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Os direitos da personalidade
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Premissas
Direito à imagem está protegido pela Constituição Federal, pelo Código Civil e outras 
leis brasileiras, portanto, uso de imagem e voz deve ser autorizado. 

A imagem pode ser protegida até quando difundida por meio de desenhos, charges, 
caricaturas e mesmo em descrição de características físicas. 

Os direitos da personalidade (da qual a imagem e a voz fazem parte) são natos, de forma 
que todo o ser humano detém tais direitos.

Assim como o direito à imagem, o direito à voz também é um direito da personalidade e 
requer proteção autônoma. 
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Direito à própria 
imagem e voz

Constituição Federal

Lei 10.406/02 - Código Civil Brasileiro

Lei 9.610/98 - Direitos Autorais 

Lei 12.485/2011 - SeAC: Serviço de Acesso 

Condicionado 

Lei 8.977/95 - Lei do Cabo 

Legislação brasileira com 
definições sobre direito à 
imagem e voz
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http://www.senado.gov.br/atividade/const/con1988/con1988_12.07.2016/art_5_.asp
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8977.htm


Código Civil 
Brasileiro

Art. 20 - 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 ou a respeitabilidade, ou se 

se destinarem a fins comerciais.

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou 

de ausente, são partes legítimas para requerer 

essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os 

descendentes.

Lei 10.406/02

itens

usos
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Constituição 
Federal

Art 5o, Incisos V, X, XXVIII

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional 

ao agravo, além da indenização por dano material, 

moral ou à imagem;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a 

honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a)  a proteção às participações individuais em obras 

coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 

inclusive nas atividades desportivas;

b)  o direito de fiscalização do aproveitamento 

econômico das obras, que criarem ou de que 

participarem, aos criadores, aos intérpretes e às 

respectivas representações sindicais e associativas;

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 
sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes:
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Discussão sobre exceções

Exceções passam pela confrontação com 

outros direitos constitucionais 

> o direito à informação (principalmente 

jornalística, histórica e cultural); 

> o direito à liberdade de expressão; 

> o direito à educação.

"Quando o interesse público pela utilização 
da imagem for mais relevante que o interesse 
particular da pessoa retratada 
(...) Quando a intenção da fotografia ou da 
obra não é a de retratar determinadas pessoas 
especificamente, em close, mas sim em 
determinado evento ou local 
(...) Quando a pessoa é famosa, situação em 
que o seu direito à imagem e à privacidade 
fica minimizado em face do interesse público 
pela pessoa." 

(WAINER 2012, p. 11)
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interesse público, evento, pessoa famosa

Atenção permanente para o uso comercial não autorizado!

® Ueslei Marcelino/Reuters ® Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo ® Ego/Globo.Com
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"...a divulgação de doença grave de um candidato a um cargo no Governo pode ser de 
grande relevância para a sociedade, ao passo que a divulgação de questões relativas à 
sexualidade de um galã de novela seria apenas um fato voltado para a curiosidade pública, 
podendo causar constrangimentos ao retratado." 

(WAINER 2012, p. 12)

Qual a medida de equilíbrio no uso?
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"Não há atenuantes para fins acadêmicos. A utilização da imagem de uma pessoa, ainda 
que para finalidade acadêmica, sujeitaria o infrator a uma ação visando à abstenção da 
utilização e ao pagamento de indenização. Na prática, o risco dependerá da amplitude da 
divulgação da imagem. Se a imagem for apenas reproduzida em um trabalho escolar, por 
exemplo, o risco de o retratado mover uma medida judicial é bastante baixo. No entanto, se 
a imagem foi utilizada por um canal de TV, ainda que para fins acadêmicos, o risco de o 
retratado tomar medidas judiciais é bem maior em virtude da amplitude da divulgação de 
sua imagem."

(WAINER 2012, p. 13)

Existem atenuantes acadêmicos?
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Os direitos autorais e conexos
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Propriedade intelectual
“Ao conjunto desses direitos resultantes do trabalho da inteligência e da criatividade, dá-se 
o nome genérico de propriedade intelectual, ou ainda, direitos intelectuais, direitos 
imateriais ou direitos sobre bens imateriais.

