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RESUMO 
 
 
 

 
A dissertação apresenta as violações do direito à imagem e sua  evolução 

desde os primórdios da existência humana até os dias de hoje. Na elucidação do 

tema, ressaltam-se a autonomia do direito e a independência do respectivo dano, 

analisadas em consonância com as teorias construídas na doutrina e jurisprudência 

nacionais. 

A abordagem destaca ainda a evolução legislativa da proteção do direito à 

imagem, conferida de forma específica pela Constituição Federal de 1988, que 

prescreve a reparação ampla e definitiva do dano perpetrado contra ela. 

A importância do nexo causal entre a ação danosa e o decréscimo do 

patrimônio moral do ofendido; a prevalência atual da teoria objetiva em detrimento 

da responsabilidade subjetiva, anteriormente consolidada, além dos aspectos 

processuais que cercam a reparação do dano, indiscutivelmente reconhecida após a 

vigente Carta Política, formam o núcleo central,  desenvolvido na dissertação. 

Outrossim, encontra-se delineada a  concepção do direito à imagem como 

integrante dos direitos da personalidade e da categoria dos direitos humanos,  

examinando-se a proteção conferida no panorama interno e internacional. A 

ocorrência do dano, na esfera do Direito Público, permite o alargamento da 

discussão nas disciplinas do Direito do Trabalho, Eleitoral, Penal, Processual Penal 

e Internacional, propiciando o estudo da ofensa à imagem com o rótulo da 

discriminação e do  preconceito em relação a alguns grupos nacionais, 

ultrapassando os limites da projeção meramente individual do direito à  imagem. 
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ABSTRACT 
 
 

 
 
 
 

The monograph deals with the violation of the right to one’s own image and 

its evolution from the early days of human life to our days.  In clarifying the subject, 

we highlight the autonomy of the right and the independence of the corresponding 

harm, analysed pursuant the theories built upon the national doctrine e and 

jurisprudence. 

The approach also highlights the legislative evolution of the protection to the 

right to one’s own image, specifically granted by the Federal Constitution of 1988, 

which prescribes wide and definitive remedy for harm caused against such image. 

The importance of the cause link between the harmful action and the 

decrease of the moral assets of the offended party; the present prevalence of the 

objective theory against that of the previously consolidated subjective responsibility, 

and the process-related aspects around the remedy of the harm, undoubtedly 

recognised after the present political chart entered into force, make up the central 

core developed in the monograph. 

The monograph also highlights the conception of the right to one’s own 

image as a part of the personality rights and of the category of human rights, 

analysing the protection granted within the national and international frameworks. 

The occurrence of harm in the sphere of Public Law allows for an expansion of the 

discussion in the fields of Labour Law, Electoral Law, Criminal Law, Criminal Process 

Law and International Law, which propitiates the study of the offence to image in 

terms of both discrimination and prejudice vis-à-vis certain groups within the Brazilian 

society, going beyond the limits of a merely individual protection of the right to one’s 

own image. 
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INTRODUÇÃO 
 

A evolução doutrinária e jurisprudencial individualista do século XX, firmada 

em contraposição à teoria materialista, que impregnou os dois penúltimos séculos, 

enseja a busca científica persistente e sistemática, voltada para o aperfeiçoamento 

das garantias constitucionais e dos direitos da pessoa humana decorrentes do 

ordenamento jurídico brasileiro. 

 

O instituto da responsabilidade civil, informante do tema em questão, 

centrado nas lesões do direito à imagem, permeia, agora, o direito público, 

interferindo, sobremaneira, nas relações jurídicas reguladas pelas demais disciplinas 

da ciência do Direito. O tema desenvolvido propicia fecundos debates, tendo em 

vista a existência e a autonomia recentes do direito à imagem, que acentuam a 

necessidade de solver as demandas individuais, interpostas no propósito de tornar 

obrigatório o exercício de proteção e de respeito à esfera última de preservação da 

dignidade humana. Ademais, a tutela do direito pressupõe a provável ocorrência do 

dano. Indiscutível, portanto, a importância da análise da conduta ilícita na finalidade 

última da preservação do direito à imagem. 

 

A Constituição Federal de 1988 previu, de maneira incontestável, o princípio 

da  dignidade humana como fundamento do Estado Democrático de Direito e 

sustentáculo dos direitos fundamentais, entre os quais se incluem os direitos de 

personalidade. Entre eles, inclui-se a imagem, que acompanha o homem do 

nascimento até a morte. O direito de vê-la preservada nasceu no direito privado e 

inseriu-se no direito público com o advento da Carta Política em vigor, que 

indubitavelmente tutelando o direito à imagem frente ao dano efetivo causado pela 

sua utilização indevida, oportunizado na atualidade, devido ao enorme 

desenvolvimento tecnológico dos  variados meios de comunicação de massa. 

 

No cenário amplo de conscientização da cidadania, desperta a sociedade 

contra a massificação, muitas vezes opressora do interesse individual. Assim, a 
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apreciação das manifestações e das reproduções lícitas e, sobretudo, das ilícitas da 

imagem encontra ressonância, visando ao adequado desenvolvimento e à 

propagação do pensamento humanista, atribuindo-se ao cidadão a salvaguarda dos 

valores morais essenciais nas circunstâncias que condicionam a vida humana, 

retomando o homem o lugar central no contexto das perspectivas históricas, 

econômicas e sociais de seu tempo. 

 

As mudanças operadas no século XX, particularmente, não poderiam deixar 

de ser consideradas pela unidade da codificação, agora representada na edição da  

Lei nº 10.406, de 10.01.2002, (Código Civil), publicada no Diário Oficial da União de 

11.01.2002, legislação matriz da sociedade civil. 

 

É neste conteúdo de modernidade que cumpre analisar as modificações ora 

introduzidas, enfatizando a importância da inserção expressa do dano moral, no 

Livro III, Título III, da Parte Geral do referido texto, como ato ilícito sujeito à 

reparação de danos.  

 

A ocorrência da lesão, a avaliação jurisprudencial e a necessária 

compensação pelo agente do dano são também aspectos da tutela dos direitos da 

personalidade, surgidos da complexidade das relações sociais. A par de constituírem 

campo fértil à análise jurídica,  em boa hora passam a influenciar a tutela conferida 

pela nova codificação civil, que culmina por retratar, normativamente, as aspirações 

que a vida moderna contrapõe - os interesses da vida pública às faculdades 

privadas de caráter individual.  

 

As lesões praticadas violando direitos, o papel decisivo dos veículos de 

comunicação de massa, ou mesmo, as legítimas limitações de interesse cultural e 

social, balizam o direito primário e fundamental do homem, adquirido com a própria 

vida, e caracterizam o sentido social do direito à imagem, contrastando a natureza 

protetiva do diploma civil, de índole individualista, contrabalançando a tendência 
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contemporânea do princípio da socialidade,1 inspiradora do vigente Código Civil, 

com as tradições mais representativas da legislação civilista pátria, voltada aos 

valores da dignidade humana, erigidos como fundamentos da República Federativa 

do Brasil, em sua Constituição.  

 

A captação e a difusão da imagem tornaram-se muito mais rápidas e  

convincentes, devido ao grande desenvolvimento tecnológico da atualidade, 

acarretando prejuízos sem precedentes à imagem, quando veiculada indevidamente 

pela mídia falada e escrita, pela fotografia e pelo cinema, atingindo um enorme 

número de pessoas. 

 

A propaganda multiplicou os ganhos e lucros dos donos de produtos. A 

utilização da imagem de maneira lícita, mediante o consentimento do titular,  decorre 

da disponibilidade de reprodução e divulgação autorizada, porém a freqüência do 

uso ilícito tem suscitado a indignação e oportunizado a reparação pecuniária, para a 

recomposição do prejuízo ao direito. Observa-se ultimamente o incremento das 

lesões originadas do desrespeito aos princípios éticos norteadores da legislação e 

da vida em sociedade. 

  

As polêmicas suscitadas pelo dano à imagem resultam em indagações sobre 

a forma de comprovação do prejuízo, da repercussão pública do ilícito e suas 

conseqüências.  Propiciam, ademais, a conscientização dos juristas no ramo da 

pesquisa com vistas a obter a melhor regulamentação jurídica, respeitando-se os 

lindes das várias disciplinas do Direito e disponibilizando o adequado ressarcimento 

dos prejuízos causados. 

 

A diferenciação entre o dano à imagem, o dano material e o dano moral, 

efetivada pela Lei Magna, que a todos conferiu autonomia, constitui fator relevante 

                                                           
1 No magistério de Miguel Reale, o “sentido social” é uma das características mais marcantes do então projeto, 

hoje convertido na Lei nº 10.406/2002, em contraste com o sentido individualista que condicionou o Código  
Civil de 1916. In. REALE, Miguel. As Diretrizes Fundamentais do Projeto de Código Civil. Disponível em: 
<www.cjf.gov.br\eventos\seminarios>. Acesso em: 3 jan. 2002. 
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na determinação do valor devido nas ações indenizatórias, consolidando o princípio 

da ampla reparação. A autonomia do dano à imagem (dano puro) vinculada à 

simples autorização do titular do direito para a sua divulgação ou reprodução, 

despida de qualquer outra condição que envolva prejuízo material ou lesão moral, 

encontra-se também reproduzida no art. 20, da atual codificação civil. 

 

Os critérios de avaliação do dano e os da fixação do quantum debeatur 

também se delineiam devido à sua importância para a melhor composição das lides. 

O art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, é o corolário do princípio da 

indenização do dano, em qualquer de suas modalidades, inclusive a moral. O art. 

186 do Código Civil também não opõe diferenças entre o dano moral e o patrimonial, 

respaldando ambos os ressarcimentos, sejam os causadores do prejuízo, ações ou 

omissões, imprudência ou imperícia. 

 

A faceta do dano à imagem exposta na sua concepção social, envolvendo a 

notoriedade dos ofendidos ou o bom conceito de que estes desfrutam na 

comunidade, independente dos efeitos do dano moral que se circunscreve à esfera 

íntima do lesado,  assim como o aperfeiçoamento dos danos materiais ocorrentes, 

perfazem a noção completa do ilícito contra a imagem, admitindo-se a 

cumulatividade de indenizações. 

 

Prosseguindo-se na indagação científica, apresentam-se os  sujeitos de 

direito da relação estabelecida entre ofendido e ofensor, examinando-se a 

qualificação do titular do direito à imagem, lesado pelo dano em questão, figurando 

no pólo ativo e passivo da relação jurídica de ressarcimento, respectivamente, de 

acordo com a orientação doutrinária e pretoriana dominante. 

 

Os grupos sociais que se encontram marginalizados pelo dano à imagem, 

identificados pelo preconceito e pela discriminação manifestados em decorrência do 

aspecto físico, integram o rol dos interessados na preservação da imagem;  tutelam-

se pela legislação internacional e amparam-se pela Carta Política brasileira.  
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A integração do país no plano mundial permitiu a veiculação, muitas vezes 

indesejada, da imagem pela internet. Assim, novas formas de captação e divulgação 

da imagem produziram, simultaneamente, a proliferação de diferenciadas formas de 

dano à imagem. Tornou-se necessário sistemar a utilização do direito nos níveis 

constitucional e infraconstitucional.  Neste propósto, as normas internacionais têm 

servido de paradigmas para o legislador interno. Faz-se oportuno o estudo 

comparativo das legislações estrangeiras, sobretudo, a dos países da península 

ibérica, nossos parceiros mais constantes nas relações jurídicas com as demais 

nações do continente europeu. 

 

A característica de direito absoluto, sustentada inicialmente pelos civilistas 

tem sido, paulatinamente, substituída pela concepção de que não há direitos 

ilimitados. A legislação, a doutrina e a jurisprudência afirmam, reiteradamente, a 

importância do interesse público relevante funcionando como mecanismo de freios e 

contrapesos da legítima extensão do direito.  

 

Por outro lado, cumpre salientar o papel importante do direito à imagem, em 

sua faceta de direito de personalidade indisponível, inalienável e personalíssimo, 

incluído no rol dos direitos humanos e tutelado pelo direito constitucional e 

internacional público.  

 

É indeclinável frisar que o dano à imagem contradiz todo o arcabouço de 

direito internacional, uma vez que a imagem, na qualidade de direito humano aciona 

os instrumentos nacionais e internacionais de direito, de ordem privada ou de caráter 

públic. 

 

Nos domínios do direito público, os principais diplomas jurídicos são 

enfocados, contribuindo na especificação das mais relevantes garantias, no intuito 

de assegurar ao indivíduo, bem como aos grupos sociais marginalizados pelo 

preconceito e pela discriminação contra a imagem, a melhor proteção do Direito. 
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CAPÍTULO I 

 
HISTÓRICO 

 
Deus criou o homem à sua imagem; ele 
criou-o à imagem de Deus, e criou-os 
homem e mulher2 

 
 

1.1. Registros na Antigüidade 
 

A reparação e a conseqüente indenização por dano à imagem encontram-se 

previstas no art. 5º, incisos V e X, da atual Carta Política, na condição de garantia 

fundamental dos direitos de personalidade. 

 

Há notícias de que os Códigos de Manu e Hammurabi cogitaram do dano 

moral, como modalidade do dano à imagem, revelando a antigüidade do instituto, já 

conhecido na Índia e na Babilônia antigas. O primeiro compreendia disposições 

genéricas a respeito do dano moral; o segundo enquadrou, nesta categoria, a ofensa 

da injúria e da difamação da família, atribuindo a ela uma compensação não 

pecuniária, quase sempre revelada por castigos corporais. 

 

No Deuteronômio e no Alcorão, igualmente, encontram-se prescrições 

acerca do dano moral, na modalidade da divulgação infundada de má-fama contra 

mulher honesta, do repúdio injustificado da esposa e de danos causados pela 

ocorrência do adultério. A condenação resultava na proibição da separação e na 

vedação do matrimônio com adúlteros. 

 

Todavia, é em Roma que se vislumbra um tipo primário de ação destinada a 

propiciar a reparação do dano moral. Trata-se da actio injuriarum aestimatoria, que 

                                                           
2 Gênesis, l.27. Bíblia Sagrada. São Paulo: Editôra Ave Maria, 11 ed. p. 53. 
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julgada procedente, ocasionava a outorga do pagamento de valor arbitrado pelo 

ofendido, aceito pelo autor da lesão, ou a critério do juiz, a título de reparação, fixado 

prudentemente com o propósito de aliviar ou minorar o dano causado. À 

compensação em foco denominou-se comumente “pena”, fator insuficiente, no 

entretanto, a descaracterizar a reparação como instituto de natureza cível, visto que 

não consubstancia qualquer punição de caráter criminal.  

 

Data de então o conceito de dano fornecido pela Lex Aquilia segundo o qual 

era suficiente a imputabilidade para atribuir-se a reparação pelos prejuízos sofridos. 

Fazia-se necessário, meramente, o nexo causal entre o fato praticado pelo ofensor e 

o dano, menosprezando-se a intenção do agente, originariamente perquerida nos 

primórdios da noção do dano, visto ser unicamente o ofendido quem sofria as 

conseqüências do gravame. 

 

Pode-se dizer, em conseqüência, que o ressarcimento dos danos 

extrapatrimoniais remonta ao direito civil romano, protegendo exclusivamente 

aqueles indivíduos detentores da qualificação jurídica de pessoa, excluídos desta 

categoria os escravos. 
 
A idéia ultrapassou o Direito Canônico que concentrou sua preocupação nas 

hipóteses de lesão da honra da mulher, sobrevivendo à tendência patrimonialista, 

sentida nos dois últimos séculos, em que o interesse material sobrepujou as 

necessidades oriundas da projeção da personalidade. Dessa época, são diversos os 

exemplos de reconhecimento do dano moral e sua reparação, entre os quais, a título 

ilustrativo, invoca-se a promessa de casamento que, se descumprida, implicava a 

reparação por parte do causador da ruptura. 

 

1.2. Consolidação na Era Atual 
 

É indiscutível, entretanto, que o instituto se haja consolidado definitivamente 

na França, ainda que a jurisprudência tenha cominado à indenização por dano moral 
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um valor simbólico, atentando-se para a impossibilidade de se medir o tamanho da 

dor do indivíduo. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 02 de 

outubro de 1789, tutelou a ordem moral de cada pessoa, servindo de arrimo aos 

partidários da teoria do dano moral. Na Bélgica, em Portugal, na Itália, na Suíça, na 

Áustria, no Chile, na Argentina e no Uruguai já se admitia, desde a primeira metade 

da última centúria, a reparabilidade do dano moral. 

 

A afirmação dos direitos do homem, entre os quais inclui-se o direito à 

imagem, é um tema contemporâneo que interessa, sobremaneira, à comunidade 

internacional. Os ideais de proteção dos direitos humanos palpitam nos indivíduos 

desde longa data. Entretanto, somente a partir da Segunda Grande Guerra, 

encerrada em 1945, a sistematização jurídica internacional conseguiu vincular as 

nações, mediante a celebração de pactos, convenções e tratados, consagrando as 

normas tutelares da condição humana. 

 

Não se deve olvidar o papel fundamental dos primeiros instrumentos de 

proteção, que divulgaram amplamente os princípios da liberdade, da igualdade e da 

fraternidade, insculpidos na Declaração de Direitos dos Estados Unidos da América 

e da Declaração dos Direitos do Homem, que são o sustentáculo dos demais direitos 

do cidadão, entre os quais se alinham os direitos de personalidade e, 

particularmente, o direito à imagem. 

 

A partir do século XIX, o princípio da solidariedade entre os povos consolida-

se e assume a condição de dever jurídico. Como conseqüência direta, 

reconheceram-se os direitos sociais como direitos humanos, destinados 

prioritariamente a amparar os elementos mais fracos e carentes da sociedade, 

realizando assim o primado da justiça distributiva. 

 

A concepção moderna dos direitos humanos, entre os quais se destaca a 

tutela não apenas dos direitos individuais, mas também do indivíduo como parte de 

um grupo social, instaura-se com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
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que alinha como indivisíveis, inalienáveis e universais, os direitos humanos civis, 

políticos, sociais, econômicos e culturais.  

 

A partir de então, exaltaram-se o  princípio da não discriminação e o 

princípio da dignidade humana, sustentáculos dos direitos dos mais fracos e pilares 

de todos os diplomas constitucionais liberais da época contemporânea. O regime 

democrático passou a ser considerado garantidor dos direitos humanos uma vez 

comprovado que, somente o Estado de direito comprometido com as liberdades 

públicas, respeita a integralidade de direitos de seus cidadãos e as respectivas 

garantias de adimplemento, conquistadas no ordenamento interno e no seio da 

comunidade internacional.  

 

Surgiram novos direitos destinados a certas categorias de indivíduos - entre 

os quais estão inseridos as crianças, os idosos, os deficientes, os negros e os 

integrantes das mais variadas etnias, enfim, todos aqueles que, por quaisquer 

motivos, são alijados dos padrões de vida aceitáveis - assegurando-lhes de pronto o 

direito à segurança física e social, os cuidados e a assistência especial que 

demandam os beneficiários de qualquer tipo de discriminação, sejam elas 

provenientes de idade, sexo, raça, doença, entre outros. 

 

Na função consolidada dos direitos humanos, foram celebrados o Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, que lograram tornar indiscutível e obrigatório o 

comprometimento dos países signatários com a causa dos direitos humanos. A 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos elencou todos os direitos até então 

previstos e sublinhou a interdependência entre os variados tipos de direitos 

humanos, civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, atribuindo a todos idêntica 

importância e concitando ao seu imediato cumprimento. 

 

A proteção internacional dos direitos humanos caracteriza-se, ademais, pela 

multiplicidade dos mecanismos de proteção, cujo traço distintivo é a ação 
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convergente de valorização e de respeito pelas diferenças existentes entre todos os 

seres humanos, evitando-se a discriminação por qualquer motivo ou condição 

pessoal. 

 

O Brasil exerceu o papel de defensor da causa dos direitos humanos antes 

da instauração do governo militar no país. Assim, ratificaram-se diversos tratados e 

convenções no campo do direito humanitário e do direito internacional dos direitos 

humanos. 

 

Todavia, durante o período da ditadura política de 1964 a 1985, a nação 

brasileira interrompeu a tradição favorável à implementação dos direitos humanos, 

postergando a subscrição dos instrumentos jurídicos de maior relevância 

humanitária: os dois Pactos Internacionais e a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos. 

 

Como justificativa, sustentou-se a tese da competência nacional exclusiva 

que representa a noção exarcerbada da soberania do Estado, segundo a qual cabe 

ao próprio país signatário interpretar as normas pactuadas na esfera internacional.  

 

O restabelecimento da normalidade democrática no país, após a queda do 

regime militar, propiciou o retorno à posição brasileira de apoio e incentivo às 

normas e aos mecanismos de proteção dos direitos humanos. Sobretudo a partir da 

promulgação da atual Carta Política de 1988, o Brasil voltou a subscrever os 

instrumentos jurídicos internacionais tutelares e a comprometer-se integralmente 

com a causa dos direitos humanos, procedendo à ratificação dos mais modernos 

diplomas existentes sobre a matéria.  

 

A título exemplificativo, cita-se a ratificação da Convenção dos Direitos da 

Criança. A Declaração dos Direitos da Criança, documento precedente dirigido às 

autoridades e aos governos nacionais, aos pais e às organizações particulares, 
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alargou o rol de direitos existentes, insistindo no reconhecimento dos princípios da  

indiscriminação, da igualdade, da dignidade e da liberdade. A Convenção sobre os 

Direitos da Criança constitui o diploma internacional mais aperfeiçoado na área de 

proteção às crianças. A unanimidade de sua aprovação atesta o consenso 

internacional sobre a necessidade de promoverem-se melhores condições de vida 

aos menores. 

 

O documento enfatiza o compromisso assumido pelos Estados-Membros, 

que se obrigaram a realizar políticas públicas na esfera jurídica interna, além de 

intensificar a cooperação entre os países ricos e os países pobres, no objetivo 

comum de implementar as disposições convencionais. Certamente, a  principal 

contribuição foi a adoção da política integral de proteção das crianças, titulares que 

são de todas as espécies de direitos atribuídos aos adultos, nos quais se encontra 

alinhado o direito à imagem, e cuja implementação deve observar a 

interdependência e a correlação das prerrogativas asseguradas. 

 

O principal diploma protetivo nacional é a Constituição Federal de 1988 que 

consagrou muitos direitos, previstos na legislação internacional, estabelecendo 

diversas prerrogativas e mecanismos de garantia adaptados à realidade cultural e 

política brasileira. 

 

A realidade do Brasil não diverge da história dos países em desenvolvimento 

no que respeita às dificuldades de vida de seus nacionais. Os problemas começam 

na desintegração familiar, oriunda da miséria, continuam nas fases subseqüentes da 

vida, com a insuficiência educacional, e terminam muitas vezes na marginalização e 

na delinqüência de uma significativa parcela da população. Em suma, representa o 

conjunto típico das dificuldades do subdesenvolvimento. Torna-se forçoso admitir 

que a conjuntura de pobreza do país é fator indeclinável de descumprimento das 

normas internas e das regras convencionais acordadas, dentre os demais 

instrumentos internacionais de proteção. 
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Contudo, ocorreram avanços na esfera da proteção interna. A Carta Política 

de 1988 previu, além dos direitos subjetivos individuais, o papel do Estado como 

garantidor de políticas publicas responsáveis por uma estrutura de respeito aos 

direitos humanos.  

 

Às medidas legislativas executadas adicionou-se a mobilização da 

sociedade civil, das organizações privadas e dos órgãos de cooperação 

internacional. A solução dada aos programas desenvolvidos por essas entidades 

obteve êxito em algumas frentes de atuação. Enfim, a nação brasileira participa do 

sentimento universal de valorização dos direitos humanos de seus cidadãos  e 

engajou-se na melhoria das suas condições de vida, nas esferas jurídica e social. 

 

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos em Matéria de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, mais conhecida como Protocolo de San José da 

Costa Rica, ampliou a proteção internacional dos direitos humanos, ao garantir a 

segurança social e a assistência médica; o recebimento de subsídios ou 

aposentadoria, especificamente aos anciãos – grupo que sofre  com a discriminação 

causada pelo preconceito da imagem contra os traços da velhice - desprovidos de 

condições indispensáveis à própria subsistência, prescrevendo ademais a 

elaboração de projetos sociais que incentivem e apoiem a atividade produtiva do 

idoso. 

 

A Constituição Federal, sensível às condições precárias de parte da 

população discriminada brasileira, procurou dispensar um tratamento legal não 

discriminatório e redutor das disparidades econômicas que produzem a alienação, a 

exclusão social e as enfermidades de crianças, idosos e deficientes. A prioridade ao 

atendimento assistencial e previdenciário é uma das facetas das providências legais 

adotadas, identificando-se com a consolidação das medidas protetivas do direito à 

imagem, no que toca aos grupos sociais discriminados pela imagem física (idade, 

deficiência ou doença) ou social (pobreza, ignorância).  
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A moderna tendência das pesquisas no Brasil prossegue na ampliação e no 

adimplemento de medidas e instrumentos de proteção individual e também dos 

grupos carentes pelo preconceito proveniente da imagem, contribuindo para o 

objetivo geral de realizar a igualdade formal e material entre todos os seres 

humanos. Assim, procura-se afastar os preconceitos, as dificuldades e as 

discriminações existentes, em homenagem aos valores de solidariedade e dignidade 

humanas. 

 

De fato, a tendência materialista predominante cedeu lugar, notadamente no 

último século, aos reclamos da consciência individual, ampliando-se o alcance 

ascendente da indenização a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

 

O advento da Carta Magna dissipa as obscuridades existentes em nosso 

sistema jurídico, caracterizando o dano moral em preceito legal e específico, fazendo 

a respectiva tutela dos direitos de personalidade nivelar-se como garantia 

fundamental que, conforme o art. 60, § 4º, é considerada cláusula pétrea. 

 

Os contornos do dano à imagem representam o corolário do princípio da 

indenização do dano moral, no ordenamento jurídico pátrio, insculpido no art. 5º, 

inciso V e X da Constituição Federal, que reza, in verbis: 

 
é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem. 
 
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo 
dano material ou moral decorrente de sua violação. 

 

Assim, o dano à imagem foi elevado à categoria de lesão inteiramente 

reparável, consolidando a tradição pretoriana da cumulação da indenização pelo 

mesmo fato, a título de dano moral e de dano patrimonial.  A reparação ao dano é 

agora indiscutível, seja de ordem moral ou de natureza material, em qualquer das 

disciplinas do Direito, por mandamento da Lei Maior. 
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Demonstrado o dano perpetrado e o nexo causal, fica assegurada, 

constitucionalmente, ao ofendido, a indenização pelos prejuízos a serem ressarcidos 

pelo ofensor. 

 

1.3. Classificação dos Danos Morais 
 

A  doutrina3 abalizada classifica os danos morais em categorias, a saber: 

 

a) danos morais objetivos – são aqueles que atingem os direitos das 

pessoas no seu aspecto privado, nos casos dos direitos de personalidade (direito à 

integridade física, ao corpo, ao nome, à honra, ao segredo, à intimidade, à própria 

imagem) e no seu aspecto público (direito à vida, à liberdade, ao trabalho), bem 

assim nos direitos de família. Na espécie, o dano moral é presumido, ipso facto, 

dispensando a produção de prova, desde que o sofrimento e a dor participem desse 

tipo de dano. São também denominados danos morais objetivamente considerados, 

uma vez que o dano surge da simples ocorrência da lesão; 

 

b) dano moral subjetivo é o sofrimento da alma, pela ofensa em seus 

valores íntimos e nas suas afeições, e padecimento integrante do dano moral à 

pessoa, podendo vir a constituir-se em dano autônomo, quando exclusivamente a 

dor é objeto de reparação. Aqui se incluem o prejuízo de afeição préjudice 

d’affection o prejuízo pelos prazeres da vida, inclusive o prazer sexual préjudice 

d’agrémente a loss of amenities of life; e 

 

c) dano moral à imagem social – cuida da dimensão ontológica do dano, no 

comprometimento da imagem individual pela alteração da aparência exterior do 

indivíduo e também do aspecto sociológico, tendo em vista a perda da aceitação 

social de que dispunha até sofrer o dano, que repercute no comprometimento de sua 

aparência externa. 

 

                                                           
3 Destacam-se no estudo do tema: Assis Neto, Cahali, Jeová Santos, Melo da Silva, Augusto Zenun, entre outros. 
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Todavia, com vistas à integral aplicabilidade da teoria da reparação do dano 

extrapatrimonial cumpre sejam observadas as disposições constitucionais de acordo 

com a interpretação extensiva a ser efetivada pelo Poder Judiciário. 

 

A simples interpretação literal do art. 5º do texto Constitucional preenche a 

falta anterior de previsão geral expressa para respaldar a reparação do dano moral 

nos diplomas legais esparsos então existentes (Código Civil e leis extravagantes). 

 

A doutrina e a jurisprudência que, anteriormente à vigência da Constituição 

em vigor, já entendiam que a reparação do dano moral compreendia não apenas as 

hipóteses específicas do Código Civil Brasileiro têm avançado progressivamente 

para concluir seja possível conceder-se a reparação em outros casos, não 

expressamente previstos na legislação, desde que sejam comprovados o prejuízo 

moral e o nexo causal que o determinaram. 

 

Por fim, a codificação civil admitiu, de maneira uniforme, a indenização do 

dano moral. A Constituição Federal em vigor recepcionou todos os diplomas legais 

anteriores que dispuseram sobre a matéria. Nos tempos precedentes à sua 

promulgação, cumpre salientar a importância da Súmula n. 491, do STF, verbis: “É 

indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça 

trabalho remunerado.” 

 

No direito comum, os artigos de n.ºs 600, X: “A pessoa representada e seus 

sucessores imediatos podem opor-se à reprodução ou pública exposição do retrato 

ou busto” e 666, item X, 2ª parte, do Código Civil de 19164, albergavam 

indiretamente o direito à imagem, o primeiro no que pertine à sua defesa erga omnes 

e o segundo no que concerne ao exercício da sua titularidade, frente aos direitos 

autorais. “Não se considera ofensa aos direitos do autor:  X - A reprodução de 

retratos ou bustos de encomenda particular, quando feita pelo proprietário dos 

                                                           
4 Artigo revogado pela Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre 

direitos autorais e dá outras providências (artigo 115). 
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objetos encomendados.” Observa-se, entretanto, que a tutela da imagem, 

encontrava-se restrita às circunstâncias da exposição, reprodução e difusão.  

 

Com efeito, o termo prejuízo referido no art. 186 do Código Civil Brasileiro de 

2002, não faz distinção entre o dano moral e o patrimonial, aplicando-se e 

respaldando a ambos os ressarcimentos. 

 

Assim, a Lei Maior veio direcionar o Direito Positivo Brasileiro no grupo de 

países que adotam, como princípio geral, a ampla reparabilidade do dano moral, tal 

qual a França e a Suíça. 

 

O novo Código Civil, em seu artigo 186, dispõe: “aquele que por ação ou 

omissão necessária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente  moral, comete ato ilícito.”  

 

Na concepção de CAHALI, os direitos da pessoa são interdependentes e 

conexos entre si porque decorrentes de um único fundamento que é o valor 

ontológico da pessoa humana. O direito à imagem constitui o exemplo típico 

porquanto está em íntima vinculação com uma diversidade de direitos, a saber: o da 

identidade, da honra e da intimidade, entre outros5. 

 

Finalmente, o Código Civil em vigor faz referência ao uso não autorizado da 

imagem, bem como à correspondente reparabilidade, nos casos de violação ao 

direito à imagem ou no dano à imagem, que são expressões sinônimas. O artigo 20, 

da citada codificação dispõe: 

 
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 

                                                           
5 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 2 ed., 2ª tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998.  
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ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.6 
     

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

 
No caput encontra-se prevista a tutela preventiva e inibitória dos ilícitos 

contra à imagem, funcionando como o anteparo das lesões graves e irreparáveis, 

notadamente as de índole moral; enfim, previne a consecução dos ataques ao bem 

da vida fundamental que é a dignidade humana. 

 

Por sua vez, o parágrafo único reporta-se a outro fator de relevante 

afirmação do exercício do direito. Cuida-se da legitimação do cônjuge, dos 

ascendentes e dos descendentes para fazer valer o direito de ação de indenização 

por danos morais, que sendo de natureza patrimonial, transmite-se aos sucessores. 

São eles os responsáveis pela defesa da memória do morto frente aos ilícitos 

praticados por terceiros, bastando demonstrar a lesão à imagem do parente falecido 

para que se configure o dever de indenizar. O direito à imagem é personalíssimo, 

porém a respectiva ação de indenização é tão somente obrigacional, de caráter 

patrimonial. 

