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RESUMO 

 

BELLIZIA, Angelo Antonio Sindona. O direito à imagem do investigado no processo 

penal brasileiro. 2020. 193p. Mestrado. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, 

janeiro de 2020.  

 

Com o crescente aumento da criminalidade, a sociedade cobra por soluções que sejam rápidas 

e eficazes em seu combate. Com tal cobrança, abrem-se as portas para as mais diversas 

violações de direitos e garantias individuais. A investigação preliminar, fase pré-processual de 

importância extrema, é terreno fértil para a satisfação dos anseios sociais e resposta aos 

clamores por justiça. O direito à imagem do investigado é atacado e violado de forma 

explícita quando de sua exposição aos órgãos de imprensa, muitas vezes com o auxílio da 

própria autoridade pública. A presunção de inocência, como norma de tratamento, encontra 

barreiras para a sua efetivação, e os interesses público e privado mantém constante conflito. 

Outros interesses tutelados pelo texto constitucional também se enfrentam, de forma que, 

torna-se cada vez mais difícil o equilíbrio entre liberdade de imprensa/expressão/informação e 

presunção de inocência/inviolabilidade da imagem do investigado. A sociedade do medo 

ancora-se em uma realidade paralela, criada pela mídia sensacionalista e fomentada pela 

legitimação da execração pública do investigado. O espetáculo da exposição abusiva do 

investigado tem como objetivo a legitimação do poder repressivo estatal, bem como interesses 

econômicos. Operações midiáticas de combate à ue consubstancia-se, invariavelmente, em 

violação de direitos e garantias individuais. Luzes são lançadas quando do surgimento de 

jurisprudências e legislações que tutelam a imagem do investigado, e que tangenciam, tanto o 

direito ao esquecimento, quanto a proteção específica de tão caro direito da personalidade. 

Somente assim, a presunção de inocência, através de sua dimensão objetiva, poderá emanar 

seus efeitos irradiante e horizontal, estendendo aos órgãos públicos e aos particulares sua 

observância e efetivação.  

 

Palavras-chaves: Direito à Imagem. Investigado. Presunção de Inocência. Liberdade de 

Imprensa. Processo Penal. 



 

ABSTRACT 

 

BELLIZIA, Angelo Antonio Sindona. The right to image of the investigated person in the 

brazilian criminal proceeding. 2020. 193p. Master’s Degree. Faculty of Law of the 

University of São Paulo, January 2020.  

 

With increasing crime, society is demanding solutions that are quick and effective in its fight. 

Such a charge opens the door to the most diverse violations of individual rights and 

guarantees. The preliminary investigation, a pre-procedural phase of extreme importance, is 

fertile ground for the satisfaction of social desires and response to claims for justice. The right 

to image of the investigated person is explicitly attacked and violated when exposed to the 

press, often with the help of the public authority itself. The presumption of innocence as a 

standard of treatment encounters barriers, and public and private interests are constantly in 

conflict. Other interests protected by the Constitution also face each other, so that the balance 

between freedom of the press / expression / information and presumption of innocence / 

inviolability of the image of the investigated person, becomes increasingly difficult. The 

society of fear is anchored in a parallel reality, created by the sensationalist media and 

fostered by the legitimation of the public execution of the investigated. The spectacle of the 

abusive exposure of the investigated aims at the legitimation of state repressive power, as well 

as economic interests. Mediatic operations to combat corruption, tempered by the distortion of 

reality promoted by the mainstream media, often made possible by the public authority, feed 

the population with feelings of revolt and powerlessness, which invariably embody violations 

of individual rights and guarantees. Lights are shed when the emergence of jurisprudence and 

laws that protect the image of the investigated and that tangent, both the right to forget, and 

specific protection to such na important right of personality. Only in this way, the 

presumption of innocence, through its objective dimension, can emanate its radiating and 

horizontal effects, extending its observance and effectiveness to public and private entities. 

 

Key-words: Right to image. Investigated Person. Presumption of Innocence. Freedom of 

Press. Criminal Proceedings. 
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INTRODUÇÃO 

 

O modelo político estatal tem direta influência sobre o processo penal e dessa forma, 

“fundamentos autoritários, além de clamarem por um poder punitivo centralizador e forte, 

conduzem a uma dinâmica processual desequilibrada, pautada pela hipertrofia do polo 

acusador1”. Por consequência, se há a pretensão de uma eventual retomada do padrão 

democrático, necessário, portanto, incorporar os valores de igualdade e liberdade ao exercício 

do poder. Atingido tal objetivo, haverá, certamente, uma relação processual mais equilibrada2.  

