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Resumo 

 

Este trabalho possui como introdução o avanço da tecnologia, as garantias 

fundamentais protegidas pela Constituição com esse avanço, que são o Direito 

de Imagem e a Liberdade de Expressão. Tem por problemática uma colisão 

entre essas garantias, em que há preocupação na invasão direta acerca de 

uma sobre a outra. Realizado através de pesquisas bibliográficas, com fontes 

na internet, jurisprudências, artigos científicos, utilizando o método dedutivo. 

Tem por objetivo apresentar e esclarecer ambos os direitos, buscando 

entender o conceito, evolução histórica e o funcionamento de cada um no 

ordenamento jurídico para, então, solucionar esse conflito. A escolha do tema 

justifica-se pela polêmica dos meios de comunicação em relação ao uso e 

exposição do ser humano pelas mídias, de forma abusiva e pejorativa, que, na 

maioria das vezes, é transferida aos demais. Conclui-se que não pode 

prevalecer nenhum direito sobre o outro, nem tão pouco sacrificar quaisquer 

um dos, por se tratarem de garantias constitucionais e não serem superiores 

uma à outra, analisado, necessariamente, em um caso concreto, uma vez que 

pode variar esta análise, dependendo o contexto a ser discutido. 

 

1 Introdução  

 

A tecnologia, hoje em dia, é algo que cresce de maneira gradativa, 

criando impactos na vida social de todos e acaba tornando mais difícil a 

proteção às imagens das pessoas por propagar de forma mais rápida, através, 

principalmente, das mídias sociais. Em contrapartida há uma maior aceitação 

da liberdade de expressão dos indivíduos que podem se expressar de forma 

mais clara, mas isso não quer dizer que não há coibição desse direito. 

A imagem e a liberdade de expressão estão assegurados pela 

Constituição, dentro da dignidade humana, mas muitas vezes acabam se 

chocando com a divulgação que os meios de comunicação utilizam para 

evidenciar suas notícias e fatos. Quando isso acontece – interesses iguais 

entram em colisão -, a atuação do legislador se torna algo imprescindível para 



que se possa encontrar a solução que não fira o ordenamento jurídico de forma 

alguma e que não seja injusto com nenhuma das partes. 

 

1.1 Objetivos 

 

 Apresentar e esclarecer o Direito de Imagem e Liberdade de 

Expressão, buscando entender o conceito, evolução histórica e o 

funcionamento de cada um no ordenamento jurídico para, então, solucionar 

esse conflito. 

 

1.2 Metodologia 

 

             Realizado através de pesquisas bibliográficas, com fontes na internet, 

jurisprudências, artigos científicos, utilizando o método dedutivo. 

 

2 Direito de imagem e liberdade de expressão 

 

O direito de imagem veio ser preservado na Constituição Federal de 

1988 e aceito no Código Civil de 2002 como um direito de personalidade, 

tratando da personalidade física da pessoa, o que engloba seus traços físicos, 

gestos, poses, estilo e tudo o que mais pode ser descrito como características 

únicas do indivíduo. Também pode ser considerada a personalidade moral da 

pessoa. A doutrina da Professora Silma Mendes Berti, na monografia Direito à 

Própria Imagem, Del Rey (1993, p. 36), explica:  

Pierre Kayser também ressalta o duplo conteúdo do direito à imagem 
que assegura tanto o interesse moral quanto o interesse material do 
indivíduo em relação a ela. Esse duplo aspecto é, por certo, refletido 
na noção ambígua do direito à imagem, que não protege apenas o 
interesse moral que tem a pessoa de se opor à sua divulgação, em 
situações atentatórias à sua vida privada, mas assegura também a 
proteção do interesse material a que a sua imagem não seja 
explorada sem a devida autorização e confere-lhe o monopólio de 
sua exploração. É então um direito de personalidade extrapatrimonial, 
protegendo interesses morais. É também um direito patrimonial 
assegurando a proteção de interesses materiais. A distinção desses 
elementos é interessante, sobretudo no que concerne ao seu regime. 
Como direito à imagem é intransferível, pois a pessoa não pode 
renunciar à proteção dos seus interesses morais. Como direito 
patrimonial, é transferível, pois a alienabilidade é característica dos 
direitos patrimoniais.  