(...) As criações intelectuais no campo da técnica são protegidas pela propriedade 
industrial e as manifestações do espírito no campo estético, pela propriedade literária, 
artística e científica, constituindo chamado direito autoral.”

(ABRAGAMES, p. 1)
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“Entende-se por direitos conexos os direitos reconhecidos, no plano dos de autor, a 
determinadas categorias, que auxiliam na criação, na produção ou na difusão da obra 
intelectual. De acordo com o artigo 89 [da Lei do Direito Autoral], são titulares de 
direitos conexos: 

(a) os artistas intérpretes ou executantes; 

(b) os produtores fonográficos; e 

(c) as empresas de radiodifusão.”
(ABRAGAMES, p. 2)

Direitos conexos
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Quem é o autor?
Lei 9.610/98 - Direito Autoral

Art. 11. Autor é a pessoa física criadora de obra 

literária, artística ou científica.

Parágrafo único. A proteção concedida ao autor 

poderá aplicar-se às pessoas jurídicas nos casos 

previstos nesta Lei.

Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o 

criador da obra literária, artística ou científica 

usar de seu nome civil, completo ou abreviado 

até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer 

outro sinal convencional.

Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, 

não havendo prova em contrário, aquele que, por 

uma das modalidades de identificação referidas 

no artigo anterior, tiver, em conformidade com o 

uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua 

utilização.
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Quem é o co-autor?

Art. 15. A co-autoria da obra é atribuída àqueles em 

cujo nome, pseudônimo ou sinal convencional for 

utilizada.

§ 1º Não se considera co-autor quem simplesmente 

auxiliou o autor na produção da obra literária, artística 

ou científica, revendo-a, atualizando-a, bem como 

fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação 

por qualquer meio.

§ 2º Ao co-autor, cuja contribuição possa ser utilizada 

separadamente, são asseguradas todas as faculdades 

inerentes à sua criação como obra individual, vedada, 

porém, a utilização que possa acarretar prejuízo à 

exploração da obra comum.

Art. 16. São co-autores da obra audiovisual o autor do 

assunto ou argumento literário, musical ou 

lítero-musical e o diretor.

Parágrafo único. Consideram-se co-autores de 

desenhos animados os que criam os desenhos 

utilizados na obra audiovisual.

Lei 9.610/98 - Direito Autoral
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Autoria coletiva

Lei 9.610/98 - Direito Autoral

"...na maior parte das vezes, os games podem ser 
considerados obras coletivas. (...) A titularidade 
dos direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra 
coletiva é assegurada ao organizador. No caso de 
games, a titularidade cabe à empresa (ou pessoa 
física), responsável pela sua criação, quando esta 
envolver diferentes autores."

(ABRAGAMES, p.9)

Art. 17. É assegurada a proteção às participações 

individuais em obras coletivas.

§ 1º Qualquer dos participantes, no exercício de 

seus direitos morais, poderá proibir que se indique 

ou anuncie seu nome na obra coletiva, sem 

prejuízo do direito de haver a remuneração 

contratada.

§ 2º Cabe ao organizador a titularidade dos 

direitos patrimoniais sobre o conjunto da obra 

coletiva.

§ 3º O contrato com o organizador especificará a 

contribuição do participante, o prazo para entrega 

ou realização, a remuneração e demais condições 

para sua execução.
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Autoria em obra 
derivada ou em  
domínio público

Lei 9.610/98 - Direito Autoral

Art. 14. É titular de direitos de autor quem 

adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída 

no domínio público, não podendo opor-se a outra 

adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, 

salvo se for cópia da sua.

O princípio:

“As obras intelectuais podem nascer de forma 
autônoma, sem qualquer vinculação com obras 
anteriores, ou destas se originarem. No primeiro 
caso, é uma obra originária e no segundo, pelo 
processo de transformação, trata-se de obra 
derivada, que tem como base outra preexistente 
e depende de prévia aprovação do criador da 
obra anterior [exceção no caso de obra original 
em domínio público]. O direito de autor protege 
tanto a obra originária como a derivada.”