Assim, quando alcançado o almejado equilíbrio processual, a presunção de inocência 

assumirá lugar de destaque como regra de tratamento do investigado, que, por conseguinte, 

deverá ser atentamente observada por todos os atores da persecução penal, desde o seu início3. 

Mas não é somente aos mencionados atores que se estende a obrigação da observância da 

presunção de inocência; tal obrigação deve ser cumprida, também pelos meios de 

comunicação e, em maior alcance, pelos familiares da vítima de um delito. A vinculação do 

princípio em comento deve ser total e abrangente4.  

A persecução penal é ambiente favorável ao choque de direitos e interesses protegidos 

pelo texto constitucional e diplomas convencionais. Na investigação preliminar, estes 

conflitos tornam-se mais latentes. A necessidade de se garantir a atuação rápida e ágil da 

polícia judiciária para a manutenção da tranquilidade social – e pronta resposta à sociedade -, 

somada a uma espetacularização midiática dessa fase investigativa, trazem preocupação e 

aumentam a crise já, há muito, instaurada no sistema de investigação preliminar brasileiro.  

A persecutio criminis, per se, constitui um fardo ao indivíduo. Em regra, sua entrada 

nesse mundo novo se dá através da investigação preliminar. Há, desde este momento pré-

processual, limitação de direitos do investigado, mais especificamente, direitos da 

personalidade, sendo maior a necessidade de preservá-los contra abusos estatais e midiáticos5.  

 
1ZILLI, Marcos Alexandre Coelho. Ainda que tardia, que venha a liberdade: breve panorama sobre a prisão 
cautelar no direito brasileiro. Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, v. 18, n. 85, p. 449, 

jul./ago. 2010. 
2Ibid., p. 449. 
3Ibid., p. 449. 
4MORAES, Maurício Zanoide de. Presunção de inocência no processo penal brasileiro: análise de sua 

estrutura normativa para elaboração legislativa e para a decisão judicial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 

482. 
5PONTE, Ana Lúcia Menezes Vieira da. Publicidade dos atos processuais penais e meios de comunicação em 

massa. Orientador: Antonio Magalhães Gomes Filho. 2002. 350 p. Dissertação (Mestrado em Processo Penal) - 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002, p. 160. 
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Com os crescentes índices de criminalidade6, e o calor das discussões que envolvem a 

temática, a sociedade cobra por imediatas respostas dos Poderes Judiciário, Executivo e 

Legislativo. Assim, a investigação preliminar torna-se o palco ideal para a perpetuação de 

violações a direitos e garantias individuais, como forma de resposta aos apelos sociais por 

uma solução premente e permanente.  

Nessa trilha, o possível autor de um delito é julgado previamente com base em 

opiniões exaradas pela imprensa7 e, em que pese não haver ainda sequer acusação formal, “as 

dúvidas sobre o delito, suas circunstâncias e a autoria, mesmo que fundadas em elementos de 

prova, na mídia, tornam-se certezas8”. Esse fenômeno não ocorre somente em ações de 

Polícia Judiciária; investigações perpetradas pelo Ministério Público, por exemplo, também 

trazem em seu bojo a possibilidade de exposição da imagem do investigado e suas 

consequências9, muito antes da formação definitiva de um juízo de culpa.   

A exibição do investigado à imprensa, fomentada pela cultura autoritária e 

participação de agentes públicos, contribui para a execração de sua imagem, pois o vincula a 

um delito cujas circunstâncias ainda estão sendo apuradas. O problema é agravado quando a 

veiculação dessa imagem ocorre sem a autorização do investigado. Ainda, a imprensa, que 

distorce a realidade fática em prol de audiência e poder econômico, não aponta dados 

objetivos que demonstrem a participação do indivíduo detido no cometimento do delito; 

mesmo assim, o investigado tem a sua imagem indevidamente exibida sem que haja sequer 

acusação formal10. Assim, a presunção de inocência do investigado, força motriz do processo 

penal, é severamente abalada, tendo em vista que o grande público, por conta das informações 

deturpadas que recebe, já o assume como culpado.  

