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Roteiro:

- direito autoral e “direito de imagem”

- direitos da personalidade

- “direito de imagem”

- uso indevido da imagem

- mitigação do “direito de imagem”

- mercantilização da própria imagem

- liberdade de expressão e imprensa X imagem e privacidade

- autorizaçãopara uso de imagem e voz

- direito ao esquecimento



Imagem	do	Artista,	Privacidade	e	Imprensa



direito	de	autor
X

“direito	de	imagem”











um	outro	caso









direitos	da	personalidade



Direitos	da	Personalidade

- Direitos ínsitos à pessoa em razão de sua própria existência; Elementos
Individualizadores do Ser.

- 2ª GuerraMundial – Proteção ao Indivíduo e sua Dignidade

- Intransmissíveis, Indisponíveis, Irrenunciáveis, Imprescritíveis

- CF/88:
Art. 5º, X - 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



Código	Civil

Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade
são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer
limitação voluntária.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da
personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções
previstas em lei.



“direito	de	imagem”



- Conceito: “é o vínculo que une a pessoa à sua expressão externa” (Bittar)

- Imagem Retrato (física) e Imagem Atributo (perantea sociedade)

- Caso ZezéLeone: Decisão de 1923
Proibição de Divulgação da Imagem para fins publicitários.

- Código Civil



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.

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.



(e	as	biografias?)







o	uso	indevido	da	imagem



i)	ausência	de	consentimento







http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2012/05/sensacao-de-faca-no-peito-diz-carolina-dieckmann-
sobre-fotos.html



(“Lei	Carolina	Dieckmann”)



LEI	Nº	12.737,	DE	30	DE	NOVEMBRO	DE	2012.
Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras
providências.

Invasão de dispositivo informático

Art. 154-A. Invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede
de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e
com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem
autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar
vulnerabilidades para obter vantagem ilícita:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.

§ 1º Na mesma pena incorre quem produz, oferece, distribui, vende ou
difunde dispositivo ou programa de computador com o intuito de permitir a
prática da conduta definida no caput.



LEI	Nº	12.737,	DE	30	DE	NOVEMBRO	DE	2012.

Invasão de dispositivo informático - Art. 154-A.

§ 2º Aumenta-se a pena de um sexto a um terço se da invasão resulta
prejuízo econômico.

§ 3º Se da invasão resultar a obtenção de conteúdo de comunicações
eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações
sigilosas, assim definidas em lei, ou o controle remoto não autorizado do
dispositivo invadido:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não
constitui crime mais grave.

§ 4º Na hipótese do § 3º, aumenta-se a pena de um a dois terços se houver
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos
dados ou informações obtidos.



LEI	Nº	12.737,	DE	30	DE	NOVEMBRO	DE	2012.

Invasão de dispositivo informático - Art. 154-A.

§ 5º Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado
contra:

I - Presidenteda República, governadores e prefeitos;

II - Presidentedo Supremo Tribunal Federal;

III - Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Assembleia
Legislativa de Estado, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou de Câmara
Municipal; ou

IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual,
municipal ou do Distrito Federal.



e	se...





Documentário que narra a vida
de Edson Arantes do
Nascimento, o Pelé, contando
sua carreira de 17 anos de
futebol. Ao lado do gênio Pelé,
são focalizadas as grandes
conquistas do futebol
brasileiro, com ênfase nas
Copas do Mundo de 1958 e
1970. Pelé depõe sobre suas
qualidades e vemos cenas das
partidas mais importantes que
disputou, os gols mais
emocionantes que marcou,
como um testemunho e um
legado de ensinamentos para
as atuais e futuras gerações do
futebol brasileiro.









