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Direito de Imagem                                            

O direito de imagem é protegido pelo artigo 5o, inciso X da Constituição Federal, que o inseriu no 
rol dos direitos e garantias fundamentais, prevendo indenização para o caso de sua violação. 
 
O Código Civil também traz regras sobre o direito de imagem e o classifica como um direito da 
personalidade. Em seu artigo 20, o mencionado diploma, dentre outras disposições, veda a 
exposição ou utilização da imagem de alguém sem permissão, caso o uso indevido atinja sua 
honra, boa-fama, respeito ou se destine a fins comerciais. Contudo, há situações nas quais o 
uso da imagem independe de autorização, quando, por exemplo, for necessário à administração 
da justiça ou à manutenção da ordem pública. 
  
Em casos mais graves, o uso indevido de imagem pode ser considerado crime, como previsto 
no artigo 218-C do Código Penal, que considera ilícito penal a disponibilização ou divulgação de 
fotos, vídeo ou imagem de cenas de sexo, nudez ou pornografia, sem consentimento da vítima. 
  
Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, se o fato não constitui crime mais grave (Incluído 
pela Lei nº 13.718, de 2018). 
  
© Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT 

_______________________________________________________________ 
 

 

A Polícia Civil do RJ abriu uma nova investigação para apurar mais um caso de 

um vídeo na internet no qual são feitos comentários sobre o corpo de uma mulher 

que se exercitava na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. A gravação 

foi realizada em julho, sem o consentimento da vítima e sem que ela 

percebesse a ação.  
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Questão 1 – Atualmente, a preocupação com o peso e a aparência física  são 

de grande importância na sociedade, particularmente na população adolescente. 

Tais preocupações podem desencadear ansiedade e desconforto, ou mesmo, 

evitamento de situações sociais em que a imagem corporal possa estar exposta.  

Em nossa apostila (link abaixo), foram apresentados distúrbios que a 

preocupação exacerbada com a auto percepção da imagem corporal podem 

causar. A exposição indevida da imagem corporal, além de afetar a honra e 

trazer problemas emocionais, certamente pode gerar ou agravar tais distúrbios 

relacionados à imagem corporal. 

http://www.cp2.g12.br/blog/saocristovao2/files/2022/05/Apostila-nata%C3%A7%C3%A3o-6-ano.pdf 

Quais foram estes distúrbios citados na apostila? Pesquise e explique pelo 

menos 2 deles.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Questão 2 – Na página anterior, foram apresentadas informações e uma 

reportagem acerca da exposição indevida da imagem. Por que não devemos 

compartilhar fotos e vídeos sem autorização das pessoas que aparecem nas 

imagens?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Questão 3 – Como vocês se sentiriam caso compartilhassem imagens que 

exponha seus corpos sem autorização? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

http://www.cp2.g12.br/blog/saocristovao2/files/2022/05/Apostila-nata%C3%A7%C3%A3o-6-ano.pdf