A mensagem passada à sociedade pela mídia, muitas vezes com o auxílio dos órgãos 

de persecução, instaura um medo generalizado, medo da criminalidade. Tal mensagem acaba 

 
6De acordo com pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, a taxa de homicídios no Brasil, em 2016, 

atingiu a marca de 30 para cada 100 mil habitantes, 30 vezes maior que a encontrada em países europeus. Ainda, 

entre 2006 e 2016, segundo a pesquisa, 553 mil pessoas perderam a vida devido à violência intencional no 

Brasil, número que supera o de vítimas fatais na guerra da Síria entre 2011 e 2016. Disponível em: 

<https://www.cnj.jus.br/wp-
content/uploads/conteudo/arquivo/2019/06/b1c8bc69867dc06af2acaefa4764ae70.pdf>. Acesso em: 05 dez. 

2019.  
7VIEIRA, Ana Lúcia Menezes. Processo penal e mídia. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 169. 
8Ibid., p.169.  
9BERTI, Silma Mendes. Direito à própria imagem. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 65, aduz que a 

exposição desmedida do investigado traz “marca indelével de desonestidade e até de periculosidade que 

dificilmente será desfeita. E deixam por certo um dano de difícil reparação”.  
10MORAES, Rodrigo Iennaco de et al. Exibição do suspeito preso à imprensa como atenuante inominada da 

pena. In: BRODT, Luís Augusto Sanzo; SIQUEIRA. Flávia (Orgs.). Limites ao poder punitivo; diálogos na 

ciência penal contemporânea. Belo Horizonte: D'Plácido, 2016, p. 366.  

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/06/b1c8bc69867dc06af2acaefa4764ae70.pdf
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/conteudo/arquivo/2019/06/b1c8bc69867dc06af2acaefa4764ae70.pdf
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por legitimar a execração pública do investigado, agravada, por exemplo, por sua exibição à 

imprensa, algemado ou não, ou pela decretação de medidas cautelares.  

O espetáculo é direcionado à legitimação do poder repressivo e incentiva a resposta 

punitiva estatal. Como observa Ferrajoli, a estimulação do medo ao crime “lo dramatiza y lo 

alimenta como fuente de legitimación del poder repressivo y de la respuesta punitiva: um 

poder, en este caso, que como antídoto del miedo obtiene de este consendo y legitimación 

política11”. 

A veiculação de notícia pela mídia, incute nos populares, que desconhecem 

argumentos jurídico-constitucionais-convencionais, a ideia de que todo suspeito é, de fato, 

culpado. Há, assim, uma inclinação da população a estigmatizar o indivíduo exibido, sobre 

caso em que não há certeza jurídica, atingível tal, tão e somente, pelo devido processo legal.  

O presente trabalho abordará o direito à imagem do investigado em cinco capítulos.  

O primeiro capítulo busca definir em que momento surge a situação jurídica de 

“investigado”. Isso porque, o ponto de partida para a definição da proteção dos direitos da 

personalidade é a delimitação do instante no qual o indivíduo torna-se mais suscetível à 

privação de liberdades, em particular, quando inserido âmbito de uma investigação 

preliminar.  

Assim, importante determinar quando devem ser acionadas as proteções constitucional 

e convencional, instrumentalizadas pelo processo penal, com o fito de que sejam preservados 

direitos da personalidade do indivíduo, mormente o seu direito à imagem, este, bastante 

desvalido durante a investigação preliminar.  

Um estudo cauteloso da imputação no processo penal é fundamental para que se 

entenda o início da submissão do cidadão à máquina persecutória estatal e determinante para 

que haja, desde o nascimento da investigação preliminar, a total proteção de seus direitos e 

garantias individuais. É através da imputação que se delimita a situação jurídica do indivíduo 

na investigação preliminar e, assim, pode-se determinar o seu grau de vulnerabilidade.  

Uma vez imputado o sujeito torna-se “investigado”, ficando, então, submetido ao 

poder punitivo estatal. A partir desse momento, o investigado passa a gozar de toda a gama de 

proteção franqueada, tanto pelo texto constitucional, quanto pelos diplomas convencionais 

dos quais o Brasil é signatário, tudo isso para que haja limites à atuação estatal durante a 

investigação preliminar.  

 
11ZAFFARONI, Eugenio Raúl et al. La emergencia del miedo. Buenos Aires: Ediar, 2013, p. 62. 
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O segundo capítulo, procura demonstrar como o princípio da presunção de inocência 

baliza, inspira e fundamenta a proteção da imagem do investigado. Será ainda estudada a 

imagem como direito da personalidade, bem como a delimitação e definição de seu conceito. 