“só mulher feia pode se sentir
humilhada, constrangida,
vexada em ver seu corpo
desnudo estampado em
jornais ou em revistas. As
bonitas, não”

“fosse feia, gorda, cheia de
estrias, de celulite, de culote e
de pelancas, a publicação de
sua fotografia desnuda – ou
quase – em jornal de grande
circulação, certamente lhe
acarretaria um grande
vexame”





ii)	extrapolação	dos	limites	contratuais





mitigação	do	direito	à	proteção	da	
imagem



i)	mercantilização	da	própria	imagem



“No plano individual, esferas diferentes de bens integram a personalidade do
ser, alguns insuscetíveis de atingimento pelo mundo exterior – em função de
interesses maiores (como a vida, a honra) – outros, ao revés, passíveis de
ingresso no comércio jurídico, dentro do direito de disposição exclusivo de
seu titular (como a imagem, a criação intelectual). No âmbito da
consideração social, outro grupo de bens componentes do patrimônio
individual (como a reputação, a dignidade pessoal) merece também amparo
jurídico, para efeito de evitar-se turbações por parte de outras pessoas.
Nesse passo, há ações ou comportamentos que, consoante o grau de
relacionamento mantido pela pessoa, a extensão de suas atividades e o nível
de divulgação desejada quanto a seus atributos personalíssimos, ou estão
sujeitos a exposição plena ao público (como as de pessoas notórias: políticos,
artistas, desportistas), ou sofrem restrições (dentro de certos círculos de
relacionamento e em dimensionamentos diversos: negócios, amizades e
família), ou, ainda, são subtraídos ao conhecimento público (os segredos e as
confidências guardados no âmago da consciência).” (Bittar)









ii) liberdade de expressão, liberdade de
informação e imprensa



privacidade	e	imagem	X	liberdade	de	
expressão























privacidade	e	imagem	X	liberdade	de	imprensa



Art. 220, CF/88. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nestaConstituição.
§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação
social, observado o dispostono art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2º - É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e
artística.

Art. 5º, CF/88:
IV - é livre a manifestaçãodo pensamento, sendo vedado o anonimato;
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independentementede censura ou licença;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da
fonte, quando necessário ao exercício profissional;



pessoa	pública

limitação	automática	da	esfera	de	proteção	do	
direito



interesse	público	e	direito	à	informação
X

direito	de	imagem







Biografia: Dez, 2006

Ação: Dez, 2006
“Invasão de Privacidade”

Acordo:Abril, 2007

Retirada:Maio, 2007

Internet: Maio, 2007



“Por volta de nove e meia da manhã, Zunga e Fifinha pararam numa beirada
entre a rua e a linha férrea para ver o desfile de um grupo escolar. Enquanto
isso, atrás deles, uma velha locomotiva a vapor, conduzida pelo maquinista
Walter Sabino, começou a fazer uma manobra relativamente lenta para
pegar o outro trilho e seguir viagem. Uma das professoras que acompanhava
os alunos no desfile temeu pela segurança daquelas duas crianças próximas
do trem emmovimento e gritou para elas saírem dali. Mas, ao mesmo tempo
em que gritou, a professora avançou e puxou pelo braço a menina, que caiu
sobre a calçada. Roberto Carlos se assustou com aquele gesto brusco de
alguém que ele não conhecia, recuou, tropeçou e caiu na linha férrea
segundos antes de a locomotiva passar. A professora ainda gritou
desesperadamente para o maquinista parar o trem, mas não houve tempo. A
locomotiva avançou por cima do garoto que ficou preso embaixo do vagão,
tendo sua perninha direita imprensada sob as pesadas rodas de metal. E
assim, na tentativa de evitar a tragédia com duas crianças, aquela professora
acabouprovocandoo acidente com uma delas.”





“garrincha	devia	ter	em	torno	de	25cm”









considerações



Interesse	Público	e	Direito	à	Informação

Trata-sede pessoa pública? Qual o grau de exposição?

O fato ocorreu em local público?

Qual é a relevância do fato para a sociedade?

O interesse do público em conhecer o fato é legítimo?

Qual é a finalidade da divulgação do fato?

Houve desrespeito à personalidade?



pessoa	pública	e	acompanhantes

Consentimento	Tácito?







imagem	fixada	em	local	público









autorização	para	uso	de	imagem	e	voz



Autorização	para	uso	de	Imagem	e	Voz

- “Contratode Direito de Imagem”

- Uso consentido da Imagem e da Voz para fins Publicitários

- Ilícitos:
- Utilização não consentida
- Utilização que extrapolaos limites contratuais

- (Gravação “aberta”)









imagem	e	direito	ao	esquecimento













Muito	Obrigado!

Contato:
pedro.belchior@fgv.br

pedrobelchiorcosta@gmail.com


