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RESUMO 

Neste trabalho, objetiva-se discutir os casos de violação do direito à imagem e à 
privacidade no recurso Google Street View. Para o presente estudo, foi utilizado o 
método de abordagem dedutivo. Após foi realizada pesquisa jurisprudencial com o 
auxílio do método monográfico, a partir do qual foram explorados casos de maior 
repercussão já julgados no Brasil e no exterior, a respeito do assunto. Constatou-se 
que as imagens das pessoas em situações constrangedoras, além de violarem a 
imagem e a privacidade dos indivíduos, ferem, também, a dignidade da pessoa 
humana. Por outro lado, verificou-se que as fotografias onde aparecem transeuntes, 
sem estar em nenhuma situação vexatória, não ensejam indenização, visto não 
causarem nenhum prejuízo moral, tampouco material aos mesmos. Portanto, é 
necessário um sistema aprofundado para “borrar” as faces ou até mesmo o corpo 
inteiro das pessoas por parte da empresa, de forma a evitar a ocorrência de tais 
situações. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A partir do advento das novas tecnologias de comunicação e informação, em 

especial a Internet, surgiram novos recursos, dentre eles o Google Street View. 

Trata-se de uma ferramenta que disponibiliza imagens panorâmicas no ciberespaço, 

possibilitando ao usuário localizar lugares e ruas, com a sensação de trafegar nelas 

como se estivesse presente. 
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Contudo, este recurso tecnológico traz à tona a questão da violação ao direito 

à imagem e à privacidade, pois expõe fotografias na rede, sendo que qualquer 

pessoa tem acesso. Essas imagens são divulgadas sem a autorização das pessoas 

retratadas ou dos donos de veículos, casas e estabelecimentos e, muitas vezes, 

apresentam conteúdos inadequados, vexatórios, causando constrangimento aos 

titulares dos direitos. 

Dessa forma, constata-se a relevância em estudar a violação dos direitos 

fundamentais e da personalidade na ferramenta Google Street View, com o objetivo 

de precisar em que circunstâncias a utilização dessa ferramenta viola os direitos 

referidos. Para enfrentar essa questão, utilizou-se a combinação dos métodos 

dedutivo e monográfico, conforme será melhor elucidado ao longo do artigo. A 

escolha por este tema se justifica, pois além de ser um tema atual, por dizer respeito 

às novas tecnologias, encontra-se pouco explorado, merecendo a consideração dos 

juristas. 

O presente artigo apresentará, primeiramente, a violação do direito à imagem 

e à privacidade nas imagens expostas pelo recurso Google Street View. Serão 

explorados casos de maior repercussão já julgados no Brasil e no exterior, a respeito 

do assunto. Em seguida, será apontada a metodologia utilizada e, por fim, serão 

evidenciadas as considerações finais. 

 

2. O GOOGLE STREET VIEW E AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

DA PESSOA HUMANA. 

 
 Vive-se na era das novas tecnologias, em que a Internet ocupa um lugar de 

destaque na vida da grande maioria das pessoas físicas e jurídicas, em diversas 

partes do mundo. Sabe-se que a Internet proporciona aos seus usuários inúmeros 

benefícios, mas nem sempre esses internautas ficam satisfeitos com os 

desdobramentos que essa tecnologia oferece. Uma das preocupações dos usuários 
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da rede diz respeito à proteção dos direitos fundamentais5, visto que no ciberespaço 

tudo e todos ficam ainda mais expostos à ocorrência de ilícitos. 

 O autor Manuel Castells (2007, p.33) afirma que “[...] para as pessoas, as 

empresas e para a sociedade em geral, a Internet nasceu em 1995.”. Foi nesse 

exato ano que Larry Page e Sergey Brin, os fundadores do Google, se conheceram. 

No ano seguinte, eles criaram um mecanismo de pesquisa chamado BackRub, que 

posteriormente veio a ser denominado Google. Não demorou muito para essa 

empresa obter um lugar de destaque no ciberespaço, pois em 1998 ela fora 

classificada pela revista PC Magazine como o principal mecanismo de pesquisa na 

lista Top 100 Web Sites (GOOGLE)6. 