Ainda, o choque entre direito à informação/liberdade de imprensa/publicidade dos atos 

processuais e presunção de inocência/inviolabilidade de imagem também será abordado. Tal 

estudo se faz necessário, pois o conflito entre estes bens jurídicos tem natureza complexa e é 

de difícil resolução. A liberdade de imprensa, bem como o direito à informação e a 

publicidade dos atos processuais encontram seus limites no princípio da proporcionalidade, 

“onde será possível estabelecer qual o direito, igualmente tutelado pela Constituição, tem 

maior valia [...]12”.  

No terceiro capítulo trataremos das problematizações per se, observando quando o 

investigado está mais suscetível a ter sua imagem violada no curso da investigação preliminar. 

Tal abordagem abarcará as ofensas à imagem do investigado na concreção da execução de 

medidas cautelares pessoais, reais e de incidência probatória, conduções coercitivas, bem 

como uma incursão no direito à imagem do investigado-colaborador.  

O direito ao esquecimento é matéria que será minuciada no quarto capítulo. O estudo 

buscará demonstrar como o direito ao esquecimento pode ser solução à estigmatização da 

imagem física e social do investigado, que deve ser observado, quando, por exemplo, do 

arquivamento da investigação preliminar ou da rejeição da denúncia.  Entretanto, o direito ao 

esquecimento carece de maior discussão, tanto na seara legislativa, quanto doutrinária e 

jurisprudencial, sendo de aplicação recente no ordenamento jurídico brasileiro.   

No capítulo final, trataremos das inovações trazidas pelo PL 8405/2010, o Projeto do 

Novo Código de Processo Penal, no que tange seus reflexos na proteção da imagem do 

investigado. Importantes mudanças abarcadas pelo Projeto de Lei em tela serão estudadas; a 

delimitação da situação jurídica de “investigado”, a não submissão do investigado à exposição 

dos meios de comunicação, a conceituação de indiciamento, as mudanças na identificação 

criminal e a instituição do juiz das garantias no sistema processual penal brasileiro. Por fim, 

serão pontuadas as alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, conhecida como “pacote 

anticrime”, no que tange a investigação preliminar, bem como a tutela da imagem do 

investigado.  

 

 
12PONTE, Ana Lúcia Menezes Vieira da. Publicidade..., op. cit., p. 300.   
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CONCLUSÃO 

 

A violação do direito à imagem do investigado tem ampla extensão. Pode se dar nos 

mais diversos momentos da investigação preliminar, situação na qual o indivíduo encontra-se 

em particular estado de vulnerabilidade. A investigação preliminar desponta como tempo 

crítico na vida do investigado, de modo que sua exposição abusiva pode afetar de maneira 

indelével sua imagem física e social.  

O momento no qual emerge tal situação de fragilidade é definido pelo surgimento da 

imputação. A imputação, per se¸ não se constitui em um ato específico, mas através da 

atribuição de um juízo. Nesse giro, há imputação independentemente de indiciamento, por 

exemplo, e uma vez externado tal juízo, ocorre atribuição ao indivíduo de carga processual. A 

partir desse momento o sujeito torna-se investigado, devendo, então, contar com proteção 

constitucional e convencional, instrumentalizada pelo processo penal, sem exceções. Dessa 

forma, tutela-se o agora investigado contra os abusos midiáticos e estatais que possam surgir, 

mormente em relação à exposição indevida de sua imagem, não excluídos outros aspectos de 

proteção. 

Nessa trilha, a proteção da imagem do investigado deve ser reflexo imediato do 

princípio da presunção de inocência, preservado e efetivado, tanto pelos órgãos da persecução 

penal, quanto pela mídia. A presunção de inocência, direito fundamental, tem papel direito na 

proteção da imagem do investigado, tendo em vista que a sua não observação, principalmente 

como norma de tratamento, resultará em violações das mais diversas. A imagem do 

investigado, sem a baliza do princípio da presunção de inocência será perpetrada, tanto em 

seu aspecto “retrato” quanto “atributo”.  

O processo de etiquetamento do investigado, sem a guarida da presunção de inocência, 

durante a investigação preliminar, ganha força, impulsionado pela ação dos órgãos de mídia, 

que apresentam uma versão da imagem do indivíduo fundada em realidade distorcida. A 

exposição midiática abusiva, despe o investigado de sua identidade original, substituindo-a 

por outra, carregada de estigma, que o transforma em “culpado”, antes mesmo de, contra este, 

pesar acusação formal.  

