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RESUMO 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815, movida pela Associação Nacional dos 

Editores de Livros em 2012, tem como objetivo impugnar os arts. 20 e 21 do Código Civil, 

cuja interpretação judicial vem obstando a publicação de obras biográficas não autorizadas 

pelas figuras envolvidas. O Supremo Tribunal Federal encontra-se compelido a analisar 

questão que há muito já ensejava discussões nas instâncias inferiores do Poder Judiciário, 

desafiando magistrados, advogados e intérpretes do direito a encontrar a mais adequada 

solução para a colisão dos direitos fundamentais em tela. Há quem invoque a autonomia 

privada como meio de garantir a inviolabilidade da intimidade e, por conseguinte, da 

dignidade humana, com o escopo de justificar a proibição da circulação de biografias não 

autorizadas – perspectiva esta que tem sido observada em diversas decisões judiciais. Por 

outro lado, muitos criticam o que se convencionou chamar de “censura privada”, e pregam a 

necessidade de publicização dos atos vinculados ao interesse público em nome do viés 

democrático preconizado pelo Texto Maior – alçando a liberdade de expressão a uma posição 

preferencial em meio às demais prerrogativas constitucionais. A despeito das diversas 

fundamentações elucidadas (e suas consequentes soluções apresentadas à comunidade 

jurídica), insta ponderar que, em razão de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais 

igualmente tutelados pela Carta Magna, os arts. 20 e 21 do Código Civil devem ser 

considerados constitucionais, a partir da aplicação da chamada técnica da interpretação 

conforme pelo Supremo. Assim é que a prévia autorização não reputa-se necessária, e, por 

conseguinte, os casos controversos deverão ser encaminhados ao Judiciário, que promoverá a 

ponderação fática e decidirá concretamente qual direito fundamental terá o condão de 

prevalecer. Para tanto, é preciso que o magistrado disponha de parâmetros elucidados com o 

fim de auxiliar sua atividade jurisdicional, na medida em que o expediente da 

proporcionalidade, ainda que dotado de estimado valor, não tem se mostrado suficiente para 

indicar as melhores soluções no caso concreto. Em se tratando de celeuma presente no 

cotidiano do Poder Judiciário, cujos operadores têm se deparado com o laborioso imbróglio 

de decidir o desfecho do confronto entre prerrogativas igualmente resguardadas pelo Texto 

Maior, o estudo do tema assume considerável relevância. 

 

Palavras-chave: Biografias não autorizadas; ADI 4.815; inviolabilidade da vida privada e 

intimidade; liberdade de expressão; direitos fundamentais. 



 
 

ABSTRACT 

 

The “Ação Direta de Inconstitucionalidade” nº 4.815, required by Associação Nacional dos 

Editores de Livros in 2012, aims to challenge the arts. 20 and 21 of the Civil Code, whose 

judicial interpretation has been hindering the publication of biographical works unauthorized 

by the figures involved. The Supreme Court is compelled to examine this issue that has 

already caused much discussion in the lower courts, challenging judges, lawyers and 

interpreters of the law to find the most appropriate solution for this collision of fundamental 

rights. There are those who point to private autonomy as a way of ensuring the inviolability of 

privacy and, therefore, of human dignity, in order to justify the prohibition of the 

unauthorized biographies – what has been observed in several court decisions. Moreover, 

many criticize the so-called private censorship, and advocate the need for publicity of the 

actions related to the public interest on behalf of the democracy prioritized by the Constitution 

– putting freedom of speech in a preferred position among the other constitutional 

prerogatives. Despite the many arguments (and their consequent solutions presented to 

society), it must be said that, as there is no hierarchy between fundamental rights equally 

protected by the Constitution, the arts. 20 and 21 of the Civil Code shall be deemed 

constitutional, by applying the technique of interpretation according to the Constitution in the 

Supreme Court. Thus, the previous authorization is not required, and, therefore, the 

controversial cases should be brought to justice, promoting the factual consideration and 

deciding which fundamental right will prevail. Therefore, it is necessary that the magistrate 

has parameters in order to assist their jurisdictional activity, since proportionality, although its 

value, has not has been sufficient to indicate the best solutions in practice. Since this is a 

controversial part of everyday life in Justice, whose operators have faced the problem of 

deciding the outcome of the confrontation between prerogatives equally protected by the 

Constitution, the study of this subject has considerable relevance. 