 

Ainda no que tange ao tema em apreciação, citam-se as disposições 

específicas do art. 17, combinadas com o art. 201, itens V, VIII e IX, da Lei n.º 8.069, 

de 13.07.90, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que, ao delimitarem o 

direito à integridade física e moral do menor, admitem a reparação de danos à sua 

imagem,  e a seus bens extrapatrimoniais.  

 

De igual maneira, o § 2º, do art. 10 da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 

2003, denominada Estatuto do Idoso, estabelece que é obrigação do Estado e da 

                                                           
6 O artigo expressa os limites do direito à imagem no que pertine ao interesse da administração da justiça  ou na 

manutenção da ordem pública. Ao mesmo tempo, fundamenta as medidas preventivas e inibitórias da ação 
ilícita que configura o  dano; ademais, refere-se a ele como ilícito de mera utilização indevida da imagem, 
circunscrevendo em sua abrangência a reprovabilidade do intuito comercial da utilização indevida. Com isto, 
prevê a terceira forma de dano à imagem, sem descaracterizar as modalidades que este possa vir a assumir, 
como dano moral e/ou dano material.  
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sociedade assegurar o direito ao respeito, que compreende a preservação da 

imagem, da identidade, da autonomia, da inviolabilidade da integridade física, 

psíquica e moral da pessoa idosa.  

 

A tutela dos direitos da personalidade, além do plano civil, atinge a esfera do 

direito penal, admitindo os órgãos judicantes, a reparação cumulativa dos danos 

morais e patrimoniais quando decorrentes da lesão de um ato ilícito. Os danos, de 

ambas as naturezas, serão autonomamente considerados. 

 

Esta orientação jurisprudencial está pacificada pela edição da Súmula n.º 37, 

do Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu, verbis: “São acumuláveis as 

indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. 

 

A exegese de nossos tribunais encontra ressonância na doutrina mais 

abalizada que, unanimemente, entende não se tratar de atribuir preço à dor, aos 

sofrimentos e aos sentimentos, inexistindo ainda bis in idem na reparabilidade 

conferida ao dano moral, que não se confunde com o material, oportunizando a 

cumulatividade entre ambos. 
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CAPÍTULO II 

 
CONCEITUAÇÃO E NATUREZA JURÍDICA 

 

2.1. Diferenciação entre o Dano Moral e o Dano Material 
 

Qualquer que seja o tipo de dano a ser ressarcido, devido à natureza de 

direito creditício, a noção de ilícito civil origina-se de um conjunto próprio de 

princípios, embora apresente variados matizes. 

      
Há unamidade doutrinária no sentido de que a ilicitude 

corresponde a uma unidade sistemática. Em conseqüência disso, a 
antijuridicidade, a imputabilidade, o nexo causal e o dano são 
pressupostos aplicáveis aos casos que surgem no âmbito contratual, 
aquiliano, público ou privado. Esta unicidade se refere à 
independência da causa, origem do crédito: qualquer que seja a 
causa, se aplicam os mesmos princípios. 

  ........................................................................................................ 
Além disso, criam-se por via judicial, normas específicas 

aplicáveis a diferentes tipos de responsabilidade. 
Por outro lado, cada subsistema tem sua economia interna, e 

daí resulta a pluralidade de sistemas compensatórios.7 
 
 

O dano à imagem, devido às suas próprias características, esteve 

compreendido, por muito tempo, exclusivamente na esfera mais abrangente do dano 

moral. 

 

O conceito de dano uniformizou-se, paulatinamente, na idéia central de que 

ele envolve perda ou subtração no patrimônio de alguém por ato ilícito perpetrado 

pelo ofensor. Daí surgiu, entre outras, a polêmica entre Ihering e Savigny  quanto à 

reparabilidade da lesão extrapatrimonial. 

 

Savigny não aceitava a noção de dano moral sob a justificativa de que os 

                                                           
7 LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do Direito Privado.São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1998, p.50. 
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bens ideais estão fora do comércio. Repudiava, em conseqüência, a noção de 

reparação pecuniária ao titular de direito não patrimonial. Boa parte da doutrina 

nacional e da jurisprudência pátria adotaram inicialmente a concepção de que a dor 

e o sofrimento não são passíveis de serem ressarcidos para negar a compensação 

do dano moral.  

 

Ihering, por sua vez, sustentava que qualquer interesse humano é passível 

da proteção do Direito e, assim, pugnava pela reparação sofrida pelo titular do direito 

afetado. Compreendia que o patrimônio era formado não apenas pelos bens 

materiais, mas ainda admitia que a lesão pode ser perpetrada contra o que a pessoa 

é, ou seja, reconhecia a importância do patrimônio imaterial. Esta concepção 

perdura até os nossos dias, defendida pelos melhores juristas nacionais e 

internacionais. 

 

Com efeito, DA SILVA classifica os danos morais como lesões sofridas pela 

pessoa natural em seu patrimônio de valores exclusivamente ideais, vale dizer, não-

econômicos8. 

 

O magistério de CAHALI fornece uma detalhada definição do dano moral, 

abordando os vários aspectos de perturbação da paz, da serenidade e da estima 

própria e social do lesionado: 
 

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que 
molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente 
os valores fundamentais inerentes à personalidade ou 
reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-
se, em linha de princípio, como dano moral; não há como 
enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na 
angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 
querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social; 
no descrédito à reputação, na humilhação pública, no 
devassamento da publicidade; no desequilíbrio da normalidade 
psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no 
desgaste psicológico, nas situações de constrangimento 

                                                           
8 SILVA, Wilson Melo da. Dano Moral. In: Enciclopédia Saraiva de Direito, v. 22, p. 266. 



 

 

30

moral9. 
 

Segundo o mesmo autor, o fundamento específico para configurar a 

responsabilidade civil por danos materiais é o mesmo determinante da reparação por 

danos extrapatrimoniais. 

 

Em assim sendo, o fundamento ontológico para caracterização do dano 

moral constitui o dano causado ao patrimônio ideal, extrapatrimonial ou moral de 

outrem, impingindo-lhe o ofensor, sofrimento, dores, angústias e frustrações, com 

base no preceito inserido no art. 159, do Código Civil anterior, correspondente ao 

artigo 186, do Código em vigor. 

 

Para VALLER10, a idéia de dano surge da modificação do estado de bem-

estar da pessoa, que vem seguida à diminuição ou à perda de qualquer dos seus 

bens originários ou derivados, extrapatrimoniais ou patrimoniais.  

 

Modernamente, a doutrina vem se consolidando no sentido de que a 

distinção entre o dano patrimonial e o não patrimonial não decorre da natureza do 

direito, bem ou interesse violados, mas sim do efeito da lesão, de sua repercussão 

no patrimônio imaterial do lesado. Este o magistério de Aguiar Dias11: 
 

“quando ao dano não corresponde às características do dano 
patrimonial, dizemos que estamos em presença do dano moral. 
A distinção, ao contrário do que parece, não decorre da 
natureza do direito, bem ou interesse lesado, mas do efeito da 
lesão, do caráter da sua repercussão sobre o lesado.” 

 

Dessa maneira, explica-se tanto a ocorrência tanto do dano patrimonial em 

conseqüência da lesão a um bem moral, como a efetivação do dano moral em 

resultado de ofensa a um bem material. 

                                                           
9 CAHALI, op. cit., p. 20-21  
10 VALLER, Wladimir. A Reparação do Dano Moral no Direito Brasileiro, 4 ed. SI. 
11 DIAS, José de Aguiar. A Responsabilidade Civil, 10 ed. vol. II,  p. 729, 1995. 
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O dano moral configura-se quando é lesionado um bem jurídico imaterial 

contido nos direitos de personalidade, nos quais se inserem a vida, a integridade 

corporal, a honra e a própria imagem. 

 

Cumpre salientar que a reparação de qualquer dano pressupõe ser 

decorrência da ofensa perpetrada a um bem vital da qual o ordenamento jurídico 

reconheça o valor e forneça o respaldo. Nos casos de reparação do dano material, 

procura-se em primeiro lugar a reposição do bem ao estado anterior à lesão, o 

equílibrio patrimonial anterior – status quo ante - perturbado pela prática do ilícito. 

Não implica necessariamente no aumento patrimonial da vítima.  

 

A indenização do dano moral, porém, é compensada mediante o 

recebimento de valores materiais, aumentando o patrimônio real do lesionado, 

porquanto a obrigação de indenizar decorre do princípio segundo o qual não se deve 

lesar o próximo, deixando a ofensa sem sanção. Cuida-se do princípio fundamental 

do Direito dos Danos que consiste em não permitir que a qualquer lesão não seja 

atribuída uma indenização. 

 

Para a maior composição do dano, é admitida também a reparação in 

natura, como a retratação, a retificação de notícia, a divulgação da condenação do 

agente do ilícito, entre outros procedimentos que constituem uma obrigação de 

fazer. Ambas as reparações não se excluem, mas se completam, no propósito de 

efetivar a integral reparação da lesão.     

 

A comprovação do dano moral geralmente independe de prova, permitindo-

se presumi-lo quando se trate de fatos notórios, conforme previsão do artigo 334, 

item I, do Código de Processo Civil. O dano puramente moral, sem repercussão no 

patrimônio, equipara-se à ofensa, justificando-se a indenização.  
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2.2. Características do Dano Moral 
 

Na opinião abalizada de PONTES DE MIRANDA, os direitos de 

personalidade, ou da pessoa humana são absolutos, públicos e subjetivos12. 

 

São absolutos posto que, pela ofensa perpetrada, dever-se-á responsabilizar 

o ofensor, independentemente da perquirição de culpa. São, também, oponíveis ao 

próprio Estado, ou seja, erga omnes, impondo-se a todas as demais pessoas o 

dever geral de abstenção, sendo suficiente, apenas, a configuração do dano para a 

legitimação da sua reparabilidade. 

 

Na idêntica compreensão de MORAES13:  

 
Como bem essencial, a imagem determina uma regra 

categórica, isto é, uma regra de dever geral de não violação e 
preservação, correspondente a um direito absoluto cujo exercício 
constante é intrinsecamente garantido pela essencialidade do bem e 
concomitante irrenunciabilidade do direito. Nisso, aliás, distiguem-se 
os direitos reais dos de personalidade: em que estes são 
imprescindíveis para o sujeito porque têm por objeto um bem jurídico 
essencial à personalidade, e daqueles pode prescindir-se pois 
importam em objetos estranhos à estrutura pessoal 

. 
Os ditos direitos apresentam a característica de direito público visto 

resultarem da evolução do sistema jurídico por pressão político-social e destinarem-

se a proteger o direito subjetivo de cada indivíduo. 

 

Ademais, exatamente por possuírem natureza personalíssima, são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, isto é, nascem e morrem com a pessoa e não são 

susceptíveis de alienação. 

 

Os direitos de personalidade, entre os quais se inclui o relativo à imagem, 

apresentam a natureza jurídica da objetividade, devido ao fato da obrigatoriedade de 

                                                           
12 PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado – Tomos II e VII. São Paulo: RT, 1974.  
13 MORAES, Walter. Direito à Própria Imagem. São Paulo: RT-443,  p. 81 



 

 

33

serem reconhecidos pelo Direito Positivo, ante a diversidade e a heterogeneidade 

dos bens jurídicos sobre os quais recaem14. 

 

Por fim, classificam-se como pessoais, já que direcionados à tutela dos bens 

da honra (reputação, dignidade, identidade, intimidade, imagem, integridade 

psíquica). 

 

No concernente à violação dos direitos de personalidade, os danos morais 

são direitos da pessoa sobre si mesma, ou seja, emanações e prolongamentos da 

própria pessoa. São direitos sobre a própria vida e corpo, ligados à idéia de 

integridade física. 

 

A dimensão intelectual do homem está protegida pelo direito às próprias 

manifestações artísticas, literárias e científicas, abrangendo, ainda, a ampla 

liberdade de manifestação de opinião. Pertine ao campo do direito vinculado à 

integridade intelectual e compõe o patrimônio imaterial do indivíduo. 

 

A dimensão moral abrange a intangibilidade moral, o direito à liberdade, à 

honra, ao segredo, ao recato, ao nome, ao próprio retrato e à própria imagem, hoje 

consagrados na Constituição.  

 

A personalidade, em si mesma considerada, é condição prévia para 

qualquer direito ou obrigação no campo jurídico. Os direitos da personalidade podem 

ser entendidos como direitos subjetivos de gozo, cujo exercício pelo titular, depende 

da lesão perpetrada. Os direitos da personalidade constituem um tertium genus, 

distinto dos direitos reais bem como dos obrigacionais. 

 

                                                           
14 MACHADO, Netônio B. Dano Moral. Revista do Ministério Público do Estado de Sergipe, Ano VIII, 1998, 

n. 15. Segundo a tradição cristã, a imagem é um atributo de origem divina e distingue o homem dos outros 
animais. A tradição bíblica refere-se, em numerosas passagens, a violação à imagem como causadora de dano 
moral. 
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O Código Civil italiano de 194215, que apresenta nítido caráter individualista, 

é o diploma mais representativo para os estudos dos direitos da personalidade, 

tratando especificamente do direito à imagem, ao próprio nome e ao corpo. Serviu 

de modelo ao Anteprojeto Orlando Gomes.  

 

Além do princípio da reparabilidade em todos os casos em que o prejuízo 

advier de delito penal, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido 

expressamente a compensação dos prejuízos materiais e morais decorrentes de 

ofensa à integridade física. 

 

No quadro atual da efetiva proteção dos direitos humanos, encontram-se 

albergados os direitos da personalidade, como projeções da própria pessoa. A 

importância é de tal monta, que o ordenamento jurídico brasileiro os elevou à 

categoria de direitos constitucionais, tutelando a reparação por danos morais e 

patrimoniais decorrentes de lesões que provêm da falta de solidariedade e de 

respeito existentes na sociedade moderna, em que a violência aumenta a cada dia. 

                                                           
15 O art. 10 dispõe: Sempre que a imagem de uma pessoa ou dos genitores, do cônjuge ou dos filhos, seja 

exposta ou publicada fora dos casos em que a exposição ou a publicação é permitida por lei, ou com prejuízo 
do decoro ou de reputação da mesma pessoa ou de ditos parentes, a autoridade judiciária, a pedido do 
interessado, pode dispor que cesse o abuso, sem prejuízo do ressarcimento dos danos. 
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CAPÍTULO III 
 

O DANO À IMAGEM ESPECIFICAMENTE CONSIDERADO 
 

3.1. Teorias Acerca do Dano e a sua Reparabilidade 
 

No que pertine ao direito à imagem cumpre relembrar as teorias que o 

enquadram na categoria de dano moral. 

 

A mais antiga construção a respeito considera ser a imagem uma 

manifestação do corpo e sua fiel reprodução. Segundo este entendimento, a simples 

publicidade indesejada caracteriza o ato ilícito causador do dano. É conhecida como 

teoria materialista contra a qual se opõe a teoria construída com base na autonomia 

do direito à imagem, por ser esta uma projeção de personalidade. Não é mais a 

projeção do corpo, mas a autonomia individual que é atingida pela lesão.  

 

A terceira teoria nega o pensamento individualista das anteriores, dizendo 

que inexiste o direito à imagem. Sustenta que não pode haver exteriorização da 

mente de uma pessoa, identificando, necessariamente, a proteção à imagem como 

uma decorrência da tutela da honra. Não se trata de um direito independente, 

estando compreendido na proteção genérica da reputação e da honra. Mediante 

este enfoque, apenas a publicidade injuriosa caracterizaria o ilícito. A publicidade 

inofensiva seria permitida. Em suma, deveria haver a perquirição do real prejuízo 

para a configuração do ilícito e do conseqüente ressarcimento. 

 

Simultaneamente à negativa do direito autônomo à imagem, vincula-o à 

intimidade, ao respeito à vida privada. Haveria, tão-somente, proteção específica 

nesse assunto. 

 

Em síntese, antes da promulgação da Constituição Federal em vigor, a 

questão da ressarcibilidade dos prejuízos advindos de danos morais restringia-se ao 



 

 

36

âmbito civilista, em que se confrontaram três correntes doutrinárias: a positivista, 

defendendo a reparabilidade do dano moral; a negativista, rejeitando-a e a eclética, 

reconhecendo exclusivamente os danos previstos em lei. Recusava-se a indenizar 

outras hipóteses de dano moral, porventura ocorrentes. 

 

A qualificação da imagem como direito absoluto foi introduzida na categoria 

de direitos patrimoniais de exclusividade, o que resulta na abstenção dos demais 

direitos. Consiste no patrimônio moral da pessoa. 

 

Uma outra teoria atrela a imagem à identidade pessoal do indivíduo, que 

pode insurgir-se contra qualquer divulgação ou publicidade prejudicial a seu 

patrimônio ideal. 

 
Todas estas construções vinculam o direito à imagem e a natureza do bem 

tutelado. A própria jurisprudência oscila a respeito da conceituação do instituto, 

optando por considerá-lo direito integrante da personalidade e não apenas simples 

projeção do corpo humano. A pessoa humana é, assim, formada pelo corpo mais 

certos atributos individuais que a distingue dos outros homens. Em realidade, o 

patrimônio imaterial de um indivíduo abrange uma parte predominantemente social e 

outra afetiva, entendidas como bens incorpóreos e objeto de direito e das relações 

jurídicas. A lesão a cada uma dessas partes, devido à ocorrência do dano, implica a 

redução do patrimônio moral individual.  

 

Silveira16 esclarece: 

 
Apesar da maioria dos bens protegidos pelos direitos de 
personalidade estarem fora do comércio, ou seja, a eles não é 
dado valor material, em dinheiro, alguns deles são passíveis de 
serem avaliados em dinheiro, se revestindo de conteúdo 
material, como ocorre com o direito à imagem e o direito de 
autor. Assim, ao serem violados geram direito de reparação na 
forma de indenização pecuniária. 

                                                           
16 SILVEIRA, Vivian de Melo. O direito à própria imagem, suas violações e respectivas reparações. Revista 

Forense, Volume 351, pg 228.  
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Também observa BITTAR que existem dois planos diferenciados na 

identificação dos direitos de personalidade;  no plano individual, encontram-se 

diferentes esferas de bens integrando a personalidade do ser: “alguns insusceptíveis 

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)”17. 

 

O direito à imagem pode ser considerado um direito físico como à vida, ao 

corpo e às partes dele, à integridade física, ao cadáver e às suas partes, à voz; 

porém pode ser entendido como um direito moral, como à honra (reputação ou 

consideração social) compreendendo a externa ou objetiva: boa fama ou prestígio; e 

a interna ou subjetiva: sentimento individual do próprio valor social, à identidade 

(nome e sinais identificadores), ao respeito. 

 

O conteúdo do direito à imagem reúne dois elementos: o elemento objetivo 

da imagem, ou material; seu valor econômico e o elemento subjetivo da imagem, ou 

seu caráter moral. Ambos os elementos formam o conteúdo do direito à imagem18. 

 

A doutrina constatou que o direito à imagem difere do direito de propriedade 

porque apesar de ser disponível, é irrenunciável, intransmissível, um direito 

essencial, natural do indivíduo, que perdura durante toda a vida e extingui-se com a 

morte. O aspecto econômico também difere o direito à imagem do direito à 

intimidade. O titular do primeiro tem o direito dela dispor e pode permitir que o façam 

e daí possam auferir lucro (embora disponível; o titular pode permitir, impedir e 

                                                           
17 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, 

p. 58. 
18 Manifestam idêntico entendimento Pierre Blondel e Alessandro Savini.  O primeiro afirma ser o conteúdo da 

imagem duplo. A imagem está ligada ao elemento físico da personalidade e sua reprodução ao caráter moral 
da personalidade, “in La transmission à cause de mort des droits extrapatrimoniaux et des droits patrimoniaux 
à caractère personnel. Paris, LGDJ, 1969, p. 63”. Convergentemente, Alessandro Savini apresenta dois 
conteúdos semelhantes: o aspecto positivo de aparecer quando quiser e negativo, que importa na negativa da 
divulgação da própria imagem. Alessandro Savini, L’immagine e la fotografia nella disciplina giuridica, 
Padova, CEDAM, 1989, p. 11. 
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proibir a captação e publicação da imagem; e extrapatrimonial, porém estimável). 

 

A intransmissibilidade do direito à imagem consiste em que o respectivo 

titular possa dela dispor livremente durante o curso da vida; extingue-se o direito 

com a sua morte. Porém, seus herdeiros e sucessores fazem jus à preservação da 

imagem do parente morto. Observe-se que o princípio da ampla reparabilidade do 

dano também  impõe aos sucessores do condenado, nos termos da lei, a 

obrigatoriedade de responder pelos efeitos da lesão, até o limite do valor do 

patrimônio transferido, segundo o enunciado do art. 5º, inciso XLV, da Lei Magna de 

1988. 

 

As diferenças entre o direito à imagem e os outros direitos de personalidade, 

sobretudo quanto à disponibilidade e ao valor estimável em pecúnia, contribuiu para 

o reconhecimento da autonomia do direito em questão, até porque a proteção 

conferida em comum, sustentada até então pelas várias teorias existentes, não 

atendia à tutela integral das características próprias do direito à imagem. A atitude 

do legislador constitucional reflete o animus de tratar de forma autônoma e 

diferenciada os direitos elencados no art. 5º, item X. Em conseqüência, a violação de 

um deles não implica a contrariedade dos demais. É cabível sustentar a 

concomitância de infrações, todavia não se configura a violação conjunta. 

 

A partir da promulgação da Carta Política de 1988, a imagem constitui um 

direito de personalidade, com proteção jurídica própria e específica, além de 

pressupor, na hipótese de violação, o ressarcimento pelos danos materiais e morais 

sofridos por seu titular. Está assegurado, em ocorrendo a contrariedade prevista na 

Constituição, o direito de resposta, proporcional ao agravo. 

 

SILVEIRA19 acentua: “ocorrendo lesão ao direito de imagem, não prescreve o 

direito de reclamar a sua indenização, sendo sempre possível reclamar a reintegração do 

direito lesado, bastando apenas que perdure o estado lesivo.” 

                                                           
19 SILVEIRA, Vivian de Melo. Op. cit,  p 241. 
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Celebridades, artistas e esportistas podem permitir que suas imagens sejam 

difundidas em comerciais, periódicos, discos, já que o direito é disponível quanto à 

divulgação da imagem pessoal. Os reflexos econômicos da utilização da imagem, 

todavia, aparecem nos casos de dano, acarretando a reparação pecuniária, 

identificada a característica de mensuração financeira do direito.  

 

Portanto, de uma conduta injuriosa podem advir tanto lesão ao psiquismo do 

ofendido, como traumas ou sentimento de inferioridade. É provável acontecer, 

igualmente, a diminuição do bem jurídico relativo à consideração social, tal como a 

perda de afeto dos amigos e da família, afastamento de clientes ou colegas, 

diminuição do status social. Lícito é, também, afirmar que os danos morais afetam os 

atributos da pessoa como integrante da sociedade em muitos aspectos. Destacam-

se a honra, a dignidade, o nome, a reputação, as expressões intelectuais, 

componentes indubitáveis do patrimônio imaterial, conjunto de elementos que 

particularizam o indivíduo como ser racional, detentor de emoções e sentimentos. 

 

Quanto à reparação ampla do dano moral e a par do enunciado da súmula 

37, do STJ, vale citar o entendimento consolidado do STF, na súmula n.º 229, in 

verbis: “a indenização acidentária não exclui a do direito comum, em caso de dolo ou 

culpa grave do empregador.”  

 

Nesse sentido, a indenização (por antigüidade ou FGTS) trabalhista não 

exclui a reparação por danos morais. O fundamento das duas é diverso. A primeira 

objetiva cobrir o dano oriundo da perda do emprego pelo obreiro, constituindo 

indenização por ato lícito. A indenização por danos morais encontra amparo no 

ressarcimento imposto ao empresário na reparação de ato ilícito, não coberto pela 

indenização por tempo de serviço ou FGTS. A ressarcibilidade do dano moral é 

possível mesmo que não ocorra repercussão econômica, estando a fixação  

compreendida no prudente arbítrio do juiz. 
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3.2. Abrangências e Limitações do Dano 
 

Atualmente, a doutrina e a jurisprudência têm evoluído na direção do 

reconhecimento da autonomia da vontade e, conseqüentemente, na separação da 

tutela da imagem dos princípios da honra e da intimidade20. 

 

De fato, o direito à imagem encontra-se, ora protegido autonomamente 

quando pode refutar a simples utilização não autorizada pelo ofendido ora ligado aos 

valores já assimilados da honra quando então se apresenta num contexto de 

relatividade a outros direitos21. 

 

O direito à imagem pressupõe um dever geral de respeito que não pode ser 

transgredido, fora das limitações aceitas pela doutrina e pela jurisprudência. Na 

hipótese contrária, caracteriza-se o dano à imagem, facultando-se ao lesado recorrer 

ao Judiciário para obter a reparação dos prejuízos sofridos.  

 

As violações que aperfeiçoam o conceito de dano originam-se:  

 

a) da falta de consentimento do titular do direito para a captação,  a  

divulgação e a reprodução da imagem (dano à imagem puro); 

 

b) da extrapolação dos limites do uso permitido pelo titular do direito; 

 

c) da ausência de finalidade que justifique o uso, independentemente do 

consentimento do titular. 

 

A eficaz proteção da imagem requer uma tutela jurídica adequada, que 

                                                           
20 O Acórdão nº 46.420-0/SP proletado pela Colenda 4ª Turma do STJ, da Relatoria do Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, publicado na RSTJ 68/358 e RT 714/253 esclarece que “o prejuízo está na própria violação, na 
utilização do bem que integra o patrimônio jurídico personalíssimo do titular. Só aí já está o dano moral.” 

21 A exigência de demonstração do prejuízo afeiçoa-se aos sistemas em que o direito de imagem está ligado a 
outros direitos quando então se torna indispensável o reconhecimento de que o ato de reprodução da figura 
trouxe prejuízo à honra, à privacidade etc. 
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sancione os infratores e ofereça uma compensação ao ofendido, passível de  

minimizar os efeitos negativos, de ordem moral e ou material, que a exposição 

indevida causou em seu patrimônio. 

 

A tutela jurídica pode ser classificada como: 

 

a) preventiva – aplicável quando o direito encontra-se na iminência de ser 

violado. É uma decorrência do dever de não fazer, de não infringência ao respeito 

que o direito à imagem pressupõe. Na oportunidade, é possível a utilização de ação 

cautelar que mediante liminar garanta a não ocorrência do dano, impedindo a 

captação e/ou a divulgação da imagem; 

 

b) inibitória – prevista para a hipótese em que o direito já esteja sendo 

violado, podendo pleitear-se a cessação da lesão, mediante a retirada de circulação 

do material lesivo ou mediante a respectiva busca, apreensão e destruição; 

 

c) ressarcitória – efetiva consumação da lesão, produzindo danos ao titular, 

devido ao uso indevido e não consentido. O objetivo é a indenização pelo dano 

sofrido e a responsabilização do infrator. Significa a aplicação do instituto da 

responsabilidade civil que se traduz no binômio dano-dever de indenizar a vítima. 

Requer o elemento de fato; o prejuízo e o elemento de direito; a lesão jurídica.   

 

Em nossos dias, quando se impõe um relacionamento harmônico entre a  

atividade de informação exercida pela imprensa e os direitos de personalidade dos 

cidadãos, a tendência é de que se aprecie a ocorrência da lesão concreta à imagem, 

à honra, à reputação, à intimidade e à dignidade do indivíduo. Trata-se de uma 

conseqüência direta da aplicação do princípio da relatividade ou convivência das 

liberdades públicas, em que os direitos e garantias fundamentais consagrados na 

Cartas Políticas encontram seus limites nos demais direitos previstos nas 

Constituições.  
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Tanto o acesso à informação quanto o direito à imagem são direitos 

fundamentais e assim, encontram seus limites no exercício regular de cada qual. O 

equilíbrio quebrado pelo abuso no direito de informar traz sanções cíveis e penais, 

aferindo-se para delimitação do dano a relevância do interesse da notícia, a 

veracidade e os métodos empregados na sua divulgação e sobretudo a sua 

veracidade. 

 

Impõe-se o ressarcimento nas hipóteses de exposição de imagem com o 

comprovado intuito de comercialização ou difamação, evidenciado o flagrante 

desrespeito à natureza exclusiva e personalíssima desse direito. O direito de 

informação encontra o seu limite no respeito ao princípio da dignidade humana. 

 

As manifestações pretorianas mais recentes tendem a equilibrar a tutela da 

imagem contra as explorações não autorizadas de figuras notoriamente conhecidas 

no território nacional, como artistas, desportistas, modelos ou políticos. 

 

Em relação às normas reguladoras da matéria, deve-se salientar que não 

existia lei infraconstitucional expressa no ordenamento jurídico brasileiro para 

proteger irrestritamente o direito à imagem, até o advento do Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) e, recentemente, pela promulgação do novo Código Civil do 

Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O legislador ordinário, no artigo 17 da Lei nº 

8.069 de 13.07.90, prescreve:  

 
O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade 
física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 
autonomia, dos valores, idéias e crença, dos espaços e dos 
objetos pessoais. 

 

Na lição de Fábio Maria de Mattia, pode-se entender como preservação da 

imagem a tentativa de evitar que a criança ou adolescente possa ser atingido em 

sua integridade moral por se assacar contra ele a prática de ato infracional, atribuir-

lhe conduta que diminua a consideração social de conformidade com o extrato social 
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a que pertença, como pode o legislador ter tido por escopo evitar que seja 

submetido à violação ao direito da personalidade denominado direito à imagem, que 

o Prof. Rubens Limongi França classifica como tipo enquadrado tanto no direito à 

integridade física como direito à integridade moral. 

 

Na mesma linha traçada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o § 2º 

do art. 10, dispõe: 

 
   Art. 10. ................................................................................ 

§ 2º O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da 
integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação 
da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e 
crenças, dos espaços e dos objetos pessoais. 

 
 

O direito à imagem é uma das manifestações importantes do direito ao 

resguardo, este definido como o modo de ser da pessoa que consiste na exclusão 

do conhecimento pelos outros daquilo que se refere a ele só. Com a violação do 

direito à imagem, o corpo e as suas funções não sofrem alteração, mas verifica-se, 

relativamente à pessoa, uma mudança da discrição de que ela estava possuída, e 

também uma modificação de caráter moral22 (a circunspecção, ou reserva, ou 

discrição pessoal, embora não faça parte da essência física da pessoa, constitui 

numa qualidade moral dela). 

 

Tendo em vista, porém, a superior determinação constitucional conferida à 

tutela desse direito, a exegese atribuída pelos nossos tribunais orientou-se, ao longo 

do tempo, no sentido do seu reconhecimento mais amplo, enfatizado modernamente 

na lei protetiva do Menor e no Código Civil em vigor, desprezando-se a indagação 

dos efeitos da exposição não autorizada e a comprovação da real ocorrência do 

dano moral;  priorizando a apuração do enriquecimento ilícito do ofensor ou o 

propósito da obtenção de lucro. 

 

                                                           
22 Adriano de Cupis, op. cit., pp. 129 e 130. 
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No Brasil, a aferição do dano moral ocorre caso a caso, embora a lei e a 

jurisprudência forneçam alguns critérios: 

 

a) grau de culpa do ofensor; 

 

b) extensão do dano, objetivamente considerado; 

 

c)  circunstâncias particulares do ofendido, como sexo, idade, condição 

social, beleza, situação familiar; 

 

d) perda das chances de vida e dos prazeres da vida social ou da vida 

íntima; 

 

e) condições do ofensor, dentre elas o seu maior poder econômico, visando 

à justa reparação do mal, evitando-se o enriquecimento sem causa e favorecendo o 

desestímulo da prática de atos iguais. 

 

Outra concepção digna de nota veiculada pela jurisprudência pátria consiste 

na exclusão da responsabilidade civil indenizatória nos casos em que a reprodução 

da imagem encontra-se inserida em obra educacional ou de caráter científico ou 

religioso. Entende-se que, nesta hipótese, encontra-se presente o interesse comum 

da cultura que supera a pretensão individual do cidadão. 

 

Diversa limitação à autonomia do direito à imagem diz respeito à divulgação 

da imagem resultante do exercício da atividade jornalística. Ainda aqui, a plenitude 

desse direito cede lugar ao interesse de divulgação de matérias, elaboradas com fins 

didáticos e científicos, que despertem a curiosidade pública. O equilíbrio entre os 

valores da imagem e do interesse público leva à indagação sobre fatores como a 

individualidade e a personalidade, com vistas à configuração do dano a ser 

reparado. 
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Por fim, a isenção da responsabilidade por dano à imagem é cada vez mais 

aceita quando a sua utilização, apesar de não autorizada, destinar-se a propiciar 

notícia jornalística, despida da percepção de vantagem econômica. 

