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RESUMO 

 

A presente monografia objetiva uma análise sobre os conflitos entre os direitos da liberdade 

de expressão e informação e os direitos à intimidade e privacidade sob a ótica da ADI 4815. 

Os direitos fundamentais são uma categoria especial de direitos subjetivos e aspectos 

constitutivos do direito objetivo, não possuindo hierarquia e gozando de características 

principiológicas. Ocorrendo uma colisão entre os direitos fundamentais, o interprete deve 

utilizar-se da técnica de ponderação.  

 

Palavras-chave: Direitos fundamentais. Liberdade de expressão. Direito de personalidade. 
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ABSTRACT 

 

This monograph aims at an analysis of the conflicts between the right of free speech and right 

of access to information and the rights to privacy and from the perspective of ADI 4815. 

Fundamental rights are a special category of subjective rights and constitutive aspects of 

objective law, they aren´t hierarchical and they enjoy principled characteristics. In the event 

of a collision between fundamental rights, the interpreter should use the balancing technique 

 

Keywords: Fundamental rights. Freedom of expression. Right of personality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A presente monografia foi concebida com o objetivo de analisar os conflitos entre a 

liberdade de expressão e informação contra os direitos de privacidade. Na sociedade 

contemporânea, os meios de comunicação tornaram a busca e o acesso de informações muito 

mais rápidas, praticamente instantâneas, com um simples clique no aparelho móvel é possível 

saber quais são os principais acontecimentos do dia, em uma escala global. A liberdade de 

expressão nunca foi tão intensa e utilizada quanto é nos dias atuais; artigos, revistas e livros 

são editados diariamente, sendo acessados por milhares de pessoas com um simples celular. 

Ao mesmo tempo em que a liberdade de expressão se torna mais “livre” e plena, os direitos à 

privacidade e intimidade se tornam mais fáceis de serem violados, haja vista que a sociedade 

não foi preparada para separar o público do privado ou saber o que é de interesse público e 

para o público.  

Desse modo, a liberdade de expressão e informação e os direitos à privacidade e 

intimidade costumam estar em constante conflito. Tais direitos estão previstos 

constitucionalmente, sendo, portanto, direitos fundamentais.  A privacidade e intimidade 

fazem parte de um rol de direitos da personalidade, que será dissecado em capitulo próprio.  

Os direitos de liberdade e personalidade são de eficácia plena, portanto, não estão 

condicionados a nenhum tipo de política pública ou edição de outra norma para que possam 

ser exercidos, em outras palavras, eles operam em pleno direito. Como se verá mais adiante, 

esses direitos sofrem duas espécies de limitações, aquelas que a Constituição Federal atribui e 

quando entram em colisão com outros direitos fundamentais.  

Assim sendo, diante de uma colisão de direitos fundamentais, no que tange às 

biografias não autorizadas, a presente monografia buscará na doutrina uma melhor maneira de 

solucionar tal conflito. Desse modo, o caráter principiológico das normas fundamentais e as 

técnicas de ponderação também serão objetos de estudos. 

Em síntese, a presente monografia se apresentará em seis capítulos, o segundo capítulo 

focará nos direitos fundamentais, buscando apontar as suas definições e características 

apontadas majoritariamente pela doutrina. O terceiro capítulo analisará a “liberdade de 

expressão”, buscando compreender o seu conteúdo e o campo de aplicação, também será visto 

que esse direito se subdivide em outros, como o direito à liberdade de informação. 

O quarto capítulo foca nos direitos de personalidade, principalmente nos direitos de 

privacidade, intimidade e também no direito ao esquecimento, que vem ganhando grande 
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destaque pela doutrina, outrossim serão vistos outros direitos que constituem o rol de direitos 

de personalidade.  

O quinto capítulo dissertará sobre o conflito entre os direitos fundamentais, 

explicitando algumas das técnicas utilizadas para resolve-lo. Já o sexto capitulo será focado 

no conflito entre os direitos à liberdade de expressão e informação e os direitos à privacidade 

e intimidade. No que diz respeitos às biografias não autorizadas, haverá uma análise da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade 4815 que tratou da questão. 

O último capítulo trará a conclusão das ideias debatidas na presente monografia e 

também por ocasião da votação da ADI supracitada, dando destaque aos votos do Sr. Ministro 

Luiz Roberto Barroso e da Sra. Ministra Carmen Lúcia, como se verá adiante. 
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2. DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

Os direitos fundamentais estão contidos no texto constitucional, eles abrangem direitos 

sociais, econômicos, individuais e políticos (SILVA, 2005). Se considerarmos a pirâmide de 

Kelsen, eles estariam no todo de nosso ordenamento jurídico, seguindo de base orientadora 

para os demais direitos. Costumam ser usualmente chamados de direitos fundamentais dos 

homens. Nesse sentido, de acordo Silva1,  

 

 

No qualificativo fundamentais acha-se a indicação de que se trata de situações 

jurídicas sem as quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, as vezes, nem 

mesmo sobrevive; fundamentais do homem no sentido de que a todos, por igual, 

devem ser, não apenas formalmente reconhecidos, mas concreta e materialmente 

efetivados. Do homem, não como o macho da espécie, mas no sentido de pessoa 

humana. Direitos fundamentais do homen significa direitos fundamentais da pessoa 

humana ou direitos fundamentais. É com esse conteúdo que a expressão direitos 

fundamentais encabeça o Título II da Constituição, que se completa, como direitos 

fundamentais da pessoa humana, expressamente, no art. 17.  

 

 

Os direitos fundamentais são uma categoria especial de direitos subjetivos e aspectos 

constitutivos do direito objetivo. Segundo Guilherme Peña2, “os direitos fundamentais são 

conceituados como direitos subjetivos, assentes no direito objetivo, positivados no texto 

constitucional, ou não, com aplicação nas relações das pessoas com o Estado ou na 

sociedade” O direito subjetivo faz parte de prerrogativas estabelecidas em consonância com 

as regras do Direito objetivo. Desse modo, o seu exercício, ou não, estará submetido a mais 

pura e simples vontade do titular, que deles poderá usar como quiser.  (SILVA, 2015). 

Entretanto, ocorrendo abusos desses direitos, o titular poderá ser responsabilizado, uma vez 

que todo direito deve ser exercido de maneira responsável, buscando não violar direitos 

alheios.  

Os direitos fundamentais serviram como uma espécie de núcleo que protege a 

dignidade da pessoa humana, eles representam a ideia de que a Constituição é o local 

adequado para positivar as normas asseguradas dessas pretensões (BRANCO, 2009).  Numa 

ótica objetiva, os direitos fundamentais compõem a base da ordem jurídica, a sua afirmação e 

asseguramento são condições de legitimação do Estado de Direito (MORAES G, 2018). 

 
1 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 178. 
2 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. atual e ampl. – São Paulo: Atlas, 

2018. p. 169. 
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A natureza dos direitos fundamentais costuma ser de normas positivas constitucionais, 

uma vez que boa parte está dentro da Constituição Federal.   

 

 

São direitos constitucionais na medida em que se inserem no texto de uma 

constituição ou mesmo constem de simples declaração solenemente estabelecida 

pelo poder constituinte. São direitos que nascem e se fundamentam, portanto, no 

princípio da soberania popular3  

 

 

A titularidade dos direitos fundamentais pode ser exercida por qualquer pessoa, seja 

ela nacional ou estrangeira, independentemente da idade, sexo, etnia, gênero e demais 

condições sociais.  Além disso, a titularidade não se restringe apenas a pessoas físicas, 

podendo ser concedida a pessoas jurídicas de direito privado ou de direito público. De acordo 

com Paulo Gustavo G. Branco4:  

 

 

Não há, em princípio, impedimento insuperável a que pessoas jurídicas venham, 

também, a ser consideradas titulares de direitos fundamentais, não obstante estes, 

originalmente, terem por referência a pessoa física. Acha-se superada a doutrina de 

que os direitos fundamentais se dirigem apenas às pessoas humanas. Os direitos 

fundamentais suscetíveis, por sua natureza, de serem exercidos por pessoas jurídicas 

podem tê-las por titular. Assim, não haveria por que recusar às pessoas jurídicas as 

consequências do princípio da igualdade, nem o direito de resposta, o direito de 

propriedade, o sigilo de correspondência, a inviolabilidade de domicílio, as garantias 

do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Os direitos 

fundamentais à honra e à imagem, ensejando pretensão de reparação pecuniária, 

também podem ser titularizados pela pessoa jurídica.  

 

 

Ressalta-se que não é admissível, em tese, a separação entre a titularidade e o 

exercício do direito fundamental, já a fruição não dependerá da aptidão intelectual do titular 

do direito (MORAES G, 2018). Desse modo, busca-se proporcionar mais segurança às 

relações sociais e jurídicas, objetivando evitar possíveis violações desses preceitos 

fundamentais. 

 

 

 

 
3 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. 2º tri. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

171-172. 
4 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p 171-172. 
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2.1 Eficácia 

  

Tradicionalmente, os direitos fundamentais são aplicáveis frente às relações de Direito 

Público, possuindo aplicação imediata nas esferas legislativa, administrativa e judiciária 

(MORAES G, 2018). São as chamadas normas de eficácia plena, pois “incidem diretamente 

sobre os interesses a que o constituinte quis dar expressão normativa”5. Entretanto, na 

atualidade, eles também são aplicáveis nas relações do âmbito do Direito Privado: é a 

chamada “eficácia horizontal”, dividindo-se em indireta ou mediata e direta ou imediata. 

A eficácia horizontal indireta ou mediata objetiva preservar a autonomia da vontade, a 

harmonia entre os poderes e a identidade do Direito Privado, será afastada a aplicação privada 

dos direitos fundamentais, ainda que haja mediação dos órgãos legislativos (MORAES G, 

2018). Segundo Pedro Lenza6: 

 

 

Os direitos fundamentais são aplicados de maneira reflexa, tanto em uma dimensão 

proibitiva e voltada para o legislador, que não poderá editar lei que viole direitos 

fundamentais, como, ainda, positiva, voltada para que o legislador implemente os 

direitos fundamentais, ponderando quais devam aplicar -se às relações privada.  

 

 

Assim sendo, o Direito Privado deve ser interpretado e aplicado sob a ótica dos 

direitos fundamentais, como dito anteriormente, estes servem de base orientadora para o 

ordenamento jurídico. 

Já na eficácia direta ou imediata, é possível que alguns direitos fundamentais sejam 

aplicados dentro das relações privadas sem qualquer necessidade de “intermediação 

legislativa” para a sua concretização (LENZA, 2010). Por exemplo, o direito à livre 

associação é aplicado diretamente nas relações privadas, principalmente em sindicatos, uma 

vez que ninguém poderá ser compelido ou obrigado a se associar às instituições privadas. 

Outro direito é o da dignidade da pessoa humana, que pode ser aplicado diretamente nas 

relações trabalhistas, impedindo que o empregador pratique abusos contra o seu empregado.  

 
5 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. 2º tri. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 

100. 
6 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 746. 
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De acordo com André Ramos Tavares7, a eficácia direta ou imediata é caracterizada 

pela “ideia de que os direitos fundamentais estariam aptos a vincular imediatamente os 

agentes particulares, independentemente de intermediação legislativa (e, assim, também 

afastando a liberdade de conformação do legislador nessa seara)”.  

 

2.2. Características 

 

Os direitos fundamentais dotam de diversas características citadas pela doutrina, 

algumas delas são a inalienabilidade ou indisponibilidade, historicidade, relatividade,  

universalidade e constitucionalização.   

Com base na inalienabilidade ou indisponibilidade, os direitos fundamentais não 

podem compor negócio jurídico, pois não são bens ou objetos, o seu “ser” vai muito além que 

uma questão patrimonial. Pode-se dizer que “são intransferíveis, inegociáveis, porque não são 

de conteúdo econômico-patrimonial. Se a ordem constitucional os confere a todos, deles não 

se pode desfazer, porque são indisponíveis”8.  

Entretanto, essa inalienabilidade não é conferida a todos os direitos fundamentais, 

como sustenta Paulo Gustavo G. Branco9: 

 

 

Uma vez que a indisponibilidade se funda na dignidade humana e esta se vincula à 

potencialidade do homem de se autodeterminar e de ser livre, nem todos os direitos 

fundamentais possuiriam tal característica. Apenas os que visam resguardar 

diretamente a potencialidade do homem de se autodeterminar deveriam ser 

considerados indisponíveis. Indisponíveis, portanto, seriam os direitos que visam 

resguardar a vida biológica — sem a qual não há substrato físico para o conceito de 

dignidade—ou que intentem preservar as condições normais de saúde física e mental 

bem como a liberdade de tomar decisões sem coerção externa.  

Nessa perspectiva, seria inalienável o direito à vida — característica que tornaria 

inadmissíveis atos de disponibilidade patrimonial do indivíduo que o reduzissem à 

miséria absoluta. Também o seriam os direitos à saúde, à integridade física e às 

liberdades pessoais (liberdade ideológica e religiosa, liberdade de expressão, direito 

de reunião). 

 

 

A historicidade é ligada ao fato dos direitos fundamentais serem históricos, pois 

nascem, modificam-se e desaparecem com o decorrer do tempo. Aparecem mediante as 

 
7 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

383. 
8 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p .181. 
9 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p. 146. 
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revoluções burguesas e sua historicidade rechaça toda a ideia fundada no direito natural, na 

essência da natureza das coisas ou do homem (SILVA, 2005). Nesse sentido, os direitos 

fundamentais, nascem e se modificam com o decorrer do tempo.  

De acordo com Guilherme Peña10:  

 

 

Informa a historicidade que os direitos fundamentais são objeto de transformações 

ao longo da história, retratadas pelas três gerações ou gestações que foram 

engendradas por Karel Vakak na aula inaugural do curso do Instituto Internacional 

dos Direitos do Homem de 1979, em Strasbourg, de acordo com os valores da 

Revolução Francesa [...] (grifo do autor). 