 

Keywords: Unauthorized biographies; ADI 4.815; right to privacy; freedom of speech; 

fundamental rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No desempenho de sua função jurisdicional típica, os tribunais pátrios têm perseguido 

uma interpretação literal do art. 20 do Código Civil, proibindo a circulação de obras que não 

se mostrem diretamente vinculadas à ordem pública e à administração da justiça, e, ainda, que 

não hajam sido previamente autorizadas pelos envolvidos. Tal direcionamento vem 

consolidando no cenário jurídico brasileiro a prática da proibição da publicação ou mesmo 

circulação de biografias não autorizadas, o que tem sido criticado por diversos segmentos 

sociais. Trata-se de pauta de discussão complexa, cujas teses de defesa são capitaneadas por 

célebres juristas, muitos dos quais, inclusive, militantes na área. 

 O marco factual que norteará a pesquisa repousa na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade nº 4.815, proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros 

(ANEL) em julho de 2012 (e ainda em trâmite no Supremo Tribunal Federal), de relatoria da 

Ministra Cármen Lúcia. Até o presente momento, não havia sido prolatada sequer decisão em 

sede de medida cautelar, embora tenha ocorrido, no dia 21/11/13, uma audiência pública para 

a oitiva dos amicus curiae então habilitados. Registre-se que, em momento oportuno, os 

argumentos invocados por cada parte serão cuidadosamente analisados, assim como os 

fundamentos axiológicos que figuram por detrás das principais teses – o que, por sua vez, 

permitirá uma maior reflexão acerca da colisão dos direitos em tela. 

 O estudo parte da análise de premissas particulares, abarcando os mais polêmicos 

casos enfrentados pela justiça brasileira e os argumentos pontuais discriminados na ADI 

4.815. No primeiro capítulo, abordar-se-á, de forma breve, alguns conceitos indispensáveis 

para a compreensão do tema, tais quais a precisa definição de biografias não autorizadas, 

bem como o que se entende por figuras públicas e figuras privadas. Buscar-se-á compilar, 

ainda, os entendimentos doutrinários acerca dos direitos fundamentais em rota de colisão, 

promovendo uma concisa exposição sobre os principais aspectos que envolvem a 

inviolabilidade da vida privada e o direito à liberdade de expressão. O segundo capítulo, por 

sua vez, tem início com a descrição dos principais argumentos apontados na supramencionada 

ADI, para, em seguida, analisar as três principais teses de defesa sustentadas no processo, 

quais sejam, a inexistência de hierarquia entre os direitos fundamentais, o viés liberal de 

sobreposição da intimidade e o critério do interesse público. Após debater as características 

centrais do sistema norte-americano, o trabalho parte para seu terceiro e último capítulo, com 
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a apresentação de soluções e parâmetros concretos a fim de nortear a atuação do Judiciário 

nos casos litigiosos que lhe são apresentados, com a construção de proposições gerais que 

buscam auxiliar o intérprete da lei na tomada de decisões, valendo-se de metodologia 

essencialmente indutiva que possibilitara o alcance de generalizações aplicáveis aos mais 

variados casos concretos. 
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1 A PROBLEMÁTICA DAS BIOGRAFIAS NÃO AUTORIZADAS E OS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS EM CONFRONTO 

 

1.1 Casos em destaque na mídia brasileira 

 Em 2006, chegava às livrarias de todo o país a biografia de um dos artistas mais 

aclamados da história nacional. “Roberto Carlos em Detalhes”, de autoria do escritor Paulo 

César de Araújo, foi publicada pela Editora Planeta sem a autorização do cantor, que 

declarou-se ofendido em razão de diversas passagens da obra. A amputação de parte de uma 

perna, a relação amorosa com a atriz Myriam Rios e o falecimento da ex-mulher, Maria Rita, 

estão dentre os fatos narrados que caracterizaram, segundo Roberto Carlos, verdadeira 

invasão de sua privacidade. Por motivos tais, o cantor ajuizou uma ação criminal em São 

Paulo e uma ação indenizatória no Rio de Janeiro contra Paulo César de Araújo e a Editora 

Planeta, logrando êxito em ambas. Na capital paulista, o juiz criminal estabeleceu que todos 

os exemplares ainda não vendidos fossem entregues a Roberto Carlos. No Rio de Janeiro, em 

2007, o juiz Maurício Chaves de Souza Lima, da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital, 

determinou a retirada dos exemplares de todas as livrarias do Brasil e proibiu a edição e venda 

da referida biografia. Desde então, Paulo César de Araújo, que recentemente lançou sua mais 

nova obra, “O Rei e o Réu: minha história com Roberto Carlos, em detalhes”, declara-se 

indignado com o desfecho do confronto e ferrenho defensor do direito à informação. 