 

3.3 A tutela e o dano à imagem no Direito Internacional  
 

Desde os primórdios da humanidade, o tema tem assumido capital 

importância, nas mais diferentes culturas e religiões. Na França do século XIX, 

surgiram as primeiras decisões judiciais, no sentido de que a autorização do 

interessado é elemento fundamental para a legítima fixação da imagem, na época 

restrita aos retratos captados pelas máquinas fotográficas. Nos Estados Unidos, 

apenas no final daquele século teve início a defesa da existência de um direito à 

imagem. Contudo, o tema adquiriu grande importância nos meados da século XX, 

devido à revolução nos meios de comunicação e no campo tecnológico, 

implementados pela criação e desenvolvimento brutal das máquinas fotográficas, 

câmeras de vídeo e cinematográficas.  

 

Recentemente, o avanço da informática, mediante a utilização da Internet, 

estabeleceu uma rede de comunicação que liga computadores no mundo inteiro, 

reproduzindo a imagem instantaneamente, perante todo o planeta. O 

desenvolvimento tecnológico possibilitou vincular a imagem, a voz e os sinais 

particulares da pessoa sem que esta tenha autorizado a respectiva utilização, ou 

mesmo, sem que a titular do direito sequer tenha conhecimento do fato. 

 

Na esfera internacional, a imagem, na sua condição de direito de 

personalidade, está albergada no rol dos direitos humanos. O dano corresponde à 

discriminação. Isto significa dizer que o preconceito e a discriminação produzem os 

mesmos efeitos que o dano em nosso ordenamento jurídico. 

 

A afirmação dos direitos humanos data do fim da Segunda Guerra Mundial, 

mediante a sistematização jurídica internacional que vinculou as nações, sob a 
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forma de pactos, convenções e tratados. A Declaração dos Direitos Humanos 

assume papel preponderante na moderna concepção dos direitos humanos, 

alinhando como indivisíveis, inalienáveis e universais, os direitos humanos civis, 

políticos, sociais, econômicos e culturais. A partir de então, exaltaram-se o princípio 

da não discriminação e o princípio da dignidade humana, sustentáculos dos mais 

fracos e pilares de todos os diplomas constitucionais liberais da época 

contemporânea. 

 

Inicialmente concebida como uma recomendação da Assembléia das 

Nações Unidas a seus membros, a Declaração hoje está compreendida nos 

costumes e princípios gerais de direito internacional, sendo aplicada como diretriz 

dos princípios fundamentais do homem, que rejeitam qualquer discriminação com 

base nas diferenças de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião, origem social, 

riqueza, ou qualquer outra condição. Assim, qualquer fator que implique 

discriminação da pessoa humana, inclusive os efeitos maléficos do preconceito e da 

ação direta contra a imagem, estão banidos da vida democrática e jurídica 

internacional, ao menos no que tange à proteção deste diploma legal, de inequívoca 

força nos cenários interno e internacional, na relevante função de padrão de 

referência quanto à elaboração das normas tutelares de direitos humanos. 

 

O  conteúdo estabelecido na Declaração dos Direitos do Homem (DUDH) 

veio a ser desenvolvido pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, 

emprestando maior eficácia jurídica a seus princípios. Desta forma, a vedação de 

toda forma de discriminação em razão de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de outra de qualquer natureza, situação econômica ou dados culturais foi 

reforçada. Ademais, o diploma jurídico refere-se especificamente à proteção da lei 

contra as violações do direito à honra, à reputação, e contra as ingerências 

arbitrárias ou ilegais na vida privada, domicílio ou correspondência. Encontra-se aí 

inserida a tutela da honra e da reputação, que representam uma projeção da 

imagem pessoal no campo moral e social da existência dos indivíduos. 
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Por sua vez, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida 

como Pacto de San José da Costa Rica de 1969, reproduz uma vez mais o princípio 

da não discriminação a qualquer título, assegurando o direito à honra e à dignidade 

além da proteção em caso de desrespeito aos direitos fundamentais. É considerada 

como inovação deste diploma, o direito explícito à retificação ou resposta, diante de 

informações inexatas ou ofensivas emitidas pelos órgãos de comunicação de massa. 

O preceito exprime a noção exata do dano à imagem, que possa ser causado pela 

divulgação de dados inexatos ou ofensivos, veiculados pela mídia, falada e escrita, 

alcançando grande repercussão e produzindo relevantes prejuízos, primeiramente 

ao animus pessoal e, eventualmente, ao conceito desfrutado pela  pessoa na 

comunidade. 

 

Cabe salientar que, além da edição de normas genéricas, responsáveis pela 

proteção preventiva de qualquer dano, a Convenção estabelece como obrigação dos 

Estados-Partes, o incentivo pelo governo nacional à aplicação das normas previstas 

na legislação de direitos humanos pelas autoridades das unidades federadas e a  

criação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, habilitando-as à fiscalização e ao julgamento dos assuntos 

pertinentes ao cumprimento das normas assumidas pelos Estados-Partes na 

Convenção. Cuida-se de medidas de política interna a ser aplicada pelos membros 

da organização bem como da instituição de órgãos repressivos da conduta violadora 

dos direitos humanos, habilitados para sancionar as ações perpetradas contra o 

direito à imagem, entre outros direitos fundamentais. 

 

Vetor de incontestável importância no processo evolutivo da proteção 

humanitária, na esfera do ordenamento jurídico interno, a Carta Política atual 

apresenta muitos avanços em relação aos diplomas constitucionais anteriores.  

 

Logo em seu artigo 1º prevê a dignidade da pessoa humana como um dos 

fundamentos do Estado Democrático Brasileiro. No artigo 4º, II, afirma-se a 

prevalência dos direitos humanos como princípio fundamental nas relações do 
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Estado Brasileiro perante a Comunidade Internacional. O artigo 5º, de capital 

importância, enumera uma lista alentada de direitos e garantias expressos na 

Constituição, além de ressalvar que eles “não excluem outros decorrentes do regime 

e dos princípios por ele adotados, ou dos tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte.”  

 

Portanto, os direitos reconhecidos nos instrumentos internacionais 

ratificados pelo Brasil estão incorporados pelo diploma jurídico máximo brasileiro, 

possuindo, a partir de então, o status constitucional de cláusula pétrea, que consiste 

na inalterabilidade destas regras especiais, pelos métodos ordinários de modificação 

da Constituição, obstando o retrocesso na esfera de implementação dos direitos 

humanos.23 

 

Neste contexto, sobretudo os tratados e as convenções de âmbito global e 

regional, complementam-se uns aos outros, tanto na determinação de direitos 

quanto na interpretação e aplicação das disposições que os criaram. A diversidade 

de âmbito de aplicação, em nível global e regional, atinge os destinatários e 

beneficiários onde quer que se encontrem, expandindo-se e compatibilizando-se 

com a força do conteúdo jurídico variável de cada tratado ou convenção. Na 

verdade, o traço distintivo de todos estes diplomas é a tutela da proteção dos seres 

humanos, da parte mais fraca, ou seja, das vítimas. A consolidação do primado da 

norma mais favorável às vítimas concorre para a eliminação da polêmica da 

supremacia das normas de direito internacional sobre aquelas de direito interno, uma 

vez que se impõe aplicar a regra que melhor proteja os direitos humanos, no caso 

concreto.  

 

A implementação eficaz destas normas faz-se notar mais detalhadamente 

quando se aferem os efeitos produzidos no direito interno dos Estados-Partes. 

                                                           
23 A posição é defendida por internacionalistas de realce como Antônio Augusto Cançado Trindade e Flávia 

Piovesan nas obras A Proteção Internacional dos Direitos Humanos – Fundamentos Jurídicos e Instrumentos 
Básicos, São Paulo: Saraiva, 1991 e Temas de Direitos Humanos, Max Limonad, 1998, respectivamente. 
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As manifestações da diplomacia nacional sobre a questão dos direitos 

humanos têm, via-de-regra, valorizado a implementação eficaz de suas normas 

protetivas, além de muito propugnarem pela defesa do fortalecimento dos 

mecanismos internacionais que os custodiam. 
 

A tradição doutrinária e a prática diplomática brasileira estão 

compatibilizadas com a causa, desde a elaboração da Declaração dos Direitos do 

Homem, no final dos anos 40 (quarenta).  

 

As regras de direito internacional têm a aplicação prevista apenas para as 

hipóteses em que ocorra o fortalecimento do grau dos direitos humanos já 

alcançados, nunca em seu desfavor, e sempre direcionadas ao respeito da unidade 

de propósito – proteção do ser humano – dos direitos assegurados. 

 

Assim, a tendência moderna é de ampliação da proteção dos direitos 

humanos, mormente pela multiplicidade dos instrumentos protetivos, que possuem 

natureza complementar, na esfera global e regional, reafirmada pela propagação do 

princípio da cláusula mais benéfica à eventual vítima. Outra característica da 

atualidade consiste em que os atos internacionais de salvaguarda dos direitos 

humanos passaram a figurar em textos constitucionais, e a obediência repousa, 

doravante, não somente na imposição ética, mas ainda na aplicação obrigatória do 

direito positivo interno dos Estados-Partes.  

 

É a dita interiorização do Direito Internacional que compreende a fusão dos 

princípios de direitos humanos preexistentes ao regramento normativo fundamental 

do Estado. Nos dias de hoje, a expressão “direitos humanos” encerra a acepção de 

acervo de direitos de toda a espécie humana, da humanidade em seu todo, e não se 

restringe tão somente à idéia de direito individual. 

 

A posição brasileira, anterior ao período do governo militar (1964 a 1985) em 

prol da defesa dos direitos da pessoa humana ficou demonstrada na ratificação de 
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inúmeros instrumentos de proteção de determinadas categorias de indivíduos, 

conforme a prática vigente no período da tutela inicial dos direitos humanos. Destaca 

Antônio Augusto Cançado Trindade (1991)24 que o Brasil, anteriormente ao 

interregno destas duas décadas, já havia ratificado, entre outros, os seguintes 

instrumentos tutelares de caráter internacional: 

 

− a Carta das Nações Unidas, de 1945 (ratificada no mesmo ano); 

 

− a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (assinada no 

mesmo ano); 

 

− a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio, de 

1948 (ratificada em 1952);  

 

− a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados, de 1951 (ratificada em 

1960);  

 

− a Convenção Internacional das Nações Unidas sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação Racial de 1966 (ratificada em 1968); 

 

− a Convenção para a Supressão do Tráfico de Mulheres Maiores de 1933 

e de Mulheres e Crianças de 1921, emendadas pelos Protocolos de 1947 

(ratificadas em 1950); 

 

− a Convenção para a Repressão do Tráfico de Pessoas e do Lenocínio, 

de 1950 (ratificada em 1958); 

 

− a Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Civis à 

Mulher de 1948 (ratificada em 1952); 

                                                           
24 TRINDADE, Cançado; AUGUSTO, Antônio. A Proteção Internacional dos Direitos Humanos – 

Fundamentos Jurídicos e Instrumentos Básicos. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 361. 
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− a Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Políticos à 

Mulher de 1948 (ratificada em 1950); 

 

E, após a normalização política que redundou na retomada da melhor tradição 

brasileira no que tange à matéria, o Brasil já ratificou os instrumentos protetivos de 

direitos humanos fundamentais mais recentes, a saber: 

 

− a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 

contra as  Mulheres, de 1979 (ratificada em 1984);  

 

− a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985 

(ratificada em 1989); 

 

− a Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José, 

de 1969 (ratificada em 1992); 

 

− o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966 (ratificado 

em 1992); 

 

− o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 

1966 (ratificado em 1992);  

 

− o Protocolo Adicional às Convenções de Genebra, de 12 de agosto de 

1949, adotado pela Conferência Diplomática sobre a Reafirmação do 

Desenvolvimento Internacional Humanitário Aplicada aos Conflitos Armados – 

Protocolo II, de 1977 (ratificado em 1992);  

 

− a Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, de 1984 (ratificada em 1989); 

 

− a Convenção sobre os Direitos da Criança, de 1989 (ratificada em 1990);  
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− o Acordo Consultivo do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos 

Indígenas da América Latina e do Caribe, de 1992 (ratificado em 1998); 

 

− a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, de 1994 (ratificada em 1995); 

 

− o Protocolo à Convenção Americana sobre Direitos Humanos relativo à 

Abolição da Pena de Morte, de 1990 (ratificado em 1996); 

 

− a Convenção Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores de 

1994, (ratificada em 1997); 

 

− o Acordo Consultivo do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos 

Indígenas da América Latina e do Caribe, de 1992 (ratificado em 1998); 

 

− o Protocolo Adicional à Convenção Americana Sobre Direitos Humanos 

em Matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais -Protocolo de San Salvador , 

de 1988 (ratificado em 1996); 

 

− a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, de 1999 (ratificada em 

2001); 

 

− o Protocolo Facultativo à Convenção para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação Contra as Mulheres, de 1999 (ratificado em 2002).25 

 

Cabe sublinhar que a retomada da posição brasileira no caminho 

democrático de defesa dos direitos humanos, implementada pela adesão dos atuais 

e mais completos instrumentos garantidores dos direitos humanos – embora 

                                                           
25 Disponível em www2.mre.gov.br/daí/home.htm. Acesso em: 12 de agos. 2003. 
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indiscutível a constatação de um interregno considerável entre ao fim da era 

ditatorial e a data da efetiva ratificação dos documentos protetivos, alguns deles de 

importância vital para os países de tradição democrática -  compromete o país no 

plano interno e internacional como nação respeitadora dos direitos humanos, que 

melhor corresponde à vocação religiosa e pacifista do povo brasileiro. 

 

Esta tendência pacifista traduz-se na ausência de manifestações violentas, 

de parte da população, que embora consciente da sua condição social de exclusão e 

de detentora de inúmeros direitos violados, sempre priorizou as vias legais e as 

manifestações pacíficas como forma de reação, em detrimento do uso da violência 

contra as decisões e políticas governamentais implementadas ao longo do tempo, 

contrárias aos valores de justiça, solidariedade e democracia, arraigados na 

consciência da sociedade nacional. 

 

A responsabilidade do Estado também se traduz, em reportando-se à 

universalidade dos direitos humanos, na extensão dos limites da cidadania à 

erradicação de toda forma de discriminação; a dar estrito cumprimento às 

obrigações assumidas em caráter externo; a divulgar os atos internacionais firmados 

pelo Brasil na esfera do respeito aos direitos humanos. Enfim, a responsabilização 

ocorre frente à comunidade internacional quando as instituições nacionais 

apresentam falhas na proteção dos direitos humanos, oportunizando o controle e o 

monitoramento na esfera internacional.  

 

Em sendo assim, qualquer norma de direito internacional superveniente, que 

se refira ao direito à imagem, veiculada mediante tratados, convenções ou 

protocolos que o Brasil subscreva, estará definitivamente integrada ao ordenamento 

jurídico brasileiro, cuja aplicação imediata dar-se-á em homenagem ao art. 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

A Carta Política de 1988, seguindo os passos da Constituição Portuguesa de  

1976 e da Constituição Espanhola de 1978, elencou entre os direitos de 
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personalidade, o direito à imagem. Reconheceram estas cartas políticas a 

importância da proteção estatal e do interesse público do direito em questão que, a 

cada dia, mais expõe às variadas formas de captação indevida da imagem, as 

pessoas quase sem nenhum critério, no intuito de preservar os mais diversificados 

interesses. 

 

A Constituição da República Portuguesa de 1976, em seu artigo 26º, 

intitulado ”Outros direitos pessoais” prescreve que “A todos são reconhecidos os 

direitos à identidade pessoal, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e 

reputação, à imagem, à palavra e à reserva da intimidade da vida privada e familiar”. 

 

A influência do Direito Constitucional Português nos ordenamentos jurídicos 

das antigas colônias portuguesas,  hoje  Estados Independentes, é indiscutível e, à 

exceção da Constitução da República Democrática de São Tomé e Príncipe e da Lei 

Constitucional da República de Angola, as demais nações de língua portuguesa 

prevêem o direito à imagem de forma específica e autônoma em suas cartas 

políticas. 

 

No caso da Lei Maior de São Tomé e Príncipe, a proteção à imagem 

relaciona-se intimamente com a liberdade de expressão, no sentido social que a 

imagem projeta. A referência é implícita, contudo, quanto ao dano, equiparado aos  

excessos praticados no exercício da liberdade, firmemente sancionado sob a forma 

de reparação penal. Assim é que está assegurado em seu artigo 28, item I, que 

todos possuem o direito  de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento pela 

palavra, pela imagem ou por qualquer meio. Além disso, as infrações cometidas no 

exercício deste direito ficarão submetidas aos princípios gerais de direito criminal, 

sendo a sua apreciação da competência dos tribunais, de acordo com o item II, do 

mesmo dispositivo. 

 

A Lei Constitucional da República de Angola protege a imagem, 

indiretamente, no conceito amplo de bom nome e reputação atribuído aos seus 



 

 

55

nacionais. Segundo dispõe o artigo 20, o Estado respeita e protege a pessoa e a 

dignidade humanas. Todo o cidadão tem direito ao livre desenvolvimento da sua 

personalidade, dentro do respeito devido aos direitos dos outros cidadãos e aos 

superiores interesses da Nação angolana, mediante a aplicação da lei que protege a 

vida, a liberdade, a integridade pessoal, o bom nome e a reputação de cada 

nacional. 

 

A Constituição da República de Cabo Verde, no artigo 38, intitulado “Direito 

à identidade, ao bom nome e à imagem”, garante o direito à identidade pessoal, à 

capacidade civil, ao bom nome, à honra e  reputação, à imagem e à intimidade da 

vida pessoal e familiar. 

 

O reconhecimento da imagem como direito autônomo está presente na 

Constituição da República da Guiné-Bissau e na Constituição da República de 

Moçambique. Os artigos 44 e 71, respectivamente, reconhecem a todos os direitos à 

identidade pessoal, à capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à 

imagem, à palavra e à reserva da intimidade da vida privada e familiar (art.44), bem 

como sufragam que todo o cidadão tem direito à honra, ao bom nome, à reputação, 

à defesa da sua imagem pública e à reserva da sua vida privada (art. 71). 

 

A Constituição Espanhola de 1988 igualmente distingue a imagem dos 

outros direitos de personalidade, no art. 18.1; ao mesmo tempo exerce a função de 

limite à liberdade de expressão e informação, de acordo com o enunciado no art. 

20.4: 
 

Artigo 18 
 
1. Está assegurado o direito à honra, à intimidade pessoal e 

familiar e à própria imagem 
 
Artigo 20 
 
4. Estas liberdades encontram limites no respeito aos direitos 

reconhecidos neste Título, nos preceitos das leis que os 
aperfeiçoam e, especialmente, no direito à honra, à 
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intimidade, à própria imagem e a proteção da juventude e 
da infância26. 

 
 

É interessante constatar que, além da proteção preventiva efetivada pela 

inserção no texto constitucional do direito à imagem, a tutela deste e das demais 

lliberdades públicas encontra-se assentada em mais uma garantia, de natureza 

executória, estabelecida no ordenamento jurídico espanhol que consiste na 

vinculação da interpretação dada pelo Tribunal Constitucional aos lítigios resultantes 

da suposta violação dos direitos fundamentais. 

 

Com efeito, o artigo 164 da Constituição estabelece: 
 

As sentenças do Tribunal Constitucional ...têm o valor de coisa 
julgada a partir do dia seguinte a sua publicação...as que 
declarem a inconstitucionalidade de uma lei ou de uma norma 
com força de lei e todas as que não se limitem  a apreciação 
subjetiva de um direito, têm efeitos plenos perante a todos27. 

 

Leciona JIMENA que a doutrina contida nas sentenças do Tribunal 

Constitucional, que resolvem os recursos de amparo relativos a esta matéria, não 

tem apenas a extensão de uma mera elaboração doutrinal que oportunize aos juízes 

ordinários a sua aceitação ou recusa, segundo o livre arbítrio.  
 

                                                           
26 “Artículo 18 - Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propria imagen. 

Artículo 20 - Estas libertades tienen su limite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que los desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.” 

27 “Las sentencias del Tribunal Constitucional... tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente a su 
publicación (en el BOE)... las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma com fuerza de 
ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.” 
In Constituição Espanhola de 1978. 
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Trata-se da evolução interpretativa e aplicativa da Constituição, 
norma vértice do ordenamento jurídico, pelo que tal doutrina 
vincula de modo direto e obrigatório aos juízes e magistrados 
quando resolvem os litígios em que se discutem questões 
relacionadas com tais direitos fundamentais e liberdades 
públicas28. 

                                                           
28 JIMENA, R. Saraza. Libertad de expresión e información. Aranzadi Editorial, Capítulo VII, Derechos a la 

libertad de expresión e información, p. 51: Así pues, la doctrina contenida en las sentencias del Tribunal 
Constitucional que resuelven los recursos de amparo relativos a esta materia no tiene sólo la transcendencia de 
una mera elaaboración doctrinal, más o menos acertada, y que los jueces ordinarios puedan aceptar o rechazar 
a su libre arbitrio. Se trata del desarrollo interpretativo y aplicativo de la Constitución, norma vértice del 
ordenamiento jurídico, por lo que tal doctrina vincula de modo directo y obligatorio a los juices y magistrados 
cuando resuelven los litigios en que se discuten cuestiones relacionadas con tales derechos fundamentales y 
libertades públicas.” 
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CAPÍTULO IV 
 

O DANO À IMAGEM NO SISTEMA JURÍDICO BRASILEIRO 
 

4.1. Pressupostos 
 

Até a segunda metade do século XIX, alguns juristas visualisavam a noção 

do dano sempre vinculada à ofensa ou à diminuição de certos valores econômicos, 

ligados ao patrimônio do indivíduo, olvidando que os bens jurídicos não materiais 

são igualmente passíveis de violação. 

 

Em assim considerando, cumpre distinguir o contorno moral do referido 

dano, que se identifica à valoração ínsita no sentimento de cada ser humano como 

indivíduo, abrangendo critérios pessoais, tais como o direito à vida, à liberdade, à 

intimidade, à privacidade, à honra, à imagem e outros, conhecidos como “direitos da 

personalidade”, princípios tutelados pelo Direito. 

 

Embora a moral não seja considerada fonte do direito, alguns de seus 

preceitos, uniformemente reconhecidos pela sociedade e seus representantes, 

podem vir a se tornar normas jurídicas, como efeito da produção de leis, da 

consolidação dos costumes e da jurisprudência. 

 

Persistiu por muito tempo a concepção clássica de que o dano consiste 

numa diminuição do patrimônio. Aceitar-se tal definição corresponde a negar a 

existência do dano moral, e desta maneira, cumpre melhor conceituar o instituto, 

dando-lhe a dimensão acertada, no sentido de equiparar-se à subtração de um bem 

jurídico. 

 

A origem do dano encontra-se na impossibilidade da execução específica, 

ou seja, a entrega de coisa, a obrigação de dar, fazer ou não fazer, tornando o 

devedor obrigado pela reparação das perdas e danos.  
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A reparação perfaz-se no dever de indenizar, proveniente de igual maneira, 

da culpa contratual como da culpa extracontratual, ou aquiliana. Nesta última 

hipótese, via de regra, o inadimplemento, por si só, não pressupõe o dano, devendo 

o credor fazer prova do prejuízo sofrido, para que possa ser indenizado, exceto se a 

reparação resultar de previsão legal específica. 

 

Em primeira análise, o dano decorre do inadimplemento de uma obrigação 

contratual, legal ou natural. Todavia, para que se configure a indenização é preciso 

que haja: 

 

a) o erro de conduta do agente – ação em desconformidade com as regras 

adequadas de conduta, contrária à lei. O que equivale a mencionar a existência do 

ato ilícito; 

 

b) a ofensa ao bem jurídico – em que se reconheça não somente a 

diminuição do patrimônio, mas a efetiva lesão a bem integrante do patrimônio 

jurídico de determinada pessoa; e 

 

c) a relação de causalidade – ou seja, a ligação entre o dano e o ato ilícito 

cometido pelo ofensor, na cadeia de ação contrária ao direito – conseqüência: 

prejuízo ao patrimônio jurídico da pessoa ofendida. 

 

Por esse prisma, divergem os autores acerca da consumação do dano. Se 

ele ocorre pela simples repercussão prejudicial de um determinado fato ou se resta 

caracterizado, simplesmente, quando o prejuízo for definitivo, como última 

conseqüência da cadeia causal. Com o segundo entendimento, está AGUIAR DIAS, 

com apoio em FISCHER, para os quais a noção de dano pressupõe o prejuízo 

consumado. 

 

Adotando-se a concepção atual do dano, como lesão ao patrimônio jurídico 

da pessoa, não há como se negar que a ofensa à moral seja um dano real e 
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constitua-se numa lesão de direito, cuja tutela está prevista no ordenamento jurídico. 

 

Embora a primeira referência ao dano moral restrinja-se à teoria da 

inexecução das obrigações, é inegável a natureza jurídica de direito creditício, 

surgida de uma dívida do ofensor para com o credor, já que o caráter do dano 

provém do descumprimento de obrigação contratual ou extracontratual, suportada 

no dever de cumprir a lei, exigível de todos os cidadãos, indistintamente. 

 

Os danos à imagem, perpetrados na esfera penal, têm repercussão na área 

cível, habilitados que estão a ensejar a indenização.  

 

De início, tanto o ilícito cível quanto o criminal decorrem do descumprimento 

de um dever legal. A responsabilidade civil e a penal circunscrevem-se a esferas 

diferentes: esta protegendo o interesse público e aquela defendendo o interesse 

particular.  

 

A inteligência uniforme no direito brasileiro é a de que a questão decidida no 

crime faz coisa julgada no cível, em face da previsão inserta no art. 935, do Código 

Civil, segundo a qual, a “responsabilidade civil é independente da criminal, não se 

podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu 

autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”. 

 

Em decorrência, se a sentença criminal nega a existência do fato ou a 

respectiva autoria, a decisão prevalece na jurisprudência cível, impossibilitando a 

procedência da ação de indenização.  

 

Outra hipótese consiste na possibilidade de absolvição na jurisdição penal, 

porquanto não restou demonstrada a sua culpa. Pode ser, porém, condenado a 

ressarcir o dano causado pela culpa levíssima, que induz a responsabilidade em 

matéria cível. 
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Diversas composições também podem ocorrer como no caso de absolvição 

do crime por falta de provas (atropelamento culposo), não obstante a existência da 

imposição do pagamento da indenização cível, ou mesmo a condenação dos 

doentes mentais (inimputáveis) ao pagamento dos prejuízos oriundos de danos, por 

eles provocados, na órbita cível. 

 

Quando a autoria e o fato restarem incontroversos na ação penal, admite-se 

tão-somente no cível a discussão do “quantum” devido. 

 

4.2. Espécies do Dano à Imagem 
 

Os parâmetros traçados pela legislação  e pela jurisprudência, com o passar 

do tempo, são caracterizadores do dano à integridade física, e este, passível de ser 

considerado dano estético, está compreendido na conceituação do dano à imagem. 

São eles: 

 

a) a ocorrência de aleijão ou deformidade segundo conceito estabelecido 

pela doutrina, jurisprudência e legislação ( previsto no art. 949 do Código de 2002); 

 

b)  o sexo do ofendido. Primeiramente o lesado era  exclusivamente mulher. 

Nos dias atuais, o homem também é destinatário da norma, pela aplicação do 

princípio constitucional da isonomia (art. 5º, I, da CF/88);  

 

c)  o estado civil da  mulher, solteira ou viúva, e sua capacidade de contrair 

matrimônio; 

 

d)  atribuição de dote de acordo com as condições financeiras do ofensor, 

as circunstâncias pessoais da vítima e a gravidade do defeito ou extensão do dano 

(art. 1.538, § 2º, do Código anterior). 

 

 e) o defeito que diminua ou prive o lesionado do exercício de ofício ou 
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profissão (art. 950 do atual Código Civil). 

 

LOPEZ29 fornece algumas diretrizes, a título de informação da jurisprudência 

para consolidação de um padrão básico de orientação, de aplicação variável no 

tempo e no espaço e, portanto, aplicáveis à aferição do dano à imagem. São 

considerados para a delimitação da reparação cível, com especial realce, os 

seguintes fatores: 

 

a)  a gravidade objetiva do dano – deve-se atentar para o local e a extensão 

do dano; ocorrida lesão permanente, cumpre identificar as deformidades mais 

graves ou na hipótese de perda de membro, toma-se por base a parte do corpo 

atingida;  

 

b)  as circunstâncias particulares do ofendido – aqui se observam o sexo, a 

idade, a condição social, a profissão e, sobretudo, a última, em se tratando de dano 

estético. Qualquer pessoa pode ser sujeito passivo da lesão estética, 

independentemente dos caracteres de beleza ou da condição social apresentada. 

 

O dano estético é, na concepção de LOPES30:  

 
Qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência 
externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um 
“enfeiamento” e lhe causa humilhações e desgostos, dando 
origem portanto a uma dor moral. 

 

E prossegue a autora:  

 
O dano estético acarreta um dano moral. Toda essa situação 
terá de causar na vítima humilhações, tristezas, desgostos, 
constrangimentos, isto é, a pessoa deverá sentir-se diferente 
do que era – menos feliz. Há, então, um sofrimento moral tendo 
como causa uma ofensa à integridade física. Este é o ponto 
principal do conceito de dano estético. 

                                                           
29 LOPES, Teresa Ancona. O Dano Estético. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999. p. 101. 
30 ANCONA LOPES, op. cit. 
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Para que se evitem injustiças, enfatiza-se não poder suscitar inversão na 

proporcionalidade dos critérios, sobrepondo-se as circunstâncias pessoais do 

ofendido à gravidade da lesão. É, sobretudo, a extensão do dano que determinará a 

medida da indenização, no propósito de que as pessoas de condição humilde, os 

operários braçais, as pessoas de nível social baixo ou negras, não sejam 

discriminadas no seu direito de receberem o devido ressarcimento, quando 

indiscutivelmente violados seus direitos. 

 

Ainda na análise do dano estético, merece realce a questão conhecida por 

dano por ricochete, dano moral  reflexo ou indireto, que implica a possibilidade da 

extensão da indenização a outras pessoas que não a do ofendido. 

 

É cabível esta modalidade quando o dano estético propicia um prejuízo 

considerável, pela extensão da lesão à identidade física, passível de atingir 

emocionalmente os parentes ou amigos íntimos da vítima. 

 

O dano por ricochete liga-se, intrinsecamente, ao sofrimento decorrente de 

lesão causada em terceira pessoa, ocasionando prejuízo e deixando-a muito 

diferente da situação anterior ao evento ilícito. Alguns chegam a defender a 

possibilidade de ser dano por ricochete aquele de caráter exclusivamente 

patrimonial. É o caso da impossibilidade de o lesado vir a fornecer alimentos, 

prestações e auxílios habitualmente prestados. O Código prevê esta situação no art. 

948, II, determinando a prestação de alimentos aos beneficiários do de cujus. 

 

Por esse argumento, as pessoas próximas à vítima, que sofreram os efeitos 

danosos da lesão nas suas afeições e afetos, préjudice d’affection, têm legitimidade 

de agir por direito próprio, mesmo que não tenham parentesco, mas detenham 

estreita convivência. 

 

Em caráter geral, o dano por ricochete é admitido na doutrina (Aguiar Dias, 

Caio Mário da Silva Pereira, Carlos Alberto Bittar, Wilson Melo da Silva, entre outros) 
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e nas jurisprudências nacional e francesa. 

 

A agressão à integridade física configura o dano à imagem física. O dano 

estético é essencialmente individual; o dano por ricochete é um dano moral 

subjetivo, por ser proveniente de dano causado a outrem, legitimando direito próprio 

à reparação, exercido em nome próprio. 

 

O dano moral puro encontra arrimo nos artigos 948, II, 949 e 952, parágrafo 

único, do Código Civil cuja indenização se funda na compensação do sofrimento do 

lesado, independentemente de representar a mensuração da dor experimentada. 

 

Clóvis Beviláqua, partidário da interpretação do dano moral generalizada ou 

erga omnes, ao analisar o art. 76, do Código Civil de 1916,31 observa: “se o 

interesse moral justificava a ação para defendê-lo ou restaurá-lo, é claro que tal 

interesse é indenizável, ainda que o bem moral se não exprima em dinheiro.” 