 Ao longo de sua trajetória a empresa Google criou mais do que um simples 

mecanismo de pesquisa, expandindo seus serviços para outros segmentos. Um 

desses segmentos foi o Google Maps, lançado no ano de 2005 e que consiste 

basicamente em um aparato para a busca e a obtenção de mapas e imagens, de 

diversos lugares do planeta, por meio de satélite. Posteriormente, outro mecanismo 

foi inserido ao Google Maps, qual seja o Google Street View, mais precisamente no 

ano de 2007. Esse teve início nos Estados Unidos e só chegou ao Brasil no ano de 

2010 (GOOGLE). 

 O Google Street View é uma ferramenta que permite aos seus usuários 

visualizarem, através do Google Maps, imagens panorâmicas de diversos lugares do 

mundo. Essas imagens são captadas por câmeras especiais acopladas a carros da 

empresa Google, que trafegam por ruas, estradas, rodovias, etc., em busca dessas 

fotos. Ocorre que, muito além de captar esses caminhos, as lentes também obtêm 

imagens de casas, carros e pessoas que estejam no local por onde o veículo passar. 

Para que os demais veículos e as pessoas não sejam identificados, a empresa 

utiliza um sistema para “borrar” as placas e as faces dos mesmos (BELLAH, 2011). 
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 Não há dúvidas sobre a utilidade dessa ferramenta, visto tratar-se de um 

instrumento tecnológico que propicia aos seus usuários uma “viagem” ao redor do 

mundo, com imagens reais de diversos pontos turísticos ou não, além de auxiliar na 

localização de determinados endereços. Essas fotos não aparecem no site em 

tempo real, pois são reproduções visuais obtidas em um determinado momento e 

exibidas na Internet, local onde se perpetuam. Entretanto, muitas vezes a empresa 

divulga imagens constrangedoras, onde pedestres aparecem em situações 

embaraçosas. Isso leva os interessados a questionarem sobre a violação ou não do 

direito à imagem e à privacidade nesse ambiente virtual (BELLAH, 2011)7. Esses 

são considerados direitos fundamentais e da personalidade, e serão tratados a 

seguir. 

Todo ser humano possui o direito à proteção de sua imagem, o qual está 

previsto na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, incisos V, X e XXVIII, 

“a”. O artigo 5º, inciso V, dispõe que “é assegurado o direito de resposta, 

proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. 

Já o inciso X, destaca que “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”. Então, entende-se que quando estes termos são 

mencionados na legislação, a referência é à vida particular do indivíduo, e a ele é 

garantido o direito de tornar público ou não suas informações ou acontecimentos 

ocorridos. 

O inciso XXVIII, “a” dispõe que “são assegurados, nos termos da lei a 

proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem 

e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas” (BRASIL, 2013). O direito à 

imagem é, portanto, uma garantia assegurada constitucionalmente, enquanto direito 

individual e fundamental. 
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entrar em contato com a equipe do Street View caso veja uma imagem que deva ser protegida ou que 
cause preocupação.” (GOOGLE). 
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Na concepção de Bittar (2001, p.90), o direito à imagem “consiste no direito 

que a pessoa tem sobre a sua forma plástica e respectivos componentes distintos 

(rosto, olhos, perfil, busto) que a individualizam no seio da coletividade”. Pode-se 

entender, assim, que o presente direito compreende um conjunto de caracteres que 

identifica a pessoa na sociedade.   

O Novo Código Civil, em seu artigo 20, dispõe que o direito à imagem tem por 

objeto proteger a figura, a representação, o retrato ou a própria imagem da pessoa. 

Este artigo consagra expressamente a proteção da imagem, dividida em imagem 

retrato, a qual versa sobre o aspecto físico da imagem, a fisionomia de alguém, e 

imagem atributo, que trata da repercussão social da imagem. Beltrão (2005) 

compreende que a pessoa tem o direito de proibir a divulgação de seu retrato. Para 

ele, “a imagem é a figura, representação, semelhança ou aparência de uma pessoa 

ou coisa”8. 

Pode-se entender, a partir dos autores, que a reprodução da imagem da 

pessoa não pode ser publicada sem o seu consentimento. Corroborando com esse 

pensamento, Dias (2000, p.143), acredita que “a imagem de cada um pertence a si 

mesmo. E para que possamos dispor dela faz-se necessário a outorga de 

consentimento do titular”. Compreende-se, portanto, que a falta de consentimento 

para a divulgação da imagem é uma forma de violação do direito à imagem. 