 Manuel dos Santos, popularmente conhecido como Garrincha – e carinhosamente 

apelidado de anjo das pernas tortas –, fora alvo de biografia não autorizada por suas 

herdeiras, o que desencadeou numa briga judicial de quase uma década. “Estrela Solitária – 

um brasileiro chamado Garrincha”, de autoria do jornalista Ruy Castro, foi publicada em 1995 

pela Editora Companhia das Letras; sua comercialização foi proibida ainda no mesmo ano e, 

apesar de indisponível para compra desde então, a biografia recebeu, no ano seguinte, o 

Prêmio Jabuti na categoria Livro do Ano de Não-Ficção. A obra narra a vida do jogador, 

partindo de seu nascimento e perpassando a polêmica e memorável carreira, tendo como 

desfecho, enfim, a trágica morte devida ao alcoolismo. Cinco dias depois de seu lançamento, 

foi proibida por decisão judicial na qual reconheceu-se o pleito indenizatório das herdeiras de 

Garrincha, cuja imagem teria sido supostamente depreciada. O caso permaneceu na justiça 

por quase uma década; quando da apelação, o TJRJ confirmou os danos morais alegados pelas 
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herdeiras, porém na decisão dos embargos infringentes o tribunal admitiu a configuração de 

danos unicamente patrimoniais. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça imputou à Companhia 

das Letras o pagamento de indenização a título de danos morais no valor de 100 salários 

mínimos para cada herdeira, com juros de 6% ao ano desde a data do lançamento da obra, 

além da quantia de cinco por cento sobre o total do preço do livro, para fins de danos 

materiais. 

 A biografia “Sinfonia de Minas Gerais — a vida e a literatura de João Guimarães 

Rosa”, escrita por Alaor Barbosa, foi proibida no ano de 2008 em sede de decisão liminar 

proferida por Marcelo Almeida de Moraes Marinho, na 24ª Vara Cível da Comarca do Rio de 

Janeiro. O magistrado considerou o apelo de Vilma Guimarães Rosa, filha do escritor, que 

declarou não haver autorizado a publicação da obra, inclusive acusando Alaor Barbosa de ter 

plagiado fragmentos de seu livro “Relembramentos: João Guimarães Rosa, meu pai”. Diante 

de tais circunstâncias, a Editora LGE quedou-se obrigada a retirar a biografia de circulação, o 

que perdurou até agosto de 2013, quando foi prolatada a sentença de mérito. Após o resultado 

da perícia técnica, que não apurara quaisquer irregularidades em “Sinfonia de Minas Gerais”, 

o então juiz da 24ª Vara Cível, Maurício Magnus, entendeu que a obra não atinge em nenhum 

aspecto a imagem de Guimarães Rosa, tampouco viola os direitos autorais da herdeira, como 

fora alegado. Vilma declarou que pretende recorrer da decisão judicial. 

 O escritor Fernando Morais figurou como réu em ação indenizatória movida pelo 

médico e deputado federal Ronaldo Caiado, em razão de certas afirmações contidas na obra 

“Na Toca dos Leões — a história da W/Brasil”, biografia que mostra o surgimento de uma 

das maiores agências de publicidade do país. Segundo o autor, Caiado teria declarado, na 

ocasião em que concorrera à Presidência da República no ano de 1989, que resolveria a 

mazela da superpopulação nordestina esterilizando as mulheres da região. O deputado 

considerou que a afirmação do autor “foi muito grave e denegriu sua honra”, não bastasse o 

fato de nunca ter sido ouvido por Fernando Morais, motivos pelos quais ajuizara a ação. O 

magistrado Jeová Sardinha de Moraes, da 7ª Vara Cível de Goiânia, atendeu o apelo de 

Caiado e proibiu a distribuição da referida biografia por todo o país, porém a Editora Planeta 

recorreu e, em 2005, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás reformou a decisão, 

liberando a comercialização do livro. 