 

A parte deve demonstrar em juízo, concomitante ou isoladamente, o 

interesse econômico ou moral, porquanto um não exclui o outro, ocasionando uma 

ou ambas as espécies de dano. Ambos os interesses legitimados exigem amparo 

judicial e estão compreendidos na concepção de interesse processual. 

 

Estas duas normas suportaram o direito de indenização por dano moral, 

defendido pelos interessados, no período anterior ao advento na Carta Política em 

vigor, que espantou qualquer dúvida, porventura existente, face ao enunciado no art. 

5º, V e X. 

 

Em nível de legislação especial, o Código de Defesa do Consumidor, em seu 

artigo 6º, inciso VI, prevê, como direito básico dos consumidores, a efetiva 

prevenção dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. 

 

                                                           
31 “Art. 76. Para propor, ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico ou moral”. 
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Outra lei especial, que merece destaque, é a Lei n.º 5.250/67, conhecida 

como Lei de Imprensa, que prescreve a obrigação de reparar danos morais, pela 

publicação ou divulgação de fatos verdadeiros, truncados ou deturpados (desde que 

provoquem a desconfiança do sistema bancário ou abalo de crédito de instituição 

financeira ou empresa, de pessoa física ou jurídica ou perturbação considerável na 

cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado financeiro). Atinge 

também aquele que incorre em calúnia, injúria ou difamação, procurando obter para 

si ou para outrem favor, dinheiro ou outra vantagem, visando a não fazer ou impedir 

que se faça publicação, transmissão ou distribuição de notícias. O responsável pela 

publicação ou transmissão de fatos que importem em crime previsto em lei, por 

pagamento ou recompensa, também deverá ser sancionado. 

 

Em se tratando de ofensa a direito ou prejuízo, mediante transmissão em 

jornal, periódico, serviço de radiodifusão ou agência noticiosa, será responsável pela 

reparação a pessoa natural ou jurídica que explorar o meio de informação ou 

divulgação, com direito de regresso. O autor do escrito, da transmissão ou da notícia 

ou o responsável pelas suas divulgações, deverá ser responsabilizado pelo ilícito 

que causou. 

 

A Lei de Imprensa em vigor, além de proteger a honra e o nome das 

pessoas, atribui sanções significativas aos danos morais, provocados pelos órgãos 

de imprensa, aí considerados os ilícitos pertinentes à violação da imagem. 

 

Importa salientar que, em muitos dos casos em que a imagem for atingida, 

funciona, como uma reparação não pecuniária, a obrigatoriedade de publicação da 

retratação ou da sentença condenatória cujas despesas correrão por conta do 

ofensor, exposto doravante ao descrédito público. 

 

Pelo exposto acima, conclui-se pela indenizabilidade do dano moral, a par 

de sua natureza creditícia e traço distintivo de direito da personalidade. 
O dano à imagem não é, na verdade uma espécie de dano moral, mas sim, 
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uma espécie autônoma que compreende o dano patrimonial emergente ou os lucros 

cessantes e o próprio dano moral32.  

 

O dano moral não pode ser confundido com o dano emergente e os lucros 

cessantes. Isto porque estes são espécies de recomposição do dano patrimonial. Os 

lucros cessantes têm como causa de reparabilidade a possibilidade objetiva de 

ganhos que se tornaram impossíveis pelo efeito do fato danoso cuja apuração leva 

em consideração fatores materialmente apreciáveis, o que não ocorre com o dano 

moral, impregnado pelo subjetivismo da ofensa aos direitos de personalidade. 

 

O texto constitucional refere-se aos danos material, moral e à imagem de 

maneira independente, estabelecendo uma ruptura na estrutura bilateral anterior 

existente entre o dano material e o dano moral, comportando modernamente a 

indenização pelos três fatores. O dano à imagem (dano puro ocasionado pela 

simples falta de consentimento do titular, que prescinde da demonstração da 

ocorrência de prejuízo) alinha-se com as duas espécies clássicas do dano: o 

patrimonial e o extra-patrimonial. Assim, a indenização por dano moral, material e à 

imagem, como ilícitos independentes, anteriormente tida como bis in idem, é 

reconhecidamente compatível com o novo ordenamento jurídico33. 

 

DONNINI e FERRAZ analisam a questão:  

 
A inovação da nossa Carta Magna está no fato do legislador ter 
feito um discrímen entre dano moral e dano à imagem. Se 
definirmos o dano moral como aquele que fere, viola um direito 
da personalidade constataremos que o dano à imagem integra 
este rol e, portanto, sua violação acarretaria um dano moral. 
Todavia, a mens legislatoris foi a de tratar de maneira 
autônoma o dano à imagem, tendo em vista que numa dada 
situação podem estar configurados danos materiais, morais e à 
imagem, que devem ser analisados de forma autônoma e 
quantificados da mesma forma, vale dizer, uma determinada 

                                                           
32 ASSIS NETO, S. J. de. Dano Moral – Aspectos Jurídicos. Segunda tiragem. Bestbook Editora Distribuidora 

Ltda., 1998, p. 43. 
33 DONNINI, Oduvaldo e FERRAZ, Rogério. In Imprensa Livre, Dano Moral, Dano à Imagem, e sua 

Quantificação à luz do novo Código Civil. São Paulo: Editora Método, 2002, p. 62-63. 
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soma, a título de indenização, para cada um desses danos. 
Nada impede, também, que de um certo fato decorra apenas a 
violação ou dano à imagem, sem que se cogite de qualquer 
dano material ou moral. Da mesma forma pode advir um dano 
exclusivamente moral ou ainda material, sem que se vislumbre 
qualquer indenização pelo eventual dano à imagem.  

 

Nossos tribunais, freqüentemente, têm fixado a indenização 
pelo dano à imagem como um dano moral. Na realidade, 
embora possa surgir um dano moral da exposição indevida da 
imagem de alguém, nem sempre dessa divulgação nasce um 
dano dessa natureza. Há imagens que não denigrem, de forma 
alguma, uma pessoa, mas a simples exposição, sem que haja 
a devida autorização, resulta numa violação ao direito à 
imagem. Os pedidos realizados nas demandas dessa natureza 
pelos ofendidos têm sido nessa direção, o que, é bem de ver, 
inviabiliza, numa sentença ou acórdão, a diferenciação entre o 
dano moral e à imagem. Assim, posto seja um dano 
extrapatrimonial o prejuízo causado à imagem de uma pessoa, 
a exemplo do que ocorre com o dano moral, são institutos 
distintos, desde o advento da Constituição de 1988. 

 
     De fato, à primeira vista, a Carta Política de 1988 criou um tertium 

genus  de dano, concebido pela doutrina e pela jurisprudência como a violação pura 

e simples do direito à imagem pela sua utilização e reprodução desprovida do 

elemento anímico, ou seja, a aprovação ou o consentimento, expresso ou tácito. 

Embora o contexto em que esta é captada ou difundida não seja ofensivo à honra 

nem aos íntimos sentimentos de privacidade, o direito lato sensu à imagem, de 

caráter autônomo, incidente sobre um objeto específico, cuja disponibilidade é inteira 

do titular e cuja violação se concretiza com o simples uso não consentido ou 

autorizado, há que ser resguardado. O dano à imagem, como espécie de dano 

extrapatrimonial, resta configurado pela violação do direito de personalidade inerente 

ao ser humano, em qualquer de seus aspectos, particularmente, em sua feição 

anímica. 

 
4.3. A Repercussão Pública do Dano à Imagem 

 

O direito à imagem, em sentido amplo, deságua na concepção de que a 

pessoa cuja imagem seja reproduzida por algum desses meios, sem a devida 
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autorização sofre dano pela divulgação da reprodução respectiva, exposição ao 

público ou degradação por esta mesma via. 

 

Para a finalidade de assentimento, não basta o simples conhecimento de 

que se está sendo filmado, fotografado se, em verdade, a pessoa desconhece a 

finalidade de tal procedimento. Então, é legítima a conclusão de que o direito à 

imagem esteja vinculado ao direito autoral, devido ao fato de ambos incidirem na 

figura humana, embora o primeiro prevaleça sobre o do autor.  

 

Não é somente o uso indevido da imagem por publicidade que conduz ao 

dano. A deturpação da imagem física ou interior do indivíduo, sob qualquer forma, 

constitui dano à imagem, cumprindo trazer à colação os exemplos de deformação 

estética permanente em virtude de lesão corporal (além de produzir dano psíquico 

na vítima, com perturbação de sua tranqüilidade) ou inclusão do nome de clientes na 

lista negra dos maus pagadores, sem motivo justificado, por iniciativa de instituições 

de crédito. Portanto, em ambas as situações, atingiu-se a aparência do lesado, sem 

anuência ou permissão. 

 

Ainda constitui lesão objetiva à imagem do cidadão, a devolução de cheque 

por instituição financeira, sem que o indivíduo tenha criado oportunidade para tal. 

Por isso, a ofensora responderá pelo ato de seu funcionário, integrando o pólo 

passivo da demanda e possuindo direito de regresso. 

 

Existe real ofensa no âmbito material e também no moral, já que restam 

violados o crédito da vítima e o direito à imagem, atingido na noção de pessoa 

cumpridora de suas obrigações, além do sofrimento pela vergonha experimentada. 

 

Concorre para a realização do dano quem requerer o registro indevido de 

pessoa ou empresa no serviço de proteção ao crédito. O fornecedor do serviço só 

será responsabilizado quando agir com demora na exclusão do nome do ofendido 

do cadastro de inadimplentes. Deste fato, surgem a lesão patrimonial e a lesão 
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moral, sendo desnecessárias para a configuração da última a ocorrência de prejuízo 

material ou a ciência da parte de outrem, uma vez que o constrangimento de per si 

aperfeiçoa o dano moral. 

 

Outro exemplo refere-se ao cheque pré-datado levado ao banco antes da 

data combinada. De acordo com o art. 28 do Decreto n.º 57.595, de 07.01.66, o 

cheque é pagável à vista, considerando-se não escrita qualquer menção em 

contrário. Entre o emitente do título e o portador da cártula, firma-se uma avença 

pela qual o último não apresentará o cheque antes da data combinada para o 

pagamento. O acordo, todavia, não alcança a instituição financeira que fica obrigada 

a efetuar o resgate no momento em que o título for apresentado pelo portad0or ou 

nominado. Levado ao caixa, o cheque será devolvido sem fundos, considerando-se 

que, no bojo do acordo descumprido, encontra-se implícita a circunstância de que, 

no momento da emissão, não haveria provimento monetário suficiente para garantir 

a dívida.  

 

Ao desconsiderar o pacto acordado, o portador do cheque deve responder 

pela situação vexatória e originária de lesão moral à imagem do emitente, mantido o 

nexo de causalidade pela inexecução do contrato pactuado entre as partes.  

 

O protesto cambial da letra de câmbio ou da nota promissória, sem motivo 

justificado, inclui-se no rol das lesões morais colacionadas, vez que o protesto 

indevido causa dano indiscutível à imagem do emitente do título de crédito que 

passa a ter seu nome marcado nos cartórios na condição jurídica de inadimplente. 

 

Mesmo aqui, não se afigura necessário o conhecimento da parte de outras 

pessoas, para a caracterização do dano moral, devido à situação embaraçadora 

criada para o ofendido. O bem jurídico violado é o direito à imagem. O fato causador 

é o protesto de título de crédito sem causa. Assim também o prejuízo moral 

experimentado vincula-se ao ato de protesto indevido do título. 
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O acidente de trânsito pode originar lesões deformantes ou estéticas no 

indivíduo, erigindo-se em causa motriz de reparação por dano à imagem. Aqui 

permanecem todos os elementos da relação jurídica enfocada. A colisão ou 

atropelamento, motivados pela negligência ou imperícia, que constituem o ato lesivo, 

a violação do bem jurídico, a segurança e a integridade corporal, com adulterações 

físicas não consentidas bem assim o constrangimento (prejuízo) ocorrido com a 

deformidade proveniente do fato. 

 

A relação obrigacional em foco pode surgir da atividade culposa exercida por 

médicos, parteiras e dentistas que são obrigados a ressarcir sempre que, da 

imprudência, da negligência ou da imperícia, decorrer a lesão deformante ou 

estética. É um vínculo que se encontra fundado exclusivamente nas existentes 

manifestações de culpa, previstas no art. 951 do Código Civil. 

 

A Lei n.º 8.906/84, atual Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em 

seu art. 32, prevê a responsabilidade civil do advogado, responsável pelos atos que 

praticar com dolo ou culpa, no exercício profissional. Esclareça-se, por oportuno que, 

em outra oportunidade, pode ele ser o ofendido na relação profissional na qual 

ocorram os danos morais que, comumente, atingem a imagem construída no âmago 

de sua personalidade bem como, não raro, alcançam o conceito público do 

profissional no meio em que atua, exercendo sua atividade fim. 

 

Outrossim, saliente-se que o dano à imagem pode surgir no decurso das 

relações de emprego, assim como em qualquer disciplina jurídica, dado os termos 

constitucionais norteadores da sua ampla reparação.  

 

4.4. Do Dano à Imagem na Esfera do Direito Público 
 

O liame contratual entre empregado e empregador, se rompido, origina dano 

proveniente do descumprimento das obrigações a cargo das partes. A Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, denominada Consolidação das Leis do Trabalho, em seus 
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artigos 482 e 483, prescreve condutas morais e éticas que devem ser observadas, 

sob pena de ruptura do ajuste, que dizem respeito ao foro íntimo do cidadão e à 

idéia que dele faça a comunidade em que vive.  

 

Observe-se que a CLT visa a coibir, da parte do empregado, atos de 

improbidade, de incontinência de conduta ou mau procedimento e negociação que 

impliquem concorrência ou violação de segredo da empresa contratante, desídia e 

embriaguez no exercício das funções, ato de indisciplina ou insubordinação. Em 

relação ao empregador, é uniforme a preocupação de proibir atos moralmente 

reprováveis, tais como: fazer o empregado correr perigo manifesto de mal 

considerável, praticar atos lesivos da honra ou boa fama contra o empregado ou 

pessoas de sua família, ofender o empregado, inclusive fisicamente, entre outros.  

 

A competência para o processo e julgamento da ação de indenização 

fundada em danos morais é da Justiça do Trabalho, reconhecida uniformemente 

pela jurisprudência pretoriana, por disposição expressa do art. 114 da Carta Magna, 

em face do fator distintivo da relação de emprego. 

 

É oportuno trazer à colação o entendimento consolidado no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, sobre a matéria: 

 
  “PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACUSAÇÃO  

   DE CRIME IMPUTADA A EX-EMPREGADO. DANOS MORAIS.  
   COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. 

  O Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº  
   238.737-4-SP (1ª Turma, Rel. Sepúlveda Pertence, unânime, DJU de 
   05.02.99), firmou o entendimento de que a ação de indenização por 
   ato ilícito da ex-empregdora, consubstanciado por imputação  
   criminosa a empregado, cabe ser processada e julgada pela Justiça 
   do Trabalho. 

  Orientação acolhida, subseqüentemente, pelo Superior Tribunal de 
   Justiça. 

  Recurso Especial não conhecido.” (RESP Nº 309.774/SP, de  
   26.02.2002, DJU DE 15.04.2002).34 
                                                           
34 No mesmo sentido da competência da Justiça do Trabalho para o processo e julgamento dos danos morais, 

citam-se ainda o CC 35.501/MG-DJU de 30.09.2002 e o  CC 27.326/RJ-DJU de 05.08.2002, entre outros da 
indiscrepante jurisprudência. 
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Objetiva-se, na seara trabalhista, a diretriz moderadora na fixação do valor 

compensatório, perseguindo-se o restabelecimento do estado anterior alterado e a 

minimização do sofrimento causado. 

 

Nas relações regidas pelo Direito do Trabalho, o campo é vasto e propicia o 

dano à imagem, em sua modalidade de dano moral, mormente porque as relações 

de trabalho individuais caracterizam-se pela proximidade e subordinação na 

prestação de serviço pelo empregado ao empregador. 

 

No mais das vezes, em face da dependência jurídica inerente ao vínculo de 

emprego, é o empregado a vítima comum desse tipo de lesão, tendo em vista que o 

estado de subordinação oportuniza a violação do patrimônio imaterial do mais fraco 

economicamente. São freqüentes os casos registrados de acusações ou mesmo 

suspeitas infundadas lançadas contra empregados, a título de represália, movida 

pelos empregadores.   

 

Anteriormente, o dano moral era reconhecido, no âmbito da relação de 

trabalho, restritivamente às hipóteses de acidentes do trabalho e às doenças 

profissionais. 

 

Hodiernamente, a jurisprudência e a doutrina reconhecem outras hipóteses 

de dano moral, em distratos do contrato de trabalho, nas ocorrências de calúnia ou 

difamação em rescisão injusta do vínculo laboral, mas, sobretudo, durante a 

execução do ajuste contratual, quando o poder de comando, atribuído ao 

empregador, foge dos limites da juridicidade, ensejando o dever de reparar o dano 

causado. 

 

O poder diretivo do empregador está jungido às lindes da lei, no intuito de 

coibir lesões a direitos personalíssimos do empregado, uma vez que corretamente 

exercido garante ao empregador intervir na esfera jurídica do empregado para a 

consecução das atividades empresariais. O rigor excessivo no seu exercício, que 
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motive prejuízo à honra ou à boa-fama do empregado, violando bens como 

liberdade, intimidade, imagem e nome, justifica, inclusive, a despedida indireta, por 

falta grave patronal. 

 

A rescisão do contrato de trabalho está prevista no art. 483 da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), permitindo ao empregado considerar rescindido o 

contrato e pleitear a devida indenização, quando o empregador ou seus propostos 

praticarem contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo da honra e boa fama. 

 

Do mesmo modo que na seara cível, a obrigação de indenizar pressupõe o 

dano efetivo, a culpa do empregador e o nexo causal entre o resultado e o ato que o 

causou, quer tenha sido praticado com dolo ou culpa. 

 

Mais afinada com a norma do artigo 186, do Código Civil, está a orientação 

de ser possível a concretização de dano moral, ainda na fase pré-contratual, desde 

que a formalização não constitua entrave à responsabilidade do promitente-

comprador que não cumpriu a promessa de dar emprego, originando prejuízo ao 

candidato ao posto oferecido. 

 

De fato, a moderna teoria da responsabilidade civil prescinde do momento 

da ocorrência do dano e da natureza do vínculo obrigacional, se legal ou contratual, 

detendo-se no real prejuízo causado. 

 

Outra hipótese de ilícito pré-contratual traduz-se na rejeição do candidato, 

unicamente em virtude de manifestações pessoais, fundadas na liberdade de 

consciência, na aparência pessoal, nas convicções religiosas, na situação familiar, 

na idade e, sobretudo, na cor de pele. 

 

A prática discriminatória está também vedada, se o candidato preencher as 

qualificações para assumir o posto e for descartado devido à sua opção sexual, ou 

ser portador de doenças físicas ou psíquicas que não interfiram no desempenho 
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regular do cargo. 

 

É importante destacar que a Lei n.º 9.029, de 13.04.95, enquadrou como 

crime as práticas discriminatórias ligadas diretamente ao direito à imagem, física e 

psíquica, ocorridas durante a vigência do vínculo laboral que importem na exigência 

de teste, exame, perícia, ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou 

verificação do estado de gravidez da obreira, da adoção de iniciativas do 

empregador que resultem no induzimento à esterilização genética ou à promoção do 

controle de natalidade. Ademais, assegura a referida lei a cumulatividade de 

indenizações por dano material e dano moral à mulher gestante ou que se recuse à 

esterilização, na admissão, na vigência ou na resilição do contrato de trabalho. 

 

A maior freqüência do dano ocorre durante a vigência do pacto laboral, e 

uma das mais reconhecidas violações à intimidade, à vida privada e à integridade 

física do trabalhador, todas ligadas à sua imagem física e mental, diz respeito à falta 

de cumprimento das obrigações de higiene, saúde e segurança no trabalho, haja 

vista ser este encargo atribuído ao empregador, propiciando ao subordinado o 

exercício de sua ocupação, como requisito da concretude da dignidade humana. O 

descumprimento deste ônus contratual, que implique condições de trabalho 

degradantes ou humilhantes, caracteriza o dano passível de reparação por atentado 

à órbita moral do empregado. Idêntico ataque se concretiza com o rebaixamento de 

função por ato do empregador que revele a intenção de sancionar ou penalizar o 

empregado, acarretando a este prejuízos imateriais. 

 

Com muita assiduidade, verifica-se também o dano no momento da 

despedida, mediante a imputação de falta grave, como a prática de ato de 

improbidade, que trará, sem dúvida, ao empregado prejuízos por toda a sua vida 

profissional futura, sujeitando-o, inclusive, à segregação social e funcional. Na 

hipótese, rejeitada judicialmente a conduta faltosa do reclamante, é devida a 

indenização por antigüidade e a compensação por danos morais. 
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O que se tem em mira, para a caracterização do dano, é a sua relevância. O 

Direito tem-se recusado a tutelar, sob o pálio da ofensa moral, estados de ânimo 

como desgosto, contrariedade, desagrado e indignação, experimentados 

habitualmente na vida cotidiana, e assim, não reparáveis. 

 

No foro trabalhista, a comprovação do prejuízo da vítima, quando argúi lesão 

a seu patrimônio material, vem sendo relegada a segundo plano, desde que resulte 

inequívoca a lesão pelo ofensor. 

 

No entendimento de Walmir Oliveira da COSTA: 

 
O dano moral será passível de reparação, ainda que a 
imputação ofensiva à honra e à imagem do trabalhador não 
tenha sido revelada ao conhecimento público. Aliás, conforme 
já foi dito, a divulgação ou publicidade inverídica e 
desnecessária da imputação ofensiva a bem íntimo é causa de 
agravamento do dano moral, majorando a compensação 
pecuniária35. 

 

Como bem sumariou Arnaldo Lopes SÜSSEKIND: 

 

[...] o cotidiano da execução do contrato de trabalho, com o 
relacionamento pessoal entre o empregado e o empregador, ou 
aqueles a quem este delegou o poder de comando, possibilita, 
sem dúvida, o desrespeito dos direitos da personalidade por 
parte dos contratantes. De ambas as partes, convém enfatizar, 
embora o mais comum seja a violação da intimidade, da vida 
privada, da honra ou da imagem do trabalhador36.  

  

Apresenta-se como de fundamental importância a condenação por danos 

morais, para que se afastem alegações pesadas, inverídicas e não comprovadas 

contra a imagem pessoal dos indivíduos.  

 

O empregado, por sua vez, pode acarretar dano material ou moral ao 

                                                           
35 COSTA, Walmir Oliveira da. Dano Moral nas Relações Laborais. 1999, p. 65. 
36 SUSSEKIND, Arnaldo Lopes. Dano Moral na Relação de Emprego. Revista do Direito Trabalhista, n.6, 

1999, p. 45. 
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empregador, pessoa física ou jurídica. 

 

A pessoa jurídica possui honra objetiva, e tem direito à compensação por 

dano moral quando se concretizar ofensa ao nome, à reputação ou à imagem, e o 

conseqüente prejuízo da credibilidade e da respeitabilidade no mercado.  

 

O dano em destaque ainda ocorre quando o obreiro pratica contra o 

empregador e seus prepostos ataques à honra e à boa-fama ou mesmo ofensas 

físicas, exceção feita à legítima defesa. Nesse caso, o lesante não se escusa de ser 

responsabilizado pela compensação devida pelo dano, podendo ser condenado 

cumulativamente à prestação de sanções in natura. Em geral, em face da condição 

econômica de mais fraco, o prestador de serviços não chega a adimplir esta 

condenação, resultando o ato ilícito apenas na despedida por justa causa. 
 

A ofensa moral praticada na relação laboral não se resolve pelo pagamento 

dos danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou dos lucros cessantes (o 

que se deixou de lucrar). Também não está adstrito a uma típica compensação 

pecuniária, solução bem peculiar à esfera cível. Comporta, a reparação in natura, 

identificando-se a outro tipo de prestação (fazer ou não fazer) que propicie à vítima o 

retorno ao estado anterior do patrimônio imaterial violado. Este tipo de sanção pode 

consistir em retratação, publicação de sentença, contra-publicação, entre outros. 

Cumpre notar que a sanção in natura não exclui a sanção in pecunia, realizada 

mediante o pagamento em dinheiro. 

 

É oportuno enfatizar a mudança da orientação jurídica pátria no que pertine 

aos danos provenientes de acidentes do trabalho, que podem vir a apresentar 

seqüelas ofensivas ao direito à imagem externa (física) do cidadão. 

 

A teoria do risco, anteriormente, informava as questões acidentárias. Nos 

dias atuais, aplica-se a teoria do seguro social. A discussão a respeito da 

cumulatividade, entre as indenizações acidentárias, e as de direito comum, está 
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pacificada pelo artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição em vigor, no sentido de que 

são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra acidentes do 

trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está 

obrigado, se incorrer na realização do evento com dolo ou culpa. 

 

A própria imagem constitui um direito autônomo e inato da personalidade 

humana, exercido erga omnes. Ao seu titular, exclusivamente, é atribuído o direito 

de disposição, mesmo de captação, quando isto represente vedação da reprodução 

da imagem. Como direito personalíssimo que é, extingue-se somente com a morte 

do titular. A jurisprudência também reconheceu o direito à imagem como um direito 

autônomo, antes da promulgação da Carta de 1988, como atesta o RE nº  91.328-9-

SP, Relator o Sr. Ministro Djaci Falcão: “Direito à proteção da própria imagem, diante 

da utilização de fotografia, em anúncio com fim lucrativo, sem a devida autorização 

da pessoa correspondente.  Indenização pelo uso indevido da imagem. Tutela 

jurídica resultante do alcance do direito positivo. Recurso Extraordinário não 

conhecido. (DJ de 11.12.81, Brasília, p.12.605).” 

 

O STJ fixou o conceito do direito, ao julgar o RESP nº 267529-RJ, Relator o 

Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira: “ O direito à imagem se reveste de duplo  

conteúdo: moral, porque direito de personalidade; patrimonial, porque assentado no 

princípio segundo o qual a ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia... A utilização 

da imagem do cidadão com fins econômicos sem a sua devida autorização constitui 

locupletamento indevido...(DJ de 18.12.2000, p.208)”. De igual maneira a decisão 

proferida no RESP nº 270730-RJ (DJ de 07.05.2001p.139). 

 

O dano à imagem pode apresentar grande extensão de prejuízos, 

produzindo  graves efeitos na vida política, de natural índole publicista, conforme a 

personalidade do titular do direito. Com freqüência, alguns políticos trazem a público 

circunstâncias  da vida particular de seus desafetos, exibindo fotos na tentativa de 

manipular a imagem captada e promover a exposição pública indesejada das 

pessoas.  
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Assevera CHAVES:  
 

Não reconhece, no caso, “interesse público”, mas o interesse 
político-eleitoral, o aproveitamento da imagem (no seu amplo 
sentido) visando propaganda em favor de candidatos e 
objetivando apoucar a personalidade de outros, explorando o 
visual de suas efígies e também as suas imagens moral e 
intelectual, fixadas pelas fitas magnéticas, através do som, dos 
gestos e da postura, o que tudo não se refere ao normal 
noticiário, comentário ou crítica jornalísticos através da 
imprensa, rádio e da TV, pois a mencionada Lei nº 5.988/73, 
em seu artigo 49, assinala não constituir ofensa aos direitos do 
autor a reprodução “em diários e periódicos, de discursos 
pronunciados em reuniões públicas de qualquer natureza.  
Além disso, no que diz respeito à imprensa, a nossa 
Constituição vigente diz (inciso IX do art. 5º): “é livre a 
expressão da atividade intelectual, artística e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença37. 

 

A legislação, como se vê, protege a liberdade de comunicação 
– vale dizer  “de imprensa” – aliás assegurada pela Declaração 
de Direitos Humanos da ONU, referendada pelo Brasil. Mas 
assegura também a integridade na imagem física, moral e 
intelectual (direito da personalidade) do indivíduo, 
salvaguardando-o de explorações outras, menores, 
publicitárias, propagandísticas, comerciais e políticas, 
objetivando lucros diretos ou indiretos, isto é, econômicos e 
políticos, particularmente – como no caso analisado – politico-
partidário.” 

 
Em qualquer publicidade deve-se observar critérios éticos. Na extrapolação 

ou cometimento de abusos na seara eleitoral, a Lei nº 4.737, de 15.07.1965 (Código 

Eleitoral) incide, conforme o previsto no art. 241, litteris: 

 
Toda propaganda eleitoral será realizada sob a 
responsabilidade dos partidos e por eles paga, imputando-se-
lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus 
candidatos e adeptos. 

 

Quando o dano à imagem enquadra-se na órbita do dano moral, o ofendido 

é aquele que teve sua imagem exposta sem o devido consentimento, aí incluída a 

                                                           
37 CHAVES, Antônio. Direitos da Personalidade e Dano Moral. Palestra proferida no dia 23.08.1994, no Salão 

Nobre do Tribunal Regional do Trabalho da II Região, publicada na LTr. Volume 59, nº 03/345,1995.  
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pessoa jurídica que, malgrado não possuir imagem humana, mantém imagem 

pública. Embora a Carta de 1988 tenha garantido o direito fundamental de proteção 

à imagem da pessoa, não se pode duvidar de que, daí, decorra a proteção da 

imagem da pessoa jurídica.  

 

O papel social que a imagem do indivíduo retrata na comunidade engloba a 

imagem da pessoa jurídica, porquanto repercute na prestação de serviços e na 

execução de seus produtos. O dano moral primordialmente resta caracterizado na 

hipótese em que o nome da pessoa jurídica esteja relacionado à imagem da pessoa 

física.  Se o proprietário dessa for atingindo moralmente em sua imagem, o dano à 

empresa estará configurado. 

 

O dano à imagem consuma-se pela exposição indevida do ofendido. Há 

nexo causal entre a exposição não autorizada e o prejuízo sofrido, oportunizando a 

lesão objetiva à imagem. Nesse passo, incide a previsão constitucional do artigo 5º, 

X, com a violação do direito subjetivo à imagem.  

 

A garantia jurídica de proteção à imagem no nível infraconstitucional, 

explicitamente considerada, está prevista exclusivamente no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA) e no Estatuto do Idoso, no que toca ao aspecto penal sob a 

forma de incriminação da violação da imagem. São estes os termos do art. 143, 

parágrafo único, do ECA, in verbis: “Qualquer notícia a respeito do fato não poderá 

identificar a criança ou adolescente, vedando-se fotografia, referência a nome, 

apelido, filiação, parentesco e residência. ” 38 Igualmente, os artigos 240 e 241 

prevêm pena de até quatro anos de reclusão para quem “produz ou dirige 

                                                           
38 Arnaldo Siqueira de Lima observa, no seu O Direito à Imagem. RT 792, Outubro de 2001 – 90º Ano, 

Doutrina Penal – Primeira Seção, pág 456, que o Código Penal português prevê no seu art. 192, 1-b pena de 
até um ano de prisão ou multa de até 240 dias àquele que captar, fotografar, filmar, registrar ou divulgar 
imagens das pessoas ou de objetos ou espaços íntimos. No mesmo sentido, refere-se o autor ao Código Penal 
Espanhol, precisamente ao art. 197.1, que dispõe: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad 
de outro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o 
cualesquiera otros documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artifícios 
técnicos de escucha, transmisión, grabación e reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier outra 
señal de comunicación, será castigado com las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses.” 
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representação teatral, televisiva ou película cinematográfica, utilizando-se de criança 

ou adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfico; ou fotografa ou publica 

cena da mesma natureza”. 

 

O Estatuto do Idoso também cuidou da infração penal à imagem, litteris: 

 
Art. 105. Exibir ou veicular, por qualquer meio de comunicação, 
informações ou imagens depreciativas ou injuriosas à pessoa 
do idoso: 
Pena – detenção de 1 (um) a 3 (três) annos e multa. 
 
 

Observe-se que o art. 96 e 100, da Lei nº 10.741/2003, embora não se 

refiram expressamente à violação da imagem, podem vir a ser aplicados neste 

propósito, posto que o primeiro criminaliza a discriminação contra pessoa idosa, 

impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de 

transporte, ao direito de contratar ou exercer os direitos de cidadania - na mesma 

pena (reclusão de 6 meses a 1 ano e multa) incorre quem desdenhar, humilhar, 

menosprezar ou discriminar pessoa idosa, e o segundo veda a imposição de 

obstáculos ao ingresso a qualquer cargo público, por motivo de idade (reclusão de 6 

meses a 1 ano e multa).  