Encontra-se no artigo 5º, X e XXVIII da Constituição Federal a previsão 

legal do direito de imagem, dentro dos direitos e garantias fundamentais e 

como um direito de personalidade e também se encontra no artigo 11 e 

seguintes do Código Civil, tratando-se de um direito irrenunciável, inalienável, 

intransmissível, mas que pode ser disponível, ou seja, a imagem da pessoa, ou 

até mesmo sua personalidade física, pode, sim, ser vendida, renunciada, 

cedida e até mesmo licenciada para terceiros. 

Apesar de poder ceder, vender ou algo do gênero, sua imagem está 

relacionada com os direitos de personalidade. O indivíduo pode, se quiser, 

oferecer denúncia e exigir uma ação indenizatória pelo uso indevido de sua 

imagem, do qual falaremos ao decorrer deste trabalho.  

 Independente de comprovação de prejuízo o uso indevido da imagem, 

o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já emitiu súmula pacificada sobre: “Súmula 

403 - Independe de prova ou prejuízo a indenização pela publicação não 

autorizada da imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.” 

O uso da imagem ocorre apenas quando o indivíduo autoriza tal 

utilização, caso contrário em hipótese alguma pode ser usado. A partir do 

consentimento, temos três modalidades. 

O uso mediante pagamento e consentimento tácito ou até mesmo 

sem exigir pagamento algum, porém, com o mesmo consentimento, que 

discorre quando a imagem é geralmente usada por veículos de informação e 

representa pessoas públicas, de conhecimento de grande parte de um público 

e pessoas que ao lado delas estejam no momento em que foram 

fotografadas, filmadas e afins.  

A segunda modalidade dá-se quando existe pagamento e com 

consentimento expresso ou também a partir da gratuidade, mas deve-se ter o 

consentimento expresso do indivíduo, ou seja, necessita da autorização 

pessoal do indivíduo que teve sua imagem capturada. 

Assim como a anterior, a terceira modalidade que trata do pagamento 

mediante consentimento à gratificação financeira, fala que somente terá a 

autorização se tiver uma “participação nos lucros”. 

O uso, quando não autorizado, pode sofrer sanções penais, sendo o 

uso contra vontade do retratado e o uso contra a vontade para motivo torpe, 

sendo a segunda muito mais grave do que a primeira. 



Ao falarmos sobre liberdade de expressão, queremos dizer sobre o 

direito que qualquer indivíduo tem de manifestar-se livremente suas opiniões, 

ideias e pensamentos sem medo de sofrer qualquer tipo de censura ou 

retaliação por parte de qualquer um, seja outro indivíduo ou do Estado. 

A liberdade de expressão também é um direito do cidadão, 

resguardado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, decretado em 

1948, tendo em seu artigo XIX a seguinte definição: “Todo ser humano tem 

direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, 

sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e 

ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras.” 

É importante salientar que sempre que esta garantia sofrer 
determinada restrição, esta deve ser caracterizada em parâmetros 
claros, estritos e inseridos dentro de uma conjuntura definida. A 
restrição legítima é bem diferente de abuso de poder e ilegalidade. 
Além disso, a liberdade de expressão não é um direito absoluto, o 
que significa que a manifestação pode descambar para a calúnia, 
difamação ou injúria, o que pode originar um processo ou resposta 
em reação à declaração feita. (SANTIAGO, 2017, p.01). 