 “Noel Rosa, uma biografia”, obra de Carlos Didier e João Máximo, retrata os 

principais episódios da vida do sambista, cantor e compositor de clássicos da música nacional 



13 
 

brasileira. O livro, que hoje pode ser encontrado em qualquer sebo ou mesmo na Internet, foi 

alvo de muita discussão no Judiciário; lançado em 1990, permaneceu à venda até o ano de 

1994, ocasião na qual o contrato dos autores com a Editora UnB fora rescindido. Apenas sete 

anos depois, duas sobrinhas-netas de Noel, Irami Medeiros Rosa de Melo e Maria Alice 

Joseph, moveram ações indenizatórias contra os autores da obra e a Editora. Na primeira ação, 

Irami e Maria Alice se mostraram ofendidas com os relatos acerca do suicídio do tio-avô, que 

se enforcou com um lençol dentro de um sanatório. Não restando vitoriosas, moveram uma 

segunda ação, alegando ter a obra depreciado a imagem de Noel Rosa ao retratar seu gosto 

pelo álcool. Por fim, a terceira ação foi ajuizada, desta vez com fundamentos na menção ao 

suicídio de Belarmina de Medeiros, avó do poeta da vila. Atualmente, as herdeiras e o coautor 

João Máximo negociam a republicação do livro com a Editora Companhia das Letras. 

 Resta claro aos olhos do leitor que os episódios supramencionados guardam uma 

problemática comum entre si: a necessidade de prévia autorização para a publicação de obras 

biográficas. O tema é, portanto, deveras controvertido e tem ganhado cada vez mais espaço de 

reflexão nos diversos ambientes jurídicos da atualidade, alcançando sobretudo o Poder 

Judiciário, em razão dos recorrentes casos levados à sua apreciação. 

 

1.2 O que se entende por Biografias não autorizadas 

 O presente estudo não pode prosseguir sem antes esclarecer no que de fato consiste 

uma biografia não autorizada. Nas palavras de Rebeca Garcia: 

Em síntese, biografia é a história de uma vida. Mas trata-se, aqui, de obras 
biográficas — sejam elas veiculadas em livros, em filmes ou em outros formatos — 

que demandam do biógrafo pesquisas e análises mais minudenciadas, sobretudo com 

o recurso a arquivos e registros históricos, a entrevistas — quando possível — etc. 

Esses elementos, é verdade, também se situam no âmbito da atividade jornalística 

tradicional, mas assumem, na confecção de uma obra biográfica, proporções mais 

acentuadas. Sob esse aspecto, pode-se vislumbrar, nas biografias, um conteúdo e um 

papel histórico de certa forma característico, que normalmente estimula, aliás, o 

interesse do autor na realização e na publicação da obra — ou, mais amplamente, o 

interesse do público de acesso a informações sobre aquela personagem.1 

 

 Para Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior: 

                                                             
1 GARCIA, Rebeca. Biografias não autorizadas: liberdade de expressão e privacidade na história da vida 

privada, 2012, p. 40-41. 
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A definição mais generalizada de biografia não autorizada aponta, desde logo, para 

o caráter biográfico da obra que, como o nome indica, abrange textos onde se 

pretende narrar, total ou parcialmente, com um grau razoável de sistematicidade e 

completude, a vida de uma pessoa, ou aspectos específicos da mesma, do ponto de 

vista espacial ou temporal. Diz-se não autorizada a biografia que não conta com a 

autorização expressa ou tácita do visado, prescindindo da sua colaboração e 

pretendendo subtrair-se aos seus pedidos ou ditames. De um modo geral, estas 

biografias incidem sobre figuras públicas, tendo por isso interesse público e 

suscitando o interesse do público.2 

 

 Entende-se, portanto, que a biografia não autorizada cuida de analisar a trajetória 

pessoal de determinada figura sem que, para tanto, haja sido previamente submetida ao crivo 

das pessoas nela relatadas, sejam personalidades públicas ou não. É preciso consignar que, 

para muitos, a adjetivação da biografia como não autorizada atribui à obra certa carga 

pejorativa, associando-se quase que automaticamente a possíveis violações de privacidade. 