 

Arnaldo Siqueira de Lima argumenta que a violação do direito à imagem, 

pela utilização indevida, ocorreria somente como meio de execução do crime contra 

a honra, e aponta a necessidade de o legislador ordinário tipificar, a exemplo dos 

ordenamentos jurídicos português e espanhol, as condutas no Código Penal 

Brasileiro que incriminem a violação da imagem, como já ocorre no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e no Estatuto do Idoso, cuja proteção recai tão 

somente sobre esses beneficiários. 

 

O novo Código Penal Espanhol entrou em vigor em 23 de maio de 1996 e 

determina a responsabilidade  criminal escalonada, excludente e subsidiária para os 

delitos e as faltas cometidas por meios e suportes de difusão, em que não se 
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admitem graus de participação no delito (art. 30.1 e 2, §§ 1º e 2º); estabelece como 

qualificadora a ação efetuada com ânimo de lucro (197, 6º); embora não admita uma 

conduta tipificada praticada exclusivamente por jornalistas, sanciona os delitos 

contra a intimidade e a imagem, considerados de maior gravidade pela ocorrência da 

difusão pelos meios de comunicação. O legislador ordinário manifesta, assim, 

preocupação com a utilização dos meios utilizados para a prática dos delitos de 

informação. “Assim, a referência a ‘artifícios técnicos de escuta, transmissão, 

gravação ou reprodução do som ou da imagem, ou de qualquer outro sinal de 

comunicação (...)’ do art. 197.1 ou dos suportes informatizados, eletrônicos ou 

telematizados do 197.2 e 4, ao ‘dispositivo técnico que se tenha utilizado para 

proteger programas de ordenador’ do 270 realçam a preocupação do legislador com 

respeito a novas ferramentas que facilitam as condutas delitivas”39. 

 

Em qualquer caso, a consideração dos delitos contra a intimidade e a 

imagem supõem uma autêntica novidade. Fica também manifesta a vontade do 

legislador de adequar ademais a normativa preexistente sobre tais questões.40 

 

A questão do direito à imagem e do respectivo dano também alcança os 

lindes do direito processual penal, devido ao fato de que nos dias correntes, a 

necessidade de segurança coletiva tem propiciado o uso de câmaras instaladas em 

espaços públicos e privados. Os partidários da utilização de tais recursos 

tecnológicos apontam como sustentáculo legal o direito de proteção ao patrimônio 

do comerciante. Em verdade, o que constitui dano não é a captação da imagem 

pessoal, mas sim a sua divulgação pública. 

                                                           
39 Azurmendi, Ana. Los Delitos Informativos del Nuevo Código Penal Español, in Justiça Penal – 4,  Críticas e 

Sugestões, coordenador Jaques de Camargo Penteado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, 
pág122. “Así la referencia a “artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido 
o de la imagen, o de cualquier outra señal de comunicación(...)” do art. 197.1 o a los “suportes informáticos, 
electrónicos o telemáticos’’do 197.2 e 4, o al “dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger 
programas de ordenador” del 270 ponen de manifiesto la preocupación del legislador hacia una nuevas 
herramientas que facilitan las conductas delictivas.” 

40 “En cualquier caso la consideración de los delitos contra la intimidad y la imagen suponen una auténtica 
novedad. Queda también manifesta la voluntad del legislador de adecuar el texto a las necesidades sociales 
actuales, teniendo en cuenta además la normativa preexistente sobre estas cuestiones.” Azurmendi, 
Ana.Opus,cit. 
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A instalação de câmaras em logradouros públicos e privados constitui um 

excelente recurso para a manutenção da segurança pública e privada, auxiliando na 

investigação e na aplicação da lei penal, permitindo a gravação da imagem do 

infrator durante a prática do delito, elucidando o fato e as circunstâncias ocorrentes 

no momento da execução. O direito à segurança, fundamentado no interesse 

público, motiva, então, restrições impostas ao direito fundamental da preservação da 

imagem. 

 

Data da Declaração dos Direitos do Homem de 1948, art. 4º, a noção 

modernamente consolidada de que os direitos fundamentais não são absolutos. O 

diploma destaca que “ a liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudicar 

outrem: assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros 

limites senão os que garantem aos demais membros da sociedade o gozo desses 

mesmos direitos.” E estes limites podem ser determinados exclusivamente pela lei. 

 

No caso, a Constituição Federal admite a identificação criminal, em seu art. 

5º, LVIII, que pode ser realizada através de fotografia, assim como o Código Penal 

admite o reconhecimento, que também pode ser efetivado por intermédio dela, ou 

seja, com o uso da imagem física. Além desses exemplos, cite-se o Código de 

Processo Penal vigente que pressupõe como forma de identificação do acusado 

(arts. 164,165,169 e 170) a exibição de fotografias extraídas da identificação 

criminal, com lavratura de auto de reconhecimento fotográfico. Assegurada por lei, a 

captação da imagem efetivada por câmaras particulares ou públicas, atende às 

necessidades do interesse público.  

 

A utilização dos recursos fotográficos como forma de auxílio na instrução 

criminal teve sua legitimidade reconhecida por intermédio dos julgados do Supremo 

Tribunal Federal41 e, mesmo após a vigência da Lei Magna, que atribuiu ao Colendo 

                                                           
41 A identificação criminal, por meio de fotografia, não é ilegal.(RHC 61.987/DF-DJU de 23.11.84-1ª Turma, 

Relator Néri da Silveira).  
Não é inválido o reconhecimento do réu foragido mediante fotografias.(HC 60.512/SP-DJU de 25.03.83-2ª 

Turma, Relator Cordeiro Guerra). 
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Superior Tribunal de Justiça a função de último intérprete das leis  federais, não 

houve modificação da jurisprudência pretoriana, como se depreende, litteris:    

 
CRIMINAL. HC. FURTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA 
AUTORIA DO DELITO. ALEGAÇÃO NÃO-DEMONSTRADA 
DE PRONTO. IMPROPRIEDADE DO MEIO ELEITO. 
AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. 
IDENTIFICAÇÃO POR MEIO DE FOTOGRAFIA. OUTROS 
ELEMENTOS DE PROVA A EMBASAREM A CONDENAÇÃO. 
ORDEM NÃO CONHECIDA. 
A via estreita do habeas corpus não se presta para a análise 
das alegações de ausência de provas da autoria do delito, em 
razão da necessidade de dilação do conjunto fático-probatório, 
inviável na via eleita. Precedente. 
Necessidade de dilação probatória, vedada em habeas corpus.  
Hipótese em que o decreto condenatório tomou como base 
para a condenação, não apenas a palavra da vítima, que teria 
identificado o réu por meio de fotografia, mas vários outros 
elementos de prova, idôneos à comprovação da autoria do 
delito. 
Ordem não conhecida.42 

 

É lícita a publicação da imagem, quando se trata da elaboração do retrato 

falado do criminoso. Indubitavelmente existe a necessidade da publicação e da 

difusão da imagem, mediante a ação da mídia, viabilizando a captura, a identificação 

e a rápida localização do criminoso. Impende realçar que a publicação do retrato 

falado esteja legitimada quando vinculada ao delito cometido. Por conseguinte, a 

divulgação da imagem pertinente à família do delinqüente configura dano à imagem, 

devido à falta da autorização dos titulares, bem como da inexistência do interesse 

público que justifique a exposição. 

 

                                                                                                                                                                                     
Não constitui constrangimento ilegal a identificação do indiciado, embora já identificado civilmente, inclusive 

por meio de fotografia.(RE 92.528-DJU de 30.05.80-1ª Turma, Relator Rafael Mayer). 
Segundo as duas Turma do Supremo Tribunal Federal, a identificação do indiciado por meio de fotografia, assim 

como a que se faz pela dactiloscopia, não caracteriza ato abusivo da autoridade policial(RE 92045-DJU de 
23.05.80, Relator Décio Miranda). 

Não é ato abusivo da autoridade policial, eis que se contem na compreensão do art. 6, VIII, do C.P.P.(RE 
90.867/RJ-dju DE 18.05.79, Relator Thompson Flores). 

42 HC 24.361/SP, de 10.06.2003, 5ª Turma, Relator Gilson Dipp – DJU de 25.08.2003 
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A questão se ressente da falta de uma legislação tutelar do direito à imagem, 

para fixar limites ao uso consentido e às hipóteses de violação do direito. Idêntica 

lacuna ocorre no aspecto penal, uma vez que apenas existe norma incriminadora da 

violação da imagem de crianças, adolescentes e idosos, desprezando-se as 

infrações praticadas contra a imagem dos demais titulares do direito, que não são 

passíveis de repressão, na ausência de tipificação legal. Seriam medidas 

compatíveis com a tipificação do dano à imagem no campo penal a cessação da 

prática ilícita, a apreensão de material lesivo, a submissão do agente à cominação 

de pena, o ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos, além da 

perseguição criminal do agente.  Tais medidas são cumuláveis, cuja adoção 

concomitante ou sucessiva, depende do objetivo almejado.  

 

4.5. Da Relação entre o Ofensor e o Ofendido 
 

O dano traduz, via de regra, um vínculo obrigacional entre duas partes, a 

saber: o sujeito ativo e o sujeito passivo. Exemplo de exceção à regra geral consiste 

na hipótese de responsabilidade de jornalista profissional, em que a empresa de 

imprensa que o emprega também se obriga a reparar, todavia, com direito de 

regresso. Em relação aos sujeitos da relação jurídica em comento, há dois 

momentos distintos: o momento do evento e o da ofensa ao bem jurídico ou prejuízo. 

No primeiro, o ofensor é o titular da ação ou omissão que causará o dano, 

identificando-se ao sujeito ativo. Aquele que sofre a conduta prejudicial é o sujeito 

passivo ou o ofendido. Quando da ofensa ao bem jurídico e surgimento do dano, 

nascem a responsabilidade civil de ressarcir e um direito creditício para o ofendido, 

que passa a ser o credor e sujeito ativo, enquanto o ofensor transforma-se em 

devedor e sujeito passivo. 

 

O Colendo STJ tem orientado sua jurisprudência no sentido de que a pessoa 

jurídica pode ser sujeito da relação jurídica obrigacional, na qualidade de ofensor e 

ainda na de ofendido. No Resp n.º 112.236-0/RJ, pronunciou-se aquele Pretório no 

sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano à sua honra subjetiva”. É o caso 
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de protesto de duplicata pela instituição financeira, sem que haja causa para levar o 

título ao cartório. 

 

Juristas de escol, do naipe de Wilson Melo da Silva, José Aramedia e 

Agostinho Alvim têm sustentado que as pessoas jurídicas não são passíveis de 

reclamar as indenizações, embora possam ser sujeitos passivos dos danos morais. 

No entretanto, Mazeaud e Mazeaud, de Cupis, Arturo Alessandro Rodrigues, 

Wladimir Valler e Carlos Alberto Bittar defendem a tese de que a pessoa jurídica 

possa sofrer lesão em seu patrimônio não-econômico de ente.  

 

Finalmente predominou a tese da reparação dos danos morais puros, 

independentemente do reflexo patrimonial. Por conseguinte, ao dano 

extrapatrimonial causado à pessoa jurídica cuja imagem comercial é prejudicada 

mediante a contrafação de sua marca famosa, corresponde o devido ressarcimento 

econômico. 

 

A doutrina, a princípio, apegou-se muito à concepção da honra como  valor 

personalíssimo, antes não verificada na pessoa jurídica. Entretanto, vingou a tese de 

que a honra também possui dois aspectos: um subjetivo e outro objetivo. A honra 

subjetiva é atributo exclusivo do ser humano, e passível de ser ofendida por atos 

que atinjam a dignidade e o decoro da pessoa. Ao revés, a honra objetiva é 

elemento externo ao titular, e situa-se no âmbito da reputação, do bom nome e da 

imagem perante a sociedade, inerente à pessoa natural e à jurídica.43 

 

A honra objetiva significa a reputação da pessoa jurídica e, por isso, a 

empresa é muitas vezes reconhecida na marca que a identifica perante o 

consumidor.  “a pessoa jurídica, embora não seja titular de honra subjetiva, que se 

caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é detentora da honra objetiva, fazendo jus 

à indenização por dano moral sempre que seu bom nome, reputação ou imagem forem 

                                                           
43 “A pessoa jurídica pode sofrer dano à sua honra objetiva”. STJ,  Resp. nº 112.236-0-RJ. Relator Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar. DJ de 25.08.97. 
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atingidos no meio comercial por algum ato ilícito”44. 
 

A própria Carta Magna assegurou a indenização na ocorrência de dano 

quando violada a imagem das pessoas, sem distinguir entre pessoa física e jurídica, 

respaldando o entendimento da doutrina majoritária. 

 

O Código de Defesa do Consumidor,45 em seu artigo 2º, define consumidor 

como “toda pessoa física ou jurídica(...)” e, o art. 6º, inciso VI, estabelece como um 

dos direitos básicos do consumidor  “a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais (...)”  

 

Lembra Maurício Lopes de Oliveira46 que o valor da imagem de uma marca 

famosa é incalculável. Existe no dever de reparar o dano causado à imagem uma 

essencial  função punitiva, em que se leva em conta a técnica do valor de 

desestímulo para inibir futuras práticas lesivas e servir de exemplo à sociedade, 

manifestando um inquestionável aspecto pedagógico. 

 
Não há dúvida sobre a influência negativa causada à imagem 
de uma marca quando esta é reproduziada ou imitada 
indevidamente. Mesmo porque, o menos importante, para 
quem quer que seus produtos passem pelo que não são, é o 
que eles realmente são. Para o contrafator a aparência é tudo, 
a qualidade pouco importa.  

 

Acrescenta o autor que os tribunais franceses reconheceram há muito tempo 

a presença de prejuízo à imagem de uma marca famosa diante de uma contrafação. 

Decisão do TGI Paris, de 1987, reconheceu, categoricamente, que ”fazendo uso 

destas marcas – Chanel – em roupas de qualidade medíocre e de maneira particularmente 

                                                           
44 “A pessoa jurídica pode sofrer dano à sua honra objetiva”. STJ,  Resp. nº 112.236-0-RJ. Relator Ministro Ruy 

Rosado de Aguiar. DJ de 25.08.97. 
45 Lei nº 8.078/90 
46 In A Obrigação do Contrafator de Marca Famosa em Ressarcir o Legítimo Titular do Registro Por Prejuízo à 

Imagem e Conseqüente Dano Moral, Revista da ABPI – n. 41 – Jul/Ago 1999, p. 43.  
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comum, X violou a imagem da marca da sociedade Chanel”47. 

 

O mesmo tribunal francês decidiu que a mera exposição ao público, 

destinando ao consumo os produtos contrafeitos, ostentando indevidamente a marca 

Hermès, danifica a boa reputação do verdadeiro fabricante, causando prejuízo à 

imagem de sua marca. 

 

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça pacificou definitivamente as 

controvérsias quanto à legitimidade ativa da pessoa jurídica, para obter o 

ressarcimento de danos em ação de indenização, com a edição da Súmula nº 227, 

ao reconhecer que: “ A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” 

 

O fato danoso pode decorrer da responsabilidade contratual ou aquiliana 

(extracontratual). Consiste na ofensa injustificada. A ofensa ao bem jurídico, na 

espécie, o prejuízo moral, pode não tornar líquida a obrigação no momento do 

evento danoso, porém, esta pode surgir mediante o prudente arbítrio do juiz ou das 

partes. 

 

Há que se considerar na configuração do dano moral:  

 

a)  o efeito penoso durável que se perpetue no tempo, uma vez que o 

prejuízo moral da pessoa é perfeitamente durável, persistindo após a ocorrência do 

fato e repercutindo a permanência da ofensa no quantum satis indenizatório;  

 

b)  o direito violado, porquanto o direito contrariado pelo dano moral, não 

é mais incerto, tendo em vista a proteção específica da Constituição Federal, Código 

de Processo Civil e leis ordinárias esparsas. Ademais, a ciência comprova sua 

existência pelo diagnóstico, utilizando-se de aparelhagem e métodos que detectam, 

com certeza, os efeitos malignos no foro íntimo do lesado. No magistério abalizado 

                                                           
47 “en faisant usage de ces marques – Chanel – sur des vêtements de très médiocres qualités et sous une forme 

particulièremente commune, X a porté atteinte á l’image de marque de la societé Chanel. TGI Paris, 10 
novembre 1987, PIBD 1988, 431-III-165, conforme citação original de Maurício Lopes de Oliveira. 
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de Caio Mário da Silva Pereira, é aceitável a interpretação sistemática do direito 

pátrio a sustentar a indenização por dano moral, com fundamento no artigo 159 do 

Código Civil de 1916 e albergada no artigo 186 da atual codificação, posto que os 

dispositivos, referindo-se “à violação de um direito”, não distinguem entre dano 

material e dano moral para os efeitos da reparação devida. O direito à reparação de 

danos, outrossim, deve ser considerado de maneira generalizada, tanto para o dano 

material como para o dano moral, até porque, se conferida diversa interpretação, 

estar-se-á vulnerando o princípio constitucional da isonomia;  

 

c)  a determinação do número de pessoas lesadas é fator de 
delimitação da responsabilidade por dano moral, embora a indeterminação do 

número de pessoas lesadas concorra para a sua não configuração – as questões 

despidas de importância, insusceptíveis de causar dano moral à pessoa, não 

originam dívidas exigíveis, porque despidas de interesse moral que legitime a 

demanda indenizatória;  

 

d)  a possibilidade de conversão do dano moral em compensação 
pecuniária, encontrando-se atualmente ultrapassada a tese da impossibilidade de 

ressarcimento do dano moral em face da disposição constitucional que admite a 

compensação da dor provocada, dentro dos limites do princípio da razoabilidade a 

ser aplicada pelo julgados, visando a aproximar o ofendido do estado ideal que 

corresponde à restituição da vítima à situação anterior. Aliás, a moderna doutrina 

vem considerando que a reparação nos danos morais atinge os reflexos da dor, nas 

marcas indeléveis por ela deixadas, constituindo um lenitivo ou sucedâneo para a 

atenuação de seus efeitos. A pecúnia vem satisfazer, pela via indireta, a 

recomposição, ao menos parcial, dos valores mais altos tutelados pelo Direito e que 

foram violados pela atuação ilícita, como o bem-estar social, a segurança e a justiça. 

Em suma, o dinheiro funciona como um derivativo, que não serve para aplacar a dor 

ou um sentimento, mas sim, servirá para aliviá-la, ao proporcionar ao lesado um 

prazer, distração ou terapia. 
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Uma das dimensões da personalidade humana equivale à aparência externa 

de cada um, a forma como o indivíduo aparece perante os seus iguais, de forma 

única e inconfundível. 

 

A aparência externa compõe-se de várias facetas, como a intelectual, a 

profissional, a social, a emocional e a física, formando um conjunto indivisível. Na 

hipótese de violação de uma dessas partes, estará rompido o equilíbrio de uma 

personalidade íntegra. 

 

A forma estética constitui hoje, mais do que nunca, o marco inicial do 

relacionamento do indivíduo no meio em que vive; indiscutivelmente, ele passa a ser 

mais ou menos considerado de acordo com o seu aspecto exterior. Aqueles que 

apresentam uma imagem exterior agradável estão mais propícios a angariar 

melhores empregos, promoções rápidas  e receber salários mais elevados. É a partir 

do dano à integridade física que a vítima passa a sofrer pelas rejeições e 

humilhações quando configurado o dano estético. O dano que acarrete um 

desequilíbrio na personalidade, irradia-se em dois planos: o plano ontológico, em 

que “ser e aparência” coincidem e o sociológico que rege a aceitação do indivíduo 

no meio social. 

 

O dano estético identifica-se, assim, como modalidade de dano à pessoa, 

em que pode haver vários bens jurídicos ofendidos com a produção de prejuízos 

materiais e morais. Vincula-se sempre a uma lesão de direito, de natureza 

patrimonial ou moral. A inclusão do dano estético na categoria dos danos contra a 

pessoa está finalmente pacificada, portanto, passível de receber tratamento como 

dano puro e autônomo. O dano estético é uma modalidade de dano moral, embora 

freqüentemente acarrete prejuízos materiais como as despesas com tratamento 

médico e com a aparelhagem ortopédica, ou ainda pela diminuição da capacidade 

laborativa que oportunize o compensação mediante lucros cessantes. Tanto o dano 

material como o dano moral estético têm a mesma origem que é o dano físico. 
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Conforme observa LOPES48, com apoio em REALE49, a Constituição Federal 

em vigor, em seu artigo 5º, V, faz diferença entre dano moral e dano à imagem. 

Haveria um terceiro gênero, compreendido pelo dano pessoal ou à imagem social, 

situado entre o dano patrimonial e o dano moral. O dano moral estaria bipartido nas 

categorias do dano moral objetivo, lesionando a dimensão moral da pessoa no seio 

da comunidade, envolvendo a sua imagem e o dano moral subjetivo, nos valores 

íntimos de sua subjetividade. 

 

O dano moral objetivo identifica-se como  o “alvo direto à dimensão social ou 

a imagem de uma pessoa, podendo ser acompanhado de sofrimento de origem 

psíquica”. 

 

Gera, portanto, como efeito danoso, diversas indenizações. O instituto da 

responsabilidade civil visa a propiciar a mais ampla reparação possível, admitindo a 

autonomia dos diversos tipos de bens jurídicos lesados, a par da acumulação de 

várias somas funcionarem como mecanismo de integral proteção da vítima aliada à 

repercussão que o desestímulo da outorga da reparação produz no meio social. 

                                                           
48 LOPES, Teresa Ancona. O Dano Estético. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 23. 
49 REALE, Miguel. Temas de Direito Positivo. São Paulo: Ed. RT, 1992, p.20 e segs. 
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CAPÍTULO V 
 

A RESPONSABILIDADE PELO DANO À IMAGEM 
 

5.1. Da Responsabilidade Subjetiva e Objetiva 
 

São requisitos ou elementos do dano indenizável: o ato ilícito ou com abuso 

de direito, o nexo de causalidade e o prejuízo. 

 

O Código Civil  estabelece o dever de indenizar o prejuízo causado por ato 

ilícito e baliza a obrigação ressarcitória, nos artigos 186 e 187, in verbis: 

 
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu 
fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

 

Tal como entendido no Direito Brasileiro, as condições do ato ilícito são, nos 

termos do supracitado artigo, a ofensa como violação de direito ou prejuízo e a ação 

ou omissão, decorrentes do dolo e da imprudência, na esfera cível, ou ainda da 

imperícia, de forma implícita, pela descrição dessa conduta como integrante do tipo 

penal na modalidade culposa dos delitos. 

 

O direito pátrio consagrou a teoria da responsabilidade subjetiva, segundo a 

qual o princípio da culpa é um dos fundamentos da responsabilidade civil. Sobre o 

assunto, é necessário comparar-se o comportamento do agente causador com 

aquele normal e padronizado pelo homem médio. Se da comparação apurar-se que 

o dano surgiu de uma imprudência, imperícia ou negligência do autor, incomum no 

homem padrão, ficam caracterizados a culpa ou erro de conduta, respondendo o 

ofensor pelo prejuízo causado. Cumpre constatar, em sede de responsabilidade civil, 

se ocorreram dolo, imperícia, imprudência ou negligência para fins de reparação. A 
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responsabilidade subjetiva tem como fundamento a culpa lato sensu. 

 

Os artigos 186 e 927 do atual Código, regulam a responsabilidade oriunda 

da prática de ato ilícito, no qual se incluem, além do dano moral, aqueles outros que, 

embora independentemente de culpa, decorram do exercício de atividade que, por 

sua própria natureza, impliquem em risco para os direitos dos usuários. No último 

caso, expressa-se a responsabilidade sem culpa ou objetiva. 

 

Nesse passo, o artigo 188 também fornece os limites entre o ato lícito e o 

ilícito, quando considera legítimas a deteriorização, a destruição ou a lesão da 

pessoa, desde que a ação seja imprescindível à remoção de perigo iminente, à 

legítima defesa o ao exercício de um direito reconhecido. 

 

Na hipótese de responsabilidade contratual, na modalidade do contrato de 

risco, todavia, pode-se acertadamente obter a compensação pelo mecanismo da 

responsabilidade objetiva e pelo vínculo obrigacional do qual decorre o dano moral.  

 

A doutrina reconhece a relação de causalidade entre o ato e o prejuízo, não 

se fazendo mister provar a culpa do agente, para os efeitos de caracterização do 

dano, adotando em conseqüência a teoria da responsabilidade objetiva, com vistas a 

ultrapassar os excessos da responsabilidade com base exclusivamente na culpa. 

 

Outros exemplos da responsabilidade objetiva, consagrados no art. 932, 

dizem respeito à obrigação dos pais, tutores e curadores, pelos ilícitos perpetrados 

pelos seus filhos menores, tutelados ou curatelados ou, ainda, do empregador ou 

comitente, pelos atos que seus empregados, serviçais e prepostos praticarem no 

exercício do trabalho a eles confiado ou em razão dele. 

 

Nunca é demais lembrar que a força maior e o caso fortuito excluem a 

responsabilidade objetiva, exonerando o agente desta responsabilidade. É o caso 

previsto no artigo 936, que exclui a responsabilidade do dano do animal que produzir 
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danos ao lesado, desde que prove a culpa da vítima ou a força maior. 

 

Os exemplos, aqui apontados, demonstram a tendência, adotada pelo 

Código em vigor, de reconhecer mais amplamente a incidência da responsabilidade 

objetiva, ao mesmo tempo que mitiga os efeitos da responsabilidade do ofensor, 

quando dispõe, em seu artigo 945, que se a vítima tiver concorrido culposamente 

para o evento danoso, a gravidade de sua culpa será aferida em consonância com a 

responsabilidade do autor do dano, com reflexos na fixação da indenização a ser 

arbitrada. 

 

A teoria do risco administrativo, sufragada pela Constituição, implica sempre 

a responsabilização de índole objetiva, indistintamente se o dano resulta de 

responsabilidade contratual, extra-contratual, patrimonial ou moral. 

 

Cumpre, outrossim, salientar a responsabilidade pela efetivação dos danos 

morais, quando são perpetrados por agentes públicos, entre os quais se incluem as 

ocorrências geradas pela violência, tortura, racismo, além de atropelamentos e a 

realização mal sucedida de serviços a cargo do Estado, como a instalação de redes 

elétricas, abertura de buracos, erros judiciários. 

 

É a própria Constituição Federal, no art. 5º, XLIX, que assegura aos seus 

nacionais, inclusive aos presos, o direito à integridade física e mental, muitas vezes 

desrespeitados, com torturas e lesões físicas e morais, de caráter permanente, que 

podem vir a ser objeto de reparação também na esfera cível. 

 

A responsabilidade dos agentes do Estado está prevista no artigo 37, XXI, § 

6º, da Lei Maior, nos seguintes termos:  

 
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado 
prestadoras de serviço público responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa. 
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Anteriormente, as empresas públicas e as concessionárias de serviço 

público respondiam com fundamento na teoria da culpa, sobrecarregando a defesa 

da vítima que haveria de demonstrar, pelo menos, a presunção de culpa. 

 

No ordenamento brasileiro, por ser a justiça social o fundamento da 

responsabilidade dos agentes públicos e a norteadora da teoria do risco, a vítima 

tem apenas o ônus de provar que o dano surgiu da atuação do funcionário público 

ou de particular que preste serviço público. Entretanto, a culpa concorrente da 

vítima, o caso fortuito e a força maior, podem excluir ou atenuar a responsabilização 

civil pelos danos causados.  

 

O Código de Defesa do Consumidor determina a reparação material e moral 

dos danos efetivamente causados ao consumidor, na forma de responsabilidade 

subjetiva e objetiva. 

 

O artigo 931 do Código Civil ressalva os casos previstos em lei especial, 

impondo indepedentemente de culpa e genericamente aos empresários individuais e 

às empresas que respondam pelos danos causados pelos produtos postos em 

circulação. No mesmo diapasão deve-se relembrar a reparação civil expressamente 

atribuída pelo artigo 932, itens III e IV, ao empregador ou comitente, pelos atos que 

seus empregados, serviçais e prepostos pratiquem no exercício do trabalho ou em 

razão dele; o mesmo se diga no que toca aos donos de hotéis, hospedarias, casas 

ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, pelos atos de seus hóspedes, 

moradores ou educandos. 

 

O Código atual mostra-se, assim, compatível com a legislação extravagante, 

ambos contribuindo para a ampla defesa dos direitos do indivíduo, na sua qualidade 

de consumidor. 

 

De fato, a lei específica elenca, nos termos do art. 6º, item VI, na qualidade 

de direitos básicos do consumidor, o da efetiva prevenção e reparação de danos 
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patrimoniais e morais individuais, coletivos e difusos, na relação jurídica 

aperfeiçoada entre fornecedor e consumidor, cujo objeto seja um produto ou serviço. 

 

O artigo 12 deste diploma legal discorre ainda sobre a responsabilidade civil 

do fabricante, produtor, construtor e importador, prevendo-lhes responsabilização, 

independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos, 

apresentação ou acondicionamento de seus produtos, além de informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. 

 

O descumprimento de uma obrigação, desde que advenham prejuízos, é 

passível de ser reparada pela ocorrência de danos, na forma prescrita pelo artigo 

389, do Código Civil: “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e 

danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente 

estabelecidos, e honorários de advogado”. 

 

O abuso de direito corresponde ao uso irregular de um direito, uma vez que 

se o uso regular do direito constitui ato lícito, a respectiva utilização irregular 

corresponde a um abuso de direito. A interpretação sistemática da lei impõe 

limitações ao titular do direito subjetivo de tal maneira que o seu exercício observe a 

idéia ética e moral da convivência humana e respeite os demais titulares de direito, 

de tal maneira que a utilização não se transforme em causa de prejuízo a outrem, 

ultrapassando os limites previstos na lei ou no contrato. 

 

A teoria do abuso do direito situa-se na esfera da responsabilidade civil por 

ato ilícito, compreendida aí a noção de comportamento contrário ou atentatório ao 

Direito. 

 

A responsabilidade por atos ilícitos surge, pois, de um complexo de 

princípios e regras referentes à obrigação de reparar o dano, vale dizer, do dever de 

compensar o prejuízo que uma pessoa venha a causar a outra, em razão de uma 

conduta anti-jurídica. Tal obrigação se estende a todos os ramos do Direito, público 
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ou privado, não sendo exceção o Direito do Trabalho, campo onde brota em 

profusão o dano moral50.  

 

Quando se aborda o tema do dano moral, a noção de dano pelo prejuízo 

consumado (sustentada por Fischer na Alemanha), segundo a qual a apuração do 

prejuízo deve considerar não somente o momento imediato do fato, mas a 

consumação definitiva do dano, cumpre ser encarada com cautela. A dor moral pode 

não sofrer transformação, tornando-se imutável como na perda pela morte de 

parente ou na lesão corporal irreversível.  

 

O Superior Tribunal de Justiça pacificou a sua jurisprudência no sentido de 

que o simples fato da violação do direito subjetivo é suficiente a impor a obrigação 

de reparar o dano moral, sem que se faça prova do prejuízo originário pura e 

simplesmente da ocorrência do evento danoso. Cumpre extrair trecho do voto 

proferido no acórdão da relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha,51 in verbis: 
 
A  jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de 
que na concepção moderna da reparação do dano moral 
prevalece a orientação de que a responsabilização do agente 
se opera por força do simples fato da violação de modo a 
tornar-se desnecessaria a prova do prejuízo em concreto. 
 

 
     Em  outro escólio52, pertinente ao caso específico do dano à imagem, o 

relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, assevera: 

 
DIREITO AUTORAL.. DIREITO À IMAGEM. LANÇAMENTO DE 
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CÔNSUL.. HONORÁRIO DE 
GRÃO DUCADO. UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO DE SEU 
NOME E TÍTULO. PROVEITO ECONÔMICO. DIREITOS 
EXTRAPATRIMONIAL E PATRIMONIAL. LOCUPLETAMENTO. 
DANO. PROVA. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS. 
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE 
RESISTÊNCIA DA DENUNCIADA. ENUNCIADO N.7 DA 
SÚMULA/STJ. PRECEDENTES. RECURSO DESACOLHIDO. 
UNÂNIME. 