Partindo-se da premissa de que a presunção de inocência guia e inspira a proteção da 

imagem do investigado, é necessário compreender que este direito fundamental deve ser 

analisado sempre através de duas perspectivas, a subjetiva e objetiva. O caminho para a 

compreensão do âmbito da tutela do direito à imagem do investigado, delineado pela 
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presunção de inocência, é percorrido através da observação dessas dimensões, tanto a 

subjetiva, quanto a objetiva. 

Nesse jaez, tem-se que os direitos fundamentais aplicados ao processo penal 

posicionam o investigado como sujeito de direito subjetivo. Assim, a perspectiva subjetiva da 

presunção de inocência coloca o investigado em vantagem em relação ao Estado, que deve se 

estar em posição de abstenção. Consequentemente, não é possível considerar o indivíduo 

culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.  

Já pela perspectiva objetiva da presunção de inocência, ampliativa e complementar à 

sua dimensão subjetiva, percebemos que o direito fundamental em tela, no processo penal 

brasileiro, assume contornos de “norma de tratamento”. O investigado, assim, deve ser tratado 

como inocente durante todo o curso da investigação preliminar. 

 A exposição do investigado à imprensa, algemado ou não, por exemplo, reforça a 

ideia, aos olhos do grande público, de que este é culpado, violando seu direito à imagem 

através da deturpação da presunção de inocência como norma de tratamento.  

É nesse sentido que aplica-se o efeito horizontal, que emana da dimensão objetiva da 

presunção de inocência; tendo em vista que o efeito mencionado amplia a vinculação da 

presunção de inocência às relações entre particulares, a imprensa deveria abster-se de divulgar 

imagens e dados do investigado antes da formalização da acusação, mesmo que tal 

disseminação ocorra dentro de parâmetros puramente informacionais. Caso a divulgação seja 

abusiva e execratória, mais gravosa a situação; a violação da imagem do investigado, e 

consequentemente da presunção de inocência como norma de tratamento, afetará tanto a sua 

imagem física (retrato), quanto atributo (social).  

No mesmo sentido devota-se o efeito irradiante, que também origina-se da perspectiva 

objetiva da presunção de inocência. Tal efeito vincula os órgãos públicos à, não somente, mas 

principalmente, executar o ordenamento jurídico de acordo com um paradigma constitucional 

de observância e tutela da presunção de inocência. A participação dos órgãos do persecutório 

na execração da imagem do investigado, vem de encontro à presunção de inocência analisada 

por sua dimensão objetiva e efeito irradiante. A autoridade pública, que deveria ser guardiã de 

Direitos Fundamentais, contribui para o etiquetamento do investigado, tudo em nome do 

“interesse público”.  

Somente através de exercício legislativo e consequente normatização específica da 

tutela do investigado, que abarcaria o espectro das suas relações com particulares e órgãos do 

persecutório, bem como entre particulares, a presunção de inocência poderá emanar seus 

efeitos horizontal e irradiante, através de sua perspectiva objetiva. Tais efeitos são necessários 
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à preservação da imagem do investigado e devem ser refletidos nos comportamentos, tanto 

dos meios de comunicação, quanto dos órgãos responsáveis pelo persecutório, aqui, em 

particular, pela investigação preliminar.  

A exposição indevida da imagem do investigado toma cursos mais extensos e 

tortuosos, principalmente em dias atuais, tempos de internet e mídias sociais. O direito à 

imagem, nessa toada, ocupa lugar de destaque entre os direitos da personalidade. A 

complexidade de seus diversos aspectos demonstra que ainda há um longo caminho a ser 

percorrido, tanto normativo, quanto jurisprudencial e doutrinário, para que tal direito seja 

observado e aplicado no direito processual penal moderno.  

A imagem do indivíduo possui aspectos físicos, como exteriorizações de feições do 

rosto, tatuagens, cor dos olhos, pele, entre outros, denominada de imagem-retrato e aspectos 

sociais, entendidos estes como as características apresentadas socialmente pelo indivíduo, 

seus atributos sociais, denominada de imagem-atributo. Ambas são violadas quando da 

exposição abusiva da imagem do investigado, que como bem jurídico autônomo, merece 

proteção, independentemente da tutela conferida a outros direitos da personalidade.  

De certo que o direito à imagem do investigado não é absoluto. As restrições a esse 

direito devem ser ancoradas no princípio da proporcionalidade, que balizará as relações entre 

interesse público e privado. O interesse público pode se dar, por exemplo, quando da 

necessidade da divulgação de retrato falado ou fotografia, com a finalidade de contribuição 

para o deslinde da investigação.  