Na atual Constituição Federal do Brasil, encontra-se no artigo 5º, incisos 

IV, VIII e IX, além do artigo 220, §2º a proteção contra esse direito do indivíduo 

e abrange todos os brasileiros e estrangeiros que são residentes no nosso 

país, desde o mais rico até o mais pobre. Todos tem direito de liberdade de 

expressão por ser uma garantia fundamental de cidadania. 

 

3 Evolução histórica 

 

A Constituição Imperial de 1824 e a Constituição Republicana de 1891 

protegiam implicitamente a imagem através da inviolabilidade do domicílio, pois 

encaixava-se nas características da intimidade do indivíduo. 

Já na Constituição de 1934 houve uma certa mudança, ainda 

permanecendo implicitamente, pois encontrava-se subtendido nos direitos e 

garantias não especificados. A Constituição de 1946 continuava protegendo a 

imagem através da intimidade e na inviolabilidade, dessa vez, dos direitos 

decorrentes à vida, mas ainda assim, implícita. O mesmo ocorreu com a 

Constituição de 1967. 

A Constituição de 1988, a que encontra-se em vigor nos dias de hoje 

trouxe o direito à imagem de forma expressa e explícita, diferenciando imagem 



de intimidade, tendo o texto sobre o assunto em três incisos do artigo 5º, que 

diz: 

Art. 5° . Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no pais a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao 
agravo, além da indenização por dano material, moral ou 
à imagem; 
X – São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas, assegurando o direito à 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de 
sua violação; 
XXVIII – São assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras 
coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 
inclusive nas atividades esportivas. 

Tratando-se do inciso X, podemos perceber que sempre que houver 

uso indevido da imagem do indivíduo, o mesmo pode acionar a justiça e exigir 

seus direitos. Já o inciso V, dispõe Antônio Costella (1976, p.207): "Direito de 

resposta é a garantia que a lei dá a cada um de representar a sua versão dos 

fatos, pelo mesmo veículo, quando tenha sido ofendido, acusado ou vítima de 

erro nos meios de comunicação de massa". Ou seja, trata-se de uma 

reparação através da desigualdade que existe entre a forma do indivíduo e a 

força da imprensa. 

Dá-se então a entender, analisando todo o histórico que o direito a 

imagem sempre existiu nas Constituições, mesmo que de forma implícita, 

sempre foi um direito guardado constitucionalmente, tendo uma visibilidade 

maior e melhor a partir do texto de 1946 e totalmente explícita a partir da 

Constituição Federal de 1988. 

 

4 Conflitos de direitos/princípios e garantias fundamentais (Constituição) 

 

O que pode acontecer em situações como descritas no título deste 

tópico é sobre as consequências que se dão a partir da colisão desses direitos. 

É sabido que não há hierarquia entre as normas da Constituição e, com isso, 

acaba que não se pode estabelecer uma regra a respeito de quem sobrepõe 



quem. A solução para isso é e sempre será analisar caso por caso, pois 

nenhum nunca é igual ao outro em toda forma. 

Nem sempre temos a possibilidade de usar do direito sem que bata de 

frente com a Constituição, especialmente quando tratamos do particular. Tem 

casos em que a Constituição autoriza no ato a restrição de um direito, por 

exemplo e em outras isso não nem ser cogitado. Em casos dessa colisão, a lei 

nunca pode impor qualquer solução definitiva e rígida, deve sempre dar 

respaldo para que o julgador, quando a tese for válida, porém indesejada para 

a Constituição, impeça de que se produza uma fórmula legal.  

Diz Luis Roberto Barroso (2017, p.01) sobre o assunto: 

A colisão de direitos fundamentais é um fenômeno 
contemporâneo e, salvo indicação expressa da própria 
Constituição, não é possível arbitrar esse conflito de 
forma abstrata, permanente e inteiramente dissociada das 
características do caso concreto. O legislador não está 
impedido de tentar proceder a esse arbitramento, mas 
suas decisões estarão sujeitas a um duplo controle de 
constitucionalidade: o que se processa em tese, tendo em 
conta apenas os enunciados normativos envolvidos, e, em 
seguida, a um outro, desenvolvido diante do caso 
concreto e do resultado que a incidência da norma produz 
na hipótese. De toda sorte, a ponderação será a técnica 
empregada pelo aplicador tanto na ausência de 
parâmetros legislativos de solução como diante deles, 
para a verificação de sua adequação ao caso. 