                                                           
50 COSTA, Walmir O. Dano Moral nas Relações Laborais. Curitiba: Juruá Editora, 1999, p. 22-23. 
51 Resp n.º 196.024-MG, de 02.03.1999, 4ª Turma - DJ de 02.08.1999  
52 Resp nº 45.305/SP, de 02 .09.1999, 4ª Turma - DJU de 25.10.99 
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I - O direito à imagem constitui um direito de personalidade, de 
caráter personalíssimo, protegendo o interesse que tem a 
pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em proteção à 
sua vida privada.  
II – Na vertente patrimonial o direito à imagem opõe-se à 
exploração econômica, regendo-se pelos princípios aplicáveis 
aos demais direitos patrimoniais. 
III – A utilização da imagem de cidadão, com fins econômicos, 
sem a sua devida autorização, constitui locupletamento 
indevido, ensejando a indenização. 
IV – Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da 
reparação decorre do próprio uso indevido do direito 
personalíssimo, não havendo que se cogitar de prova da 
existência de prejuízo ou dano. Em outras palavras, o dano é a 
própria utilização indevida da imagem com fins lucrativos, não 
sendo necessaria a demonstração do prejuízo material ou 
moral. 
V  -  No recurso especial não é permitido o reexame de provas, 
a teor do enunciado n.7 da súmula/STJ. 
VI – Não havendo resistência da denunciada, ou seja, vindo ela 
a aceitar a sua condição e se colocando como litisconsorte do 
réu denunciante, descabe a sua condenação em honorários 
pela denunciação da lide. 

 

Neste passo, acompanhando a melhor exegese dos nossos pretórios, os 

artigos 953, parágrafo único e 954 do Código atual já dispensam a prova do 

prejuízo, nos casos de danos morais à imagem decorrentes de calúnia, difamação 

ou injúria, ou de privação da liberdade pessoal, cabendo ao juiz fixar, 

equitativamente, o valor da indenização. 

 

De fato, a jurisprudência moderna da mais alta Corte de Justiça brasileira, 

especializada na apreciação e julgamento de matéria de hierarquia 

infraconstitucional, proclama em uníssono a reparação dos danos à imagem, na 

modalidade de  lesão moral, independentemente da prova do prejuízo, nos termos 

seguintes: 
 

DIREITO À IMAGEM. MODELO PROFISSIONAL. 
UTILIZAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. 
CABIMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE. QUANTUM. 
FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE. 
EMBARGOS PROVIDOS.  
I  - O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, 
porque direito de personalidade; patrimonial, porque 
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assentado no princípio segundo o qual a ninguém é lícito 
locupletar-se à custa alheia. 
II – Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da 
reparação decorre do próprio uso indevido do direito 
personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da 
existência de prejuízo ou dano, nem a conseqüência do uso, 
se ofensivo ou não. 
III – O direito à imagem qualifica-se como direito de 
personalidade, extrapatrimonial, de caráter personalíssimo, 
por proteger o interesse que tem a pessoa de opor-se à 
divulgação dessa imagem, em circunstâncias concernentes à 
sua vida privada. 

 IV – o valor dos danos morais pode ser fixado na instância 
especial, buscando dar solução definitiva ao caso e evitando 
inconvenientes e retardamento na entrega da prestação 
jurisdicional.53 

 

De muita utilidade a advertência de JEOVÁ SANTOS54, todavia, no que 

concerne à obrigatoriedade de comprovação dos demais elementos constitutivos da 

responsabilidade civil dos danos:  

 
os demais elementos da responsabilidade civil, como a 
existência do fato, o nexo causal que junge o fato com o 
resultado causado e o dano, estes têm, necessariamente que 
ser provados. O que não será objeto de prova, como já 
ressaltado, é a conseqüência que a lesão causou na 
subjetividade da vítima. 
 
 

O art. 188 e seus incisos do Código Civil excluem a existência do abuso de 

direito quando são os atos praticados em legítima defesa, no exercício regular de um 

direito ou deles resultarem a deterioração ou destruição da coisa alheia a fim de 

remover perigo iminente.  

 

A Justiça do Trabalho é competente para apreciar e julgar as lides  em que 

se pretende a condenação relativa à verba indenizatória devida pelo dano à imagem, 

na ausência de lei que estabeleça outro foro competente para conhecer da matéria, 

que se inclui na expressão “outras controvérsias decorrentes da relação de 

                                                           
53 ERESP 230.268/SP, de 11.12.2002, 2ª Seção – DJU de 04.08.2003. 
54 JEOVÁ SANTOS, Antonio. Dano Moral Indenizável. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 4ª edição, 

2003, p. 516. 
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trabalho”. Neste sentido, o entendimento de Antônio Chaves55, ao comentar o art. 

114, da Constituição Federal: “ O princípio da inviolabilidade da intimidade, da vida 

privada, da honra e da imagem das pessoas, gravado no art. 5º, item X da 

Constituição, assegurando o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação encontra complemento, para a solução do problema, no 

disposto no art. 114, caput, que atribui: 
 

A Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais 
e coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os 
entes de direito público externo e da administração pública 
direita e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos 
Estados e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias 
decorrentes da relação de trabalho, bem como os litígios que 
tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, 
inclusive coletivas. 

 

A disposição beneficia o empregado com dificuldades para pagar as custas 

da demanda, ao mesmo tempo que atende ao princípio da economia dos atos  

processuais, racionalizando a prestação jurisdicional, e evitando a interposição de 

ações perante dois juízos distintos. 

 

O direito subjetivo à indenização, se não for realizado voluntariamente pelo 

devedor, também em sede de dano moral, implica o direito de ação do ofendido para 

pleitear o provimento jurisdicional impositivo da reparação do prejuízo, porquanto o 

credor/ofendido não pode satisfazer a sua pretensão, retribuindo a agressão com a 

violência, exercendo a justiça pelas próprias mãos. 

 

Ainda no que tange ao dano moral, o direito de ação, público, subjetivo, 

autônomo, genérico e abstrato é exercitado em juízo, com a previsão do valor 

equivalente ao dano podendo ser declinado, já na exordial, embora sujeito a 

alterações na fixação da sentença. 

 

Na maioria dos casos, nem sempre se consegue chegar a uma equivalência 

                                                           
55 CHAVES, Antônio. Op. cit ,  p. 344/345. 
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ideal entre o dano, mesmo material e a reparação, considerando-se as hipóteses em 

que seja impossível restabelecer-se o estado anterior. REIS56  acrescenta: 

 
... a  fixação de valores monetários para a reparação dos danos 
morais não possui uma função de equivalência absoluta – 
situação impraticável de ser concretizada nessa seara. 
Somente por esta razão é que, sendo subjetiva a valoração do 
quantum indenizatório, torna-se absolutamente indispensável 
que o critério dessa fixação valorativa seja o mais percuciente, 
discriminado e diagnosticado de forma possível, para que não 
cause uma nova lesão com a fixação de valores incompatíveis 
com a realidade avaliada. 

 

Nesta hipótese, parte-se para obtenção do sucedâneo do prejuízo sofrido, 

mediante a reparação cível.  

 

Além da proporcionalidade inserida no artigo 944 do vigente Código Civil, 

também constituem critérios para a justa delimitação do “quantum” devido a 

participação culposa da vítima no evento danoso e a apuração de perdas e danos se 

a obrigação for indeterminada ou não houver fixação prévia da indenização na lei ou 

no contrato. 

 

Funcionam para o efeito da quantificação do dano à imagem, 

implementando o duplo aspecto, preventivo e sancionador, da lesão: 

a) a aplicação dos princípios constitucionais da ampla reparação e da 

proporcionalidade entre o agravo e o direito de resposta (art. º 5, incisos V e X); 

b) a igualdade de tratamento dos sexos (art. 5º, I, da CF); 

c) a aplicação do princípio constitucional da extensão da obrigação de 

reparar o dano aos sucessores do condenado, até o limite do valor do patrimônio 

transferido (art. 5º,  inciso XLV);  

                                                           
56 REIS, Clayton. Os Novos Rumos da Indenização do Dano Moral, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2002, pg. 

245. 
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d) a aplicação do princípio da eqüidade, para evitar destituir do necessário 

para a sobrevivência o incapaz ou o que deles dependam e ainda para reduzir a 

indenização nos casos de desproporção entre a gravidade da culpa e o dano (art. 

928, parágrafo único e 944, parágrafo único); 

e) a repercussão do ato no meio social em que vive o ofendido, o repúdio 

a indenizações simbólicas ou excessivamente vultuosas que acarretam a insolvência 

do devedor e o descrédito do instituto; 

f) a constatação se do fato (reproodução e/ou divulgação da imagem) 

decorre ou não prejuízo; em caso afirmativo, o valor da indenização será 

aumentado, à medida em que são cumulados os danos à imagem puro (originados 

tão somente pela falta de consentimento do titular) e o de índole moral, o último 

calculado segundo a natureza da ofensa, sua gravidade e o efetivo sofrimento do 

ofendido, assim como a verificação de dolo do ofensor ou o grau de sua culpa; 

g) a estimativa do preço ordinário e do preço de afeição (art. 952, 

parágrafo único do Código Civil): 

h) a finalidade desestimuladora da sanção, dificultando ou inviabilizando a 

prática do mesmo ato; 

i) a ocorrência da reincidência; 

j) a atitude posterior do ofensor, em relação à diminuição da dor 

suportada pela vítima na hipótese de danos morais cumulados com a ofensa ao 

direito à imagem puro; 

k) a situação econômica e social das partes, os benefícios advindos do 

ilícito, a penetração e o porte do veículo de comunicação que acarretou o dano. 

CUNHA GONÇALVES classifica como sucedâneo, o meio indispensável 

pelo qual se aparelha o ofendido para dispor da reparação dos gastos para a 

minoração do dano, arredando-se as possíveis seqüelas. Pelo sucedâneo, o 
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ofendido recebe do agente do ilícito os meios necessários à sua distração, sob a 

forma de reparação57.  

 

Em igual sentido a avaliação de Carneiro58, que transmite a idéia da 

possibilidade da compensação do prejuízo causado pelo dano moral: 

O que se busca, então, não é a ressarcibilidade do sofrimento 
em si (pois este jamais será reparado, na medida em que não 
se pode modificar os fatos passados): mas sim formas 
sucedâneas de valor, que, na impossibilidade de anular um 
sofrimento moral, possam oferecer outras alegrias ou estados 
de bem-estar social e psíquico, de modo a compensar e 
equilibrar o dano, ainda que não anulá-lo. 
 

Augusto ZENUN59 prefere a expressão derivativo, que varia de pessoa para 

pessoa, correspondendo cada qual a um caso concreto, porquanto a lesão 

provocada produz marcas diferenciadas naqueles por ela atingidos. É nesta 

oportunidade que cabe à perícia apontar o grau e o estado da lesão, sua 

profundidade e extensão. 

 

Os derivativos também se coadunam com a reparação do dano à moral, 

quando a ofendida for uma pessoa jurídica, detentora de valores susceptíveis de 

lesão como o nome, a idoneidade, a confiança, a marca, manifestando dimensão e 

profundidade que induzam à condenação, à publicidade e à retratação, que se 

tornam, eventualmente, públicas pelos meios de comunicação adequados. 

 

O Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei n.º 4.117/62), em seu artigo 

81, estabelece os termos da indenização previstos no dispositivo 84, originando 

precipitadamente a aplicação extensiva a situações não compreendidas naquele 

diploma legal. A doutrina predominante despreza os rígidos critérios matemáticos, 

utilizando as noções de compensação e da punição, para a determinação do 

                                                           
57 CUNHA GONÇALVES, Luiz da. Tratado de Direito Civil, v. XII, tomo II, p. 542. 
58 CARNEIRO, Maria Francisca. Avaliação do Dano Moral e Discurso Jurídico.  p. 57, Porto Alegre, 1998 
59 ZENUN, Augusto. Dano Moral. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 124. 
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quantum debeatur. A jurisprudência tem se manifestado no mesmo sentido, 

conforme se depreende da orientação firmada no julgamento do Resp n 

0052842/94-RJ, em que se discute o valor arbitrado conforme os preceitos da Lei de 

Imprensa anterior: 

Recurso Especial. Dano Moral. Lei de Imprensa. Limite da 
indenização. Prova do dano. Prequestionamento. O dano moral 
e o efeito não patrimonial da lesão de direito. Na perspectiva do 
relator um tratamento próprio que afasta a reparação dos 
estreitos limites da Lei Especial que regula a liberdade de 
manifestação do pensamento e de informação.  De fato, não 
teria sentido pretender que a regra Constitucional autorizasse 
um tratamento discriminatório. No presente caso, o acórdão 
recorrido considerou que o ato praticado maliciosamente, de 
forma insidiosa, por interesses mesquinhos, com o que a 
limitação do invocado artigo 52 da Lei de Imprensa não se 
aplica na linha de precedentes da Corte.(3ª Turma, DJU de 
27.02.1997,p 54.786). 

Não sendo o prejuízo moral susceptível de avaliação em sentido estrito, 

deve preponderar a alternância dos valores de punição do infrator ( posto que não 

se deve ofender a esfera jurídica alheia sem reprimenda), e da compensação pelo 

dano suportado, expresso em soma que lhe atenue o sofrimento. 

 

5.2. Legislação Aplicável na Reparação do Dano 
 

A estimação do valor da indenização na petição inicial contribui para o direito 

de defesa, para a estimativa e a quantificação do dano, ao manifestar o direito da 

parte de propor ou contestar a demanda. Ainda denota o interesse de agir do 

sucumbente na interposição recursal. 

 

Aplica-se o instituto da tutela antecipada, previsto no artigo 273, do Código 

de Processo Civil, uma vez existente o direito subjetivo material, para a demanda 

reparatória de que ora se cuida, presente o fundado receio de dano irreparável ou de 

difícil reparação, quando a demora na prolação da decisão definitiva que fixa a 

indenização pode fazer perecer, parcial ou totalmente, o direito da vítima. Nesses 
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casos, é admitida a fixação de um valor inicial, posteriormente a ser descontado do 

montante global apurado na execução de sentença, para a satisfação de despesas 

urgentes, como despesas alimentares, tratamentos médicos e procedimentos 

cirúrgicos, entre outras. A sentença proferida no processo de conhecimento é de 

natureza condenatória e constitui título executivo judicial. 

 

Em princípio, existe a possibilidade de uso da arbitragem por ser o direito à 

indenização por danos morais um direito disponível, estando ao arbítrio das partes a 

escolha das regras de direito aplicáveis, desde que consoantes aos bons costumes 

e à ordem pública. 

 

Quanto à terminologia correspondente à indenização, os vocábulos que 

melhor se adaptam são a reparação (indenização exigível em virtude de violação do 

direito de outrem, satisfação devida a quem se ofende ou injuria) e o ressarcimento 

(reparação ou satisfação de dano ou prejuízo causado), descartado o termo 

restituição (devolução ou entrega da coisa havida indevidamente), porque não há 

como se restituir ao prejudicado o bem jurídico violado pelo dano moral. 

 

A Súmula n.º 37, do Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento 

de que é cabível a reparação dos danos morais, independentemente da condenação 

por danos materiais. Igual preceito está expresso na letra da lei, mais precisamente 

no Código de Defesa do Consumidor que prevê a possibilidade de reparação 

cumulativa nos pedidos de indenização fundados no dano moral e no dano material. 

De um mesmo fato, podem decorrer as duas espécies de lesão, bem como a 

ocorrência de apenas uma delas. Tal realidade incorpora-se à previsão do artigo 186 

do Código Civil, bem assim, delineia-se nitidamente em todo o Capítulo I – Da 

Obrigação de Indenizar – e Capítulo II - Da Indenização – arts. 927 a 954, do Título 

IX da vigente codificação civil.  

 

Quando o debate cinge-se ao “quantum” devido, visando direcionar a 

abrangência excessivamente ampla, conferida ao prudente arbítrio do juiz, alguns 
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autores sugerem a fixação de um valor mínimo previsto em lei, a exemplo do 

ocorrido no Código Nacional de Telecomunicações (Lei n.º 4.117/62), ressalvando-

se ao interessado pleitear valor maior de acordo com o dano efetivamente 

suportado; outros ainda advertem que a indenização não deve servir para um 

enriquecimento sem causa para a vítima. 

 

Embora não seja aplicável cálculo matemático rígido e imutável, o valor da 

indenização por dano moral é passível de determinação de forma líquida e certa, 

dispensando-se, inclusive, a fase de liquidação quando a família ou a própria vítima 

requerer a execução nos próprios autos, na forma do art. 604, do Código de 

Processo Civil. O pedido de execução deve, então, ser instruído com a memória de 

cálculo atualizada, segundo previsão da Lei n.º 8.898/94. 

 

Todavia, caso o juiz não estabeleça o valor, proceder-se-á à liquidação nos 

termos da lei processual civil. Não obstante, a ocorrência mais freqüente resulta na 

fixação pelo juiz, mesmo em face de pedido genérico, admitido pelo teor do art. 286, 

II, do Código de Processo Civil. Saliente-se que a verba a ser determinada não se 

confunde obrigatoriamente com o valor atribuído à causa, quando o pedido contiver 

variantes no tempo ou circunstâncias que impeçam a sua fixação inicial. Porém, em 

outras hipóteses nada impede que a parte peça como indenização o valor atribuído 

à demanda. O artigo 946 do Código Civil, por sua vez, prevê a apuração de perdas e 

danos, nos casos de obrigação indeterminada, quando não houver, na lei ou no 

contrato, disposição quantificadora da indenização. 

 

Alguns pretórios têm recorrido, com emprego da analogia, à fixação dos 

valores estabelecidos na Lei de Imprensa ou no Código Nacional de 

Telecomunicações ou mesmo no disposto 943 e parágrafo único, do Código Civil, 

objetivando atingir uma valoração compatível com a ofensa perpetrada. No mesmo 

propósito, o Código Penal prescreve quantias vinculadas ao salário mínimo na 

aplicação de multas, sujeitas à capacidade econômica do réu. O Código Civil 

encerra o princípio da ampla reparação no artigo 944: “A indenização mede-se pela 
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extensão do dano”.  

 

A eqüidade funciona como outro cânone de notória relevância para 

mensurar o “quantum debeatur” , assegurando a justiça ao caso concreto quando 

inexiste lei positiva a regular a espécie discutida em juízo. Leciona JEOVÁ 

SANTOS60:  

 
Talvez não exista hipótese em que a margem de discrição do   
juiz seja tão ampliada do que na mensuração do dano moral. A 
elucidação de questões complexas e tormentosas como o é a 
fixação do montante ressarcitório, exige essa 
discricionariedade. Nos arts. 928 e 944 do Código Civil, a 
eqüidade deve funcionar de maneira uniforme. Tanto nos casos 
de responsabilidade contratual, como aquiliana. O mesmo se 
diga quanto à indenização do dano moral e patrimonial. 

 
 

A exigibilidade da sentença condenatória pressupõe a sua liquidez. Tal 

liquidação equivale à transposição para um valor monetário, desenvolvendo o 

equilíbrio do ofendido, sem no entanto restaurar o status quo ante. Nessa fase, é 

viável a imposição de juros moratórios, advindos da inexecução da obrigação de 

reparar o dano moral. Diversamente do que ocorre no dano patrimonial, os juros não 

correm a partir do evento danoso, se o valor da indenização for determinado apenas 

por ocasião da sentença. No primeiro dano, o valor materialmente apreciável já está 

determinado na realização do fato, possibilitando desde aí a reparação do prejuízo 

que, se não realizada voluntariamente, causa a inadimplência obrigacional.  

 

No magistério de Augusto ZENUN, as seqüelas deixadas por sofrimento e  

dor não são reparadas com igualdade generalizada conquanto esses sentimentos 

são experimentados pelo ofendido de maneira diversificada. Em outras palavras, isto 

significa dizer que a reparabilidade do dano puramente moral é personalíssima, 

dispondo o magistrado dos meios de prova usuais na condução do processo, como 

a avaliação dos expertos, exposta no laudo pericial, que fornece dados adequados 

                                                           
60 JEOVÁ SANTOS, Antonio. Opus, cit- p. 195. 
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sobre o grau de seqüela ocorrida de pessoa para pessoa. Na verdade, constituem 

elementos valiosos na dosagem da indenização, sempre sujeita ao prudente arbítrio 

judicial, caso a caso, e nunca ensejando a aplicação de critérios pré-deteminados de 

imposição generalizada. 

 

A ação de indenização por dano moral se compatibiliza com a concessão da 

tutela antecipada bem como admite a interposição de medidas cautelares nas quais 

se incluem as perícias (médica, neurológica, psicológica, psiquiátrica, etc.), ou 

depoimentos ad cautelam. 

 

A liquidação, quando efetuada extrajudicialmente, deve ser realizada 

mediante acordo (transação) entre o ofensor e o ofendido. Nas hipóteses de dano 

material, a menos que o valor se encontre estabelecido em lei, sua fixação estará 

adstrita ao prudente arbítrio do juiz. 

 

Nos dispositivos referentes à “Liquidação das Obrigações por Atos Ilícitos”, 

ilustres juristas conferiram ampla abrangência à possibilidade de indenização por 

dano moral. Reza o mencionado artigo do texto em vigor: 

 
Art. 948 – No caso de homicídio, a indenização subsiste, sem 
excluir outras reparações: 
I – no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, 
seu funeral e o luto da família; 
II - na prestação de alimentos às pessoas, a quem o defunto os 
devia, levando-se em conta a duração provável da vida da 
vítima. 

 

O artigo 948, inciso II, inseriu a expressão “levando-se em conta a duração 

provável da vida da vítima”, no fito de melhor arbitrar o “quantum” indenizatório. 

 

Para os intérpretes da teoria positivista, o vocábulo luto exprime profundo 

sofrimento, abatimento e desgosto pela perda da pessoa querida, fatores originários 

de reflexos na alma e no corpo, deixando marcas duradouras. É neste diapasão que 

se classifica o dano moral,  que cumpre ser reparado, no sentido de propiciar ao 
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ofendido os meios adequados de afastar os males que o torturam, inclusive pela 

atribuição ao ofensor de despesas e pensão, com vistas ao retorno do status quo 

ante. 
 

Art. 949. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor 
indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros 
cessantes até o fim da convalescença, além de outro prejuízo 
que o ofendido prove haver sofrido. 
Art.950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não 
possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a 
capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do 
tratamento  e lucros cessantes até o fim da convalescença, 
incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para 
que se inabilitou, ou da depreciação que sofreu. 

 

Neste ponto, o texto legal ampara os sentimentos profundos do ofendido e 

daqueles que lhe são caros, quando a lesão apresenta efeitos perniciosos mais 

significativos do que os produzidos por ofensa de outra natureza. 

 

Os dois artigos são aplicáveis à hipótese de dano estético, 

conseqüentemente de dano à imagem, atribuindo uma reparação mais contundente, 

sob a forma de pensão, além da condenação ao pagamento das despesas médicas 

e dos lucros cessantes, Na espécie a pensão é arbitrada considerando-se a 

importância do trabalho que não mais poderá ser exercido,  parcial ou em totalidade, 

pela superveniência da lesão.  

 

Por ambos os enunciados, o direito civil brasileiro conferiu a possibilidade de 

indenização pelos danos moral e material, ocasionados pelo abalo da saúde. O 

artigo 943 vai mais além, reconhecendo o direito de exigir reparação e a obrigação 

de prestá-la com a transmissão da herança, pela ocorrência do evento morte, aos 

sucessores do ofendido no primeiro caso e aos sucessores do lesante, na útlima 

hipótese. 

 

Mais um caso em que se admite a duplicidade de lesões, de ordem material 

e moral, aqui delineada pelo vocábulo “afeição”, que significa amor, amizade, enfim, 
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penetra a área afetiva relativa ao patrimônio imaterial, insere-se no enunciado do 

artigo seguinte: 

 
Art. 952 [...] 
 
Parágrafo único. Para se restituir o equivalente, quando não 
exista a própria coisa, estimar-se-á ela pelo seu preço ordinário 
e pelo de afeição, contanto que este não se avantaje àquele. 
 
 

O art. 953 propicia a ampla reparabilidade do dano moral, quando a ele se 

refere sem especificações que impliquem restrições ou limitações de qualquer 

ordem, enquanto prescreve: 

 
Art. 953.  A indenização por injúria, difamação ou calúnia 
consistirá na reparação do dano que delas  resulte ao ofendido. 
Parágrafo único – Se o ofendido não puder provar prejuízo 
material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da 
indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. 

 

O art. 953 modifica as disposições da Lei anterior somente no que tange à 

sanção, extinguindo-a e dispondo que caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor 

da indenização, de conformidade com as circunstâncias do caso. 

 

À primeira vista, as orientações aqui apontadas restringir-se-ão às hipóteses 

de liquidação das obrigações por ato ilícito.  

 

A liquidação será realizada por arbitramento ou por artigos, nos casos de 

obrigação ilíquida, consoante previsão dos arts. 606 e 608, do Código de Processo 

Civil. O diploma processual viabiliza, assim, a eficácia dos dogmas contidos no 

Estatuto de 2002, inclusive o que manda respeitar a lei dos danos, segundo a qual 

nenhum ilícito deve deixar de ser reparado, e o mais das vezes, sob a forma 

pecuniária, admitindo-se os mais variados meios de fixar-se a indenização devida. 

 

A natureza da sentença proferida nas lides propostas para composição do 

dano moral à imagem é sempre condenatória,  mediante reparação em dinheiro,  



 

 

110

não admitindo a oposição de obstáculos à cumulação com a obrigação de fazer ou 

de abstenção da prática da ação ilícita. 

 

É de se salientar, ainda no que toca à amplitude da reparação, o 

estabelecimento da solidariedade dos sujeitos obrigados à reparação, conforme a 

previsão do artigo 942, parágrafo único, combinado com o artigo 932 e seus incisos. 

 

Da base legal ora transcrita, percebe-se que o Código em vigor não 

autorizou qualquer limitação entre as espécies de dano, atribuindo à acuidade do 

magistrado, que informa o seu prudente arbítrio, a fixação da justa reparação. 

 

Adverte JEOVÁ SANTOS61: 
Ademais, quando o legislador confere ao juiz poderes para fixar 
moderadamente uma indenização por dano moral, não está ele 
conferindo a um homem o poder de fixar tal indenização; está 
conferindo ao Poder Judiciário aquela prerrogativa, pois a 
decisão singular será examinada pelas instâncias superiores e 
se aquela vier a ser confirmada em apelação, embargos e 
recursos extraordinários, tal decisão decerto representará o 
sentir de toda uma elite intelectual, representada pelo referido 
Poder Judiciário.  
 

Deve-se atentar, entretanto, que há critérios e elementos fornecidos na parte 

destinada à “Liquidação das Obrigações por Atos Ilícitos” cuja utilização está 

permitida para a obtenção dos valores a serem arbitrados em juízo. O prudente 

arbítrio do juiz verifica-se, ademais, nos casos de apreciação do dano material, 

quando o juiz apura os dados fornecidos pela perícia e na valoração da prova, 

sobretudo a testemunhal, tomando como parâmetro para determinação final o 

conjunto probatório exposto nos autos.  

 

No campo processual constitui matéria de fundamental importância o tema 

da prescrição. O Código Civil estabeleceu o prazo de 3 (três) anos para a 

interposição tempestiva do pedido de ressarcimento, a teor do que dispõe o art. 206, 

                                                           
61 JEOVÁ SANTOS, Antonio. Opus – Cit. p. 537. 
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§ 3º, quando o ilícito causador do dano moral ocorrer após a sua vigência. Todavia, 

para aqueles casos em que o ato originário da lesão ocorreu antes da vigência do 

Estatuto de 2002, a  prescrição segue regulamentada pelas disposições do Código 

anterior, que previu como termo final o prazo de 20 anos, de acordo com o art. 2.028 

das disposições finais e transitórias do atual Código Civil. 

 

5.3. A Responsabilização pelo Dano à Imagem causado pelo Aspecto Físico 
de Grupos Sociais 
 

O dano à imagem ocorre motivado por fatores individuais, particulares de 

cada ofendido, mas também pode manifestar abrangência em um grupo social, que 

apresente as mesmas características físicas. Exemplo disso, é a discriminação 

contra as crianças e idosos - em função do critério etário - dos deficientes, dos 

negros e dos silvícolas - em virtude da doença, da raça e de etnia. 

 

A discriminação contra o menor resulta, na contrapartida, proporcionada pelo 

Direito, na proteção específica voltada para as pessoas em fase de 

desenvolvimento, detentoras de direitos personalíssimos e especiais, pela 

incompleta maturidade física e intelectual. A doutrina da proteção integral da criança, 

adotada pela legislação brasileira, abarca inúmeros direitos de crianças e 

adolescentes que devem ser reconhecidos por toda a humanidade – significa um 

processo de reação à discriminação contra os mais fracos e despreparados para 

tomar em suas mãos o curso de suas vidas. Imaturidade, inexperiência e o 

desconhecimento são as características constantes do menor de idade. 

  

A definição do conceito de criança foi dado pela Convenção de 1989 que 

abraçou o critério etário, inserido no artigo primeiro, segundo o qual a criança é “todo 

ser humano com menos de dezoito anos de idade, a não ser que, em conformidade 

com a lei aplicável à criança, a maioridade seja alcançada antes.” O parâmetro da 

idade esclarece para todas as nações quais são os beneficiários da proteção integral 

da criança. 
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A termo “criança” compreende, por expressa determinação normativa, todo 

“ser humano menor de dezoito anos de idade”. A legislação pátria sempre definiu o 

conceito de criança pelo critério da idade. Desde o Código Penal de 1830, passando 

pelo Código Civil de 1916 e pelo Código Penal de 1940, os conceitos de 

imputabilidade e incapacidade civil estiveram vinculados à idade cronológica da 

pessoa. As disposições do Código Civil estatuem que os menores de 16 anos são 

absolutamente incapazes e aqueles que se encontram na faixa de 16 a 18 anos, são 

relativamente incapazes para os atos da vida civil. A diferenciação feita pelo   da 

Criança e do Adolescente (ECA), dividindo as duas faixas de desenvolvimento (até 

11 anos criança e de 12 a 18 adolescente), melhor atende às lacunas do 

desenvolvimento dos beneficiários, com a implantação dos mecanismos de cuidados 

especiais, requeridos pelas pessoas em diversas fases de formação, porém 

detentoras de direitos civis, políticos e sociais. 

 

Os principais problemas da infância brasileira, fundamentados no 

preconceito e produzindo conseqüências imediatas na vida social, ao estigmatizar os 

componentes de menores recursos econômicos perante a comunidade, são a 

desintegração familiar, a exploração no mercado de trabalho e a precariedade da 

saúde. A realidade nacional retrata inúmeros casos em que a ignorância e a miséria 

de muitas famílias motivam o descaso e a expulsão do lar das crianças e 

adolescentes, condenando-as a perambular pelas ruas e outros logradouros da 

cidade, pedindo esmolas para conseguir a sobrevivência de cada dia, afastados da 

escola e do trabalho. A soma de tantos fatores negativos os conduz à vala comum 

das drogas, da prostituição, do crime, das enfermidades e do cárcere. Os pequenos 

excluídos não têm sequer consciência de que são sujeitos de direitos e deveres. O 

tempo desenvolve o físico, mas a mente permanece na imaturidade. Da capacidade 

reduzida do menor para gerir a sua vida resulta a exploração pelos seus 

empregadores, que não lhe pagam o salário devido e as demais garantias 

trabalhistas e previdenciárias. 
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No Brasil, segundo dados fornecidos pela Organização Internacional do 

Trabalho, o percentual de crianças e adolescentes que trabalham em tempo integral 

é de 16%, na faixa de 5 a 14 anos.62 O comércio e o setor de serviços são os 

maiores empregadores da mão-de-obra infantil. As atividades não exigem 

qualificação e assim proliferam os pequenos balconistas, feirantes, faxineiros, 

vendedores no trânsito e guardadores de carro. De acordo com as estatísticas, as 

crianças executam trabalho adulto e cumprem longas jornadas: 55% a 70% dos 

entrevistados ganham menos de um salário mínimo. 

 

A erradicação do trabalho infantil é um dos principais desafios do Brasil de 

hoje. Embora proibido pela legislação aos menores de 16 anos e da ratificação de 

convenções internacionais contrárias a esta realidade, milhões de crianças e 

adolescentes, entre 5 e 17 anos trabalham em lavouras, nas olarias, no mercado 

informal e no ambiente doméstico. A pior situação é a da exploração da mão-de-obra 

infantil na área rural, na queima da madeira nas carvoarias, no trabalho nos 

canaviais, nas plantações de algodão, de cítricos, nas salinas, e com sisal, onde 

crianças e pais são explorados pelo patrão, realizando verdadeiro trabalho escravo. 

 

Os estudiosos do assunto afirmam que entre as piores formas de trabalho 

estão a escravidão, a sujeição por dívida, o conflito armado, a prostituição, a 

produção de material pornográfico, o tráfico de drogas e as atividades que 

prejudicam a saúde, a integridade física e moral da criança.  

