


DIREITO DAS 
CELEBRIDADES





O QUE DEFINE UMA 
CELEBRIDADE?



O QUE HÁ EM COMUM 
ENTRE AS CELEBRIDADES?























“As pessoas que adquiriram fama e chamam a atenção e a
imaginação do público descobriram que eles podem transformar a
sua celebridade em dinheiro. Os anunciantes os querem para
endossar seus produtos. Grupos como os Beatles ou, mais
recentemente, Abba descobriram que sua capacidade de se vender
vai muito além além da esfera de discos e shows ao vivo, e se
estende a parafernália como brinquedos, camisetas, cosméticos,
emblemas, pingentes e cartazes - na verdade a faixa de bens e
serviços possíveis é limitado apenas pela imaginação de
empresários.”

The Protection of Character Merchandising – A Survey of Some 
Common Law Jurisdictions. (David Vaver)



Vida Privada

X

Vida Pública



Como o Direito enxerga as 
Celebridades?



● Direto à Imagem/ Right of Publicity

●Propriedade Imateriais (Nome, Marcas,
Direitos Autorais, Direitos Conexos, etc)

● Direito à Privacidade

● Biografias

● Publicidade



CÓDIGO CIVIL

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 se destinarem a fins comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os
descendentes.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a
requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para
impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma.



Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto da
Relatora, julgou procedente o pedido formulado na ação direta
para dar interpretação conforme à Constituição aos artigos 20 e 21
do Código Civil, sem redução de texto, para, em consonância com
os direitos fundamentais à liberdade de pensamento e de sua
expressão, de criação artística, produção científica, declarar
inexigível o consentimento de pessoa biografada relativamente a
obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo por igual
desnecessária autorização de pessoas retratadas como
coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas).

(Plenário do STF, 10.06.2015)



OS PAÍSES MANTÉM UM 
ENTENDIMENTO COMUM 
SOBRE ESSES DIREITOS?



 Judge Cooley (1880): “the right to be let alone”

 Samuel D. Warren and Louis Brandeis (1890):

(a) the intrusion upon the persons’ seclusion or solitude, or into his or her
private affairs

(b) the publicity which places the person in a false light before the public
eyes

(c) the public disclosure of embarrassing private facts about the person

(d) the appropriation of a person name or likeness aiming an advantage

 Evolução do conceito com diferentes definições ao longo do Século XX: a
right to control the information about ourselves; be able to communicate
the information; or to keep it for ourselves



 Ausência de reconhecimento do Direito à Privacidade na Inglaterra
até 1998.

 Tentativas de definição do direito:
- Calcutt Committee (Report of the Committee on Privacy and
Related Matters) (1990): "The right of the individual to be
protected against intrusion into his personal life or affairs, or those
of his family, by direct physical means or by publication of
information.”

- Government Response to the National Heritage Select
Committee, Privacy and Media Intrusion (1995): "Every individual
has a right to privacy comprising: (a) a right to be free from
harassment and molestation; and (b) a right to privacy of personal
information, communications, and documents.”



 Human Rights Act 1998 - incorporou o European Convention on Human
Rights (ECHR)

ARTICLE 8

Right to respect for private and family life

1 Everyone has the right to respect for his private and family life, his home
and his correspondence.

2 There shall be no interference by a public authority with the exercise of
this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a
democratic society in the interests of national security, public safety or the
economic well-being of the country, for the prevention of disorder or
crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the
rights and freedoms of others.

 Super-injunction



 Proteções específicas relacionadas a privacidade:

- Consumer Credit Act 1974

- Rehabilitation of Offeders Act 1974

- Interception of Communications Act 1985 and Police Act 
1997 

- Broadcasting Act 1996

- Protection from Harassment Act 1997

 Tablóides



Gerenciamento da Carreira
das Celebridades





●Empresário

●Produtor

●Booking

●Contador

●Advogado



O papel do advogado 
das celebridades



● Aspectos da Vida Privada

● Formação de Patrimônio

● Representação de Interesses
perante Terceiros

● Contratos

● Proteção e Defesa da Imagem



Obrigado!

Daniel Pitanga
dpitanga@siqueiracastro.com.br
+55 21 2514-7496