(ABRAGAMES, p. 4)
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Os direitos de autor, do ponto de vista moral,  têm “... as seguintes características 
fundamentais: a pessoalidade, a perpetuidade (não se extinguem), a inalienabilidade (não 
podem ser transferidos), a  imprescritibilidade (podem ser demandados judicialmente a 
qualquer tempo) e a impenhorabilidade (não suportam constrição judicial).

(...) Também constituem os direitos autorais, direitos de cunho patrimonial, que dizem 
respeito à utilização econômica da obra. Com base neles, o autor pode ou não autorizar, 
bem como determinar as condições de uso da sua obra (...) que sempre dependerão da 
prévia e expressa autorização do autor.”

(ABRAGAMES, p. 7)

Direitos morais e patrimoniais de autor
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A autoria depende de registro?

Entende a faça o registro na
BN - Biblioteca Nacional

"A proteção à criação do autor independe de 
registro, sendo este facultativo. Entretanto, 
para que se possa melhor comprovar autoria, 
recomenda-se o registro na Biblioteca 
Nacional ou em qualquer Cartório de Registro 
de Títulos e Documentos." 

(WAINER 2012, p. 17)
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Lei 5.988/73

Legislação anterior à Lei do Direito Autoral, revogada 
pela Lei 9.610/98, excetuando-se o art. 17 e seus 
parágrafos 1o e 2o

Ainda sobre o registro
Art. 17. Para segurança de seus direitos, o autor da 
obra intelectual poderá registrá-Ia, conforme sua 
natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, 
na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema, ou no 
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia.

§ 1º Se a obra for de natureza que comporte registro 
em mais de um desses órgãos, deverá ser registrada 
naquele com que tiver maior afinidade.

§ 2º O Poder Executivo, mediante Decreto, poderá, a 
qualquer tempo, reorganizar os serviços de registro, 
conferindo a outros Órgãos as atribuições a que se 
refere este artigo.
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Entenda e faça o registro no 
INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Registro de softwares e games
“... No caso de software, o registro pode ser feito 
no Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI).

Tratando-se de games, é possível registrar o 
software que o compõe no INPI e seus demais 
elementos (textos, músicas, desenhos e elementos 
visuais em geral) na Biblioteca Nacional e nas 
Escolas de Música e de Belas Artes da UFRJ.”

(ABRAGAMES, p. 8)
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Por quanto tempo?
“O artigo 41 da Lei 9.610/98 estabelece que os direitos autorais de cunho patrimonial 
perduram por toda a vida do autor, mais 70 (setenta) anos contados a partir de 1o. de 
janeiro do ano subseqüente ao seu falecimento. Após esse prazo, a obra entra em domínio 
público e pode ser utilizada livremente por qualquer pessoa. 

Especificamente com relação ao software, o prazo de proteção autoral é de 50 (cinquenta) 
anos, contados de 1o de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência 
desta, da sua criação, conforme determina o artigo 2o., § 2o. da Lei 9.609/98.”

(ABRAGAMES, p. 8)
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As obras protegidas
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Obras protegidas

Lei 9.610/98 - Direitos Autorais

Art. 7º São obras intelectuais protegidas 
as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, 
tais como:

1/3

I - os textos de obras literárias, artísticas ou científicas;

II - as conferências, alocuções, sermões e outras obras 

da mesma natureza;

III - as obras dramáticas e dramático-musicais;

IV - as obras coreográficas e pantomímicas, cuja 

execução cênica se fixe por escrito ou por outra 

qualquer forma;

V - as composições musicais, tenham ou não letra;

VI - as obras audiovisuais, sonorizadas ou não, 

inclusive as cinematográficas;

VII - as obras fotográficas e as produzidas por 

qualquer processo análogo ao da fotografia;
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Obras protegidas

VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, 

litografia e arte cinética;

IX - as ilustrações, cartas geográficas e outras obras da 

mesma natureza;

X - os projetos, esboços e obras plásticas 

concernentes à geografia, engenharia, topografia, 

arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;

XI - as adaptações, traduções e outras transformações 

de obras originais, apresentadas como criação 

intelectual nova;

XII - os programas de computador;

XIII - as coletâneas ou compilações, antologias, 

enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras 

obras, que, por sua seleção, organização ou disposição 

de seu conteúdo, constituam uma criação intelectual.