 

A criança e o adolescente na sua condição de cidadãos e sujeitos de direitos 

reprodutivos possuem necessidades específicas de atenção do legislador e dos 

executores das políticas públicas adequadas. A violência sexual contra milhares de 

adolescentes e meninas no mundo inteiro, decorrente do interesse provocado pela 

volúpia ligada à imagem física, é responsável pela precariedade da saúde sexual e 

reprodutiva das mulheres aptas à procriação e constitui o principal fato de violação 

                                                           
62 http://www.uol.com.br/elcio100/criancas.htm. Nossas Crianças – Meu Brasil Brasileiro, p. 1-6. 
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diária dos direitos reprodutivos.  

 

A Regulamentação Jurídica Interna inicia-se, na esfera do direito público 

com o tratamento conferido ao menor de 18 (dezoito) anos infrator das leis penais. O 

Código Penal de 1830 optou por uma posição mais repressiva do que educativa, 

adotando uma política de suposto discernimento da criança e do adolescente no 

cometimento dos ilícitos penais.      

 

Na área cível, a instalação do primeiro Juizado de Menores, ocorrida em 

1924, acabou com a teoria do discernimento e com a orientação repressiva da 

criança e do adolescente aplicada aos acusados da prática de infrações penais. 

Assim, procurou-se adaptar à realidade nacional as tendências disseminadas na 

Europa e nos Estados Unidos, reunidas na edição do primeiro Código de Menores 

brasileiro. 

 

O Código incorporou as medidas tutelares do menor, preocupando-se com o 

estado físico, moral e mental da criança, ditando normas para o trabalho noturno e 

fixando aos 12 anos a idade mínima para o trabalho infantil. Seus aplicadores 

observaram a situação econômica e familiar dos pais, determinando penas 

adaptadas à reeducação do menor, abandonando a idéia da simples repressão, e 

banindo completamente a teoria subjetiva do discernimento, para os efeitos de 

configuração da responsabilidade penal. O Código Penal de 1940 estabeleceu a 

irresponsabilidade penal aos 18 anos e a Consolidação das Leis do Trabalho de 

1943 regulamentou a disciplina do trabalho do menor. 

 

O Código do Menor de 1979 abandonou a doutrina do direito penal do menor 

pela doutrina jurídica do menor em situação irregular, procurando localizá-lo em 

alguma dessas circunstâncias, e prevenir as ocasiões que favoreçam a delinqüência. 

Substituiu-se as posturas de repressão por medidas imediatas de cunho assistencial 

de abrigo e manutenção das crianças abandonadas. 
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A doutrina da proteção integral da criança, difundida no exterior, somente 

veio a ser objeto de discussão no Brasil nos quatro anos anteriores à promulgação 

da Carta Política de 1988, mediante a ação de parte da sociedade civil brasileira que 

desejava um novo tratamento jurídico para as crianças e adolescentes. A articulação 

popular culminou com a inserção de normas constitucionais protetivas e com a 

ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança em 1990. 

 

A proteção preventiva relativa à instituição das leis tutelares começa com as 

normas inseridas na Carta Política Brasileira, que designa a família como célula 

mater da sociedade brasileira, suportando-a com a especial proteção do Estado e 

assegurando a cada um de seus integrantes os mecanismos de eliminação da 

violência no âmbito de suas relações. Os arts. 227, 228 e 229 estabelecem a 

responsabilidade estatal, da família e da sociedade, como suporte da política tutelar 

do menor. Encontram-se previstos constitucionalmente os seguintes direitos, 

destinados a prevenir a discriminação e o dano resultante da exploração da imagem 

do menor: 

 

a) o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino; 

 

b) a proteção contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão; 

 

c) os programas de assistência integral à saúde e criação de projetos de 

atendimento especializado para portadores de deficiência física, sensorial ou mental; 

d) os benefícios previdenciários e trabalhistas; 

 

e) de informação sobre as infrações imputadas a menores e os 

correspondentes direitos de defesa técnica; 

 

f) a programas de prevenção e atendimento especializado à criança ou 
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adolescente dependentes de drogas e/ou outras substâncias entorpecentes; 

 

g) a punição severa do abuso, da violência e da exploração sexual da 

criança ou adolescente; 

 

h) a proibição de quaisquer discriminações quanto à filiação. 

 

O art. 229 estabelece o dever específico e indeclinável dos pais de assistir, 

criar e educar os filhos menores. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro consagra variados dispositivos de natureza 

constitucional que objetivam coibir os atentados contra o direito à imagem. A Carta 

Política, nos artigos 1º e 3º, enuncia os fundamentos da dignidade da pessoa 

humana e o princípio da não discriminação, como preceitos informadores do sistema 

jurídico nacional. O art. 5º adota os direitos enunciados nos instrumentos 

internacionais de direitos humanos, ampliando a proteção em nível internacional. O 

art. 196 prescreve o direito de todos à saúde, fundamental para os beneficiários 

jovens, idosos e deficientes, que é ainda dever do Estado, mediante o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da 

saúde pública. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, nos 

termos do art. 203, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem 

por objetivo amparar a família, a infância, a adolescência e a velhice. 

  

O texto constitucional prevê, ademais, a responsabilidade subsidiária do 

Estado quando a família e a sociedade não cumprem o dever de proteger a criança 

e o adolescente. Tais situações de anormalidade provocam a atuação estatal 

mediante a ação dos órgãos públicos de intervenção, prestadores de serviço e 

assistência. As providências executivas dos Poderes Públicos, chamados a intervir 

nos casos de abandono, de doença, da marginalidade e da prisão das crianças ou 

adolescentes são mantidas por recursos orçamentários da seguridade social. Os 

recursos públicos serão aplicados prioritariamente nas áreas da proteção da infância 
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e da juventude. 

 

Os conceitos e dispositivos da Convenção dos Direitos da Criança foram 

incorporados pela Lei nº 8.069/90 que apresenta total compatibilidade com os 

princípios e regras convencionais. Atendem a situações peculiares do sistema 

jurídico brasileiro e ao comando supralegal da harmonização entre as normas 

nacionais e internacionais, em que sobressai a prevalência na aplicação da 

legislação mais benéfica ao ser humano. 

 

Os fundamentos do Estatuto, portanto, são os princípios consubstanciados 

na Convenção dos Direitos da Criança, adaptados à nossa conjuntura cultural e 

política, e as normas constitucionais em vigor. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) revogou o Código de Menores de 1979 e, na condição de 

instrumento jurídico tutelar de direitos humanos adota a teoria da proteção integral 

da criança, arrolando numerosas prerrogativas e prevendo os mecanismos 

adequados à consecução da política protetiva do menor. 

 

Em relação à execução de penas ou sanções, o Estatuto estabelece normas 

diferenciadas a serem aplicadas de acordo com a idade do infrator. Aos menores de 

12 anos está excluída a possibilidade de aplicação de penas privativas de liberdade; 

são destinatários unicamente de medidas de proteção. O menor está classificado 

nos seguintes estágios: até 12 anos – criança; de 12 a 18 anos – adolescente. 

Todos são penalmente inimputáveis. A partir de 18 anos o indivíduo está totalmente 

capaz para a vida civil e é penalmente imputável. 

 

O adolescente tem a seu favor a previsão de medidas não privativas da 

liberdade, que podem ser executadas prioritariamente, tais como: a advertência, a 

obrigatoriedade de reparação do dano, a prestação de serviços à comunidade, a 

liberdade assistida, a colocação em regime semi-aberto e a internação em 

estabelecimento educacional. Está terminantemente proibida a prestação de 

serviços forçados, e há previsão de tratamento especializado adequado aos 
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portadores de deficiência mental. São direitos que importam trazer à colação: 

 

a) o princípio da plena informação ao menor das acusações imputadas; 

 

b) a assistência jurídica apropriada; 

 

c) a possibilidade de estabelecimento de uma idade mínima para a 

presunção de incapacidade penal; 

 

d) o tratamento alternativo, caso seja possível evitar a instauração de 

processo judicial; 

 

e) a criminalização das condutas omissivas médicas e administrativas 

perpetradas contra os direitos de filiação, de nacionalidade, da criança e de sua 

mãe, e da informação do menor; 

 

f) a responsabilidade penal daqueles que atentarem contra a liberdade e a 

dignidade da criança; 

 

g) a criminalização de condutas de incentivo ou da coação do menor, 

objetivando a prática de atividade sexual ilegal; 

 

h) a criminalização de ato de fornecimento, aplicação ou entrega de 

produto que cause dependência física ou psíquica nas crianças. 

 

As crianças de hoje estão muito expostas à pornografia e à promiscuidade 

dos costumes, e neste sentido a prevenção especial dos arts. 74 e 79 do Estatuto 

procuraram preservá-las da exposição e da programação de natureza pornográfica 

ou obscena, restringindo a participação em espetáculos e publicações. Assim, 

constitui crime a utilização de criança ou adolescente em cena de sexo explícito ou 

pornografia, em representação teatral, televisiva ou cinematográfica (arts. 240 e 241 
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do ECA). O mesmo ocorre com a fotografia ou publicação de cena de sexo explícito 

ou pornográfico que envolvam crianças e adolescentes.  

 

No cenário da proteção especial dos direitos da criança e adolescentes cabe 

ao Estado a função de promotor de políticas públicas destinadas a oferecer aos 

pequenos e jovens beneficiários um elevado padrão de saúde sexual e reprodutiva, 

evitando a exploração sexual e garantindo o amplo acesso a informações, meios, 

recursos, e outras medidas que preservem a sua liberdade e integridade físicas. 

 

A qualificação técnica da legislação brasileira do menor é elogiada pela  

comunidade jurídica internacional e o cumprimento efetivo da lei depende da 

vontade política na superação dos problemas do subdesenvolvimento, responsáveis 

pela transformação substancial da qualidade de vida no Brasil. As leis protecionistas 

em vigor demonstram o cuidado pedagógico-educacional que recebeu a questão 

dos direitos do menor, contribuindo para uma conscientização nacional de 

valorização dos direitos humanos, particularmente dos direitos da criança e dos 

adolescentes. 

 

A legislação nacional, mediante os relevantes diplomas editados professa a 

doutrina da proteção integral da criança, vinculando a responsabilidade do Estado e 

dos governos para com o futuro das novas gerações, em que avultam as liberdades 

públicas, nas quais se inserem o direito à imagem e, naturalmente, a proibição de 

sua violação. O Brasil comunga do sentimento universal de valorização da criança e 

do adolescente, mediante a enunciação e a efetivação de direitos, o estabelecimento 

de compromissos pelas entidades públicas e a sociedade civil e, por fim, a tomada 

de medidas capazes de reproduzir na vida prática a consecução da política jurídica 

protetiva do menor.  

 
Por sua vez, o envelhecimento populacional é uma conseqüência do declínio 

na mortalidade e da queda da natalidade. Verificou-se em primeiro lugar nos países 

desenvolvidos, a partir da revolução industrial. A evolução da medicina e da 
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pesquisa científica aliada às tecnologias de saúde é a grande responsável pelo 

aumento populacional do contingente de adultos, verificado nos países em 

desenvolvimento.  

 

As vacinas e os remédios, sobretudo os antibióticos, viabilizaram o 

tratamento de milhares de pessoas que antes sucumbiam pela morte. Os idosos 

estão mais saudáveis e as doenças características da velhice há bem pouco tempo, 

não são mais indicadores de idade avançada, atingindo um público pertinente às 

outras classes etárias. Em conseqüência, mesmo as pessoas de precárias 

condições financeiras conseguem atingir a velhice. 

 

Os fatores de diferenciação entre os homens e, por conseguinte, geradores 

de preconceito social, estiveram no curso da história sempre ligados ao sexo, à raça 

e à idade. Na maioria das sociedades, o jovem tem sido considerado sempre melhor 

que o velho. Esta mentalidade nada mais é do que uma ofensa à imagem social e 

moral dos anciãos. 

 

Nas civilizações contemporâneas, a função do ciclo de vida da velhice é 

praticamente irrelevante, em virtude da prevalência do elemento cultural que alia 

este estágio da vida ao afastamento dos meios de produção, acarretando, 

simultaneamente a desconsideração do idoso e sujeitando-o a inúmeros 

preconceitos. Consolida-se a crença de que as pessoas com mais idade acumulam 

dificuldades para acompanhar as transformações do mundo moderno. Consagra-se 

a mística da superioridade da juventude e da fraqueza da velhice.  

 

Simone de Beauvoir (1990) descreve a velhice como “algo não realizável, 

algo que não entendemos até sermos velhos”. A autora afirma: 

 
A sociedade destina ao velho seu lugar e papel, levando em 
conta sua idiossincrasia individual, sua impotência, sua 
experiência. Reciprocamente, o indivíduo é condicionado pela 
atitude prática e ideológica da sociedade em relação a ele. Não 
basta, portanto, descrever, de maneira analítica, os diversos 
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aspectos da velhice, cada um desses aspectos vai reagir sobre 
todos os outros e ser afetado por todos esses outros. É nesse 
movimento indefinido dessa circularidade que é preciso 
apreender a velhice63. 

 

O preconceito de nossos dias, por exemplo, originou preocupação 

exagerada com a aparência, nesta realidade as pessoas mais velhas, cujo aspecto é 

menos cuidado e bonito, não recebem a devida atenção e o adequado respeito da 

comunidade. A realidade é que o corpo detém poder, bem como o dinheiro ou a 

cultura, ou seja, o conhecimento em sentido amplo. Naturalmente, o capital que o 

corpo representa diminui com o envelhecimento. 

 

Infelizmente, a pobreza, o estado de abandono em asilos e a falta de 

instrução de muitos velhos, perpetuam a imagem distorcida, aprofundando os 

preconceitos. Na velhice, ocorre o envelhecimento celular, muscular, de 

movimentos, de capacidade e de memória. Os cabelos tornam-se brancos, diminui a 

acuidade visual e auditiva, reduz-se a resistência física, as articulações se tornam 

mais rígidas, ocorre o enrugamento da pele. Cientificamente, o envelhecimento é um 

fenômeno inexorável, caracterizado por uma fragilização orgânica progressiva, 

resultante da interação de fenômenos biológicos e de pressões do meio ambiente. 

Destarte, os preconceitos vinculam-se sobretudo à fragilidade física e à 

incompetência para produzir, embora a fragilidade e a doença não sejam 

características exclusivas dos velhos e possam surgir em qualquer idade.   

 

A imagem corporal pode receber tratamento para que não se acentuem os 

efeitos do envelhecimento orgânico. O organismo entra em declínio quando se 

reduzem suas capacidades de subsistir.  

 

O dano mais perverso é a exclusão social. A falta de sensibilidade das 

sociedades, que exigem incessantemente produção e eficiência, contribui muito para 

agravar o peso do envelhecimento. A constatação da incapacidade para a produção 

                                                           
63 BEAUVOIR, Simone. A Velhice. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, p. 99, 1990. 
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e a imediata exclusão do processo de rentabilidade equivale à morte social. A pior 

espécie de exclusão, indiscutivelmente, é aquela proporcionada pelo distanciamento 

da família. Os indícios da evolução do processo são vários, sendo o mais evidente o 

abandono em asilos. À família cumpre acolher o idoso porque ele faz parte dela e 

juridicamente a Carta Magna atribui a ela este mister. 

 

Na maioria dos casos, é necessário o apoio familiar para satisfazer as 

necessidades de alimentação, abrigo, vestuário e afeto, que representam a 

segurança física, social e emocional que o idoso precisa. Cada membro da família 

tem papel particular no apoio material e imaterial, em diferentes graus e sob 

diferentes formas.  

 

A imagem que se construiu da velhice, até há bem pouco tempo, é 

resultante da discriminação e da segregação. O sentimento de infelicidade decorre 

da aversão que a velhice inspira, por ser vista como um período de improdutividade 

e solidão. Muitos asilos incorporam a imagem do cárcere privado, onde são 

mantidas pessoas idosas em ambiente de maus tratos, casos denunciados pelo 

“SOS IDOSO” e divulgados pela imprensa falada e escrita. É um espaço 

absolutamente afastado do contato com o exterior, excludente da convivência e da 

aprendizagem humana, um confinamento entre iguais, dentro de um mesmo grupo 

fechado e estigmatizado pela pobreza, pela doença e pelo abandono.  

 

Felizmente, os idosos hígidos representam 80% do contingente de velhos, 

possuem capacidade funcional e se mantêm no ambiente familiar. Todavia estão 

sujeitos à violência do trânsito, da criminalidade, da falta de espaços públicos 

seguros e agradáveis, enquanto estão aptos a passear, a ir ao banco, a ir ao clube, 

a visitar a família, a levar uma vida normal, enfim, necessitando a rigor, de algum 

tipo de assistência. São uniformes as queixas no sentido de que se sentem mais 

expostos à violência, já que se tornam vítimas de seqüestros relâmpagos às portas  

das agências bancárias; revoltam-se contra o preconceito explícito, se, ao fazerem  

jus ao atendimento prioritário, não o recebem, sendo tratados nos estabelecimentos 
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públicos sem a devida atenção. 

 

Mesmo nos países ricos, os aposentados integram um grupo 

economicamente pobre, porquanto os maiores percentuais de idosos não percebem 

generosos benefícios, tendo em vista a implicação econômica em outros setores da 

vida nacional.  

 

Por elevado, o número de idosos requer a atenção especial das assistências 

social e de saúde que exigem grandes quantias para a implementação de serviços, 

realidade já experimentada nos países ricos que, se reproduzirá, certamente, em 

futuro próximo, nos países em desenvolvimento. 

 

A Constituição Federal de 1988 proscreve da ordem jurídica nacional a 

discriminação de qualquer sorte contra os direitos e liberdades de brasileiros e  

estrangeiros residentes no Brasil, na forma do art. 5º, referindo-se especificamente à 

condicionante de idade, no enunciado do art. 7º, verbis:  

 

Art. 5º - [...] 
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 
direitos e liberdades fundamentais; 
[...] 
Art. 7º – São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de 
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 
cor ou estado civil. 

 

Em vários dispositivos, estabelecem-se faculdades e direitos específicos aos 

cidadãos idosos que, no decurso do tempo, tencionam alterar o quadro 

discriminatório da imagem social do idoso, na seguinte ordem: 

 

a) as aposentadorias por invalidez, compulsória e voluntária (art. 40, § 1º, I, 

II, III); 
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b) a cobertura dos eventos da idade avançada pela previdência social, 

mediante contribuição (art.201, I); 

 

c) a assistência social aos necessitados, independentemente de 

contribuição à seguridade social, objetivando a proteção da velhice (art. 203, I); 

 

d) um salário mínimo de benefício mensal ao idoso que comprove não 

possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família 

(art. 203, V); 

 

e) o dever dos filhos maiores de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência   ou enfermidade (art. 229); 

 

f) o dever da família, da sociedade e do Estado de amparar as pessoas 

idosas, assegurando-lhes a participação na comunidade, a defesa da dignidade e do 

bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida; 

 

g) a execução dos programas de apoio aos idosos preferencialmente em 

seus lares (art. 203, § 1º).  

 

A Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994, significou um passo importante na 

solução dos problemas oriundos do envelhecimento da população brasileira, 

estabelecendo a política do idoso no território nacional.  

 

Impõe-se reconhecer que a Lei nº 8.842/94 estabeleceu como meta principal 

a autonomia, a integração e a participação dos idosos na sociedade, considerando 

como tal a pessoa maior de sessenta anos de idade. 

 

Confirmaram-se os princípios constitucionais da não discriminação do idoso 

a qualquer título e da responsabilidade conjunta da família, da sociedade e do 

Estado na gestão dos direitos de cidadania e na defesa da dignidade da velhice. 
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Reafirmou-se o empenho em acompanhar o processo de envelhecimento, 

reconhecendo-o como de interesse da sociedade em geral, por meio de informação, 

ao mesmo tempo em que se recomenda a observância das normas de proteção dos 

poderes públicos e da sociedade quando houver diferenças econômicas, sociais e 

regionais na aplicação da lei.  

 

Delimitaram-se as ações governamentais, além da competência de órgãos e 

entidades públicas para a implantação da política de apoio nas áreas da Saúde, da 

Educação, do Trabalho e Previdência Social, da Habitação e Urbanismo, da Cultura, 

da Justiça, do Esporte e do Lazer. A lei em questão foi regulamentada pelo Decreto 

nº 1.948, de 03 de julho de 1996.  

 

A legislação infraconstitucional de amparo aos idosos foi enriquecida pela 

promulgação da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) que 

manteve a diretriz da Lei nº 8.842/94, estabelecendo a competência dos Conselhos 

previstos naquele diploma legal para a fiscalização e avaliação da Política Nacional 

do Idoso, nas instâncias político-administrativas. 

 

A estrutura do Estatuto abrange diversas gamas de direitos, substantivos e 

instrumentais, que vêm dignificar as condições de vida dos idosos no país. Assegura 

a proteção integral do idoso, reconhecendo o envelhecimento como direito 

personalíssimo e a sua proteção um direito social. Outorga prioridade no 

atendimento ao idoso, na aquisição de imóvel, nos padrões adequados de habitação 

e transporte, melhorando as condições de vida na comunidade, e ainda na 

tramitação dos procedimentos judiciais em que sejam partes, em qualquer instância.                   

 

Ao Ministério Público foi conferida a titularidade para atuar nas funções de 

proteção da população idosa do país, nas hipóteses de violações, infrações e danos 

ao preceituado no Estatuto,  definindo as hipóteses de responsabilização civil e 

criminal dos atos pratiacados em detrimento do idoso.  
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Outro vetor importante diz respeito à terminologia de que está impregnada a 

nova lei, ora repudiando a discriminação (vocábulo freqüentemente utilizado nos 

diplomas internacionais), ora o preconceito e os danos praticados em desfavor dos 

beneficiários.  Especial relevo foi conferido pelo art. 55, § 4º, que prescreve sejam 

consideradas na aplicação de penalidades, a natureza, a gravidade da infração 

cometida, e os danos que dela provierem para o idoso.  

 

Em suma, ao estabelecer a tripartição da responsabilidade entre a família, a 

sociedade e o Estado, a Carta Magna brasileira consagrou o princípio da 

responsabilidade objetiva64, no propósito de proteger adequadamente os grupos 

titulares dos direitos fundamentais, relacionados no Título VIII, CapítuIo VII e VIII, da 

Ordem Econômica e Social, ou seja, as crianças, os adolescentes, os idosos. 

Também os índios desfrutam da especial proteção estatal. Nessas hipóteses, não 

cabe perquirir incisivamente a ocorrência de culpa ou aprofundar quais os efeitos 

dos prejuízos, posto que a imprescindibilidade da tutela prepondera, na necessidade 

de socorro aos titulares dos direitos, cuja posição natural é mais enfraquecida 

perante os demais membros da coletividade.  

 

A tendência mais moderna do Direito Privado determina a aplicação do 

instituto da responsabilidade civil objetiva como reparação ou compensação dos 

ilícitos perpetrados contra a pessoa física, em sua dimensão subjetiva ou 

patrimonial, facilitando inclusive o ingresso no Judiciário da parte com menor 

condição financeira de arcar com as despesas da demanda, como salienta  

LORENZETTI65:    
  
A teoria da responsabilidade civil vai abandonando 

progressivamente seu esquema básico voluntarista, para ser pensada 
como um problema de justa distribuição dos efeitos danosos. 

A imputação objetiva amplia o campo da reparação, de vez que 
não só aqueles que demonstrem a culpa podem obtê-la, mas também 

                                                           
64 A Constituição Portuguesa de 1976 influenciou, sem dúvida, o legislador constitucional brasileiro. Como 

ressalta Jorge Barcelar Gouveia, in As Constituições dos Estados Lusófonos. Aequitas Editorial Notícias, 
1993, p. 9: “A defesa dos direitos fundamentais é erigida a vicissiude autónoma e consagra-se genericamente 
o princípio da responsabilidade civil do Estado por violação dos direitos fundamentais.”. 

65 LORENZETTI,. Opus-cit. pp. 83-84. 
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aqueles que não estejam em condições de fazê-lo, seja por 
insuficiência de meios, ou porque tenham sido prejudicados por coisas 
ou atividades perigosas. 
 

 
E prossegue o renomado autor: 

 
    

O Direito Privado começa a interessar-se pelas conseqüências 
públicas das ações privadas, seu impacto sobre os demais indivíduos, 
sobre os bens públicos, e por isso confere status jurídico a bens que 
antes eram irrelevantes. 

Também interessam os grupos, porque sua atuação como 
contra-poderes sociais é sumamente importante na organização da 
sociedade.
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CAPÍTULO VI 
 

O USO PERMITIDO E O INDEVIDO DA IMAGEM 
 
6.1. A Imagem em Sua Expressão “Lato Sensu” 
  

A imagem não se circunscreve tão-somente ao corpo propriamente dito, 

compreende ainda a voz, as expressões corporais, o porte, os sentimentos 

exteriorizados na fisionomia, enfim as características pessoais do indivíduo. O 

conjunto desses elementos são considerados atributos da personalidade, gozam de 

exclusividade e servem como traços distintivos de individualização da pessoa 

humana, da coisa ou objeto material (res). 

 

Hermano Durval conceitua o direito à imagem como “ uma projeção da 

personalidade física (traços fisionômicos, corpo, atitudes, gestos, sorrisos, 

indumentária, etc) ou moral (honra, fama, reputação etc) do indivíduo (homens, 

mulheres, crianças ou bebê) no mundo exterior. 66 

 

A abrangência de seu objeto, do aspecto perceptivo ao imaterial, merece 

proteção jurídica integral, que propicia controvérsias em alguns exemplos práticos, 

ocorridos na atualidade. 

 

No magistério de MORAES67:  

 
 Não há como negar o valor espeificamente 
individualizador da imagem da pessoa no conjunto dos sinais 
que a distinguem das demais. A parência exterior, ou a forma 
corporal do homem, é, aliás, o primeiro e mais relevante  dado 
da identidade de qualquer indivíduo. Muito mais que o nome e 
outros  sinais acessórios distintivos do sujeito, a imagem 
individualiza naturalmente a  pessoa e dá forma concreta ao ser 
abstrato da personalidade. 

                                                           
66 DURVAL, Hermano. Direito à Imagem. São Paulo: Saraiva, 1998, p.105 
67 MORAES, Walter. Op. cit ,  p.72. 
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É certo que o corpo expressa a fisionomia e a composição da imagem 

alheia. Nesse passo, cumpre perquirir se a existência de uma deformidade ou de um 

traço particular de expressão física, explorados pela mídia em charges e figuração 

caricata, seja como desenho, escultura, fotografia, filme, televisão ou qualquer outra 

maneira de difusão da representação da figura humana, enseja a configuração do 

dano à imagem, abrindo espaço para a correspondente reparação.  

 

É KOHLER que leciona: “A reprodução pública da imagem humana é 

proibida, se ela resulta de modo anti-social, aflitivo ou degradante”68. 

 

O caso constitui ilícito cível, eqüivalendo à exploração mercantil, visto 

inexistir o consentimento do retratado à exposição de sua efígie. Mesmo que se 

sustente ser a referida exposição fruto de uma criação artística, o direito autoral não 

justifica a restrição do direito fundamental à integridade física e moral do cidadão. A 

prevalência do direito à imagem é reconhecida pela legislação internacional, em 

numerosos ordenamentos jurídicos, sobrepondo-se sobre qualquer outro direito 

individual (autoral, liberdade de informação, etc.). 

 

A forma corporal do homem é a primeira identificação do indivíduo. Embora 

a reprodução não autorizada não signifique lesão ao corpo, a exploração comercial 

produz, de início, devassa na intimidade do retratado. 

 

SERPA69 elucida a questão, nos precisos termos: 

 
Desde que se materializa uma certa imagem, aí então emerge 
o direito do efigiado, nos termos já examinados. Nesta área 
bem se situa, a caricatura humana. 
A caricatura projeta notadamente a imagem deformada. 
Consoante o dicionário da Real Academia Espanhola, a 
caricatura “é a figura ridícula em que se deforma a fisionomia e 
aspecto de alguma pessoa.  

                                                           
68 KOHLER Joseph. “Das eigenbild im recht”, RIDI, Revista Interamericana de Direito Intelectual, Revista dos 

Tribunais, 2 (2), 62, jul./dez, 1979).  
69 SERPA, José. Direito à imagem, à vida e à privacidade. Belém: Edições CEJUP, 1994, p. 65. 
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Alinha-se à mesma corrente ASSIS NETO70: 

 
Não se restringe, portanto, a representação do aspecto visual 
da pessoa pela arte da pintura, da escultura, do desenho, da 
fotografia, da figuração caricata ou decorativa, da reprodução 
em manequins e máscaras. Compreende, além, a imagem 
sonora da fonografia e da rádio difusão, e os gestos 
expressões dinâmicas da personalidade. A cinematografia e a 
televisão são formas de representação integral da figura 
humana. 

 

De acordo com a teoria sedimentada da responsabilidade civil, não há mais 

dúvida sobre a reparabilidade dos danos surgidos dessa exposição perniciosa, 

dependendo sua efetivação apenas da iniciativa do lesado. A caricatura e também o 

humor que implique em insinuação de comportamento desonroso de parte do 

efigiado não são considerados como limitações permitidas ao direito à imagem. 

 

No momento em que a pessoa exposta experimente o prejuízo, ou seja 

lesada em sua moral pela divulgação da reprodução, quer pela exposição 

desagradável ao público, quer pela degradação da imagem pelos meios de 

comunicação, originam-se a responsabilidade de ressarcimento e o direito creditício 

para o ofendido. Trata-se da hipótese adequada à aplicação do entendimento 

esposado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, o simples fato da 

violação do direito subjetivo é suficiente para a imposição do direito de reparar o 

dano, sem exigir a prova do prejuízo, posto que em sede de direito moral, este surge 

naturalmente do acontecimento do evento danoso.  

 

6.2. O Uso Lícito e o Indevido da Imagem  
 

Constitui faculdade inerente ao exercício do direito à imagem obter a 

proibição de imagens deformadas, das quais decorram impressões degradantes 

                                                           
70 RUI STOCO apud ASSIS NETO, op. cit., p. 142-143. 
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perante o público ou comprometam a boa fama do retratado. Nisso está a obrigação 

in natura, isto é, a obrigação de não fazer, de interromper o prosseguimento de ato 

ilícito, vindo a coexistir com a exigência judicial de uma compensação econômica 

correspondente aos prejuízos morais causados pela reprodução desautorizada. O 

que se reprova é a exposição pública e a comercialização em detrimento do direito à 

intimidade e à dignidade do ofendido pelos diversos meios técnicos de divulgação. 

 

Não é demais salientar que a utilização indevida da imagem alheia, há de ter 

como fator determinante a manifestação do consentimento ou ausência dela. O 

consentimento exterioriza a vontade do titular, levando-a ao conhecimento do 

público, mediante a palavra, os gestos e os sinais inequívocos de assentimento. 

Pode ocorrer de forma onerosa ou gratuita. O consentimento gratuito não exige 

retribuição; aquele dado a título oneroso pressupõe sempre contraprestação 

pecuniária. A retribuição varia dependendo da notoriedade, posição social, beleza, 

profissão, usos e costumes vigentes no domicílio do titular. A interpretação sobre o 

uso social, referido na Lei Orgânica de Proteção Civil espanhola, é igualmente livre e 

serve para distinguir as intromissões legítimas das ilegítimas em relação aos direitos 

de personalidade, dentre eles a imagem.71 

 

Cumpre sempre priorizar o assentimento expresso, evitando-se a forma 

tácita de anuência, levando-se em conta que a prática revela propiciarem o 

consentimento tácito os mais variados abusos. A anuência não manifesta equivale, 

in concreto, ao exercício não consentido. O debate é relevante, posto que o 

consentimento exclui a ilicitude do ato, podendo ser utilizado apenas para aqueles 

fins para os quais foi cofiado. Não implica renúncia ao direito à imagem, porém, 

autorização para que outros utilizem-se do direito, dentro dos limites estabelecidos 

pelo titular. O contrato de uso da imagem significa a privação do uso, apenas por 

este, nos casos em que permitir a utilização. Constituem-se espécies de limitações a 

                                                           
71 [...] Solución que se asemeja a la que proporciona el concepto genérico de “uso social” empleado por la Ley 

Orgánica de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 
para distinguir las intromisiones legítimas de las ilegítimas en cualquiera de los derechos de la personalidad 
protegidos. Azumerdi, Ana. Opus, cit. 
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característica da divulgação consentida (reprodução, publicação, inserção no 

comércio), a quantidade bem como a exclusividade da divulgação, a fixação da 

imagem proibida à divulgação, a divulgação em um determinado meio de 

comunicação, entre outras. 

