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NOTÍCIAS 

Reportagem jornalística. Divulgação de imagem sem 

autorização. Repercussão social. Direito à memória. Prévia 

autorização. 

Por Álvaro Mayrink 

 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que “É inexigível a autorização 

prévia para a divulgação de imagem vinculada a fato histórico de 

repercussão social”. Assim, “Ao resgatar da memória coletiva um fato 

histórico de repercussão social, a atividade jornalística reforça a 

promessa em sociedade de que é necessário superar, em todos os 

tempos, a injustiça e a intolerância, contra os riscos do esquecimento 

dos valores fundamentais da coletividade”. E, conclui “Eventual 

abuso na transmissão do fato, cometido entre outras formas, por 

meio de um desvirtuado destaque da intimidade da vítima ou do 

agressor, deve ser objeto de controle sancionador. A razão jurídica 

que atribui ao portador da informação uma sanção, entretanto, está 

vinculada ao abuso do direito e não à restituição do fato histórico”. 

A posição do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “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 

consequência do uso, se ofensivo ou não” (STJ, EREsp 230.268/SP, 

2ª S., rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 11.12.2002). E, ainda, 

“Nos moldes da uníssona jurisprudência desta Corte, ‘a ofensa ao 

direito à imagem materializa-se com a mera utilização da imagem 

sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não 

viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo 

exibido seja capaz de individualizar o ofendido’” (STJ, AgRg no 

EREsp 1.235.926/SP, 2ª S., rel. Min. Raul Araújo, j. 9.10.2013).  

O Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático, decidiu que 

“Para a reparação do dano moral não se exige a ocorrência de ofensa 

à reputação do indivíduo. O que acontece é que, de regra, a 
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publicação da fotografia de alguém, com o intuito comercial ou não, 

causa desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não 

importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou 

desse constrangimento. Desde que ele exista, há dano moral, e que 

deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X” (STF, RE, 

215.984/RJ, 2ª T., rel. Min. Carlos Velloso, j. 4.6.2002). 

Salienta o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em seu voto vencido, 

que “O direito ao esquecimento, que ora se reconhece para todos os 

ofensores e ofendidos, não alcança, no caso dos autos, em que se 

reviveu, décadas depois do crime, acontecimento que entrou para o 

domínio público, de modo a se tornar impraticável atividade da 

imprensa para o desiderato de retratar o caso Aída Curi, sem Aída 

Curi. É evidente se possível, caso a caso, a ponderação acerca de 

como o crime tornou-se histórico, podendo o julgador reconhecer 

que, desde sempre, o que houve foi uma exacerbada exploração 

midiática e permitir novamente essa exploração significaria 

conformar-se com um segundo abuso só porque o primeiro já 

ocorrera”. No voto vencedor, salienta-se que “Malgrado a ausência 

de autorização, há precedentes que não reconhecem a ilicitude da 

divulgação ou veiculação da imagem de alguém especialmente nas 

hipóteses em que: (a) a imagem não era, em si, o cerne da matéria 

ou da publicação, (b) a situação vexatória desonrosa, ou degradante 

da pessoa retratada não estava evidenciada, (c) a individualização 

do cidadão não ocorrerá e (d) a imagem foi captada em multidão, 

dentre outras” (STJ, REsp 1.631.329/RJ, 3ª T., rel. Min. Ricardo Vilas 

Bôas Cueva, relª. p/ acórdão Minª. Nancy Andrighi, j. 24.10.2017).  

Por maioria, o Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência da 

Súmula nº 403, na medida em que a utilização da imagem não tinha 

fins exclusivamente econômicos ou comerciais, negando a 

indenização pleiteada. 