Lei 9.610/98 - Direitos Autorais

Art. 7º São obras intelectuais protegidas 
as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, 
tais como:

2/3
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Obras protegidas

atenção:

§ 1º Os programas de computador são objeto de 

legislação específica, observadas as disposições desta 

Lei que lhes sejam aplicáveis.

§ 2º A proteção concedida no inciso XIII não abarca os 

dados ou materiais em si mesmos e se entende sem 

prejuízo de quaisquer direitos autorais que subsistam 

a respeito dos dados ou materiais contidos nas obras.

§ 3º No domínio das ciências, a proteção recairá sobre 

a forma literária ou artística, não abrangendo o seu 

conteúdo científico ou técnico, sem prejuízo dos 

direitos que protegem os demais campos da 

propriedade imaterial.

Lei 9.610/98 - Direitos Autorais

Art. 7º São obras intelectuais protegidas 
as criações do espírito, expressas por 
qualquer meio ou fixadas em qualquer 
suporte, tangível ou intangível, 
conhecido ou que se invente no futuro, 
tais como:

3/3
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Obras protegidas

Art. 9º À cópia de obra de arte plástica feita pelo 

próprio autor é assegurada a mesma proteção de que 

goza o original.

Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu 

título, se original e inconfundível com o de obra do 

mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro 

autor.

Parágrafo único. O título de publicações periódicas, 

inclusive jornais, é protegido até um ano após a saída 

do seu último número, salvo se forem anuais, caso em 

que esse prazo se elevará a dois anos.

Lei 9.610/98 - Direitos Autorais
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Websites, obras multimídia e games
“...websites, obras multimídia e games, apesar de não fazerem parte desse rol, são protegidos 
por direitos autorais. Os programas de computador também são protegidos por direitos 
autorais, o que é regulado por legislação específica (a Lei 9.609/98, chamada “Lei do 
Software”).”

(ABRAGAMES, p. 4)
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Obras não protegidas

Lei 9.610/98 - Direitos Autorais

Art. 8º Não são objeto de proteção como direitos 

autorais de que trata esta Lei:

I - as idéias, procedimentos normativos, sistemas, 

métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais;

II - os esquemas, planos ou regras para realizar atos 

mentais, jogos ou negócios;

III - os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e 

suas instruções;

IV - os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, 

regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;

V - as informações de uso comum tais como calendários, 

agendas, cadastros ou legendas;

VI - os nomes e títulos isolados;

VII - o aproveitamento industrial ou comercial das idéias 

contidas nas obras.
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Direitos e sua manifestação

30



Que direitos estão presentes na imagem?

O direito de autor sobre a obra fotográfica

O direito de autor sobre objeto retratado

O direito de imagem da pessoa retratada

Exemplo:
Foto: Alexandre Vieira/Agência O Dia

Retratado: Cláudio Valério Teixeira

Tela de Di Cavalcanti
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Que direitos estão presentes na obra musical?
Criação e execução

Autoria (música e letra)

Execução (músicos e intérpretes)

Produção Fonográfica (fixação/gravação)

Editora licencia a autoria lírico-musical

Músicos e intérpretes licenciam conexos*

Gravadora licencia fonograma (e eventualmente conexos)

*Direitos conexos referem-se à performance de uma pessoa ao 
executar e interpretar a obra de um autor.
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Que direitos estão presentes na obra audiovisual?
Criação e execução

O direito de autor

O direito de autor sobre objeto retratado

O direito de imagem e voz de pessoa retratada

O direito de autor, conexos e de produção fonográfica

O direito conexo de atores e outros técnicos envolvidos

… outros?
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