 

 

Assim sendo, são gerações que se baseiam na “liberdade, igualdade e fraternidade”, 

que é o conhecido lema da Revolução Francesa. 

A primeira geração visa uma ampliação e respeito às liberdades individuais e políticas.  

 

 

Neste primeiro conjunto de direitos encontram-se, v. g., a proteção contra a privação 

arbitrária da liberdade, a inviolabilidade do domicílio, a liberdade e segredo de 

correspondência. 

Também pertencem à primeira dimensão liberdades de ordem econômica, como a 

liberdade de iniciativa, a liberdade de atividade econômica, a liberdade de eleição da 

profissão, a livre disposição sobre a propriedade etc. 

Já as liberdades políticas referem-se à participação do indivíduo no processo do 

poder político. As mais importantes são as liberdades de associação, de reunião, de 

formação de partido, de opinar, o direito de votar, o direito de controlar os atos 

estatais e, por fim, o direito de acesso aos cargos públicos em igualdade de 

condições11. 

 

 

A segunda geração é marcada pela igualdade. Ocorre a constrição de um dever de 

ação, que visa solucionar os direitos de igualdade através de uma prestação, em consonância 

às necessidades econômicas, sociais e culturais para a concretização da vida em sua total 

plenitude, por parte do Estado Social (MORAES G, 2018).  

A terceira geração é identificada através da fraternidade, os direitos transcendem o 

aspecto individual do ser, há uma maior preocupação com a sociedade como um todo. São os 

conhecidos direitos difusos.  

 

 
10 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. atual e ampl. – São Paulo: Atlas, 

2018. p. 177-178. 
11 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

354. 
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Marcados pela alteração da sociedade, por profundas mudanças na comunidade 

internacional (sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico e 

científico), as relações econômicas-sociais se alteram profundamente. Novos 

problemas e preocupações mundiais surgem, tais como a necessária noção de 

preservacionismo ambiental e as dificuldades para proteção dos consumidores, 

só para lembrar aqui dois cadentes temas.  O ser humano é inserido em uma 

coletividade e passa a ter direitos de solidariedade12 (grifo do autor). 

 

  

Essa geração teve como uma de suas principais consequências “a de pôr a descoberto a 

insuficiência estrutural de uma Administração Pública e de um sistema judicial calcados 

exclusivamente no ideário liberal, que apenas comporta a referência individual, incapaz que é 

de lidar com fenômenos metaindividuais”13. 

Há outras gestações ou gerações mencionadas pela doutrina, mas que não são 

majoritariamente aceitas, não são unívocas. Sendo assim, a presente monografia se limitará 

apenas nas três supracitadas. 

A relatividade é característica mais importante dos direitos fundamentais para a 

presente monografia, pois os direitos fundamentais não são absolutos, absoluto é apenas a sua 

relatividade.  Muitas vezes os direitos fundamentais entram em colisão, quando isso ocorre, 

de acordo com Pedro Lenza14: 

 

 

A solução ou vem discriminada na própria Constituição (ex.: direito de propriedade 

versus desapropriação), ou caberá ao intérprete, ou magistrado, no caso concreto, 

decidir qual direito deverá prevalecer, levando em consideração a regra da máxima 

observância dos direitos fundamentais envolvidos, conjugando-a com a sua 

mínima restrição (grifo do autor). 

 

 

 O conflito entre os direitos será tratado com mais profundidade em um tópico adiante. 

Os direitos fundamentais são universais, “destinam-se, de modo indiscriminado, a 

todos os seres humanos”15. Essa universalidade independerá da nacionalidade do individuo, 

 
12 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 740. 
13 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

356. 
14 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 742. 
15 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14. ed. rev. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2010. 

p. 742. 
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ainda que esteja no Brasil de modo ilegal, os seus direitos fundamentais deverão ser 

preservador. Essa universalidade é sintetizada no caput do art. 5º da CF16: 

 

 

“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 

[...]” (grifo nosso). 

 

 

Os direitos fundamentais, boa parte, tem como característica basilar o fato de estarem 

consagrados no ordenamento jurídico, melhor dizendo, no Pacto Fundamental. “Essa 

característica serve de traço divisor entre as expressões direitos fundamentais e direitos 

humanos”17. 

Os direitos humanos tem como base um víeis jusnaturalista, possuem um caráter 

filosófico, suas pretensões estão ligadas à pessoa humana, e não são positivados dentro de 

uma ordem jurídica particular, pelo contrário, estão inseridos em documentos de direito 

internacional (BRANCO, 2015). Desse modo, entende-se que os direitos humanos nascem de 

acordos e tratados internacionais, mas podem ganhar status de direitos fundamentais quando 

forem recepcionados como emendas à Carta Magna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
16 BRASIL. Constituição (1988). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 04/08/2019. 
17 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p. 147.  
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3 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO  

  

A história demonstra que o conteúdo da liberdade está ligado com a história humana, 

ampliando-se com a evolução de nossa espécie.  A liberdade se fortalece na medida em que a 

atividade humana se alarga, sendo, desse modo, uma conquista constante (SILVA, 2005). A 

liberdade também se modifica com os avanços tecnológicos, uma vez que estes tende a 

amplia-la, como no caso das redes sociais e do jornalismo digital.    

De acordo com Júnior18,  
 

 

resultante das lutas contra o poder absoluto, a liberdade de expressão, abrangendo a 

difusão e a manifestação do pensamento de natureza artística, intelectual, religiosa e 

científica, entre outras, é hoje alvo de consagração pelo constitucionalismo do 

Segundo Pós-Guerra, bem assim em declarações internacionais de direitos, 

inserindo-se num universo maior, qual seja o da liberdade de comunicação, tendo 

por fim assegurar a plenitude da democracia. 

 

 

A liberdade tem sua derivação do princípio “autonomístico” da determinação 

individual, não se limita apenas ao aspecto do querer, ligado a possibilidade de escolha entre 

as varias possibilidades apresentadas, pelo contrário, há também a liberdade de atuar, que 

significa a chance de se fazer tudo o que se deseja, não havendo coações ilegais, ilegítimas ou 

ilícitas (MORAES GUI, 2008). 

 Nas palavras de Paulo Gustavo G. Branco19:  

 

 

As liberdades são proclamadas partindo-se da perspectiva da pessoa humana como 

ser em busca da auto-realização, responsável pela escolha dos meios aptos para 

realizar as suas potencialidades. O Estado democrático se justifica como meio para 

que essas liberdades sejam guarnecidas e estimuladas — inclusive por meio de 

medidas que assegurem maior igualdade entre todos, prevenindo que as liberdades 

se tornem meramente formais. O Estado democrático se justifica, também, como 

instância de solução de conflitos entre pretensões colidentes resultantes dessas 

liberdades. 

A efetividade dessas liberdades, de seu turno, presta serviço ao regime democrático, 

na medida em que viabiliza a participação mais intensa de todos os interessados nas 

decisões políticas fundamentais.  

 

 

 
18 JUNIOR, Edilson Pereira Nobre, LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. Justiça Federal na Paraíba (JFPB), 2012. Disponível em: 

<http://biblioteca.jfpb.jus.br/revista/index.php/revista/article/view/4/5>. Acesso em 07/08/2019. p. 22. 
19 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p .263.  



22 

 

 O direito à liberdade é previsto expressamente no art. 5º, caput e incisos IV, V,VI, IX, 

XIII e XIV, da CF. Sendo sintetizado através da liberdade de pensamento, de consciência e de 

crença, da atividade intelectual, artística, cientifica e de comunicação, do livre exercício de 

qualquer trabalho, ofício ou profissão. Além disso, ao mesmo tempo em que a CF prevê a 

livre manifestação de pensamento, ela também veda o anonimato. Nesse sentido, é necessário 

identificar o autor que expõem a sua opinião, até mesmo porque um abuso desse direito pode 

ensejar em reparação civil. Já o art. 220 informa que nenhuma lei poderá limitar as liberdades 

supracitadas, e a censura é vedada. Nesse sentido, a ADI nº 4815, que será apresentada em 

capítulo próprio, teve a base desse entendimento para ser impetrada. 

Assim sendo, compreende-se que o sentido de “liberdade de expressão” não está 

limitado apenas em externar sentimentos ou sensações, muito pelo contrário, ele abarca tanto 

a liberdade de pensamento, que se restringe aos juízos intelectivos, como também ao externar 

sensações, como visto no inciso IX (TAVARES, 2016).  

A liberdade de expressão possui faculdades diversas, como a de pensamento e de 

comunicação, de transmitir ideias e informações e até mesmo de expressões não verbais, 

como as musicais. Sendo, desse modo, um dos direitos fundamentais mais relevantes e 

preciosos previstos na CF, a liberdade de expressão costuma ser uma das mais antigas 

reivindicações da humanidade (BRANCO, 2015). 

Na visão de André Ramos Tavares20, a liberdade de expressão é: 

 

 

Direito genérico que finda por abarcar um sem-número de formas e direitos conexos 

e que não pode ser restringindo a um singelo externar sensações ou instituições, com 

a ausência da elementar atividade intelectual, na medida em que a compreende. 

Dentro os direitos conexos presentes no gênero liberdade de expressão podem ser 

mencionados, aqui, os seguintes: liberdade de manifestação de pensamento; de 

comunicação; de informação; de acesso à informação; de opinião; de imprensa, de 

mídia, de divulgação e de radiodifusão. 

 

 

A liberdade de expressão também está prevista em diversos acordos e convenções 

internacionais, como no caso da Convenção Americana de Direitos Humanos de 169621, que 

vigora internacionalmente desde o ano de 1978. Além disso, essa convenção foi ratificada 

pelo Brasil em 25.9.1992, mediante internalização pelo decreto presidencial nº 678 de 

06/11/1992. Ela preceitua que todas as pessoas têm direito à liberdade de expressão e de 

 
20 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

480. 
21  Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d0678.htm>. Acesso em 18/08/2019. 
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pensamento, esse direito é sintetizado na liberdade de buscar, receber e diluir informações e 

ideias de qualquer tipo de natureza, independentemente das fronteiras, seja verbalmente ou 

por escrito, e por qualquer meio disponível de divulgação.  

Assim como na Carta Magna, essa convenção também veda a censura prévia, ao 

mesmo tempo em que prevê responsabilidades ulteriores. Desse modo, é necessário respeitar 

a imagem do individuo perante a sociedade, a reputação que ele tem perante as outras pessoas. 

Além disso, deve se levar em conta as questões que envolvam a proteção da segurança 

nacional, da ordem e da moral pública, e também da saúde pública.  

A convenção também prega que o direito à liberdade de expressão também não poderá 

ser limitado por via indiretas, como no abuso de controles oficiais. Entretanto, ela também 

preceitua algumas possibilidades de censura prévia, o que poderia parecer um pouco 

contraditório, uma vez que a própria convenção afirma que a liberdade de expressão não pode 

ser objeto de censura, porém, como será visto mais adiante, a reserva legal é um dos 

mecanismos limitadores da liberdade de expressão. Em todo caso, é disposto que os 

espetáculos públicos podem ser submetidos à censura prévia, quando isso for necessário para 

a proteção moral da infância e da adolescência. Além disso, a lei “deve” proibir qualquer tipo 

de propaganda a favor da guerra ou que faça apologia ao ódio nacional, racial ou religioso. 

 Outro pacto internalizado que merece ser citado é o “Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas”22, que foi ratificado pelo Brasil em 

1992, em seu art. 19, ele dispõe que nenhuma pessoa poderá ser sofrer alguma espécie de 

molestada por suas opiniões, informa que o conteúdo da liberdade de expressão é composto 

pelos direitos de procurar, receber e difundir informações e ideias de qualquer natureza, isso 

também independerá de fronteiras, e o modo pelo qual essas ideias será de escolha do 

indivíduo. Além disso, esse Pacto também impõe os mesmos tipos de restrições previstas na 

Convenção Americana de Direitos Humanos.  

 

3.1 Conteúdo da liberdade de expressão. 

 

 Enquanto inexistir colisão com outros direitos fundamentais, a liberdade de expressão 

tutela toda a opinião, comentário, convicção, avaliação ou julgamento de qualquer assunto e 

sobre qualquer indivíduo, incluindo temas aparentemente menos relevantes. O direito de 

expressão é toda mensagem e tudo que se pode comunicar, como propaganda de ideias, juízos 

 
22 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm>. Acesso em 

18/08/2019. 
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e notícias sobre fatos. Entretanto, a liberdade de expressão não abrange a violência 

(BRANCO, 2015).  Dessa forma, a liberdade de expressão é plena, enquanto não existir 

abusos, ela não poderá ser limitada, caso contrário, estaremos diante de uma hipótese de 

censura.  

Nos dizeres de André Ramos Tavares23, “a liberdade de expressão alcança a 

possibilidade de adquirir ou de ter acesso aos jornais, periódicos, livros, ao noticiário da 

imprensa, seja pelo rádio, seja pela televisão, e à educação em geral”. Ou seja, a liberdade de 

expressão não se restringe apenas na manifestação em si, ela também abarca os modos de 

acesso à informação.  

 

3.2 Dimensões individuas e coletivas 

 

 A liberdade de expressão nasce para garantir à pessoa a chance de se formar, de ser 

quem ela é sem ter a necessidade de se adequar a algum tipo de modelo previamente 

estabelecido. Com base nesse sentido, tem-se a dimensão individual da liberdade de 

expressão. Entretanto, também existe a dimensão coletiva, uma vez que a liberdade de 

expressão abarca, também, terceiros, atrelando-se à liberdade de comunicação (TAVARES, 

2016). Portanto, a liberdade de expressão poderá ser manifestada tanto individualmente como 

também através de uma coletividade, a palavra de um simples indivíduo pode ser a 

manifestação de um grupo. 