O legislador deve sempre se limitar nos parâmetros gerais sem privar 

nenhuma parte do juízo de igualdade que deve haver. Há também alguns 

elementos que devem ser considerados na hora desses direitos entrarem em 

colisão. 

A veracidade do fato: todos os meios de comunicação tem a obrigação 

de apurar e desvendar se de fato aquilo ocorreu da forma como ocorreu antes 

de falar sobre. Porém deve-se lembrar que não se trata de uma verdade 

objetiva, mas sim, subjetiva, uma vez que dependerá muito do ponto de vista 

de quem irá julgar.  

Licitude do meio empregado na obtenção da informação: da mesma 

forma que a Constituição veda completamente, em juízo, provas admitidas 

através de modo ilícito, ela veda também a obtenção e divulgação de notícias, 

imagens das quais tiveram origem mediante ato criminoso. 



Personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da 

notícia: pessoas notórias na mídia, como artistas em geral, modelos, atletas e 

afins, pessoas que ocupam cargo público tem seu direito de privacidade 

tutelado de uma forma mais suave, visto que elas são públicas, mas isso não 

quer dizer que elas estejam excluídas de exigir sua privacidade. Indivíduos que 

não mantém uma vida pública tem sua tutela mais ampla no que diz respeito a 

privacidade. 

Local do fato: parecido com o que foi descrito no item anterior, os fatos 

que ocorreram em locais públicos tem uma proteção um pouco mais branda do 

que os fatos que ocorreram em locais reservados. Fatos ocorridos no interior 

da casa de um indivíduo, por exemplo, só pode ser divulgado se a pessoa 

autorizar, porém, se ocorreram em ruas, praças ou qualquer lugar de acesso 

público, pode-se ser noticiável sem essa necessidade de autorização. 

Natureza do fato: alguns fatos são notícia independente de quem tenha 

se envolvido, podendo ser exposto sua intimidade e imagem, desde que tenha 

relação com notícia jornalística, como por exemplo acontecimentos na natureza 

ou crimes em geral. 

Existência de interesse público na divulgação em tese: se a notícia for 

de interesse da sociedade para se saciar com informação, conhecimento ou 

ideias, é considerado de livre circulação. O interessado pode não divulgar se 

entender que o interesse pública irá excepcionalmente ferir o interesse privado 

no que concerne sua liberdade de expressão e intimidade. 

Existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados 

com a atuação de órgãos públicos: o artigo 5º, XXXIII da Constituição Federal 

assegura que todos tem o direito de acesso a informações que forem 

produzidas por órgãos públicos, exceto quando se deve manter sigilo para 

segurança da sociedade e do Estado. 

 

5 Jurisprudências 

 

Muitas – ou na maioria – das vezes, esses conflitos acabam indo para 

o tribunal, tendo de ser decidido pela justiça quem tem a razão. Tratando-se 

disso, segue algumas jurisprudências acerca dos assuntos. 



Falando ainda sobre direito de imagem, não é algo unânime, não é 

porque foi usado de forma que pode-se entender injusta, que realmente será 

considerado como tal. Sabido disso, segue RR 8032820105010018 do tribunal 

onde não deu-se provimento ao pedido da parte.  