 

1.3 Conceitos de figuras públicas e figuras privadas e o caso específico dos políticos 

 Herança do direito norte-americano, a tradicional divisão das diferentes espécies de 

figuras públicas é adotada por alguns doutrinadores brasileiros, que subclassificam o gênero 

nas seguintes categorias: figuras públicas voluntárias e involuntárias, definitivas e 

temporárias, ilimitadas e limitadas. Adotar-se-á, neste momento do estudo, as claras lições de 

José J. G. Canotilho, Jónatas E. M. Machado e Antônio P. Gaio Júnior, para fins de 

conceituação dos expedientes mencionados. 

 Assim é que:  

São figuras públicas voluntárias as pessoas que deliberadamente procuraram a fama 
e a notoriedade, em virtude da sua profissão, modo de vida, realizações ou vocação, 

tendo decidido assumir um maior protagonismo e uma maior visibilidade junto do 

público em geral (v.g. políticos, atores, atletas profissionais), atraindo sobre si a 

respectiva atenção.3 

 

 Infere-se do referido trecho que a voluntariedade está intimamente associada ao fato 

do indivíduo aceitar o risco de se expor em um ambiente coletivo, motivo pelo qual a maior 

parte dos doutrinadores entende que a abrangência da proteção aos direitos da personalidade 

das figuras públicas voluntárias é consideravelmente reduzida. 

                                                             
2
 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 38. 
3 Ibidem, p. 47. 
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 Continuam os referidos doutrinadores:  

Já as figuras públicas involuntárias são aquelas que, também em virtude da sua 

vocação, da sua profissão ou dos seus feitos, acabaram por adquirir um estatuto de 

notoriedade, sem ou contra a sua vontade, suscitando um legítimo interesse do 

público sobre a sua vida e atividade.4 

 

 A título de ilustração, os juristas mencionam as vítimas de acidentes, os acusados pela 

prática de crimes com repercussão ou mesmo as pessoas cujas informações divulgadas nas 

redes sociais despertam o interesse do público. Também os familiares, amigos ou funcionários 

das figuras públicas voluntárias podem ser inseridos na então categoria, cuja exposição à 

sociedade deve restringir-se às informações consideradas de interesse público. 

 Outra classificação diz respeito às chamadas figuras públicas permanentes e 

temporárias, sendo certo que as primeiras abrangem aquelas que, por razões das mais 

variadas, consolidaram-se na história humana ao longo dos anos, ao passo em que as 

temporárias ostentam o status público por um determinado interregno, condição esta que 

cessa em função do mero decorrer do tempo ou, ainda, por opção do próprio indivíduo
5
. 

 Por fim, a terceira distinção abrange as figuras públicas ilimitadas e as relativas. 

Entende-se que as figuras públicas ilimitadas alcançaram um amplo grau de notoriedade nas 

mais variadas dimensões da vida social
6
 – são as chamadas all-purpose public figures

7
. Por 

outro lado, tem-se como figuras públicas limitadas ou relativas aquelas que orbitam em tal 

condição pública com abrangência reduzida e efêmera, sendo tênue sua distinção com relação 

à figura privada, que, exatamente por não ter optado pelo estilo de vida público, goza de 

maior proteção à sua personalidade. Ainda valendo-se das lições de José J. G. Canotilho, 

Jónatas E. M. Machado e Antônio P. Gaio Júnior, 

[...] esta caracteriza-se por não ter procurado a visibilidade pública ou desejado 
participar ativamente na discussão de um tema de relevante interesse público. Por 

                                                             
4 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 47. 
5 Segundo os autores (ibidem, p. 49), “nestes casos, pode haver lugar a um tratamento diferenciado das 

informações relativas à fase pública e à fase privada da vida das pessoas em causa. Como quer que seja, a maior 
ou menor permanência do estatuto de figura pública poderá depender menos do estilo de vida do visado do que 

da permanência do interesse público nos fatos da sua vida pessoal”.  
6 Mais uma vez, os referidos autores exemplificam, de modo claro, a categoria então apresentada, afirmando ser 

“totalmente impossível discutir religião sem examinar as vidas de Jesus Cristo, Maomé, Buda, Lutero ou 

Torquemada. É impossível discutir filosofia sem discutir as vidas de Sócrates, Platão, Immanuel Kant, Martin 

Heidegger ou Jean-Paul Sartre. É impossível discutir política sem atentar para as vidas de Alexandre, o Grande, 