No entanto, de acordo com Beltrão (2005), há exceções. A imagem pode ser 

divulgada sem a autorização da pessoa, caso seja necessária a administração da 

justiça ou a manutenção da ordem pública. Segundo o autor, tais exceções sofrem 

restrições, quando sua exposição vier a atingir a honra, a boa fama e a 

respeitabilidade da pessoa, facultando até mesmo o direito de pedir indenização.  

Nesta senda, o artigo 19, do Novo Código Civil, dispõe que a possibilidade de 

indenização somente se aplica no caso de a imagem atingir a honra, a boa fama ou 

a respeitabilidade, ou se destinar a fins comerciais. Assim, se está protegendo, além 

do direito da personalidade, o direito patrimonial da pessoa, em face da 

possibilidade de auferir lucros com a divulgação de seu retrato.  

                                                
8
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também o seu direito de evitar sua reprodução, por se tratar de direito da personalidade.”. 



 
 

 
6 

 Além do direito à imagem, é importante destacar o direito à privacidade, o 

qual está previsto na Constituição como valores humanos, na condição de direito 

individual, e, para tanto, em defesa deste direito fundamental, preocupa-se em 

preservá-la do conhecimento alheio.  

 O direito à privacidade não está disposto expressamente na Constituição 

Federal, mas sua proteção está clara através da leitura do artigo 5º, que dispõe: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas [...]” 

(BRASIL, 2013). 

Na visão de Castro (2002, p.31-32), o direito à privacidade é o direito que 

cada indivíduo tem de excluir do conhecimento público fatos que denotem 

preferências e outros dados que a pessoa julgue devam ser subtraídos dessa esfera 

de informação. A partir do exposto, é possível entender que cabe à pessoa a 

escolha de divulgar ou não seus dados. Por conseguinte, nota-se que, assim como 

no direito à imagem, no direito à privacidade também há a necessidade do 

consentimento do titular. 

Visto isso, questiona-se: os direitos à imagem e à privacidade podem ser 

considerados limitadores para a divulgação de fotos através do recurso Google 

Street View? A resposta a essa indagação não é conclusiva, pois independente de a 

pessoa ter sido fotografada em um local público ou privado, ou de seu 

consentimento, é essencial verificar se o titular do direito está ou não em uma 

situação constrangedora. Nessa senda, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, em recente decisão, entendeu não ser cabível ao apelante, cuja 

imagem fora captada e reproduzida pela apelada Google Brasil Internet Ltda., 

indenização por danos morais. O Tribunal considerou que o apelante não fora 

flagrado em situação que o ofendesse moralmente9, estando tão somente na 

companhia de amigos em frente a uma sorveteria (BRASIL, 2015). 

                                                
9
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São outras as situações que obrigam a empresa Google a reparar os danos 

sofridos em razão da divulgação de imagens de transeuntes10. Dentre os diversos 

casos já julgados no Brasil, alguns ganharam maior destaque. É possível citar como 

exemplo o caso da menina, menor de idade, fotografada no momento em que 

trocava de roupa, dentro de sua própria casa. O Tribunal de Justiça do Estado de 

Pernambuco condenou a empresa ao pagamento de vinte e cinco mil reais de 

indenização por danos morais à menina (BRASIL, 2014). 

Além desse, vários outros casos envolvendo esse tipo de situação 

repercutiram no cenário internacional. Um deles, e que gerou muitas críticas, foi o 

caso da mulher fotografada em frente a sua casa no Canadá, em uma posição na 

qual os seus seios ficaram parcialmente expostos. O resultado da ação judicial foi no 

sentido de obrigar a empresa ao pagamento de dois mil e duzentos e cinquenta 

dólares de indenização à mulher (BRASIL, 2014). 

Todas essas situações constrangedoras, além de violarem a imagem e a 

privacidade dos indivíduos, ferem também a dignidade da pessoa humana. Sarlet 

(2015, p.102) procura correlacionar a dignidade humana com os direitos 

fundamentais, afirmando que essa relação é marcada pela complementariedade. 

Além disso, ele visa cotejar a dignidade com os direitos da personalidade que, de 

acordo com a sua concepção, envolvem o “[...] respeito pela privacidade, intimidade, 

honra, imagem, assim como o direito ao nome, todas as dimensões umbilicalmente 

vinculadas à dignidade da pessoa [...]” (SARLET, 2015, p.130). 