RECURSO DE REVISTA. PROCESSO ELETRÔNICO - 
DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. UNIFORME COM 
LOGOMARCAS DE PRODUTOS COMERCIALIZADOS. 
CONFIGURAÇÃO. A decisão regional está em 
consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência 
desta Corte, a qual se firmou no sentido de que a 
utilização de uniforme com logomarcas de produtos 
comercializados pela empresa, sem autorização expressa 
do empregado ou compensação pecuniária, caracteriza 
uso indevido da imagem do trabalhador e fere 
seu direito de imagem, o que gera direito à indenização 
reparatória. Incidência da Súmula 333 do TST e do art. 
896, § 7º, da CLT. Recurso de Revista não conhecido. 

Tratando-se sobre liberdade de expressão, os conflitos também 

existem. Segue Apelação AP 00000130220137050005 PR. 

APELAÇÃO. DANO QUALIFICADO. RECURSO 
DEFENSIVO. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA 
AMPLA DEFESA DEVIDAMENTE RESPEITADOS. 
DESCLASSIFICAÇÃO REQUERIDA 
PELADEFESA. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃ
O DEVIDAMENTE EXERCIDO MEDIANTE GRITOS, 
ALGAZARRA E XINGAMENTOS. FOGO EM COLCHÃO. 
RISCO PARA OS RECORRENTES, OUTRO PRESO E 
PESSOAL DE SERVIÇO. EXCESSO NO AGIR. 
RECURSO NÃO PROVIDO. Não há afronta à ampla 
defesa e ao contraditório quando a desclassificação do 
delito na Sentença se deu em face de pedido da própria 
Defesa, no qual apresentou argumentos para a alteração 
do tipo penal e não requereu a absolvição dos réus. 
Considera-se devidamente exercido 
o direito à liberdade de expressão através de gritos e 
xingamentos que demonstrem indignação com tratamento 
dado, supostamente desrespeitoso 
a direitos fundamentais. Constitui excesso no exercício 
do direito à liberdade de expressão colocar fogo em 
colchão dentro de cela, expondo a si próprio a risco, bem 
como terceiros que se encontravam no local. Recurso não 
provido. Decisão unânime. 

Outra decisão, dessa vez sobre um Agravo de Instrumento AI 

14121101720158120000 MS 1412110-17.2015.8.12.0000 o tribunal decidiu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 
DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 



NOTÍCIAS OFENSIVAS PUBLICADAS EM PORTAL DA 
INTERNET - ABUSO 
DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO – 
RECURSO DESPROVIDO. 
O direito à liberdade de expressão não é absoluto, 
devendo ser sopesado em cada caso concreto com 
o direito à intimidade e até mesmo com o princípio da 
dignidade da pessoa humana, sobretudo nos dias atuais 
em que uma notícia ofensiva veiculada em portal de 
internet pode ser capaz de abalar toda a reputação e 
honra do indivíduo ofendido, podendo inclusive causar 
danos irreversíveis. Verificado que a notícia publicada 
pelos agravantes contém ofensas pessoais e indevidas 
contra o agravado, impõe-se a manutenção da decisão 
recorrida, que determinou que os requeridos se 
abstenham de divulgar e publicar a notícia referida na 
inicial ou outras de cunho pejorativo, seja na forma escrita 
ou falada, impressa ou virtual, retirando tais matéria no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

6 Conclusão 

 

Conclui-se então, que enquanto a Liberdade de Expressão por sua vez 

trilha o caminho da transparência, de uma livre e espontânea circulação de 

informação, o Direito Imagem (Direito de Personalidade) assegura e orienta o 

caminho do sigilo e da tranquilidade. Sendo assim como já mencionado, os 

direitos fundamentais não possuem natureza absoluta e caso venha a ocorrer 

um conflito como este, não prevalecerá nenhum direito sobre o outro, ou seja 

uma hierarquia constitucional e muito menos sacrificar direito igualmente 

protegido, mas sim uma ponderação, tendo posteriormente como consequência 

o exercício estando sujeito a limites, o que irá depender do caso concreto e dos 

argumentos que forem expostos pelas partes do fato, analisados e julgados 

pela autoridade competente. 
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