, entre outros. O direito à imagem se encaixa neste 
contexto, pois traz à tona a controvertida situação do impacto da internet sobre os direitos e 
as relações jurídico-sociais em um ambiente desprovido de regulamentação estatal. 
 
Em maio do ano passado, a Quarta Turma do STJ definiu que a Justiça brasileira pode ser 
acionada em caso de violação no exterior ao direito de imagem, constatada pela internet, 
sendo que o contrato entre as partes fixava a Espanha como foro e envolvia uma cidadã que 
vive no Brasil. Para o relator do caso, ministro Luis Felipe Salomão, “a demanda pode ser 
proposta no local onde ocorreu o fato, ainda que a ré seja pessoa jurídica, com sede em outro 
lugar, pois é na localidade em que reside e trabalha a pessoa prejudicada que o evento 
negativo terá maior repercussão”. 
 
Para o ministro, pode-se compreender imagem não apenas como o semblante da pessoa, mas 
também partes distintas de seu corpo (exteriorizações da personalidade do indivíduo em seu 
conceito social). Assim, certamente, mesmo depois da morte, a memória, a imagem, a honra e 
a intimidade das pessoas continuam a merecer a tutela da lei. 
 
“Essa proteção é feita em benefício dos parentes dos mortos, para se evitar os danos reflexos 
que podem sofrer em decorrência da injusta agressão moral a um membro da família já 
falecido. Assim como a morte do chefe da família acarreta dano material reflexo aos seus 
dependentes, por ficarem sem o sustento, a ofensa aos mortos atinge também reflexamente a 
honra, a imagem, a reputação dos seus familiares sobreviventes”, afirmou o ministro. 
 
Esse foi o entendimento aplicado pela Quarta Turma para restabelecer sentença que condenou 
um jornal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7 mil a uma viúva 
que teve exposta foto de seu marido morto e ensangüentado após um acidente de trânsito. 
Para os ministros do colegiado, em se tratando de pessoa morta, os herdeiros indicados e o 
cônjuge sobrevivente são legitimados para buscar o ressarcimento decorrente de lesão. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 5 abr. 2011, Seudinheiro, p. B6.   