 

3.3 A liberdade de expressão como um meio e modo de expressão 

 

 A liberdade de expressão é um meio, pois não possui um fim em si mesma. Esse fato 

mora no individualismo que norteia a vida de cada pessoa, resulta no homem como a medida 

e o fim de todas as coisas. Esse aspecto antropocêntrico faz com que tudo que envolva o 

homem exista apenas e somente em virtude do homem (TAVARES, 2016). 

 O modo de exteriorização da liberdade de expressão ocorre pelo “exercício das 

liberdades de comunicação, de religião, de expressão intelectual, artística, cientifica e cultural 

e de transmissão e recepção de conhecimento [...]”24, já citadas anteriormente. 

  Segundo Paulo Gustavo G. Branco25, 

 
23 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

482. 
24 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 243.  
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E intuitivo associar uma controvérsia suscitada pelo uso da palavra num discurso ao 

tema da liberdade de expressão. Não é grande tampouco a dificuldade de enxergar 

nesse domínio uma representação figurativa da realidade ou a projeção material de 

um estado anímico, quando, por exemplo, um artista pinta um quadro, compõe uma 

música ou fotografa um tema que lhe pareceu. importante fixar. Não são essas, 

porém, as únicas formas de expressão de ideias e de sentimentos de que o homem 

dispõe na sociedade. Por vezes, um comportamento, por si mesmo, constitui meio de 

comunicação, dando margem a que se indague sobre a abrangência da garantia 

constitucional sobre essas hipóteses.  O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, 

entendeu que a realização de marchas e manifestações públicas, propugnando a 

descriminalização do uso de certa droga ilícita (maconha), configura forma de 

manifestação da liberdade de expressão por meio do direito de reunião, não podendo 

ser proibida, nem confundida com o crime de apologia de uso indevido de droga. 

 

 

 Destaca-se que o STF vem dando uma enorme atenção à liberdade de expressão, como 

se verá adiante, sendo um objeto de discussões calorosas, uma vez que os avanços das mídias 

digitais acabam ampliando a manifestação desse direito. 

 

3.4 Os limites da liberdade de expressão. 

 

 A liberdade de expressão, por ser um direito fundamental, só pode ser limitada diante 

da colisão com outro direito fundamental ou por reserva legal. De acordo com Paulo Gustavo 

G. Branco, “a liberdade de expressão encontra limites previstos diretamente pelo constituinte, 

como também descobertos pela colisão desse direito com outros do mesmo status”26. 

Alguns limites expressamente estabelecidos sobre a liberdade de expressão e 

informação estão dispostos no supracitado Art. 13 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos de 1969, como a imposição de censura prévia aos espetáculos públicos, quando isso 

for necessário para a proteção da moral da infância e da adolescência.  

 Ao mesmo tempo em que o constituinte proclamou que não existiria restrição ao 

direito de manifestação de pensamento, criação, expressão e informação, ressalvou que deverá 

ser observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII E XIV. Desse modo, seria aceito a 

interferência legislativa para proibir o anonimato, a imposição do direito de resposta e a 

indenização por danos morais e patrimoniais e à imagem, para que se possa preserva a 

intimidade e a privacidade (BRANCO, 2015).  

 
25 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p. 268. 
26 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p. 270. 
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O Direito de resposta também é positivado no art.14 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, que dispõe que terá esse direito todo o individuo que seja atingindo por 

informações falsas ou ofensivas proclamadas em seus prejuízos por meios de difusão 

legalmente constituídos ou regulamentados e que se dirijam à sociedade como um todo. Dessa 

forma, ele poderá retificar a informação ou responder o ofensor, nas formas que a lei 

estabelecer. Além disso, ainda que ocorra a retificação ou resposta, poderá ocorrer a 

responsabilização civil em favor do ofendido. 

 De acordo com André Ramos Tavares27, “para que determinada ação encontre guarida 

no seguro porto da liberdade de expressão, tem-se como requisito que o exercício desta não 

prejudique ninguém, em nenhum de seus direitos”. O autor ainda salienta que 

 

 

a existência dessas limitações ao direito à liberdade de expressão se explica tanto (i) 

pela necessidade de harmonia entre os direitos individuais como (ii) por questão de 

coerência, visto que seria, no mínimo, contraditório se a liberdade de expressão, que 

é um direito engendrado pelo homem para assegurar e possibilitar sua 

autodeterminação individual, estivesse em contradição com essa mesma finalidade, 

atentando contra o desenvolvimento da personalidade individual e desrespeitando 

direitos essências à própria personalidade.28 

 

 

 Ocorrendo o abuso da liberdade de expressão, com a consequente violação dessas 

limitações, o poder judiciário poderá apreciar o possível dano e impor uma reparação civil e o 

direito ou possibilidade de resposta. Alexandre de Moraes29 preleciona que: 

 

 

Os abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do 

pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário com as 

consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores, decorrentes inclusive 

de publicações injuriosas na imprensa, que deve exercer vigilância e controle da 

matéria que divulga.  
 

 

 No supracitado caso da Marcha da Maconha, o STF  

 

 

 
27 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

486. 
28 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

488. 
29 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 45. 
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concedeu interpretação conforme o art.287 do CP, com efeito vinculante, “de forma 

a excluir qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da 

legalização das drogas, ou de qualquer substância entorpecente específica, inclusive 

através de manifestações públicas e eventos públicos”, salientando, porém, que a 

não permite a “incitação, incentivo ou estímulo ao consumo de entorpecentes” na 

sua realização, bem como determinando a não participação de crianças e 

adolescentes na denominada “Marcha da Maconha”30. 

 

 

 O exercício ao culto religioso também possui limitações, pois a CF assegura o livre 

exercício do culto religioso, desde que não seja contrário à ordem, tranquilidade e o sossego 

público, bem como compatível com os bons costumes (MORAES A, 2015). Além disso, esse 

direito deve levar em conta outros direitos, como o “direito dos animais”, uma vez existem 

rituais de sacrifícios de animais, mas estes não podem sofrer castigos e/ou torturas. Em 

conformidade com o que se defende, Júnior31 sustenta que, 

 

 

dentre os diversos limites à liberdade de expressão se encontram os direitos da 

personalidade, mais precisamente aqueles voltados à honra, à intimidade e à 

imagem, os quais, lastreados pelo princípio magno da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III, CF), são, por via de regra, extrapatrimoniais, absolutos, por se imporem 

contra todos, imprescritíveis, indisponíveis e ensejarem adequada proteção do 

Estado em caso de seu maltrato 
 

 

3.5 A liberdade à informação 

 

O substantivo “informação” significa um conhecimento de fatos, de acontecimentos, 

de situações que interessam a população como um todo, enquanto a “liberdade de 

informação” é um direito coletivo, compreende a liberdade de informar e a liberdade de ser 

informado. A liberdade de informação é a procura, o acesso, o recebimento e a difusão de 

informações ou ideias, independentemente do meio, e sem a ocorrência de censura, 

respondendo o indivíduo pelos abusos que cometer (SILVA, 2005). 

A Liberdade de informação está prevista no art.5º, XIV, da CF, “é assegurado a todos 

o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício 

profissional”. Enquanto no campo da comunicação social, o art. 220, dispõe que “§ 1º 

Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 

 
30 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 45-46. 
31 JUNIOR, Edilson Pereira Nobre, LIBERDADE DE EXPRESSÃO VERSUS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. Justiça Federal na Paraíba (JFPB), 2012. Disponível em: 

<http://biblioteca.jfpb.jus.br/revista/index.php/revista/article/view/4/5>. Acesso em 07/08/2019. 
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informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no 

art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.” Desse modo, “essa liberdade segue duas grandes vertentes. Na 

primeira, garante-se a liberdade na divulgação da informação. De outra parte, garante-se a 

liberdade de acesso a informação”32. 

A liberdade de informação deve ser interpretada em conjunto com a inviolabilidade à 

honra e à vida privada, assim como a proteção à imagem, sob pena do agente poder ser 

responsabilizado pelos danos morais e materiais que vier a causar a terceiros. Pelo fato da 

liberdade de informação ser um direito relativo, é necessário diferenciar as informações de 

fatos de interesse público da vulneração de condutas pessoas e intimas, haja vista que fazem 

da vida privada, e que não devem ser devassadas de modo desrespeitoso ou humilhante. 

(MORAES A, 2014). Desse modo, não deve existir uma banalização de informações, somente 

as mais relevantes, como aquelas que são necessárias para a construção da noção de 

cidadania, para entender a história do nossos país e as suas diferentes culturas, são as que 

devem ser de interesse público.  

Quanto aos meios de comunicação utilizados para exteriorizar o pensamento e a 

difusão de informação, menciona-se os livros, os jornais, os serviços de radiodifusão sonora e 

de sons e imagens e os serviços noticiosos. Tais meios de comunicação possuem seus 

próprios regimes jurídicos, sendo assim, a publicação de livros, jornais, revistas e boletins, 

por exemplo, não dependem de licença de autoridade alguma (art.220, § 6). A lei exige que 

esses meios sejam matriculados em cartório de registro de pessoas jurídicas, caso contrário, 

serão considerados como clandestinos (Lei 5.250/67, arts. 8º a 11) (SILVA, 2005).     

 

3.6 A eficácia das normas  

 

As normas que tratam da liberdade de expressão, via de regra, são de eficácia plena, 

pois possuem todos os requisitos e elementos necessários para a sua incidência direta, elas são 

autoaplicáveis. O aparato judicial é a única condição necessária para essa aplicabilidade. 

Sendo assim, executam-se simplesmente pelo fato de serem normas jurídicas, que 

pressupõem, no caso, a subsistência do Estado e de seus órgãos (SILVA, 2015). Entretanto, 

pode ocorrer de algumas normas sobre liberdade possuírem eficácia contida. De acordo com 

Silva,33 ainda que a eficácia seja contida, será: 

 
32 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

500. 
33 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 268.  



29 

 

 

 

sempre de aplicabilidade direta e imediata, caso em que a previsão de lei não 

significa que desta dependem sua eficácia e aplicabilidade, visto que tal lei não se 

destina a integrar-lhes a eficácia (que já tem amplamente), mas visa restringir-lhes a 

plenitude desta, regulando os direitos subjetivos que delas decorrem para os 

indivíduos ou grupos. Enquanto o legislador, nesse caso, não produzir a 

normatividade restritiva, sua eficácia será plena. 

É necessário estar atento ao que acaba de ser dito, para não supor que exista ou deva 

existir norma reguladora do exercício das liberdades. O exercício das liberdades não 

depende de normas reguladoras, porque, como foi dito, as normas constitucionais 

que as reconhecem são de aplicabilidade direta e imediata, seja de eficácia plena ou 

de eficácia contida. 

 

 

A sua eficácia não poderá ser limitada por qualquer dispositivo abaixo da Constituição 

Federal, uma vez que ela está no topo de nosso ordenamento jurídico. Enquanto inexistir 

reserva legal na Carta Magna, a eficácia deverá ser plena.  
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4 OS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 

Os direitos de personalidade estão previsto dentro da Carta Magna, são direitos 

atribuídos à pessoa humana, que a reconhecem como um ser dotado de características únicas. 

“A proteção da dignidade humana é de suma importância para a ordem jurídica brasileira, 

constituindo-se no manto que protege os direitos da personalidade. Nenhuma decisão judicial 

ou lei poderá colidir com esse mantra da nossa Constituição de 1988” (FERREIRA, 2016).  

Segundo Luís R. Barroso (2004), os direitos de personalidade são autônomos, são 

atribuídos a todos os seres humanos e reconhecidos pela Constituição Federal, são oponíveis a 

toda a coletividade ou sociedade e também ao próprio Estado. A violação dos direitos de 

personalidade nem sempre produz repercussões econômicas ou patrimoniais, o que resultará 

em diversas formas de reparação, como o conhecido “direito de resposta”.  

 Em outras palavras, os direitos de personalidade são todos aqueles que são necessários 

para realização da personalidade do indivíduo e para sua inserção nas relações jurídicas. São 

subjetivos, possuindo efeito erga omnes, aplicando-se a todos os homens (ARAÚJO e 

RODRIGUES, 2017). 

Destaca-se que os direitos de personalidade não se confundem com a “personalidade” 

propriamente dita. A personalidade consiste em algo do exterior, que vai além do indivíduo, é 

uma marca distintiva de qualquer pessoa. Para o Direito, ela está ligada ao Estado e à 

sociedade: a configuração civil é essencial ao Estado Democrático de Direito que fora 

promulgado/estabelecido pela CF de 88. Os pilares da democracia são a cidadania e a 

dignidade da pessoa humana, constitutivos basilares da personalidade civil (FERREIRA, 

2018).  

A personalidade se baseia em um: 

 

 

conjunto de caracteres próprios da pessoa. A personalidade não é um direito, de 

modo que seria errôneo afirmar que o ser humano tem direito à personalidade. A 

personalidade é que apoia os direitos e deveres que dela irradiam, é o primeiro bem 

da pessoa, que lhe pertence como primeira utilidade, para que ela possa ser o que é, 

para sobreviver e se adaptar às condições do ambiente em que se encontra, servindo-

lhe de critério para aferir, adquirir e ordenar outros bens34. 

 

 

 
34 ARAÚJO, Anne de Fátima Pedrosa; RODRIGUES, Natália Bernadeth Fernandes, Direitos da personalidade. 

Jus.com, 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/55019/direitos-da-personalidade>. Acesso em 

07/08/2019. 
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De acordo com Luís R. Barroso (2004), os direitos de personalidade se dividem em 

dois grandes grupos, são eles: 

I – Direito à integridade física: engloba o direito à vida, ao próprio corpo e ao cadáver. 

