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Aos senhores 

(Arce)bispos, 

em suas sedes. 

 

Ref: Cobrança de multa por uso de imagem do Santo Padre 

 

Prezado Irmão, 

 

Em virtude de diversas consultas vindas de dioceses, a CNBB, através de sua 

assessoria jurídica, contatou a Agência France Presse - AFP para averiguar sobre a 

empresa Picrights. Essa empresa tem enviado notificações alegando fazer a gestão de uso 

e exploração de direitos autorais da veiculação irregular de fotografias do Papa Francisco, 

cujos direitos autorais pertencem à AFP. 

 

A AFP confirmou que a Picrights é, de fato, representante sua e tem autorização 

para, inclusive, propor acordo extrajudicial para reparação do dano decorrente do uso não 

autorizado de imagem, cujos direitos autorais pertençam à AFP. 

 

Desta forma, ao receber alguma comunicação de uso indevido de imagem de 

terceiros, estas devem ser encaminhadas à assessoria jurídica diocesana a fim de verificar 

sobre a regularidade da referida cobrança. Importa verificar se a hipótese é, realmente, de 

reparação ou se está enquadrada nas exceções previstas na lei para o uso de imagens sem 

autorização. Deve-se igualmente avaliar se o valor proposto a título de compensação 

financeira, quando for o caso, está adequado.  

 

É importante ter sempre o cuidado com a utilização de imagens encontradas na 

internet, ainda que sejam do Santo Padre. Como pessoa pública, sua imagem pode ser 

utilizada sem autorização. Ocorre, porém, que a fotografia feita por um terceiro é 

protegida por direitos autorais e o uso sem a autorização do autor pode acarretar este tipo 

de cobrança. 

 

Em comunhão e serviço, 

 
  
 
 

Dom Joel Portella Amado 

Bispo Auxiliar de São Sebastião do Rio de Janeiro 

Secretário-Geral da CNBB 
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