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PAPARAZZI: UMA PERSPECTIVA DO DIREITO NA PROTEÇÃO À 

IMAGEM 

 

SANTOS, A. N.  

 

Resumo: Os cidadãos possuem direito à personalidade, sendo que dentre ela se 

enquadra o direito à imagem. Os paparazzi têm a sua profissão voltada para tirar 

fotografias de pessoas, ou seja, vivendo do uso de imagens. Um problema 

aparece quando os paparazzi extrapolam no exercício de sua profissão, causando 

possíveis violações nos direitos alheios. Desta forma, pretende-se com este 

estudo fazer uma análise para se verificar se o Direito possui meios de amparar 

as pessoas que possivelmente serão lesadas. 
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Abstract: Citizens have the right personality, and among it fits right in the image. 

The paparazzi have their profession focused on taking pictures of people, that is, 

living the use of images. A problem arises when the paparazzi go beyond the 

exercise of their profession, causing possible violations of the rights of others. 

Thus, the aim of this study was to analyze to see if the law has ways to support 

people who are likely to be injured. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este resumo expandido procura abordar um tema relacionado com os 

direitos da personalidade, em especial o direito à imagem, frente aos profissionais 

cujo trabalho é ser paparazzi. 

Um dos principais enfoques será abordar o direito da personalidade (com 

maior enfoque ao direito à imagem) e o Direito atuante na tentativa de conter 

possíveis violações à imagem, honra e dignidade humana por parte dos 

paparazzi. 

      Referente à justificativa do tema, trata-se de uma temática que está 

presente no quotidiano cada vez mais, sendo que com o avanço das tecnologias, 
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tanto de equipamentos quanto de notícias, a figura dos paparazzi está cada vez 

mais presente. Assim, é interessante o presente trabalho para aumentar a 

discussão se há limites para os paparazzi na execução do seu trabalho, se o seu 

labor pode acabar por violar direitos das pessoas, principalmente violar o direito à 

imagem, à honra e dignidade. 

Sobre a metodologia de procedimento, será utilizado o método histórico 

(aspecto legal e história propriamente dita, que foram registrados pela 

humanidade), quanto à metodologia que será utilizada no campo de metodologia 

do direito, será usado o livro e publicações legais e doutrinárias. Sobre o método 

de investigação, será utilizado o bibliográfico, pautado na busca de informações 

em livros, textos científicos, inclusive por meio de revisão de literatura.  

 

REFERENCIAIS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

O homem é diferente de objetos, coisas e animais, não apenas pelo fato de 

ter razão, mas também pelo fato de possuir algo mais, esse algo mais é a sua 

personalidade e a sua dignidade humana. Os direitos da personalidade se ligam à 

pessoa em si e na sua ligação com a sociedade, sendo-lhe devida a proteção a 

diversos elementos, com a vida, honra, intimidade, saúde, imagem, dentre 

outros1. 

O direito à imagem, como elemento que faz parte dos direitos da 

personalidade, acaba se tornando cada vez mais relevante, tendo em vista o 

grande e rápido avanço dos meios de comunicação2, o que demonstra que certos 

abusos por parte do trabalho dos paparazzi podem ter certa ligação com essa 

maior e crescente evolução na proteção ao direito à imagem, podendo essas 

violações gerar danos morais, por exemplo. 

Assim, em uma conceituação dada por Venosa, o dano moral trata-se de 

um prejuízo que abala o moral e intelectual dos indivíduos, e há ligação com os 

direitos da personalidade, sendo que o dano deve realmente causar malefícios e 

abalos, tomando por base sempre o critério do homem mediano, o que ensejará a 

                                            
1 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. – 7. ed. rev e atual. – Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2004. p. 1. 
2 COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. São Paulo: FTD, 1998. P. 26.  
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recompensa pelo dano3. Visivelmente, qualquer excesso por parte dos paparazzi 

pode acabar acarretando violação aos direitos individuais do cidadão, inclusive no 

que toca ao seu direito à imagem (inclusive em momentos de sua vida privada 

que não interessa a mais ninguém, mas que certos paparazzi insistem em 

assediar e utilizar das fotos na imprensa). 

 O doutrinador Luiz Alberto David Araújo esclarece que há proteção à 

integridade da imagem e que a sua violação pode gerar dano estético, bem como 

a violação à imagem, privacidade, intimidade, honra pode gerar direito à 

indenização de ordem material e moral4. 

Como elemento amparado pelo Direito, os direitos da personalidade são 

protegidos pelo direito penal e pelo direito civil, sendo que em ocorrendo calúnia, 

difamação, violação da honra, entre outros, perfeitamente cabível a reparação 

civil de forma a sanar os prejuízos.5 Nota-se, então, que violações podem ensejar 

reparação dos danos. 

Importante ressaltar que a Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 garante a proteção à imagem dos indivíduos, sendo que tal posição se 

mostra totalmente um avanço. 

Assim, os paparazzi encontram limitações quanto á captação de imagens 

de pessoas, sendo que violações podem ensejar punições, como indenização e o 

Direito é quem acaba por tentar proteger os cidadãos de violações à sua imagem. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A ligação que se faz entre os paparazzi e o direito à imagem é que o 

problema começa quando os profissionais extrapolam no seu trabalho, passando 

a assediar as pessoas as quais tentam fotografar ou filmar. 

 Neste ponto, o direito surge como uma forma de solução para se evitar que 

violações ao direito à imagem aconteçam. Não se pretendeu neste estudo fazer 

                                            
3 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil. – 14. ed. – São Paulo: Atlas, 
2014. p. 50. 
4 ARAUJO, Luiz Alberto David. NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 
– 18. ed. rev., atual. até a EC 76 de 28 de novembro de 2013. – São Paulo: Editora Verbatim, 
2014. P. 207. 
5 WALD, Arnoldo. Direito Civil: introdução e parte geral. – 9. ed. rev., ampl. e atual. de acordo 
com o novo código civil (Lei n. 10.406, de 10-1-2002) – São Paulo: Saraiva, 2002. p. 121. 
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uma abordagem de cada modalidade de proteção, mas indicar que o direito tem 

adotado uma posição de amparo. 

Assim, uma vez realizada a prática abusiva nasce o direito à indenização 

por danos morais, materiais e à imagem, sendo que os infratores ainda poderão 

ser condenados a cessar o assédio, caso o mesmo seja contínuo. 

 Conclui-se, portanto, que os paparazzi não podem exercer a sua profissão 

de forma totalmente indiscriminada, pois devem respeitar direitos alheios, em 

especial o direito à imagem e que possíveis violações poderão lhes ensejar o 

pagamento de indenizações, e que o Direito possui papel fundamental da 

proteção de direitos individuais, principalmente do direito à imagem. 
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