II – Direito à integridade moral: na qual estão inseridos o direito à honra, à liberdade, 

à vida privada, à intimidade, ao nome e o direito moral do autor, entre outros.  

A presente monografia se pautara em estudar o segundo grupo, uma vez que é 

majoritariamente aceito pela doutrina. Vale mencionar que esses direitos sempre foram 

preocupações do legislador há muito tempo, como comenta Hungria35,  

 

 

o bem material (...) entendida esta, quer como o sentimento de nossa dignidade 

própria (honra interna, honra subjetiva), quer como o apreço e respeito de que somos 

objeto ou nos tornamos merecedores perante os nossos concidadãos (honra externa, 

honra objetiva, reputação, boa fama). Assim como o homem tem direito à 

integridade do seu corpo c do seu patrimônio econômico, tem-no igualmente à 

indenidade do seu amor-próprio (consciência do próprio valor moral e social, ou da 

própria dignidade ou decoro) e do seu patrimônio moral. Notadamente no seu 

aspecto objetivo ou externo (isto é, como condição do indivíduo que faz jus à 

consideração do circulo social em que vive), a honra é um bem precioso, pois a ela 

está necessariamente condicionada a tranquila participação do indivíduo nas 

vantagens da vida em sociedade.  

 

 

4.1 A intimidade e privacidade 

 

A intimidade e privacidade são direitos fundamentais previstos no art. 5º, X, da CF, 

“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;[...]”. Além 

disso, também é assegurado o direito de resposta.   

A intimidade e privacidade apresentam uma enorme ligação, mas se diferenciam por 

meio da menor amplitude do primeiro, que está no âmbito da incidência do segundo 

(MORAES AL, 2015). Dessa forma, são direitos que não se confundem e se diferenciam com 

o maior e/ou menor grau de interação ou relação social. De acordo com Paulo Gustavo G. 

Branco36, “o direito à privacidade teria por objeto os comportamentos e acontecimentos 

atinentes aos relacionamentos pessoais em geral, às relações comerciais e profissionais que o 

indivíduo não deseja que se espalhem ao conhecimento público”.   

 
35 HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1958. p. 39.  
36 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p. 280.  
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Na visão de Guilherme Peña (2018), o direito à privacidade é interligado à 

convivência entre os indivíduos, demarcada por três esferas concêntricas e sobrepostas, são 

elas a esfera social, privada e individual. Na primeira, enquanto membro de uma sociedade, a 

pessoa busca satisfazer os seus interesses acomodando os fatos que são suscetíveis de 

conhecimentos por todos. Já na segunda, o indivíduo visa deleitar os seus interesses enquanto 

parte de uma comunidade, compreendendo os acontecimentos que podem ser compartilhados 

com um número limitado de pessoas. Por fim, na terceira esfera, a pessoa busca saciar os seus 

interesses de modo isolado de qualquer grupo social, ela irá resguardar as suas 

particularidades, será o âmbito exclusivo do indivíduo. Silva37ensina que  

 

 

a tutela constitucional visa proteger as pessoas de dois atentados particulares: (a) ao 

segredo da vida privada; e (b) à liberdade da vida privada. O segredo da vida privada 

é condição de expansão da personalidade. Para tanto, é indispensável que a pessoa 

tenha ampla liberdade de realizar sua vida privada, sem perturbação de terceiros 

 

 

A intimidade é por vezes considerada um sinônimo do direito à privacidade. 

Entretanto, dentro da Carta Magna, é plausível a distinção entre ambos os direitos, haja vista 

que o inciso X do art. 5º separa a intimidade de outras manifestações da vida privada (SILVA, 

2005). A intimidade é ligada às relações subjetivas e de trato íntimo do indivíduo, destacando-

se suas relações familiares e de amizade (MORAES A, 2015). As relações mais restritas, 

limitadas e/ou pessoais são aquelas que compõem a intimidade.  

Na visão de Tavares38, a intimidade é: 

 

 

tudo quanto diga respeito única e exclusivamente à pessoa em si mesma, a seu modo 

de ser, e de agir em contextos mais reservados ou de total exclusão de terceiros. 

Tem sido utilizado a ideia de camadas para representar a diferença entre a 

intimidade e a vida privada. Assim a intimidade seria a camada ou esfera mais 

reservada, cujo acesso é de vedação total ou muito restrito, geralmente para 

familiares [...].  

 

 

Para Vasconcelos39, a intimidade diz respeito ao que: 
 

 

 
37 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 210. 
38 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 14. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2016. p. 

533. 
39 VASCONCELOS, Pedro Pais. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 80. 
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a pessoa nunca ou quase nunca partilha com os outros, ou que comunga apenas com 

pessoas muitíssimo próximas, como a sexualidade, a afectividade, a saúde, a nudez; 

na esfera da privacidade, que é já mais ampla, incluir-se-iam aspectos de vida 

pessoal, fora da intimidade, cujo acesso a pessoa permite a pessoas das suas 

relações, mas não a desconhecidos ou ao público; a esfera pública abrangeria tudo o 

mais, aquilo que, na vida de relação e na inserção na sociedade, todos têm acesso. 

 

 

4.1.1 Os limites ao direito à privacidade 

 

O direito à privacidade, como direito fundamental e relativo, também possui seus 

limites, não sendo um totalmente pleno, uma vez que a história privada de um individuo pode 

se confundir com a história de toda uma nação. Nesse sentido, a interpretação dada a esse 

direito no que tangência às pessoas públicas deve ser diferente a dada as pessoas comuns. De 

acordo com Alexandre de Moraes40,  

 

 

a proteção constitucional em relação àqueles que exercem atividade política ou ainda 

em relação aos artista em geral deve ser interpretada de um forma mais restrita, 

havendo necessidade de uma maior tolerância ao se interpretar o ferimento das 

inviolabilidades à honra, à intimidade, à vida privada e à imagem, pois os primeiros 

estão sujeitos a uma forma especial de fiscalização pelo povo e pela mídia, enquanto 

o próprio exercício da atividade profissional.  

 

 

Segundo Paulo Gustavo G. Branco41, 
 

 

a vida em comunidade, com as suas inerentes interações entre pessoas, impede que 

se atribua valor radical à privacidade. É possível descobrir interesses públicos, 

acolhidos por normas constitucionais, que sobrelevem ao interesse do recolhimento 

do indivíduo. O interesse público despertado por certo acontecimento ou por 

determinada pessoa que vive de uma imagem cultivada perante a sociedade pode 

sobrepujar a pretensão de “ser deixado só” 

A depender de um conjunto de circunstâncias do caso concreto, a divulgação de 

fatos relacionados com uma dada pessoa poderá ser tida como admissível ou como 

abusiva. 

 

 

Desse modo, seguindo a linha desses dois autores, dependendo da informação a ser 

divulgada e existindo o interesse público, o direito à privacidade pode ser sobrepujado.  

Entende-se como interesse público: 

 
40 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 55.  
41 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p. 283. 
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a expressão dos valores indisponíveis e inarredáveis assegurados pela Constituição, 

sob o signo inarredável dos direitos fundamentais e da centralidade do princípio da 

dignidade da pessoa humana (personalização da ordem constitucional). Não se deve, 

pois, buscar o interesse público (singular), mas os interesses públicos consagrados 

no texto constitucional, que inclusive podem se apresentar conflitantes na 

conformação do caso concreto, o que exige necessariamente uma ponderação de 

valores, a fim que resolver o conflito entre princípios no problema prático42 

 

 

4.2 O direito à imagem 

 

A inviolabilidade da imagem das pessoas é assegurada constitucionalmente. É uma 

inovação da CF de 88, que teve como primeira consequência a autonomização deste direito, 

que decorre do direito à vida privada. A imagem é a apresentação, por desenho, impressão ou 

obra, de figura de uma pessoa ou objeto. Compreende-se como direito à imagem a tutela da 

imagem física do indivíduo, contra a ação que reproduza ou o represente em fotografias, 

retratos, pinturas, gravuras, entre outros meios hábeis para fazê-lo (TAVARES, 2016). A 

imagem será aquilo que representa externamente o ser da pessoa, uma reprodução estética 

objetiva de sua aparência.  

Na visão de Diniz43, 

 

 

Imagem-retrato é a representação física da pessoa, como um todo ou em partes 

separadas do corpo (nariz, olhos, sorriso, etc.) desde que identificáveis, implicando o 

reconhecimento de seu titular, por meio de fotografia, escultura, desenho, pintura, 

interpretação dramática, cinematografia, televisão, sites etc., que requer autorização 

do retratado (CF, art. 5º, X). A imagem-atributo é o conjunto de caracteres ou 

qualidades cultivados pela pessoa, reconhecidos socialmente (CF, art.5º, V), como 

habilidade, competência, lealdade, pontualidade etc. A imagem abrange também a 

reprodução, romanceada em livro, filme, ou novela, da vida de pessoa de 

notoriedade. 

O direito a imagem é o de ninguém ver sua efígie exposta em público ou 

mercantilizada sem seu consenso e o de não ter sua personalidade alterada material 

ou intelectualmente, causando dano à sua reputação. Abrange o direito: à própria 

imagem; ao uso ou à difusão da imagem: à imagem das coisas próprias e à imagem 

em coisas ou em publicações; de obter imagem ou de consentir em sua captação por 

qualquer meio tecnológico.  

 

 
42 CRISTÓVAM, José Sergio da Silva. Para um conceito de interesse público no Estado Constitucional de 

Direito. Jus.com, 2015. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/42480/para-um-conceito-de-interesse-

publico-no-estado-constitucional-de-direito>. Acesso em 10/08/2019.  
43 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 1: teoria geral do direito civil. 33. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2016. p. 130.  
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Consequentemente, a pessoa que sofrer dano pelo uso não autorizado de sua imagem 

poderá obter uma ordem judicial, interditando tal uso e resultando numa condenação ao 

infrator para que repare os danos causados. Como a imagem traduz a “essência da 

individualidade humana”, a sua violação necessita de uma resposta judicial. Sendo assim, não 

somente o uso indevido da imagem, mas também o desatino de finalidade do uso autorizado 

resultam na violação ao direito à imagem, devendo o infrator/réu ser civilmente 

responsabilizado (ARAÚJO e BERNADETH, 2017). Além disso, a imagem publicada 

indevidamente poderá ser retirada de circulação.  

 

4.3 O direito à honra 

 

O direito à honra é uma característica da pessoa humana, é a imagem e o respeito que 

a comunidade tem diante de um indivíduo. Desse modo, não há de falar em “honra de uma 

empresa” ou “honra de um time de futebol”, pessoas jurídicas não possuem esse direito. 

Segundo Guilherme Peña44, “considera-se o direito à honra é os atributos e os predicados da 

pessoa, que fazem merecedora de apreço no convívio social”. 

Nesse sentido, a honra compõe-se de um somatório das qualidades que individualizam 

a pessoa, resultando no respeito da sociedade para com a sua pessoa, o bom nome e a 

identidade pessoal que irá diferencia-la no meio social. O indivíduo tem o direito de 

resguardar a sua honra pessoal, sendo um instrumento essencial para o convívio harmônico 

dentro da sociedade. Desse modo, tudo aquilo que pode depreciar a pessoa, mas que é 

incluído em seu círculo de intimidade, não pode ser livremente divulgado ou revelado por 

terceiros que tenham tido acesso a essas informações (TAVARES, 2016). 

A honra é um dos mais importantes direitos de personalidade, pois irá acompanhar o 

indivíduo do seu nascimento até depois de sua morte, uma vez que a ofensa à honra do 

falecido tem potencial para atingir os seus familiares. Nesse sentido, ela irá se dividir em dois 

aspectos, o objetivo e o subjetivo. O primeiro concentra-se na reputação do indivíduo, no bom 

nome e a fama que goza na sociedade. Já o segundo é ligado ao sentimento pessoal de estima 

ou a consciência da própria dignidade (ARAÚJO e BERNADETH, 2017). 

 

 

 
44 MORAES, Guilherme Peña de. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. atual e ampl. – São Paulo: Atlas, 

2018. p. 203. 
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4.4 O direito ao esquecimento 

 

 Não foi citado por Luís R. Barroso, mas esse direito também merece atenção, uma vez 

que está presente na jurisprudência do país, e também costuma entrar em conflito com a 

liberdade de informação e expressão. Além disso, o direito ao esquecimento vem sendo objeto 

de estudo pela academia e citado pela doutrina. 

O indivíduo tem o direito de ser esquecido pela sociedade, opinião pública e pela 

imprensa. Os atos que foram praticados ou sofridos no passado não devem reverberar 

perpetuamente, minando uma renovação natural do ciclo da vida de qualquer pessoa. Desse 

modo, compreende-se o direito ao esquecimento como mais uma vertente do direito pessoal 

(FERREIRA PAU, 2018). Almeida45 registra que: 

 

 

A tese do direito ao esquecimento vem se consolidando ao longo do tempo, sendo 

que o Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil promovido pela CJF/STJ é 

considerado um divisor de águas no enfrentamento do tema. De acordo com esse 

Enunciado “A tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação 

inclui o direito ao esquecimento” [...] 

A primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça aplicou a tese do direito ao 

esquecimento ocorreu em 2013 quando julgou dois recursos especiais, sendo que o 

primeiro figurava como autor da ação um dos acusados e posteriormente absolvido 

no episódio que ficou conhecido como “a chacina da Candelária” no Rio de Janeiro 

(REsp 1.334.097/RJ) e o segundo pela família de Aída Curi, estuprada e morta em 

1958 por um grupo de jovens (REsp 1.335.153/RJ).  

Nos dois casos, tanto o acusado e depois absolvido no caso da chacina da 

Candelária, como os familiares do caso Aída Curi pretendiam receber indenização 

por danos morais em face do uso, não autorizado, da imagem no programa de TV 

“Linha Direta”, antigo programa da Rede Globo, exibido nas noites de quinta-feira 

entre 1999 e 2007, que se dedicava a apresentar crimes que aconteceram pelo Brasil 

e que causaram comoção pública.  