Ocorre que, caso a divulgação da imagem traga aspectos deteriorantes sobre o 

investigado e o denigra, incentivando pré-julgamentos populares, o interesse privado deve 

prevalecer sobre o público e o direito à imagem deve ser preservado. A razoabilidade, na 

execração pública do investigado, não encontra guarida, e a proporcionalidade não é 

observada. A divulgação da imagem do investigado, deve ter objetivos lícitos, e não pode 

tornar-se meio para que se atinja finalidade degradante e execratória.  

Nesse mister, defendemos que a imprensa deve ser abster de divulgar dados pessoais e 

imagem do investigado até o recebimento da acusação formal. Não se fala aqui em censura, 

tendo em vista que os órgãos de mídia podem bem cumprir seu papel, no curso de 

investigação preliminar, informando o fato, mas ocultando o investigado.  

A prevalência do interesse público sobre o privado, no que diz respeito à divulgação 

da imagem do investigado, deve se dar somente se há finalidade lícita na disseminação da 

notícia. Entretanto, tais casos devem ser exceções, analisados sempre pelas lentes do princípio 

da proporcionalidade.  
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Ainda, no aspecto “interesse público versus interesse privado”, é necessário pontuar 

que a liberdade de informar e ser informado, com acesso às fontes informativas, é uma das 

bases fundantes de um estado democrático de direito. É direito pessoal, individual e não pode 

sofrer censuras. Entretanto, a informação veiculada tem de possuir qualidade, pois é fruto de 

prestação de serviço público e não deve distorcer a realidade. O imediatismo, fomentado pela 

velocidade da propagação de informações prejudica, tanto a qualidade da notícia disseminada, 

quanto a recepção desta notícia por parte do público-alvo. A mensagem divulgada ao público 

pelos órgãos de imprensa torna-se codificada e distorcida, contribuindo para o aumento dos 

índices de audiência e consequente venda de espaços publicitários. A ficção, então, torna-se 

realidade.  

Assim, uma notícia que carrega em seu bojo uma deturpação da realidade, certamente 

trará consequências para aqueles que dela são objetos. A imagem dos envolvidos na 

disseminação de informações falsas ou falseadas, principalmente se forem apontados como 

autores de crimes, será maculada, tanto em seu aspecto “retrato”, quanto “atributo”. 

Nesse mister, o interesse da divulgação de notícias degradantes encontra amparo no 

estímulo ao medo e à insegurança, fruto direito do fast journalism. Assim, os meios de 

comunicação moldam, modificam e integram os valores da opinio publica, constituindo e 

desfigurando o comportamento social. O grande público, destinatário das informações 

deturpadas, constrói seus próprios meios de proteção contra a violência, que é disseminada de 

forma alarmante e desfigurada pela mídia. 

Na investigação preliminar já há uma invasão à esfera de intimidade do investigado e, 

a vicissitude de ter sua imagem divulgada e distorcida através de uma deturpação da realidade 

fática, torna o momento investigativo mais difícil de ser enfrentado. O fardo impresso pela 

investigação preliminar torna-se, então, maior, demandando proteção constitucional, 

convencional e infraconstitucional efetiva.  

Nesse giro, é importante pontuar que a publicidade dos atos processuais penais 

enfrenta limitação, levando-se em consideração que a publicidade externa (tanto mediata, 

quanto imediata) pode contribuir para que os órgãos de mídia encontrem na divulgação dos 

atos judiciais formas para deturpar a imagem do investigado. Já a publicidade interna, que 

valida a investigação preliminar, é garantia do investigado pois permite seu acesso e 

participação nos atos investigatórios. 

As medidas coercitivas decretadas no curso de uma investigação preliminar, sejam 

quais forem, podem contribuir sobremaneira para a degradação da imagem do investigado. 
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Isso se dá pois há um afastamento temporário, nunca total, da presunção de inocência quando 

da decretação de medida cautelar.  

Ocorre que, como sabido, cautelaridade não pressupõe antecipação de pena e, sim, 

instrumentalidade e consequente tutela ao processo. A divulgação sensacional de prisão 

preventiva pela imprensa, perpetrada de forma abusiva, por exemplo, leva imediatamente ao 

conhecimento do público, realidade desvirtuada, de maneira que a imagem do investigado é 

pervertida, tornando-o, aos olhos da audiência, culpado por crime que sequer foi efetivamente 

instruído e julgado.  