 

A caracterização da disponibilidade do direito não retira, ao titular, a 

possibilidade de retratação ou revogação do consentimento. A doutrina dominante 

entende que o consentimento permissivo do uso da imagem por terceiros “pode ser 

retirado a qualquer tempo, como qualquer outra concessão de direito da 

personalidade, conforme sói acontecer nessa esfera.”72 

 

O Código Civil nos artigos 138 e 139, incisos I, II e III, ao dispor sobre os 

defeitos dos atos jurídicos, permite a respectiva anulação quando as declarações de 

vontade emanarem de erro substancial quanto à natureza do ato, do objeto principal 

da declaração ou de alguma das qualidades a ele essenciais. Considera-se, 

outrossim, passível de nulidade, a transmissão equivocada por instrumento ou 

interposta pessoa, nos mesmos casos em que a declaração direta for inválida, art. 

141, do mesmo diploma legal. 

 

As hipóteses, ora referidas, ocorrem na prática com muita freqüência. Os 

programas de auditório, divulgados em larga escala e em horários nobres pela 

televisão, veiculam comumente a imagem dos indivíduos. Enfatizam, sem critério ou 

ética, deformidades ou traços de aparência pessoal, sem o necessário conhecimento 

do envolvido, causando-lhe sérios transtornos supervenientes, sequer objeto de 

previsão anterior. A reprodução da imagem, acontece, via de regra, sem autorização 

(verbal ou por instrumento escrito) ou mediante noção imprecisa do interessado, 

sobre o ajuste diverso daquele inicialmente acordado, possibilitando o surgimento de 

efeitos nocivos, não só à auto-estima, mas ainda à consideração do ofendido em 

sociedade. Isso o legitima a requerer a compensação da lesão perpetrada em juízo.  

                                                           
72 KOHLER Joseph. “Das eigenbild im recht”, RIDI, Revista Interamericana de Direito Intelectual, Revista dos 

Tribunais, 2 (2), 62, jul./dez, 1979). 
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Outra norma de direito positivo de indiscutível amparo à exclusividade da 

utilização da imagem, e relevante instrumento para afastar eventuais danos é o 

artigo 143, da Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). Prescreve-se na norma, veto à divulgação, total ou parcial, do 

nome, ações, condutas ou documentos judiciais, policiais e administrativos 

relacionados a crianças e a adolescentes a quem se atribua a prática de atos 

infracionais. Quem descumprir o mandamento, ficará sujeito à condenação de multa, 

sanção de ordem civil, aplicada em dobro no caso de reincidência, nos termos do 

art. 247 da lei especial codificada. 

 

No magistério abalizado de NOGUEIRA73:  

 
A conveniência em não permitir a divulgação de certos crimes é 
justamente a repercussão no meio social, o que pode causar 
sérios danos à tranqüilidade pública, bem como uma ofensa ao 
decoro e à moralidade, pois submeter alguém à execração 
pública, antes de ser julgado, constitui verdadeiro atentado a 
sua imagem. É comum haver grande publicidade na fase do 
inquérito, que deveria ser sigiloso, e depois não se saber o seu 
resultado, pois a fase policial que deveria ser pública, passa a 
contar com o interesse, inclusive da imprensa. 

 

O renomado mestre prossegue salientando que o fato, em tese delituoso, 

envolvendo menores, pode ser divulgado, desde que se omitam nome, pseudônimo, 

endereço ou outros dados que possam servir à proibida identificação, com o escopo 

de resguardar o menor da publicidade nociva e eliminar a possibilidade de torná-lo 

alvo de atos de violência. 

 

A regra geral é de que a captação da imagem não consentida implica 

sempre o uso anormal da imagem alheia e seus direitos morais exigem tutela e 

respeito. O consentimento funciona como o primeiro instrumento de tutela do direito 

à imagem, no teor da norma matriz do artigo 186 do Código Civil, das leis esparsas 

protetivas e, sobretudo, do comando supralegal do artigo 5º, da Carta Magna. 
                                                           
73 NOGUEIRA, Paulo Lúcio. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 

201. 
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Não obstante ocupar um patamar considerável na hierarquia dos direitos 

individuais, o direito à imagem não se apresenta ilimitado. Encontra sua delimitação 

nos interesses de ordem pública da segurança e da Justiça, cultural, histórica e 

social de informação, de acordo com a interpretação sistemática do ordenamento 

jurídico nacional e numerosas normas específicas de legislação internacional. 

 

Na Itália e em Portugal, as limitações ao direito à imagem estão expressas 

em lei e referem-se ao exercício de função pública, notoriedade do titular e 

destinação específica, ou seja, a captação e ou divulgação da imagem devem 

atender às finalidades científicas e culturais. 

 

A exposição da imagem do indivíduo público, inicialmente lícita, perde esta 

qualidade quando passa a focalizar situações de sua vida privada. Para manter a 

legitimidade da exposição, é necessária a prévia autorização do titular. Prevalece, no 

caso, o interesse da informação restrita à atividade profissional. 

 

Nas hipóteses de terrorismo e de violência interna ou externa, as 

organizações policiais e a Justiça estão autorizadas a publicar a fotografia de 

delinqüentes perigosos para o efeito de fazer cumprir seus mandados de prisão 

preventiva. Por oportuno, é dever do Estado informar, de maneira direta ou indireta, 

pelos meios de divulgação (empresas concessionárias, permissionárias ou 

autorizadas), casos como a disseminação proposital de moléstias, sobretudo as 

mais graves como a AIDS, por indivíduos contaminados, no intuito de evitar-se a 

disseminação da doença. 

 

Quando se confrontam imagem e interesse de ordem erudita e histórica, a 

legislação específica contemporânea estimula a produção de imagens de 

personagens ilustres, artísticas ou do meio intelectual na tiragem de livros didáticos 

e científicos. É certo, porém, que o uso da imagem originalmente destinado à 

reprodução em revista cultural não se equipara à publicação realizada em periódicos 

de pequena tiragem e de nenhuma repercussão nos meios culturais, representando 
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a utilização indevida da imagem de terceiros74. 

 

A relevância do interesse social do direito de informação deflui do 

mandamento constitucional inserto no art. 5º, da Carta Política, que permite ao 

cidadão conhecer a vida e as obras de figuras de reconhecida notoriedade como 

estadistas, desportistas, políticos, cientistas, artistas, inventores, benfeitores da 

humanidade, no intuito de elucidar e formar opinião de suas posturas e das reais 

contribuições para o progresso da sociedade. 

 

Há elucidação de que o interesse público prevalece sobre o privado, apenas 

estando as pessoas de vida pública no exercício de seus misteres, na respectiva 

atuação profissional ou encargo público. Não se cuida de desconhecer o fascínio do 

público pelos seus ídolos, entretanto, é prudente lembrar que inexiste autorização 

para a exposição da imagem das pessoas públicas no transcorrer de sua vida 

privada. 

 

Sob o pálio do interesse da comunicação social, o direito individual de 

imagem não se considera violado, quando projetada no plano informativo de 

catástrofes, epidemias, terremotos; quando a fotografia de pessoas não pode ser 

afastada no momento do natural registro dos fatos a serem noticiados. Idêntica 

situação ocorre com a captação de imagens de pessoas presentes a solenidades 

públicas de repercussão social, tais como cerimônias religiosas, cívicas, convenções 

privativas, reuniões oficiais, em suma, atos ocorridos e celebrados em público. “Na 

publicidade institucional, isto é, aquela que procura divulgar eventos, e não imagens 

de pessoas, não se configura a violação do direito à imagem” (RT 556/178). 

                                                           
74 Observa Décio Xavier Gama, in Direito Autoral, Reproduções da Obra. A Gravação de Imagem e Voz do 

Entrevistado. Proteção.Revista da EMERJ, v. 2, n.8, 1999, p. 37, que quando o entrevistado não revela 
interesse em rever o texto “não pode pairar dúvida sobre a aquiescência do entrvistado em permitir que sua 
fala, seja o conteúdo, sejam sua voz e imagem, passem a constituir acervo histórico-cultural da entidade, 
disponível para consulta e utilização por seus consulentes ou visitadores”. Em sua opinião, não estando a 
imagem e a voz associadas a qualquer atuação do depoente e nem a direito autoral seu, não há qualquer ilícito 
contra a imagem ou a eventual direito autoral. 
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O Direito Comparado (institutos compreendidos nas leis portuguesa, 

húngara, argentina, polonesa, alemã, entre outras nacionalidades) fornece a diretriz 

de que há prejuízo moral, e por conseqüência, dano do titular do direito individual 

quando a publicação contenha intenção comercial. Esta é a realidade mais 

freqüente, haja vista que a publicação efetivada pelos órgãos de comunicação de 

massa visa não exclusivamente a informar, mas muitas vezes está diretamente 

ligada ao aumento de vendagem das matérias veiculadas pelas agências 

noticiadoras, no propósito de auferir lucro. 

 

Atualmente, a mídia encarrega-se de promover novos heróis, de celebrizar 

pessoas que, necessariamente, não integravam o rol dos famosos, alargando o 

conceito de “notoriedade” elaborado outrora. É o caso de ocupantes de cargos 

públicos, jornalistas, empresários, enfim, daqueles inclusos na listagem dos 

indivíduos comuns que, por qualquer motivo, foram notícia ou permaneceram em 

contato com a televisão, tendo sido são usados pela publicidade para despertar o 

interesse do público em geral. Constata-se um interesse que, todavia, não justifica a 

exposição das pessoas em qualquer situação. Cumpre mencionar o exemplo feliz 

lembrado por SEVERO,75 no sentido de que deve ser respeitado o sujeito e jamais 

tolerada a intromissão publicitária de possível reprodução da imagem de banhistas 

na praia, sem que a divulgação tenha sida autorizada, previamente, pelos 

fotografados ou filmados. 

 

O Judiciário brasileiro tem reconhecido a autonomia do direito e a reparação 

do dano à imagem, em numerosos julgados. Cita-se a Ap. 5.216/91 – 5ª C, j.24-3-92, 

rel. Des. Sérgio Mariano. O Acórdão encontra-se assim ementado:  

 
Artista que, sem as duas pernas, é entrevistado, tendo 
solicitado à  reportagem que não expusesse seu defeito 
físico, não sendo atendido, faz jus  a indenização por danos 
morais e por ofensa à imagem. 

 

                                                           
75 SEVERO, Sérgio. Os Danos Extrapatrimoniais. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 138. 
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A Câmara adotou a fundamentação do relator, expressa nestes termos: 
 

 Mantém-se a douta sentença apelada. São sem dúvida mais 
confiáveis os depoimentos das testemunhas arroladas pelo 
autor, uma vez que as testemunhas da ré são a autora da 
reportagem e o fotógrafo que a acompanhou, interessados no 
desfecha da demanda. As testemunhas arroladas pelo autor, 
eram todas artistas do elenco da peça que ele dirigia, as quais 
se encontravam em sua casa para um ensaio. De acordo com 
os depoimentos daquelas testemunhas é verídica a advertência 
do finado autor para que não fosse divulgado seu defeito físico, 
que ele ocultava do público. O humorista C.A., de cujo 
programa “E.P.R.” participava o falecido autor, na declaração 
de fls., afirma que, para ocultar seu defeito físico era ele 
introduzido em cena pelos fundos do palco e ficava em tal 
posição que ocultava a amputação das pernas. Tal demonstra 
que ele não queria divuçlgar sua desgraça. A apelante, porém, 
divulgou seu defeito físico, com chamada e fotografia na capa. 
O fato de não constar da fita gravada a recomendação é óbvio: 
foi ela feita antes da gravação. A indenização foi corretamente 
deixada para a liquidação da sentença. Ocorreram danos 
morais indenizáveis. Também a imagem do falecido 
demandante sofreu restrições. Queria ele parecer um homem 
íntegro e se divulgou um homem alejado”. Agora não há dúvida 
sobre o ressarcimento por dano à imagem previsto no n.V do 
art. 5º da CF.76 

 

Configura-se dano a divulgação da imagem de mero suspeito de um crime, 

ainda não condenado, promovida a exposição pública do acusado e de sua família, 

sem a necessária confirmação da autoria imputada. O ilícito decorre do 

descumprimento das normas constitucionais inseridas no art. 5º, XLV e LVII, que 

rezam:  “nenhuma pena passará da pessoa do condenado e  ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. 

 

Por outro lado, saliente-se a evolução do tema que implica no 

posicionamento jurisprudencial de reconhecer o dano à imagem perpetrado contra 

cidadãos de nenhuma notoriedade nos meios publicitários. Ilustra bem a espécie o 

julgado proferido na Apelação Cível nº 214.323-1-SP, 77pela 4ª Câmara Cível do 

                                                           
76 In. O Dano Moral e sua Interpretação Jurisprudencial. Luiz Antonio Rizzatto Nunes e Mirella D’Angelo 

Caldeira. São Paulo: Saraiva, 1999,  p. 793. 
77 Idem, p. 799. 
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Tribunal de Justiça de São Paulo, em 05 de agosto de 1994 que, em sua 

fundamentação afirma:  

 
Nem se pode aceitar o argumento de que o autor não seja 
pessoa notoriamente conhecida, pois a lei não toma em 
consideração apenas tal circunstância, mesmo porque o nome 
da pessoa, parte integrante de sua personalidade, é de 
natureza individual, particular, mas também sob proteção. E, 
ainda não seja nacionalmente conhecido o autor, é um 
profissional conhecido nas atividades ligadas ao Direito, e, 
exatametne pela sua dignidade pessoal e pela tradição do 
nome da família, pautou sua formação pela conduta séria, 
merecendo resguardo e proteção. 

(...) 

Trata-se, portanto, ao contrário do que sustentam as rés, em 
argumento aconhido pela sentença, não de proteger o autor, 
como figura pública, mas como cidadão comum, relacionado 
com seus semelhantes, com as pessoas ligadas ao seu meio, 
ao seu convívio, na sua individualidade, que importa em não 
ser levado à ribalta contra sua própria vontade.78 

 

No início da década passada, a imprensa falada e escrita noticiou o caso de 

um diretor de escola que, após intenso bombardeio de notícias na televisão acerca 

da sua responsabilidade por fato ilícito, perdeu tudo o que tinha e estava passando 

necessidades com a família, já que sem emprego estava. Devido aos insultos que 

ouvia, foi obrigado a residir em outra cidade. Posteriormente, o culpado pela 

imputação confessou a autoria. É o típico exemplo da utilização nociva da imagem, 

sem o consentimento do ofendido, acarretando dano indenizável a pessoas 

desconhecidas, mas que detêm o direito personalíssimo de não serem expostas, 

inclusive à execração pública. 

 

O sensacionalismo exagerado com que são divulgados fatos supostamente 

ilícitos pelos órgãos de comunicação de massa, veiculando cenas chocantes a 

milhões de lares brasileiros e provocando revolta na opinião pública, é prejudicial a 

todos, aos supostos infratores e à toda a comunidade, dado que estimula o 



 

 

139

crescimento da violência em pessoas propensas ao cometimento de atos 

infracionais, inclusive atingindo faixas etárias em que o desenvolvimento mental fica 

danificado por informações nocivas à paz social. 

 

Faz-se necessária uma reflexão, mais do que nunca, cuidadosa, acerca da 

utilidade de tal divulgação, sobrepesando o lado negativo e priorizando os valores 

éticos. 

 

Comentando a eticidade, o mestre Miguel REALE79 afirma:  

 
Não obstante os méritos desses valores técnicos, não 

era possível deixar de reconhecer, em nossos dias, a 
indeclinável participação dos valores éticos no ordenamento 
jurídico, sem abandono, é claro, das conquistas da técnica 
jurídica, que com aqueles deve se compatibilizar. 

 
 

6.3. O Uso Indevido da Própria Imagem  
 

A Constituição Federal em seu art. 37, inciso XXI, 1º, veda a publicidade 

oficial que promova o agente público. A Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992,  

particularmente no art. 12, incisos I, II e III, que estabelece sanções civis ao agente 

público nos casos da prática de ilícito no exercício do cargo, veio implementar o 

comando do art. 37, inciso XXI, 4º, da norma constitucional que prescreve para os 

atos de improbidade administrativa a suspensão dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, sem 

prejuízo da ação penal cabível. Cuida-se da reprodução indevida da imagem, 

vedada por disposição constitucional e legal, independentemente do consentimento 

do interessado. O art. 9º, em seus incisos I e XII, veda a publicidade oficial auto-

promocional e o presente publicitário. 

SANTOS80 explica:  

                                                                                                                                                                                     
78 Ibidem, p. 80l. 
79 Segundo Miguel Reale, três são os princípios que informam o novo Código Civil, a saber: a eticidade, a 

operabilidade e a sociabilidade. 
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No primeiro caso, o agente aproveita-se da publicidade pública 
para se autopromover, acrescentando o seu nome, a sua 
imagem ou qualquer símbolo que o identifique pessoalmente, 
em vez de tão –somente cumprir o disposto na norma 
constitucional. Aproveita-se da propaganda oficial custeada 
pelo erário para tirar proveito pessoal ilegal, enriquecendo-se 
ilicitamente, porquanto deixou de pagar de seu bolso pela 
autopromoção, aproveitando-se do exercício de cargo público. 

 

Os custos da publicidade a cargo do erário responsabiliza o agente sob o 

rótulo da improbidade administrativa.  

 

O denominado presente público configura-se quando o servidor aceita o 

custeio da publicidade autopromocional mediante recursos privados de quem tem 

interesse, direto e indireto, capaz de ser atingido ou amparado por ação ou omissão 

decorrentes do exercício das suas atribuições de agente público. Para a 

configuração do ilícito, é indispensável a aceitação do presente por parte do servidor 

público ou por outrem a a ele vinculado.  

 

O interesse geral sobre as notícias que envolvem os funcionários dos entes 

públicos é uma característica do sistema republicano e democrático de governo. Os 

servidores públicos de maior envergadura na hierarquia administrativa sujeitam-se 

diariamente às mais variadas críticas no desempenho de seus misteres, a exemplo 

do que ocorre com os políticos, no exercício popular de controle das funções do 

cargo público, exercidas na esfera de poder que diz respeito aos interesses da 

comunidade. 

 

A fiscalização da atuação administrativa serve como instrumento de controle 

dos atos de governo. A título exemplificativo, é possível a avaliação da 

compatibilidade dos bens integrantes do patrimônio de tais serventuários com os 

vencimentos efetivamente pagos pelos cofres públicos, mediante dados divulgados 

                                                                                                                                                                                     
80 SANTOS, Calos Frederico Brito dos. Publicidade Autopromocional de Agente Público. in Correio 

Braziliense, Caderno Direito e Justiça, p. 4, 15.05.2000. 
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pela imprensa. Não raras vezes é detectada a prática da corrupção e do 

enriquecimento ilícito, evidenciada pelo descompasso entre os valores salariais 

percebidos e as viagens internacionais realizadas, os imóveis comprados, os 

dispêndios com bens suplérfluos, entre outros elementos exteriores de riqueza. 
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CONCLUSÃO 
 

O direito à imagem sempre esteve vinculado ao desenvolvimento e à 

proteção de outros direitos decorrentes do reconhecimento da dignidade humana. 

 

A lesão perpetrada neste âmbito obteve, assim, a reprovabilidade inserida 

na obrigação de se ressarcirem os danos decorrentes do ilícito, historicamente 

enquadrado e confundido na categoria dos danos materiais. 

 

A evolução do conceito de direito autônomo, conquistado graças à 

inteligência progressiva da doutrina e jurisprudência, resultou na concepção 

moderna de que a configuração do dano, via de regra, prescinde da indagação 

aprofundada das circunstâncias da exposição da imagem, quando não autorizada 

pelo interessado. 

 

Em decorrência desta autonomia, a reparação do dano à imagem pode ser 

exigida do infrator, por possuir o respectivo direito violado eficácia erga omnes, além 

de ser inalienável, intransmissível e exigível, conforme a mais ampla disposição do 

titular do direito (incluídos na categoria de direitos potestativos). 

 

As limitações oriundas da prevalência do interesse público da informação e 

de divulgação da cultura científica, para o efeito de configuração do ilícito moral e do 

exercício da proteção da imagem, ora sob análise, indiscutivelmente representam 

um mecanismo de pesos e contrapesos, mais não devem constituir óbice 

intransponível à interpretação constitucional e legal ampliada que o instituto admite. 

 

A imagem, de início vinculada quase que exclusivamente à exposição pela 

mídia, começa a ser encarada como atributo do homem comum, que não se 

identifica aos artistas, aos jogadores, aos atores de televisão, mas também faz jus 

ao respeito pessoal que a comunidade lhe deve. No mesmo plano evolutivo, a 

imagem passa a ser vista em seu aspecto social, posto que o indivíduo está inserido 
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numa convivência múltipla entre iguais de sua espécie, em que o bem-estar de um 

repousa fundamentalmente na consideração e afeto do grupo que ele integra. 

 

Devido ao conteúdo moral, extrapolando a personalidade física do indivíduo, 

cada vez mais, encontra-se reconhecida a imagem relativa à pessoa jurídica, com o 

direito a ser tutelada e protegida pelo Judiciário. 

 

Tendo em vista que a grande discussão quanto à responsabilidade civil 

cinge-se ao ressarcimento in totum dos prejuízos sofridos pelo ato ilícito, nas 

indenizações arbitradas pelo julgador, percebe-se, recentemente, uma tendência 

jurisprudencial, apoiada pela doutrina, de favorecimento à vítima. 

 

Em nossos dias, a teoria da responsabilidade civil vem sendo utilizada para 

a proteção dos bens da coletividade como um todo, ou de valores reconhecidos 

como relevantes no ordenamento jurídico nacional. Assim, ocorre a propagação de 

seus efeitos, da conceituação à efetiva reparação da lesão, sobre os mais diferentes 

campos do estudo jurídico, desde que ocorra a alteração da esfera jurídica de 

alguém em conseqüência de dano praticado, exigindo a restauração do equilíbrio 

afetado ou a compensação da dor experimentada. Embora os danos morais não 

sejam susceptíveis de mensuração econômica strictu sensu, a concepção de que os 

seus efeitos ou reflexos são amplamente quantificáveis pela valoração pecuniária 

pacifica-se nos meios jurídicos.  

 

Com o advento da Lei Maior, resta induvidoso não haver diferença entre as 

diversas espécies de dano, porquanto todas elas remetem à idêntica conseqüência 

da transgressão de um dever jurídico expressa na obrigação de indenizar. A diretriz 

constitucional, é bom frisar, é a da reparabilidade do dano, inclusive o de índole 

moral, que alcança todos os ramos do Direito. É a própria Constituição, no art. 5º, 

incisos V e X, que prescreve a reparabilidade dos danos material, moral ou à 

imagem. Os doutrinadores vêm externando opinião no sentido de que a honra, o 

nome, a identidade pessoal e a imagem são direitos independentes da 
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personalidade. A última, pela diversidade de casos que alberga, comporta de 

imediato uma ordenação legal específica, na qualidade de direito autônomo, incluso 

no rol dos direitos individuais, implementando o mandamento da Carta Política da 

mais ampla obrigatoriedade de reparação. 

 

A proteção do direito à imagem não se restringe ao âmbito das relações 

cíveis. A reparabilidade do dano, daí decorrente, encontra amparo no Código Penal, 

sob o rótulo dos ilícitos contra a honra, a injúria, a difamação e a violação de 

documentos. Aguarda-se que o legislador ordinário realize as devidas adaptações, 

incluindo na legislação penal consolidada, a previsão específica do delito contra a 

imagem, sancionando as condutas violadoras do direito e permitindo a maior 

consolidação da liberdade constitucional. 

 

A  Carta Política brasileira também alberga os titulares do direito à imagem 

contra os danos originados do preconceito e da discriminação, estabelecendo a 

tutela preventiva contra os danos decorrentes do repúdio pela aparência física 

individual ou de grupos sociais, como crianças, idosos, silvículas, deficientes e 

negros. Como paradigma para o Direito Brasileiro, a Declaração dos Direitos do 

Homem funciona como código ético e moral de conduta dos países comprometidos 

com a causa universal dos direitos humanos, servindo de fundamento para os 

diplomas constitucionais democráticos contemporâneos e estabelecendo um 

conjunto de direitos inderrogáveis à dignidade humana, entre os quais distingue-se o 

princípio da não discriminação entre os homens. É incontestável o caráter inovador 

do primeiro instrumento jurídico a prever os direitos específicos de algumas 

categorias de indivíduos, como as crianças e os velhos. 

 

Os grupos mais atingidos pelos problemas oriundos do subdesenvolvimento, 

a infância e a velhice no Brasil enfrentam os danos contra a imagem, perfazendo um 

círculo que se repete e se consolida - caracterizado pela desintegração familiar, pela 

exploração no mercado de trabalho e pela precariedade da saúde - resultando no 

afastamento desses membros das melhores oportunidades da vida social.  
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No intuito de minorar os danos oriundos do preconceito e da discriminação 

que atingem os grupos menos favorecidos na visão da comunidade social, a 

Constituição designou a família como célula mater da nação brasileira. Conferiu 

especial proteção do Estado a cada um de seus membros no âmbito das relações 

familiares. Ampliou os direitos à educação e ao ensino, à saúde, ao atendimento 

especializado dos portadores de deficiência física, à assistência e à previdência 

sociais; consagrou-se a proibição de diferença de salários pela discriminação de 

idade. Ao Estado foi atribuída a intervenção nas situações de anormalidade: 

abandono, doença, marginalidade e encarceramento dos menores e dos idosos.  

 

A legislação infraconstitucional também protege os menores, destacando-se 

a especial posição do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) que contém 

disposições impositivas para a aplicação de medidas não privativas da liberdade ao 

adolescente, como a advertência, a reparação do dano, a prestação de serviços à 

comunidade e a internação em estabelecimento educacional, evitando-se o mais 

possível a segregação e as conseqüências funestas do encarceramento, que 

repercutem no aprofundamento do preconceito e na consolidação da imagem 

negativa das crianças brasileiras. 

 

Convém salientar que o Estatuto efetivou a criminalização de condutas 

omissivas médicas e administrativas contrárias aos direitos das crianças e de 

incentivo às práticas de atividade sexual ilegal, repudiando a programação 

pornográfica ou obscena, a fotografia e a publicação de imagens de sexo explícito. 

Enfim, procurou evitar a exploração sexual e os abusos à saúde sexual e reprodutiva 

infantil, protegendo diretamente a imagem física e social dos menores. 

 

A qualidade técnico-jurídica do Estatuto da Criança e do Adolescente (EAC) 

é reconhecida internacionalmente, e a sua contribuição relevante prestada à tutela 

da imagem não se discute. As falhas de implementação normativa repousam nas 

insuficiências estruturais da sociedade brasileira que ainda não atingiu um patamar 

aceitável de desenvolvimento social e cultural. 
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No que concerne ao tratamento conferido aos maiores de sessenta anos, o 

advento do Estatuto do Idoso veio suprir muitas lacunas existentes no ordenamento 

jurídico, a nível infraconstitucional, atribuindo ao envelhecimento a qualificação de 

direito personalíssimo e a sua proteção um direito social. Valorizou a preservação da 

imagem como direito ao respeito conferido ao idoso e proibiu a discriminação de 

qualquer pessoa por motivo de idade. Criminalizou condutas que podem vir a 

constituir dano à imagem, originárias de maus-tratos aos idosos e violadoras da 

integridade física, psíquica e moral dos mais velhos. 

 

Modernamente, a complexidade das relações sociais, oriundas das 

transformações tecnológicas, históricas e culturais, permitem diversas violações de 

direito que não podem ser entendidas numerus clausurus, passíveis de representar 

dano à imagem, quebrando a paz social e propiciando um modelo aberto sujeito ao 

estudo e à normatização; ensejam o ressarcimento das lesões. Daí resultam a 

transformação e a consolidação da proteção jurídica da imagem como direito 

individual personalíssimo. 

 

No aperfeiçoamento da garantia da imagem, o Direito brasileiro permite o 

ajuizamento de demandas na defesa de direitos lesionados, desde que haja 

interesse econômico e (ou) moral do ofendido. 

 

A instrumentalidade efetiva comporta a interposição de ação declaratória e 

medidas cautelares que visem à imediata suspensão dos atos atentatórios, bem 

como a cumulatividade com a ação de perdas e danos, a simultânea condenação 

em pecúnia e a obrigação de fazer e de não fazer. 

 

Embora a jurisprudência majoritária tenha se orientado sempre no caminho 

acertado do reconhecimento do dano à imagem, em sua acepção mais ampla, faz-se 

necessário ainda que as decisões judiciais traduzam uma firme atuação no que 

concerne à fixação do “quantum” devido, fator decisivo na consolidação, em termos 

práticos, do direito teoricamente assegurado na legislação pátria, no patamar 
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constitucional e legal. 

 

A aferição da lesão como dano à imagem, de per si, afasta agravos de 

pequena repercussão, porque está vinculada ao cometimento das infrações 

perpetradas por pessoas que exerçam uma parcela de poder sobre o ofendido (caso 

do empregador sobre o empregado e do agente público sobre o subordinado), da 

imprensa que detém um poderio econômico considerável, ou mesmo da violação do 

direito por agente particular contra a pessoa natural ou jurídica (nesta última 

hipótese a formação cultural do lesante indica a existência de posses materiais que 

lhe permitam arcar com as conseqüências econômicas do ilícito) e aponta no sentido 

de que o ato indevido contra a  imagem não é executado por pessoas desprovidas 

de capacidade financeira, cumprindo levar em consideração esta última, quando da 

fixação do montante devido.  

 

A verba arbitrada, como compensatória do dano, a par de possibilitar a 

satisfação patrimonial do lesado, deve contribuir para a composição da ofensa 

realizada contra o direito de personalidade do tutelado. Isto só ocorre quando a 

condenação em pecúnia funcionar como fator de desestímulo da prática proibida. É 

imprescindível não só evitar o enriquecimento ilícito, mas também o desmerecimento 

da ofensa, uma vez que se difunde a injustiça com a fixação de indenizações 

insignificantes. 

 

 Nesta concepção reside a teoria da dupla natureza da responsabilidade 

civil, adotada pelo Direito Brasileiro, cuja função principal é a compensação, 

comportando uma função secundária de caráter preventivo de práticas proscritas e 

alinhando-se na corrente majoritária e promotora da maior efetividade da reparação, 

albergada pela legislação moderna internacional. 

 

Há que se salientar a opção introduzida pela Lei 9.099/95, no seu artigo 3º, 

inciso I, relativa ao ajuizamento da ação compensatória por dano moral perante os 

juizados cíveis, na hipótese de o valor da causa não exceder a quarenta vezes o 
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salário mínimo vigente, já que tal prática representa uma sensível contribuição para 

o aperfeiçoamento do direito do autor, beneficiário de uma prestação jurisdicional 

mais célere.  

 
No propósito de atingir-se a mais completa evolução do instituto, os 

estudiosos do assunto salientam, com acerto, a importância da contribuição a ser 

dada pela reunião dos variados dispositivos esparsos e dos entendimentos 

jurisprudenciais aplicáveis, em uma única lei cuja elaboração está a cargo do Poder 

Legislativo.  

 
A promulgação da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002, publicada no 

DOU de 11 de Janeiro de 2002, o novo Código Civil, vem acrescentar a força 

normativa da codificação civil, mediante a inserção da modalidade do dano à 

imagem, na faceta de dano moral, à eficácia sancionatória da lesão indenizável. 

 
Do Poder Executivo, espera-se a observância integral e espontânea das 

normas protecionistas da imagem do cidadão comum quando violada pelos agentes 

públicos; a repressão do uso indevido da imagem de seus próprios agentes, 

segundo previsão legal e, ainda, o imediato cumprimento das decisões judiciais que 

reconheçam os direitos em questão. 

 
Por fim, no nível de Poder Judiciário, o contributo para o aperfeiçoamento da 

tutela do direito à imagem reside na plena conscientização da magistratura nacional 

acerca da tutela da pessoa humana, razão de ser do Direito, visto o juiz exercer um 

papel de fundamental importância na aplicação da eqüidade norteadora dos 

julgamentos e mantenedora do equilíbrio entre a lesão e a compensação real. 

Agindo assim, estará desempenhando a função preventiva da reparação, ao 

estabelecer uma condenação compatível para evitarem-se novas infrações, 

garantindo a convivência harmoniosa do indivíduo na sociedade. Dessa maneira, 

estar-se-á implementando a teoria da responsabilidade civil, principal instrumento da 

responsabilidade jurídica, sinônimo de substrato ideológico, legal e moral, da vida 

em sociedade e recurso último dos limites da cidadania. 
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