O ministro Luis Felipe Salomão, relator dos dois recursos especiais ao discutir a tese 

do direito ao esquecimento apontou que não se pode, nestes casos, permitir a 

eternização da informação. No caso do acusado de participar da chacina da 

Candelária, a emissora de TV foi condenada ao pagamento de indenização por danos 

morais, porquanto se entendeu que a menção de seu nome como um dos 

participantes do crime, mesmo após a sentença criminal que o absolveu, causou 

danos à sua honra, já que ele tem o direito de ser esquecido.  

No tocante a questão da liberdade de imprensa, o ministro Relator dos casos 

destacou que embora a história da sociedade seja patrimônio imaterial do povo, esta 

liberdade deve ser analisada a partir do fato concreto e que houve completo 

menosprezo a dignidade da pessoa humana. 

 

 

 
45ALMEIDA, Alzeira de. Direito ao esquecimento e a dignidade da pessoa humana. Migalhas, 2017. Disponível 

em:<https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI260646,11049-

Direito+ao+esquecimento+e+a+dignidade+da+pessoa+humana>. Acesso em 23/08/2019. 

https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI260646,11049-Direito+ao+esquecimento+e+a+dignidade+da+pessoa+humana
https://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI260646,11049-Direito+ao+esquecimento+e+a+dignidade+da+pessoa+humana
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 Assim sendo, a jurisprudência brasileira, como citado e confirmado, vem se 

preocupando com o direito ao esquecimento, sendo objeto de tutela. A plena liberdade de 

informação, representada na constante reafirmação do crime cometido, pode causar danos à 

dignidade humana daquele que já pagou pelos seus crimes, impedido o indivíduo de viver 

uma vida normal, de ter acesso a um bom emprego, por exemplo. Nesse mesmo sentido, de 

acordo com Paulo Gustavo G. Branco46, 

 

 

A celebridade do passado nem sempre será objeto legítimo de incursões da 

imprensa. Algumas pessoas de renome voltam, adiante, espontaneamente, ao 

recolhimento da vida de cidadão comum -opção que deve ser, em princípio, 

respeitada pelos órgãos de informação. Se a pessoa deixou de atrair notoriedade, 

desaparecendo o interesse público em torno dela, merece ser deixada de lado, como 

desejar. Isso é mais verdade em relação, por exemplo, a quem já cumpriu pena 

criminal e que precisa reajustar-se à sociedade. Ele há de ter o direito a não ver 

repassados ao público os fatos que levaram à penitenciária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p. 286. 
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5 A COLISÃO ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

Em nosso ordenamento jurídico, os direitos fundamentais não estão em perfeita 

“harmonia”, uma vez que eles dotam de aspectos principiológicos e não possuem hierarquia 

entre si. Nesse sentido, seria impossível não haver conflito ou colisão entre os direitos 

fundamentais. De acordo com Gilmar Mendes (2015), entende-se como colisão entre direitos 

fundamentais quando é possível identificar o conflito decorrente do exercício de direitos 

fundamentais por diferentes titulares. A colisão poderá decorrer do conflito entre direitos 

individuais, entre estes e bens jurídicos da comunidade, e entre bens jurídicos coletivos. 

Compreende-se que a noção de conflito ou de colisão entre direitos comporta temperamentos. 

Isso ocorre, pois nem tudo que se pratica no suposto exercício de um direito possui respaldo 

no seu âmbito de proteção. Desse modo, diversas questões tratadas como relações 

conflituosas de direitos configuram conflitos aparentes, uma vez que as ações controvertidas 

transbordam da proteção oferecida pelo direito fundamental em que se objetiva buscar abrigo. 

Na visão de Alexandre de Moraes47,   

 

 

o conflito entre direitos e bens constitucionalmente protegidos resulta do fato de a 

Constituição proteger certos bens jurídicos (saúde pública, segurança, liberdade de 

imprensa, integridade territorial, defesa nacional, família, idosos, índios etc), que 

podem vir a envolver-se numa relação do conflito ou colisão. 

 

 

 Luiz R. Barroso (2004) destaca que os conflitos entre os direitos fundamentais surgem 

no direito constitucional contemporâneo por diversos motivos. Dois deles são: 

(i) a complexidade e o pluralismo das sociedades modernas, pois levam à CF valores e 

interesses diversos, que consequentemente entram em choque; 

(ii) sendo os direitos fundamentais expressos, habitualmente, sob a forma de princípios, 

sujeitam-se à concorrência com outros princípios a à aplicabilidade dentro do possível, à vista 

de circunstâncias fáticas e jurídicas. 

 Desse modo, o autor destaca que os direitos fundamentais possuem um caráter 

principiológico. A colisão será autentica quando um direito fundamental afetar diretamente o 

âmbito de atuação ou proteção de outro direito fundamental. Nos casos de direitos submetidos 

 
47 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 31. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. p.14. 
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a reserva legal expressa, compete ao legislador delinear os limites necessários, de forma que 

assegure o exercício pacifico de faculdades eventualmente conflitantes. (MENDES, 2015). 

 

5. 1 Princípios 

  

 A Constituição Federal é um sistema normativo aberto de regras e princípios.  Ela 

pode ser compreendida como uma espécie de conjunto de normas inter-relacionadas que 

fazem parte do fundamento jurídico de uma comunidade. É definido como aberto no sentido 

de ainda ser incompleto, de que se modifica e evolui, sendo capaz de absorver os valores que 

despontam na sociedade. Desse modo, as regras e os princípios devem compor esse sistema, 

porque o equilíbrio da CF encontra amparo nas normas que fazem parte dela, sendo que os 

princípios hospedam valores estabelecidos na sociedade, uma vez que as regras têm um 

caráter preceptivo de determinadas condutas (SOARES, 2010).   

 De acordo com Luís R. Barroso (2004), os princípios expressam valores a serem 

preservados ou fins públicos a serem concretizados ou alcançados. São, portanto, “estados 

ideias”, sem detalhar a conduta ou ação a ser seguida. Os princípios podem ser aplicados com 

maior ou menor intensidade, à vista de circunstâncias jurídica ou fáticas, sem que isso afete 

sua validade. O interprete terá um papel mais complexo e desafiante, pois a ele compete 

definir a conduta a tomar. Na visão de Dworkin48, princípio é  

 

 

um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma 

situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma 

exigência de justiça ou equidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, o 

padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é uma 

política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus 

próprios delitos é um princípio. 

 

 

 Como dito anteriormente, os princípios não se confundem com regras, pois estas são 

normas que prescrevem imperativamente uma exigência; há uma imposição, permissão ou 

proibição, que é ou não cumprida. Já os princípios são normas jurídicas impositivas de uma 

otimização, são compatíveis com diversos graus de concretização em consonância com os 

condicionamentos fáticos ou jurídicos (CANOTILHO, 1993). 

 
48 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos à sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 36. 
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 Em uma mais completa diferenciação entre regras e princípios, Canotilho49 descreve 

vários critérios de diferenciação, são eles: 

 

 

a) Grau de abstração: os princípios são normas comum grau de abstracção 

relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstração 

relativamente reduzida. 

b) Grau de determinação na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem 

vagos e indeterminados, carecem de mediações e concretizados (do legislador? do 

juiz?), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação directa. 

c) Carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios são 

normas de natureza ou com um papel fundamental no ordenamento jurídico devido à 

sua hierarquia no sistema das fontes (ex: princípios constitucionais) ou À sua 

importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex: princípio do Estado de 

Direito). 

d) Proximidade da ideia de direito: os juridicamente vinculantes radicados nas 

exigências de justiça (DWROKIN) ou na ideia de direito (LARENZ); as regras 

podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente funcional. 

f) Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, são 

normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, 

por isso, uma função normogenética fundamentante. 

 

 

 Desse modo, quando há uma colisão de princípios ou entre direitos fundamentais, o 

interprete terá que realizar um juízo valorativo adequado, de forma que venha a preservar o 

máximo de cada um dos valores em conflito, ele deverá realizar escolhas acerca de qual 

interesse deverá prevalecer diante da situação. Consequentemente, ao verificar as 

possibilidades que pode se tomar, o interprete desempenha uma função de discricionariedade 

(BARROSO, 2004).   

 Um princípio que merece ser mencionado é o da “unidade da Constituição”, pois tem 

relevo como um princípio interpretativo, com base nele a Carta Magna deve ser interpretada 

de modo a evitar contradições, como antinomias ou antagonismo, entre as suas normas. Esse 

princípio irá obrigar o interprete a considerar a Constituição na sua totalidade e a buscar 

harmonizar os espaços de tensão. Senso assim, o interprete tem sempre que considerar as 

normas constitucionais não como normas isoladas e dispersas, pelo contrário, deve considera-

las como preceitos integrados num sistema interno unitário de normas e princípios 

(CANOTILHO, 1992). 

Em outras palavras,  

 

 

 
49 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993. p. 166-167. 
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O texto da Constituição deve ser interpretado de forma a evitar contradições 

(antinomias) entre suas normas. Isso porque a Constituição deve ser considerada na 

sua globalidade, exigindo-se do intérprete a busca da interpretação que harmonize 

suas aparentes contradições. 

Como decorrência desse princípio, temos que não existem antinomias normativas 

verdadeiras entre os dispositivos constitucionais. Cabe ao intérprete o exercício de 

eliminar as eventuais contradições (antinomias) aparentes50. 

 

 

Ademais, dos princípios mais utilizados diante de uma colisão entre os direitos 

fundamentais, conhecidos como “hard cases”, destacam-se os princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade.  

De acordo com Gilmar Mendes51, “o princípio da proporcionalidade é invocado, 

igualmente, quando Poderes, órgãos, instituições ou qualquer outro partícipe da vida 

constitucional ou dos processos constitucionais colocam-se em situações de conflito”. 

Segundo Moreira (2010), a razão é a serventia de coordenação hierárquica de todos os 

saberes, em vista de valores ou de princípios. A razoabilidade ou proporcionalidade decorre 

dos princípios da finalidade, do devido processo legal substantivo e da legalidade, ela exige 

do agente público que, ao realizar atos discricionários, utilize meios prudentes, sensatez e 

bom senso, buscando evitar condutas absurdas e inaceitáveis. Desse modo, o administrador 

goza apenas da liberdade de escolher entre possibilidades razoáveis. Os atos absurdos ou 

inaceitáveis serão totalmente nulos.  

 Entretanto, o posicionamento de Moreira não é unânime na doutrina, muitos autores 

defendem que os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não são sinônimos. Segundo 

Lemisz52 (2010): 

 

 

O postulado da proporcionalidade exige que o Poder Legislativo e o Poder 

Executivo escolham, para a realização de seus fins, meios adequados, necessários e 

proporcionais. Um meio é adequando quando promove o fim a que se propõe. Um 

meio é dito necessário se, dentre todos aqueles meios igualmente adequados para 

promover o fim, for o menos restritivo relativamente aos direitos fundamentais e um 

meio é proporcional, em sentido estrito, se as vantagens que promove superam as 

desvantagens que provoca. 4 

A aplicação da proporcionalidade exige a relação de causalidade entre meio e fim, 

de forma que, adotando-se o meio, chega-se ao fim. 

 
50 DIAS, Frederico. Princípios de Interpretação. Ponto dos concursos, 2017. Disponível em: < 

https://blog.pontodosconcursos.com.br/principios-de-interpretacao/>. Acesso em 13/08/2019. 
51 MENDES, Gilmar Mendes; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 10. ed. rev. e 

atual. – São Paulo: Saraiva, 2015. – (Série IDP). p. 2019. 
52 LEMISZ, Ivone Ballao. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Análise dos dois princípios que 

o jurista levará em conta para tomada de decisões em caso de conflito. Direitonet, 2010. Disponível em: < 

https://www.direitonet.com.br/artigos/exibir/5634/Os-principios-da-razoabilidade-e-da-proporcionalidade>. 

Acesso em 12/08/2019. 
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A razoabilidade como dever de harmonização do geral com o individual (dever de 

equidade) atua como um instrumento para determinar que as circunstâncias de fato 

devam ser consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade, ou para 

expressar que a aplicabilidade de regra geral depende do enquadramento do caso 

concreto.  

 

 

Outro autor que segue o mesmo raciocínio é Ávila (2005), de acordo com ele, a 

razoabilidade é responsável por estruturar a aplicação de outras normas, princípios e regras. A 

razoabilidade será utilizada com vários sentidos, em uma alegação, interpretação, de uma 

restrição, do fim legal e de uma função legislativa. Por outro lado, o princípio da 

proporcionalidade não se confunde com a ideia de proporção em suas diversas variadas 

manifestações. Ele tem sua utilidade apenas em situações em que existe uma relação de 

causalidade entre dois elementos empiricamente discerníveis, um meio e um fim, de tal modo 

que seja possível proceder aos três exames fundamentais: o da adequação, da necessidade e o 

da proporcionalidade em sentido estrito. Desse modo, o princípio da proporcionalidade, como 

postulado estruturador de aplicação de princípios que precisamente se imbricam em torno de 

uma relação de causalidade entre um meio e um fim, não tem aplicabilidade irrestrita. A 

aplicação da proporcionalidade depende dos elementos sem os quais não pode ser aplicada. 

Não existe aplicabilidade da proporcionalidade em seu caráter trifásico sem um meio, um fim 

concreto e uma relação de causalidade entre eles.  