 O uso de algemas quando da apresentação desvirtuada do investigado à imprensa (ou 

mesmo a apresentação do investigado à imprensa sem algemas) causa evidente 

constrangimento, e deve somente ser carreado quando de sua necessidade legalmente 

motivada. A nova Lei de Abuso de Autoridade, 13.869/2019, trouxe a responsabilização, 

tanto civil quanto criminal, para o agente público que constrange o preso a exibir-se ou ter seu 

corpo exibido à curiosidade pública ou submete-o à situação vexatória.  

A novel legislação, em que pese ser demasiadamente aberta a interpretações das mais 

diversas, lançou luzes ao tema, coibindo agentes públicos de constrangerem presos – 

investigados, réus ou condenados – e responsabilizando-os pelas violações. Os órgãos do 

persecutório devem agir para que a proteção da imagem do investigado seja observada, 

encontrando as raízes dessa tutela na presunção de inocência como norma de tratamento, que 

reflete sua dimensão objetiva em seus efeitos irradiante e horizontal.  

Em termos de colaboração premiada, deve-se observar com cautela a figura do 

investigado colaborador, que possui proteção específica à sua imagem, insculpida na Lei 

12.850/2013. Os acordos de colaboração premiada divulgados pelos órgãos de comunicação, 

temperados com a já mencionada deturpação de realidade fática, tornam o investigado 

colaborador, visto pelas lentes do público, “delator”, “detrator”, “dedo-duro”. Mais uma vez, 

tanto a imagem-retrato, quanto imagem-atributo do investigado colaborador devem ser 

protegidas.  

Nesse sentido, a Lei 12.850/2013, traz em seu art. 5º, inc. V, tutela específica 

destinada à preservação da identidade e imagem do investigado colaborador, que não deve ser 

divulgada sem sua prévia autorização por escrito. Ainda, em que pese o acordo de 

colaboração premiada perder a sua condição de sigilo quando do recebimento da denúncia, a 

imagem do colaborador deve continuar a ser preservada. O ponto tratado na presente 

dissertação não tangenciou a integridade física do investigado colaborador, mas somente a 

preservação de sua imagem. Outrossim, a Lei 12.850/2013 criminaliza quem revela a 
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identidade, filma ou fotografa o colaborador sem sua prévia autorização, impondo pena de 1 a 

3 anos ao infrator.  

Como solução aos resultados da violação do direito à imagem do investigado, surge o 

direito ao esquecimento, que, dos direitos da personalidade é uma manifestação. Repercute o 

direito ao esquecimento na intimidade, na vida privada e na identidade pessoal do investigado, 

vez que seu titular quer impedir a divulgação fato pretérito que integra seu passado, e sobre 

este, não há mais interesse público, devendo o acontecimento degradante ser esquecido.  

De fato, o direito ao esquecimento deve ter alcance amplo, abarcando, tanto aspectos 

da vida privada e intimidade do investigado – aqui representados pelo próprio fato degradante 

– como pontos relativos à sua identidade pessoal. Nesse mister, não somente o esquecimento 

à identidade pessoal do investigado no que tange seus elementos caracterizadores, como 

nome, pseudônimo e imagem, por exemplo, devem ser levados em consideração; o direito ao 

esquecimento, pelo viés da identidade pessoal do investigado deve englobar, também, 

elementos não conectados à sua realidade física, tais como posicionamento político, religioso 

e a própria situação de investigado.  

Assim, o arquivamento da investigação ou a rejeição da denúncia devem servir de 

ponto de partida para o exercício do direito em tela, de forma que tal vivência fique relegada 

ao esquecimento coletivo.  

Na era da informação digital, regular o direito ao esquecimento, de forma que se 

atenda, através do princípio da proporcionalidade, tanto o interesses públicos, quanto 

individuais, não é tarefa fácil. O armazenamento das informações sobre o investigado, 

mormente na era digital, tem caráter de perenidade e multiplicidade. Ainda assim, o tema tem 

sido enfrentado pela jurisprudência internacional e pátria.  

No caso do Brasil, as situações que envolvem o direito ao esquecimento ainda são 

recentes e carecem de mais digressão, tanto legal, quanto jurisprudencial e doutrinária. No 

processo penal brasileiro, as leis disponíveis, que tratam do direito ao esquecimento, referem-

se, sempre, ao condenado, e nunca ao investigado, o que não deve ser ponto impeditivo para a 

torná-lo titular do direito em tela.  