A partir de toda essa explanação, ainda que feita de forma não exaustiva, é 

possível perceber que o recurso Google Street View gera inúmeras indagações, 

tanto para aquelas pessoas flagradas pelas lentes das câmeras da empresa, quanto 

para os juristas no momento da aplicação das normas em vigor até o presente 

momento. Essa ferramenta é de grande utilidade, mas, assim como outras que 

nascem do advento das novas tecnologias, gera debates e insegurança, tanto para 

os seus usuários quanto para a sociedade de modo geral. 
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3. METODOLOGIA 

 

 Para a realização desse trabalho utilizou-se o método de abordagem 

dedutivo, visto que a pesquisa partiu da análise da ferramenta Google Street View 

no ciberespaço, para depois tratar das questões referentes ao direito à imagem e à 

privacidade dos usuários, finalizando com exemplificações de casos já julgados 

relacionados ao tema. Já o método de procedimento empregado foi o monográfico, 

visto que foram utilizados casos de maior repercussão, no Brasil e no exterior, a 

respeito do assunto, cotejando-os com o tratamento dispendido pela lei e pelos 

doutrinadores. 

 

4. CONCLUSÃO 

 
 Diante de todo o exposto, pode-se perceber que com o avanço das novas 

tecnologias e da Internet passam a surgir novos recursos. Esses, assim como o 

Google Street View, têm por objetivo proporcionar aos internautas uma maior 

adesão ao ciberespaço, cada qual com as suas peculiaridades. 

 O Google Street View é uma ferramenta que proporciona aos seus usuários 

uma visão panorâmica de diversos lugares do mundo, através de fotos obtidas por 

câmeras acopladas a carros da empresa Google. Trata-se de um recurso muito útil 

para aqueles que queiram visualizar ou conhecer certo lugar, sem precisar estar 

fisicamente lá. Além disso, essa ferramenta auxilia na busca e localização de 

determinados endereços. 

 No entanto, na grande maioria das fotografias obtidas pela empresa, 

aparecem pessoas, cujos rostos são “borrados” para dificultar na identificação das 

mesmas. O problema surge quando os rostos aparecem nitidamente nas imagens e 

quando essas pessoas são flagradas em posições ou situações constrangedoras, 

podendo ser reconhecidas. 

 Tanto a Constituição Federal quanto o Código Civil consagram em seus 

textos o direito à imagem. A imagem é considerada um direito fundamental e da 

personalidade, não podendo haver sua divulgação sem o consentimento de seu 
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titular. Se a publicação da imagem ofender a honra, a boa fama ou a respeitabilidade 

de alguém, ou se destinar a fins comerciais, aquele que se sentir ofendido fará jus a 

indenização. 

 A privacidade, assim como a imagem, é considerada um direito fundamental e 

da personalidade, e consiste basicamente na opção de não publicização de dados 

pessoais, ou seja, visa evitar o conhecimento de determinadas informações privadas 

por parte de outros indivíduos.  

 Com a ciência dessas normas é possível dizer que todo aquele que tiver sua 

imagem divulgada no Google Street View, desde que essa imagem tenha sido 

captada em um momento embaraçoso, poderá obter indenização da empresa, em 

razão da violação de direitos fundamentais e da personalidade. Além, é claro, de 

requerer que a mesma remova a sua fotografia, sendo essa uma obrigação da 

empresa. 

 Por conseguinte, não nos parece justo indenizar aquele que por uma falha do 

recurso Google Street View não teve o seu rosto “borrado” e não se encontra em 

nenhuma situação inconveniente, não lhe reputando qualquer prejuízo moral ou 

material. Deve sim a empresa fazer com que essa pessoa seja não identificável 

através da fotografia, mesmo que para isso seja necessária a sua remoção. 

 Ora, as imagens obtidas por essa ferramenta têm como foco os lugares e não 

as pessoas, de modo que mesmo que se destine a fins comerciais, o objeto não são 

os transeuntes e sim os endereços e os cenários. Mas tudo irá depender do caso 

concreto, sendo que uma medida que deveria ser adotada pela empresa é um 

sistema mais moderno e eficiente para “borrar” por completo os seres humanos de 

seus serviços. 
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