 Devido a essas particularidades, o princípio da proporcionalidade pode ser divido em 

três subprincípios,  
 

 

O da adequação preconiza a relação entre o ato praticado e a finalidade almejada por 

uma determinada norma, ou seja, se a medida adotada pelo Estado é adequada à 

obtenção do fim que o legislador pretende atingir. Por sua vez, o subprincípio da 

necessidade impõe a utilização, dentre as possíveis, da medida menos gravosa para 

atingir determinado objetivo. Em contrapartida, enquanto os subprincípios da 

adequação e da necessidade tratam da otimização relativamente às possibilidades 

fáticas, o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito ressalta a otimização 

quanto às possibilidades jurídicas, avaliando a ponderação entre o ônus imposto e o 

benefício trazido, para constatar se é justificável a interferência na esfera dos direitos 

do cidadão53. 

 

 

 

 
53 SILVEIRA, Vinicius Loureiro da Mota. Ponderação e proporcionalidade no direito brasileiro. Conteúdo 

Jurídico, 2013. Disponível em: <https://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/34807/ponderacao-e-

proporcionalidade-no-direito-brasileiro>. Acesso em 01/08/2019. 
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5.2 Espécies de colisão entre os direitos fundamentais 

 

Segundo Gilmar Mendes (2015), as colisões entre os direitos fundamentais podem 

ocorrer em sentido estrito ou em sentido amplo. Estas acontecem quando há direitos 

fundamentais e outros princípios ou valores que tenham por escopo a proteção de interesses 

da comunidade, podendo envolver direitos fundamentais individuais e direitos fundamentais 

coletivos.  Já as colisões em sentido estrito podem se referir a direitos fundamentais idênticos 

ou os direitos fundamentais diversos. Quanto aos idênticos, o autor destaca quatro tipos 

básicos, são eles: 

1º- Colisão de direito fundamental enquanto direito liberal de defesa. 

2º- Colisão de direito de defesa de aspecto liberal e o direito de proteção. 

3º- Colisão do aspecto negativo de um direito com o caráter positivo desse mesmo direito. 

4º- Colisão entre o caráter jurídico de um direito fundamental e o seu caráter fático.  

 

5.3 A técnica de ponderação para a solução de conflitos 

 

Ocorrendo conflito ou colisão entre os direitos fundamentais, a técnica de ponderação 

é a mais utilizada para se resolve-lo. Ela deve ser aplicada apenas nas hipóteses em que não 

existe reserva legal. 

Segundo Luís R. Barroso (2004), os critérios tradicionais de solução de conflitos 

normativos, o hierárquico, temporal e de especialização, como regra geral, não são adequados 

para solucionar a colisão entre as normas constitucionais, principalmente as que veiculam os 

direitos fundamentais. Já que não existe hierarquia entre esses direitos, não é possível criar 

uma regra abstrata e permanente de preferência de um sobre o outro. Existe a técnica da 

subsunção, mas ela tem limites, não conseguindo lidar a com a expansão dos princípios.  A 

técnica mais adequada é a ponderação, que aplicável nos “hard cases”. 

De acordo com Marmelstein54,  

 

 

A ponderação é uma técnica de decisão empregada para solucionar conflitos 

normativos que envolvam valores ou opções políticas, em relação ao quais as 

técnicas tradicionais de hermenêutica não se mostram suficientes. É justamente o 

que ocorre com a colisão de normas constitucionais, pois, nesse caso, não se pode 

adotar nem o critério hierárquico, nem o cronológico, nem a especialidade para 

resolver uma antinomia de valores. 

 
54 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008. p. 386. 
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Dispõe Àvila55 que 
 

 

a ponderação de bens consiste num método destinado a atribuir a pesos e elementos 

que se entrelaçam, sem referência a pontos de vista materiais que oriente esse 

sopesamento [...] 

É preciso estruturar a ponderação com a inserção de critérios.  Isso fica evidente 

quando se verifica que os estudos sobre a ponderação invariavelmente procuram 

estruturar a ponderação com os postulados de razoabilidade e de proporcionalidade e 

direcionar a ponderação mediante utilização dos princípios constitucionais 

fundamentais. Nesse aspecto, a ponderação, como mero método ou ideia geral 

despida de critérios formais ou materiais, é muito mais ampla que os postulados da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

 

Luís R. Barroso (2004) informa que é possível descrever a técnica de ponderação em 

três etapas. Na primeira delas, compete ao intérprete detectar nos sistemas as normas 

relevantes para a solução do hard case, identificando os possíveis conflitos entre elas. Na 

segunda etapa, deve se examinar os fatos, as circunstâncias concretas do caso e o modo que 

interage com o elemento normativo. Na terceira etapa, a ponderação irá singularizar-se, esta é 

a fase decisória, em que os diversos grupos de normas e a percussão dos fatos do caso 

concreto serão analisados de modo conjunto, de forma que se apurem os pesos a serem 

atribuídos aos diversos elementos em disputa e, desse modo, o grupo de normas que deverá 

preponderar no caso. Aqui, os parâmetros constituídos na primeira etapa terão que ser 

empregados e adaptados, se necessários, às particularidades do caso concreto.  

Após isso, ainda é necessário decidir quão intensamente esse grupo de normas, e a 

solução por ele indicada, deve prevalecer em detrimentos dos outros. Existindo a 

possibilidade de graduar a intensidade da solução escolhida, o interprete deve decidir qual 

será o grau adequado e qual a solução deve ser aplicada. Esse processo terá como fio condutor 

os princípios da proporcionalidade ou razoabilidade. No mesmo sentido, Ávila56 separa a 

técnica de ponderação em três etapas. 

 

 

A primeira delas é a da preparação da ponderação [...]. Nessa fase devem ser 

analisados todos os elementos e argumentos, o mais exaustivamente possível. É 

comum proceder-se a uma ponderação sem indicar, de antemão, o que, 

precisamente, está sendo objeto de sopesamento. Isso, evidentemente, viola o 

 
55 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 4. ed. 3. tri. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. BRASIL. Código 

Civil. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 

18/08/2019. p. 92-93. 
56 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 4. ed. 3. tri. São Paulo: Malheiros Editores, 2005. BRASIL. Código 

Civil. 2002. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm>. Acesso em 

18/08/2019. p. 95-96. 
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postulado científico da explicitude das premissas, bem como o princípio jurídico da 

fundamentação das decisões, ínsito ao conceito de Estado de Direito. 

A segunda etapa é a da realização da ponderação [...], em que vai fundamentar a 

relação estabelecida entre os elementos objeto de sopesamento. No caso da 

ponderação de princípios, essa deve indicar a relação de primazia entre um e outro.   

A terceira etapa é a da reconstrução da ponderação [...], mediante a formulação de 

regras de relação, inclusive de primazia entre os elementos objeto de sopesamento, 

com apresentação de validade para além do caso. 

 

  

Ainda que haja algumas diferenças entre os dois autores supracitados, a técnica de 

ponderação é uma das técnicas mais adequadas para solucionar o conflito entre os direitos 

fundamentais, destacando-se o conflito entre a liberdade de expressão e informação e os 

direitos à privacidade e intimidade. 
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6 O CONFLITO ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO VS 

DIREITOS À PRIVACIDADE E INTIMIDADE 

 

Ponto mais importante da presente monografia, esse penúltimo capítulo irá analisar um 

caso concreto envolvendo o conflito entre a liberdade de expressão e informação e o direito à 

privacidade. O objeto de estudo será a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4815 julgada 

pelo Supremo Tribunal Federal. A análise dará destaque principalmente a dois votos, ao da 

Sra. Ministra Carmen Lucia, em seguida farei menção e uma crítica ao voto do Sr. Ministro 

Luiz R. Barroso e, por fim, farei uma breve citação dos demais votos.    

O conflito entre a liberdade de expressão e informação e o direito à privacidade e 

intimidade, antes mesmo de ser julgado pelo STF, foi e ainda é objeto de estudo da doutrina. 

De acordo com Júnior (2012), a liberdade de expressão não é um direito absoluto, as suas 

limitações são resultado da previsão legal (lei em sentido estrito) ou constitucional. Essas 

limitações devem ser aplicadas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 

O autor ainda destaca que os direitos da personalidade, são, via de regra, extrapatrimoniais, 

absolutos, erga omnes, sendo assim, devem ser objeto de proteção do Estado em caso de 

violações. 

Luís Roberto Barroso (2004) já tinha discutido e criado uma tese para a solução de 

conflitos envolvendo os direitos supracitados. Ele sustenta que ocorrendo o conflito entre tais 

direitos, os elementos que devem ser considerados na ponderação são: 

a) A veracidade do fato: uma vez que somente a informação verdadeira goza de 

proteção constitucional, a divulgação de notícias falsas não constitui um direito 

fundamental do emissor. 

b) Licitude do meio empregado na obtenção da informação: as informações que se 

pretende divulgar devem ter sido obtidas por meios que admitidos pelo direito. 

c) Personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia: o 

direito a privacidade de pessoas que ocupam cargos públicos é mais brando, 

aplicando-se o mesmo para as pessoas notórias, como artistas e atletas.  

d) Local do fato: os fatos que aconteceram em locais reservados possuem mais proteção 

do que se tivessem ocorrido em um local público. Desse modo, as situações ocorridas 

na residência de uma pessoa, em regra, não são passíveis de divulgação contra a 

vontade dos envolvidos.  
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e) Natureza do fato: alguns fatos sempre serão notícias, independentemente das pessoas 

envolvidas. 

f) Existência do interesse público na divulgação em tese: compete ao próprio 

interessado na não divulgação provar que existe um interesse privado excepcional que 

sobrepõe o interesse público pertinente na própria liberdade de expressão e 

informação. 

g) Existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação 

de órgãos públicos: como regra geral, é assegurado a todos as informações 

produzidas no âmbito dos órgãos públicos, ressalvado os casos previstos em lei. 

h) Preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da 

divulgação: o uso abusivo dos direitos da liberdade de expressão e de informação 

pode ser sanados por outros métodos, como a retratação e o direito de resposta. 

 

6.1 A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 

 

A Suprema Corte apresenta um histórico de casos envolvendo a liberdade de 

expressão. A ADPF57 nº 130 foi manejada pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), que 

se posicionou contra os dispositivos da Lei nº 5.250/67, a denominada “Lei de imprensa”.  Foi 

alegado que determinados dispositivos da supracitada lei não foram recepcionados pela Carta 

Magna e que outros careciam de uma interpretação compatível com ela. Desse modo, era 

necessário evitar que defasadas prescrições normativas fossem objeto que lesassem os 

preceitos fundamentais dispostos no art.5º, os já mencionados incisos IV, V, IX, X, XIII e 

XIV.  

Como resultado, o STF declarou, por maioria dos votos, que a lei não era compatível 

com a CF. O Ministro Lewandowski58 observou que 

 

 

nos países onde a imprensa é mais livre, onde a democracia deita raízes mais 

profundas, salvo raras exceções, a manifestação do pensamento é totalmente livre, a 

exemplo do que ocorre nos EUA, no Reino Unido e na Austrália, sem que seja 

submetida a qualquer disciplina legal. 

 
57 Disponível em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em 

17/08/2019. 
58  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130. 2009. 

Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=605411>. Acesso em 

17/08/2019. p. 105. 
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Enquanto isso, o Ministro Joaquim Barbosa59 defendeu que 

 

 

a liberdade de imprensa há de ser considerada também sob uma ótica a respeito da 

qual, aparentemente, o eminente Relator passou ao largo. É que a liberdade de 

imprensa tem natureza e função multidimensionais. Ela deve também ser examinada 

sob a ótica dos destinatários da informação e não apenas à luz dos interesses dos 

produtores da informação. 

Segundo Bianchi (2003), o STF considerou de suma importância as atividades 

relacionas à imprensa, seja como uma instituição-entidade ou uma instituição-ideia, 

a imprensa foi eleva a patrimônio imaterial que representa a evolução “político-

cultural” de um povo. No que tange o regime constitucional da imprensa, a suprema 

corte tratou a imprensa como um agrupamento de atividades que tem a dimensão de 

“instituição-ideia”, e que a CF, trata com o mesmo peso a liberdade de informação e 

a liberdade de imprensa.  

 

 

6.2 Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4815 

 

A ADI60 4815, com pedido de medida cautelar, foi ajuizada em 05/07/2012 pela 

Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, visando a “declaração da 

inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos art. 20 e 21 do Código Civil”. Esses 

artigos dispõem que as divulgações ou publicações da imagem de um individuo e/ou de fatos 

de sua vida, quando poder lhe atingir a honra, a boa fama ou a respeitabilidade que possui 

perante a sociedade, poderão, a seu requerimento, ser proibidas. O STF, por unanimidade, deu 

provimento a ADI 4815. 

A ANEL sustentou que, por conta da interpretação que foi dada aos supracitados 

dispositivos legais pelo Poder Judiciário, a publicação de obras biográficas, como a biografia 

do cantor Roberto Carlos, literárias ou audiovisuais, tem sido proibida devido ausência de 

prévia permissão dos biografados ou de indivíduos descritos como coadjuvantes.   A entidade 

alegou que as pessoas que tiveram uma trajetória profissional, artística, esportiva ou política, 

com base na “dimensão pública”, gozam de uma esfera de privacidade e intimidade 

naturalmente mais estreita. Uma vez que a história de vida dessas pessoas passa a confundir-

se com a história coletiva, na medida da sua inserção em eventos de interesse público ou 
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históricos. Sendo assim, a ANEL defendeu que a exigência de prévia autorização do 

biografado (ou de seus familiares, em caso de óbito) resulta em uma “censura privada” à 

liberdade de expressão de historiadores, autores e artistas em geral, e ao direito à informação 

de todas as pessoas.  

Esse último argumento da ANEL vai de encontro ao argumento supracitado de Luís R. 