O direito ao esquecimento deve ser observado como oriundo da dignidade da pessoa 

humana e traz em seu âmago possibilidade de resgate de imagem-retrato e imagem-atributo 

do investigado. O investigado, assim, pode extirpar de seu seio social situação que não mais 

condiz com a sua realidade, ressocializando-se sem mácula pretérita e sem que seja 

identificado como “investigado”.  
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Outrossim, a ausência de normatização específica e abrangente, dificulta a efetivação 

das disposições constitucionais e convencionais no que toca a proteção da imagem do 

investigado. O Projeto do Novo Código de Processo Penal – PL 8045/2010 - traz alento à 

discussão, observando maiores direitos ao indivíduo durante a investigação preliminar, 

inclusive a proteção à sua imagem, seja ela imagem-atributo ou imagem-retrato. Mudanças 

significativas, tais como a definição da situação jurídica de investigado, a normatização do 

indiciamento e alterações propostas no que tange a identificação criminal, trazem maiores 

garantias ao investigado, coadunando-se com a Carta Política de 1988 e os textos 

convencionais dos quais o Brasil é signatário.   

De significância maior para o tema do presente trabalho, surge na Lei 13.964/2019 o 

juiz das garantias, que tem como objetivo tutelar os direitos e garantias individuais do 

investigado, firmando o modelo processual baseado no sistema acusatório. Assim, o juiz das 

garantias atuará somente na investigação preliminar, distanciando-se de questões que tocam a 

instrução processual.  

A previsão específica da proteção da imagem do investigado preso, no art. 3º-F da 

referida lei, traz luz à discussão, mas carece de proteção mais abrangente. Assim, o 

mencionado artigo deve ser aplicado em conjunto com o art. 10 do PL 8045/2010, ainda de 

lege ferenda; o artigo garante, expressamente, que o nenhum investigado (e não somente o 

investigado preso) será submetido à exposição dos meios de comunicação, observando, assim, 

a preservação de sua intimidade e vida privada. Quando aplicado em conjunto com o art. 3º-F 

da Lei 13.964/2019 o art. 10 do PL 8045/2010 traz completude à proteção da imagem do 

investigado, abrindo caminho para a efetivação de seu direito à própria imagem.  

Ainda, na leitura do art. 3º-F da Lei 13.964/2019, há a vinculação dos órgãos de 

imprensa e autoridades públicas à preservação do direito à imagem do investigado. O acordo 

entre órgãos de mídia e autoridades públicas, com o fito de explorar a imagem do investigado 

preso, não mais é permitido. Nessa toada, o trâmite de informações entre imprensa e 

autoridades que tangenciam à prisão de investigado deverá ser regulamentado. Dessa forma, o 

legislador observou a manutenção da presunção de inocência como norma de tratamento, que 

emana efeitos horizontais e irradiantes, por sua perspectiva objetiva. Nesse giro, o juiz das 

garantias tutelará, de forma direta, a imagem do investigado, contribuindo para que os 

arbítrios estatais e privados cessem ou, pelo menos, mitiguem-se. 

O convívio harmônico entre a efetividade da persecução penal, o direito à informação 

e a dignidade da pessoa submetida à prisão é tarefa difícil. Deve ser regulamentada por meio 



 
 

178 

 

de lei, concebida após intensos debates entre a sociedade civil e o poder público, em esforço 

multidisciplinar.  

Em conclusão, a imagem do investigado deve ser preservada durante a investigação 

preliminar, observados os limites entre direito à informação/liberdade de 

imprensa/publicidade dos atos processuais e inviolabilidade de imagem/presunção de 

inocência, pautados pelo princípio da proporcionalidade. 

Como consequência dos excessos praticados pela mídia e por órgãos da persecução 

penal, há uma reafirmação da necessidade da proteção dos direitos inerentes à personalidade 

do investigado, mormente o seu direito à própria imagem. Nasce, portanto, a necessidade da 

criação de mecanismos de controle mais rígidos, de forma que sejam evitadas lesões à sua 

imagem.  

Ainda, as massas consumidoras de mídia – televisiva, impressa ou digital - devem ser 

conscientizadas e educadas para que apresentem atitude mais crítica no que toca os órgãos de 

imprensa, transformando a preservação da imagem do investigado em esforço coletivo. Dessa 

forma, a presunção de inocência será observada e efetivada, emanando, de sua perspectiva 

objetiva, seus efeitos irradiante e horizontal.  
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