Barroso em relação à ponderação entre os conflitos entre os direitos objetos em discussão, 

uma vez que o direito à privacidade de pessoas notórias, como artistas e atletas, é mais 

estreito que o de pessoas comum. A ANEL afirmou que o pretenso propósito do legislador 

que, ao resguardar a vida privada e a intimidade dos indivíduos, o alcance dado aos arts. 20 e 

21 do Estatuto Civilístico, por não preverem nenhum tipo de exceção que contemple as obras 

biográficas, resultaram na violação das liberdades de manifestação do pensamento, da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, que estão positivadas no art.5º, 

incisos IV e IX da CF, além do direito difuso à informação previsto inciso XIV do mesmo 

preceito fundamental. 

O pedido de medida cautelar foi lastreado na argumentação de que o perigo da demora 

resulta de uma situação de inconstitucionalidade contínua demonstrada pela necessidade de se 

obter permissão para toda obra biográfica de pessoas públicas, e também o seu resultado de 

silenciar e distorcer a construção da “memória nacional”. O Senado Federal se manifestou 

pela constitucionalidade das normas impugnadas, afirmou que a alegação da autora não era 

procedente, pois no país circulava, sem qualquer tipo de censura, inúmeras publicações 

biográficas não autorizadas sobre diversas personalidades. O Senado também destacou que o 

ordenamento jurídico brasileiro não permite de fato a ocorrência de exploração comercial não 

permitida ou autorizada da imagem dos indivíduos, nem a publicação de materiais impressos 

ou audiovisuais que gozam de potencial ofensivo.  

A Procuradoria Geral da República se manifestou pela procedência da ADI, com a 

declaração parcial de inconstitucionalidade, sem a redução de texto das normas supracitadas. 

Ela destacou que é cabível reconhecer a existência de uma prioridade da liberdade de 

expressão e o direito à informação frente os direitos de personalidade, quando o foco se trata 

de personalidade, sendo que as obras biográficas quase sempre falam sobre personalidades 

públicas, como políticos e artistas. A Procuradoria também informou que o acolhimento do 

pedido formulado pela ANEL, por sua vez, como viabiliza a tutela adequada da liberdade de 

informação e expressão, não irá resultar em lesões desproporcionais aos direitos da 

personalidade das pessoas biografadas. Haja vista que há regra geral prevista na CF para o 
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balanceamento da tensão entre liberdades direitos da personalidade e liberdades 

comunicativas, na qual é proibida a censura de qualquer tipo, mas reconhecido o direito da 

vítima do exercício abusivo da liberdade de expressão à reparação de danos morais e 

materiais que possa ter sofrido.  

A Advocacia Geral da União (AGU) manifestou-se pela improcedência do pedido da 

ANEL, ela disse que existem duas vertentes sobre a liberdade de expressão, que são a 

liberdade de opinião e a liberdade de comunicação. A liberdade de expressão tem a sua 

relevância quando fizer parte do instrumento de fiscalização das atividades do Estado e do 

exercício do poder de seus membros. Desse modo, quando a CF garanti e prevê, 

expressamente, alguns direitos fundamentais, ela torna possível o exercício de controle sobre 

os órgãos estatais. Concede a afirmativa de que tais direitos são condições para a existência 

do “Estado Democrático de Direito”. A Advocacia Geral também alegou que o Texto 

Constitucional, por conta do preceito fundamental da dignidade da pessoa humana, dispõe a 

cada pessoa o direito à sua autodeterminação e ao livre desenvolvimento de sua 

personalidade. A liberdade de expressão, em sua vertente da liberdade de comunicação, e o 

direito à informação são limitados no direito à privacidade, que é assegurado pelo art.5º, 

inciso X, da Carta Magna. Destacou que a reserva de uma esfera intangível pelos seus 

semelhantes é prerrogativa para a existência digna de cada indivíduo. 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a ARTIGO 19 BRASIL, a Academia 

Brasileira de Letras, a Associação Eduardo Banks, o Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, o Instituo dos Advogados de São Paulo e o Instituto Amigo foram 

aceitos como amicus curiae. 

O pedido61 formulado na ADI impetrada pela ANEL consiste basicamente em: 

(BRASIL, 2015, p.18) 

 

  

que seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 

20 e 21 do Código Civil, para que, mediante interpretação conforme à Constituição, 

seja afastada do ordenamento jurídico brasileiro a necessidade do consentimento da 

pessoa biografada e, a fortiori, das pessoas retratadas como coadjuvantes (ou de seus 

familiares, em caso de pessoas falecidas) para a publicação ou veiculação de obras 

biográficas, literárias ou audiovisuais). Caso assim não se entenda, por mera 

eventualidade... pede seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de 

texto, dos artigos 20 e 21 do Código Civil para que, mediante interpretação 

conforme a Constituição, seja afastada do ordenamento jurídico brasileiro a 

necessidade do consentimento da pessoa biografada e, a fortiori, das pessoas 
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retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas) 

para a publicação ou veiculação de obras biográficas, literárias ou audiovisuais, 

elaboradas a respeito de pessoas públicas ou envolvidas em acontecimentos de 

interesse coletivo”. 

 

 

Desse modo, a ANEL objetivava que qualquer obra biográfica de pessoas públicas 

pudesse ser produzida e, posteriormente, divulgada sem qualquer tipo de autorização. 

 

6.2.1 Os votos dos Ministros 

 

A analise dos votos da ADI se concentrará em dois, o da Ministra Carmén Lúcia e o 

do Ministro Luís R. Barroso, uma vez que a primeira foi a relatora da ação e teve o voto mais 

completo, fazendo analises históricas e atuais da liberdade de expressão, enquanto o segundo 

teve um voto considerado controverso pela doutrina. Os demais votos serão citados 

brevemente, uma vez que não acrescentaram tanto quanto o da relatora e não entraram em 

polêmicas ou controversas.   

A Ministra Cármen Lúcia62, cujo voto começou com uma análise constitucional, 

destacou que  

 

 

em seu art. 5º, incisos V, VI, IX, X e XIV, a Constituição do Brasil estabelece serem 

todos iguais na lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à 

segurança e se tem que é assegurada a liberdade de pensamento e de sua expressão; 

é garantida a liberdade de criação artística, literária, científica, cultural; é garantido o 

direito à informação, no sentido de informar, informar-se e ser informado, como 

direitos fundamentais. No inciso X do art. 5º, se tem a garantia da inviolabilidade 

da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem das pessoas e, em caso de 

violação, a Constituição dá a solução: a reparação por meio de indenização. Então é 

esse o conjunto de normas que poderia apresentar, segundo o que se argumenta 

na ação, um conflito aparente de normas. Nem chego a dizer haver uma colisão de 

direitos, por ser a liberdade assegurada plenamente. A liberdade de expressão, que é 

ampla, vasta, combina-se com a norma do art. 220 da Constituição, no qual se afirmar 

ser proibida censura de qualquer natureza. O Código Civil, em seu art. 20, numa 

redação até questionável, digamos, na sua apresentação - toda regra jurídica começa 

por um preceito ao final do qual se pode estabelecer uma ressalva – inicia pela 

ressalva: salvo autorização. 
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A Ministra já expressou o que viria a se desenvolver a partir desse posicionamento, 

pois, para ela, não há de se dizer que existe uma colisão de direitos fundamentos, haja vista 

que a liberdade é amplamente assegurada. De acordo com a Ministra, o julgamento da ADI é 

sobre o direito à palavra e à liberdade de poder expressá-la. A CF e todos os demais textos 

declaratórios de direitos fundamentais ou humanos possuem, como núcleo inflexível e 

essencial da vida humana, a comunicação, que é essencialmente pela palavra.  

A Ministra também fez questão de ressaltar o momento atual em que a sociedade está 

passando, um momento que fica difícil de reclamar ou preocupar-se com os espaços, uma vez 

que tudo acaba sendo filmado e registrado.  O tempo é outro, o que se entendia por espaço 

mudou, o diálogo entre amigos na praça pública é particular, mas o estupro ocorrido no quarto 

agora é assunto público. Desse modo, não é possível que informações sejam retidas. O que 

sempre existe é a possibilidade de não se produzirem informações. Nesse sentido, a Ministra63 

destaca que  

 

 

Direito à liberdade de expressão é outra forma de afirmar-se a liberdade do pensar e 

expor o pensado ou o sentido, acolhida em todos os sistemas constitucionais 

democráticos. A atualidade apresenta desafios novos quanto ao exercício desse direito. 

A multiplicidade dos meios de transmissão da palavra e de qualquer forma de 

expressão sobre o outro amplia as definições tradicionalmente cogitadas nos 

ordenamentos jurídicos e impõe novas formas de pensar o direito de expressar o 

pensamento sem o esvaziamento de outros direitos, como o da intimidade e da 

privacidade. 

 

 

Enquanto a liberdade de informar, a Ministra64 informa que,   

 

 

O direito de ser informado concerne àquele que recebe o teor da comunicação, 

tornando-se ator no processo de liberdade crítica e responsável por suas opiniões e, a 

partir delas, por suas ações. Liberdade desinformada é algema mental transparente, 

porém tão limitadora quanto os grilhões materiais. A corrente da desinformação não é 

visível, mas é sensível na cidadania ativa e participativa. Como em Brecht, o pior 

analfabeto é o analfabeto político. O direito de ser informado é a garantia da superação 

do analfabetismo político. O direito de se informar relaciona-se à liberdade de buscar 

a informação em fonte não censurada e sobre qualquer tema de interesse do cidadão. 

Coartar a busca livre de assunto ou em fonte circunscrita antecipadamente significa 

limitar a liberdade de obter dados de conhecimento para a formação de ideias e 

formulação de opiniões.  
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Desse modo, a Ministra destacou que o papel do controle constitucional utilizado nos 

tempos atuais deve se atentar à máxima efetividade das normas fundamentais e ao 

aproveitamento compatível das diretrizes principiológicas do sistema com o direito 

infraconstitucional, usando-se uma técnica que objetiva garantir interpretação que concretize a 

eficácia jurídica e social do ordenamento jurídico. Em outras palavras, a Ministra fala de 

interpretação conforme a Constituição.  

  Continuando, a Ministra define a censura como uma forma de uma pessoa exercer o 

controle da informação, impedindo a circulação ou divulgação do pensamento ou da palavra. 

Desse modo, controla-se a palavra ou a forma de expressão de outra pessoa. O mecanismo de 

censura costuma ser constantemente relacionado ao ilegítimo e perverso modo de atuar do 

Estado, uma prática muito frequente em ditaduras. A censura permeia as relações sociais, 

recorta a história e reinventa os fatos, ela restringe o acesso ao conhecimento, impede o livre 

expressar do pensado e do sentido.    

Quanto aos direitos relacionados de personalidade positivados no art.5º, inciso X da 

CF, a Ministra65 ressalta que 

 

 

as dimensões da vida tidas por invioláveis nesse preceito são encarecidas exatamente 

por considerar-se que podem ocorrer, na convivência social, ofensas a esses direitos. 

A inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem constitui 

direito, cuja contrariedade acarreta apenação do autor da lesão: a indenização pelo 

dano material ou moral. 

 

 

Entretanto, preleciona que sem a possibilidade de ver a vida como um todo da pessoa, 

não é possível reconhecer a vida da figura que marcou época em um determinado contexto 

histórico. O grande dilema entre o que poderia ter sido e o que foi, as batalhas do querer e do 

que resolver fazer para se atingir, o que transformou a dor em força, o que foi vigor 

desperdiçado e transformado em obra de desabafo, tudo faz parte da pessoa. O mundo é uma 

construção não acabada, está em constante construção. Essa construção, especialmente a 

partir das pessoas figuras históricas ou de referências, faz a própria história. Sendo assim, não 

é possível ignorar que é na vida privada que, por vezes, as coxias do poder estatal e social se 
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engendram, ou que os movimentos artísticos, científicos e políticos foram concebidos na vida 

privada.  

É interessante reparar que esse posicionamento vai de encontro ao “interesse público”, 

pois é de interesse ou, melhor dizendo, direito da sociedade ou cidadão entender como se deu 

a construção do movimento social ou forma de Estado na qual está inserido. A Ministra 

entendeu que exigir uma autorização prévia constitui uma espécie de censura prévia 

particular, enquanto o recolhimento de obras após a divulgação é uma censura judicial, que 

apenas substitui a censura administrativa.  

Com esses pensamentos ou entendimentos a Ministra Carmén Lúcia fundamentou o 

seu voto. Segundo Cármen Lúcia, os arts. 20 e 21 do estatuto civilístico concebem, em uma 

leitura direta, a exigência de autorização prévia para obras que descrevem da imagem de 

determinada pessoa. Tal interpretação, por mais que vise proteger o direito à intangibilidade 

da vida privada, da intimidade, da honra e da imagem do indivíduo, não pode ser adotada 

relativamente à produção de cunho biográfico, uma vez que não existe exceção expressa a 

esse gênero no dispositivo legal.  Haja vista que as liberdades de expressão, pensamento, de 

produção artística, cultural e científica estariam todas comprometidas e a censura particular de 

impor o silencio à história das comunidades e, em algumas situações, à história de fatos que 

ultrapassam fronteiras e gerações.  Reconheceu que existem riscos, mas a mera possibilidade 

de dano não é o suficiente para barrar liberdades, uma vez que as consequências para os 

possíveis abusos já estão previstas em lei.  

Portanto, pelo que foi exposto, a Ministra Carmen Lucia julgou procedente a ADI 

4815, dando interpretação conforme à Constituição aos art. 20 e 21, sem redução de texto, 

para, em consonância com os direitos fundamentais da liberdade de expressão, pensamento, 

de criação e de produção científica, declarar que é inexigível qualquer tipo de consentimento 

de pessoa biografada relativamente à obras, sejam elas de cunho literário ou de audiovisual, 

não sendo mais necessário autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes. 

Assim, pode-se também notar que os princípios da proporcionalidade e/ou 

razoabilidade estão inseridos no voto da Ministra, uma vez que, para ela, não é razoável que 

acontecimentos históricos de interesse público tenham as suas divulgações condicionadas à 

vontade de um indivíduo ou de seus parentes. O interesse público, nesse caso, deve sobrepujar 

o interesse individual ou privado de pessoas públicas.  

Desse modo, a mera possibilidade de um dano à honra de uma pessoa pública não tem 

peso suficiente para impedir que uma obra biográfica sobre sua vida venha a público. 
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Destaca-se que nesse caso, em se tratando do direito à honra, abandonou-se a ideia de 

proteção preventiva, prevalecendo apenas à repressiva nos casos de abuso de direito. 

 Sendo assim, entendo que essa decisão desiquilibrou o peso ou equilíbrio dos direitos 

fundamentais em conflito, uma vez que a liberdade de expressão e informação gozam de uma 

proteção preventiva e repressiva, enquanto os direitos de personalidade não. 

Para o Ministro Luís R. Barroso, os arts. 20 e 21 produzem uma ilegítima 

hierarquização entre os direitos à liberdade de expressão e os direitos da personalidade, uma 

vez que privilegia este em detrimento daquele. Em seu voto, o Ministro mudou o seu 

posicionamento a respeito de hierarquização de direitos fundamentos.  O Ministro destacou 

que a liberdade de expressão deve ser tratada como uma liberdade ou direito preferencial, isso 

porque além dela ser um pressuposto democrático, ela também é um pressuposto para o 

exercício dos outros direitos fundamentais. Para que existam os direitos políticos, de 

participação política, liberdade de associação, liberdade de reunião e o próprio 

desenvolvimento da personalidade, é necessário que exista a liberdade de expressão, é preciso 

que exista uma livre circulação de fatos, opiniões e ideias para que cada indivíduo possa 

participar de modo esclarecido do debate político. Além disso, a liberdade de expressão é de 

suma importância para o conhecimento e aprendizado da história, requisito necessário para o 

avanço social e para conservação da memória nacional. 

 Portanto, para o Ministro Luís R. Barroso, a plenitude dos direitos fundamentais 

supracitados deriva do pleno exercício do direito à liberdade de expressão. Sendo assim, sem 

ela, os outros direitos ficam incapazes de serem exercidos. Desse modo, o Ministro concluiu 

que a liberdade de expressão deve ter um peso maior do que os demais direitos.   

Destaca-se que tal posicionamento costuma ser alvo de críticas pela doutrina, uma vez 

que, com base na ponderação de princípios de Dworkin, a liberdade de expressão só deveria 

prevalecer sob os direitos de personalidade perante casos concretos. Uma vez que dependendo 

da situação, para uma melhor preservação de direitos, os direitos de personalidade podem 

prevalecer sob a liberdade de expressão. Nesse sentido, o posicionamento do Sr. Ministro não 

costuma ser bem aceito na doutrina. 

A Ministra Rosa Weber destacou que as biografias são histórias de vidas apresentadas 

e contadas por outra pessoa, possuem uma conexão com a história geral ou do povo, com a 
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investigação policial e jornalística, a psicanálise, o documentário e a arqueologia.  A 

Ministra66 informa que: 

 

 

a imposição de restrições ao exercício das liberdades de expressão, opinião, 

manifestação do pensamento e imprensa que não se contenham nos limites 

materiais, expressamente excepcionados, da própria Lei Fundamental não se 

harmoniza com o regime constitucional vigente no país. 

 

 

O Sr. Ministro Luiz Fux67 destacou que: 

 

 

A verdade é que o biografado, quando ganha publicidade, efetivamente aceita essa 

notoriedade, que não é adquirida sponte sua. Essa notoriedade é adquirida pela 

comunhão de sentimentos públicos de que ele é destinatário - admiração e 

enaltecimento do seu trabalho. Não há que se falar, por conseguinte, em renúncia 

aos direitos fundamentais de privacidade e intimidade pela pessoa biografada – o 

que seria inconstitucional – ocorrendo, na verdade, limitação voluntária ao seu 

exercício pelo próprio titular, ao aceitar a notoriedade - o que é possível, desde que 

respeitados o núcleo essencial dos aludidos direitos fundamentais e a cláusula geral 

de dignidade da pessoa humana. 

 

 

Desse modo, a notoriedade torna os direitos de personalidade menos protetivos.  

O Ministro Dias Toffoli preceituou que a restrição imposta pelos artigos do Código 

Civil pode afetar negativamente a formação da memória nacional, sendo necessário uma 

intensa proteção à liberdade de expressão para o fortalecimento dessa. Ele também destacou 

que a exigência de autorização acaba por desestimular a produção de diversas obras 

biográficas. 

O Ministro Gilmar Mendes também destacou que a prévia autorização para a 

publicação de obras biográficas acabaria gerando um imenso dano à liberdade de 

comunicação, científica e artística. Caso exista algum tipo de abuso de direito, nada impede 

que tais abusos sejam corrigidos perante a CF. Por esses motivos, ele acompanhou o voto da 

Ministra Relatora. 

O Ministro Marco Aurélio afirmou que em caso de conflito entre os interesses 

individuas e os coletivos, a tendência ou solução, sopesando-se valores, é em dar-se 
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predominância ao interesse coletivo. Por alguma razão, o Sr. Ministro informou costuma ler 

biografias não autorizadas, sendo esse também um dos motivos de seu voto.   

O Ministro Ricardo Lewandowski defendeu que a questão é complexa, uma vez que as 

biografias não ficam apenas limitadas ao papel, também estando presentes na internet, e 

elogiou o voto da Sra. Ministra Carmén Lúcia. Na visão dele, a Corte reafirmou a mais plena 

liberdade de expressão, artística, literária e científica ao votar favorável à ADI 4815.  

Em síntese, os votos dos Ministros não diferem muito em suas fundamentações. Eles 

entendem que a liberdade de expressão deve prevalecer, diante do que foi exposto, sob os 

direitos à privacidade e intimidade de pessoas públicas 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente monografia se preocupou, antes de adentrar nos conflitos entre os direitos 

supracitados, em apresentar o conceito e os históricos dos direitos fundamentais, bem como a 

forma que doutrina compreende e define tais direitos. Isso foi feito para que, na análise da 

ADI nº 4815, se tivesse ideia da importância de tais direitos e do que estava em jogo. A 

liberdade de expressão e os direitos de personalidade, como a intimidade e privacidade, são 

direitos fundamentais de suma importância para que a dignidade humana possa se realizar. 

Sem tais direitos, o indivíduo perde a característica de pessoa, sendo reduzido a um simples 

objeto ou coisa. 

A liberdade de expressão não é limitada apenas em externar sensações e sentimentos. 

Muito pelo contrário, abarca tanto a liberdade de pensamento, que se limita aos juízos 

intelectivos, como também o externar de sensações. Pode ser compreendida como um direito 

genérico que busca abranger diversas formas e direitos conexos. Dos direitos conexos 

presentes no gênero “liberdade de expressão” destaca-se a liberdade de informação, de 

comunicação e de acesso à informação (TAVARE, 2016). 

Os direitos de personalidade, mencionando-se a intimidade e privacidade, estão 

vinculados ao modo do “ser”, tanto o físico como moral do agente. A intimidade é aquilo que 

diz respeito única e exclusivamente à pessoa em si mesma, o seu modo de ser e de agir 

perante determinada situação em um contexto mais reservado ou de exclusão total de terceiros 

(TAVARES, 2016). Enquanto a privacidade envolve os demais relacionamentos humanos, 

tais como os profissionais e comerciais (MORAES AL, 2015). 

Em caso de conflito entre tais direitos, o interprete deve evitar o sacrifício total de 

alguns direitos em relação a outros, deve utilizar uma redução proporcional do âmbito de cada 

qual (contradição dos princípios), o seu foco deve ser na busca pelo verdadeiro significado da 

norma e da harmonia do texto da Carta Magna com a sua finalidade precípua (MORAES AL, 

2015). Assim sendo, os direitos fundamentais, por não serem absolutos, somente podem ser 

limitados por outros direitos fundamentais. A única coisa absoluta é a relatividade dos direitos 

fundamentais. 

Desse modo, no que tange a ADI nº 4815, a presente monografia chegou à conclusão 

que a Corte Suprema, ao julgar os conflitos entre a liberdade de informação e expressão e os 

direitos de intimidade e privacidade, desequilibrou o peso de tais direitos dentro da Carta 

Magna. A liberdade de expressão teve a sua proteção preventiva e repressiva mantida. Quanto 

aos direitos de personalidade, no caso a privacidade e intimidade de pessoas públicas 
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perderam o seu efeito preventivo, restando apenas o repressivo. Como informa a Ministra 

Cármen Lúcia, a mera possibilidade de dano a imagem ou a honra não é fator suficiente para 

impedir que uma obra biográfica, sobre uma pessoa pública, seja públicada. Mesmo 

discordando de seu posicionamento, vale destacar e elogiar a sua fundamentação, uma vez 

que a Ministra fez questão de prover não apenas a uma análise técnica sobre os direitos 

fundamentais em conflito, mas também a uma análise histórica, destrinchando a origem de 

tais direitos e suas inserções nos dias atuais. A Ministra fez questão de exemplificar como tais 

direitos constituem a pessoa humana. É de salientar que a julgadora não se adentrou em 

qualquer controvérsia que permeia a doutrina.  

O voto do Ministro Luís Roberto Barroso, no entanto, adotou um posicionamento 

extremamente controverso na doutrina, melhor dizendo, contrário à doutrina majoritária, pois 

o julgador estabeleceu uma hierarquia entre direitos fundamentais que muitos defendem que 

não existe. As normas fundamentais previstas na Carta Magna apresentam o mesmo peso; 

estão em uma relação de mesma hierarquia. É controvertido afirmar que um direito é mais 

importante que o outro perante uma ótica abstrata. 

 Em se tratando de casos concretos, com base na ponderação de princípio de Dworkin, 

utilizando-se as normas otimizadoras de direito, é possível ponderar qual direito deve 

prevalecer diante um determinado caso concreto. Entretanto, não existirá uma hierarquia, uma 

vez que essa prevalência serve “apenas” para determinado caso concreto. Diante de uma outra 

situação, o inverso da ponderação pode ocorrer, e um direito que foi subjugado por um outro, 

pode subjugar este. Dando valor em nossa argumentação, Aragão68 afirma que:  

 

 

Com base nos estudos de Dworkin, a teoria normativa-material de Alexy defende 

que toda norma é regra ou princípio, sendo sua diferença unicamente qualitativa 

(normativa), fundada no modo de resolução de conflitos. 

É um mandado de otimização que pode ser cumprido em menor ou em maior grau, 

pela ponderação entre a possibilidade jurídica e a possibilidade real de adequação do 

fato à norma. 

No conflito entre princípios, partindo-se sempre do pressuposto de que estes nunca 

entrarão em choque, pondera-se o prevalecimento de um sobre os outros para a 

resolução. Princípios não se diferenciam hierarquicamente, não se sobrepõem, muito 

menos são exceções aos outros. O princípio fornece razões prima facies 

(provisórias), assim, o que tiver maior peso ou valor ou importância deve 

preponderar. 

 
68 ARAGÃO, Gerson. Qual a diferença entre regras e princípios? (segundo Robert Alexy), Jusbrasil, 2015. 

Disponível em < https://gersonaragao.jusbrasil.com.br/artigos/215342544/qual-a-diferenca-entre-regras-e-

principios-segundo-robert-alexy>. Acesso em 23/08/2019. 
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Quanto às regras, elas são normas a serem cumpridas. O único questionamento que 

pode ser feito quanto a elas é se aquela determinada norma se aplica ou não ao caso 

concreto. 

 

 

Desse modo, compreende-se que o julgador se serviu de um posicionamento 

controverso, uma vez que desconsiderou o caráter principiológico que algumas normas 

possuem, e que para a solução dos “hard cases” a preponderação de um direito sob o outro só 

funcionará para um determinado caso, não devendo ser generalizado para os demais.  

A presente monografia se encerra deixando alguns questionamentos que não foram 

levantados na ADI 4815. Diante de uma situação em que se pretender publicar uma obra 

biográfica sobre as relações sexuais de uma pessoa pública, uma cantora, por exemplo, cujo 

próprio autor deixa bem claro que não existe interesse público e que seu objetivo é lucrar com 

a intimidade e privacidade alheia, ainda sim, a liberdade de expressão deve ter mais peso que 

os direitos à intimidade e privacidade dessa pessoa pública? Mesmo sendo evidente que os 

direitos à privacidade e intimidade serão violados em prol do puro e simples lucro, tais 

direitos não poderão gozar de uma proteção preventiva, mas apenas repressiva?  

Além disso, suponhamos que uma informação sobre a orientação sexual de um famoso 

venha a ser divulgado em um livro, foi revelado que ele é gay. Coincidentemente (ou 

consequentemente), ele acaba perdendo contratos e patrocínios após tal revelação, como ele 

conseguiria provar que perdeu tais oportunidades e benefícios porque sua real orientação 

sexual foi revelada? Levando-se em conta que a homofobia foi criminalizada, esse famoso 

estaria diante de uma situação extremamente complicada, pois precisaria ter provas concretas 

de que seus contratos foram desfeitos pela revelação de sua orientação sexual, o que por 

vezes, seria quase impossível de ser provado. Nesse sentido, existindo a possibilidade dessa 

pessoa pública sofrer danos que não poderão ser reparados, os seus direitos à privacidade e 

intimidade não mereceram uma proteção preventiva? 

Portanto, entende-se que o tema ainda está longe de ser pacificado, uma vez que a 

Suprema Corte desconsiderou diversas hipóteses de violações de direitos fundamentais. Nesse 

sentido, acredito que essa decisão acabe sendo revista futuramente pela Corte. 
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