Júlio César, César Bórgia, George Washington, Robespierre, Napoleão, Bismark, De Gaule e Che Guevara” 

(ibidem, p. 50). 
7 Ibidem, p. 49. 
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esse motivo, ela não dispõe de facilidade de acesso aos meios de comunicação, 

privando-a da capacidade de resposta e retaliação, e tornando-a, por isso, mais 

vulnerável.8 

 

 Não raro surgem questionamentos acerca do interesse na organização de uma biografia 

que diga respeito a figuras privadas. A despeito da estranheza que isto possa causar, é preciso 

considerar que a história humana é construída não somente pela trajetória das personalidades 

públicas, mas também (e sobretudo) por pessoas desconhecidas, anônimas.
9
 É por este motivo 

que a distinção acima proposta reveste-se de relevância; em casos tais, entende-se que o 

biografado pode deixar de autorizar a publicação da obra caso entenda que os fatos sobre si 

narrados não reputam-se de interesse público, optando, portanto, por mantê-los alheios ao 

conhecimento da sociedade. 

 Em outras palavras, e ainda em relação às pessoas comuns – quais sejam, aquelas que 

não propriamente escolheram adotar um estilo de vida que as tornasse figuras públicas, mas 

acabaram por participar de acontecimentos de interesse social e, por isso mesmo, ganharam 

certa notoriedade –, a restrição de seus direitos à vida privada e à intimidade se dá nos limites 

do fato público ocorrido. Neste sentido, Claudio Godoy defende: 

Por isso que os fatos que não se relacionem com o acontecimento, com o evento 

específico que deu notoriedade àquelas pessoas comuns, ou que sirvam apenas a 

identificá-las, a apresentá-las, não devem ser devassados, sem seu consentimento. 

São fatos despidos de qualquer interesse à comunidade.10 

 

 De toda forma, é necessário destacar que as categorias intrínsecas ao gênero figuras 

públicas não portam-se como conceitos isolados e rígidos em si, tampouco o fazem as 

mencionadas figuras privadas, mas, ao revés, tais concepções confundem-se umas com as 

outras, na medida em que o avanço dos meios de comunicação social se impõe à realidade 

contemporânea. Por este motivo, a tradicional distinção acima proposta tende, hoje, a ser 

                                                             
8 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 51.  
9 “Pense-se, por exemplo, no interesse público e social que pode adquirir a biografia não autorizada de um 

sobrevivente do holocausto, um funcionário de um político envolvido num grande escândalo, um estagiário num 

importante serviço do poder legislativo, administrativo ou judicial, uma pessoa com um talento especial, uma 

prostituta ligada aos serviços de informação, um trabalhador a braços com a crise financeira, um monge vivendo 

uma vida de ascese e distanciamento relativamente ao mundo, uma vítima de violência doméstica, abuso sexual, 

exploração laboral ou tráfico de pessoas, um ‘serial killer’ ou um toxicodependente” (ibidem, p. 55). 
10 GODOY, Cláudio Luiz Bueno. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, 2008, p. 86. 
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relativizada pela doutrina mais crítica, com o fim de se adequar o discurso exegético jurídico 

ao que se observa no mundo dos fatos.11 

 Independentemente da categoria em que a figura se encaixe, a doutrina e a 

jurisprudência contemporâneas entendem que o nível de exposição pública do indivíduo é o 

aspecto crucial para se determinar a intensidade da proteção de sua privacidade. Assim é que: 

A privacidade de indivíduos de vida pública – políticos, atletas, artistas – sujeita-se a 

parâmetro de aferição menos rígido do que os de vida estritamente privada. Isso 

decorre, naturalmente, da necessidade de auto-exposição, de promoção pessoal ou 

do interesse público na transparência de determinadas condutas. Por vezes, a 

notoriedade advém de uma fatalidade ou de uma circunstância negativa, como estar 
envolvido em um acidente ou ter cometido um crime. Remarque-se bem: o direito de 

privacidade existe em relação a todas as pessoas e deve ser protegido. Mas o âmbito 

do que se deve interditar à curiosidade do público é menor no caso das pessoas 

públicas.12 

 

 Pondere-se, contudo, que mesmo as figuras notórias ostentam ao seu redor uma esfera 

de proteção da sua vida privada e intimidade: o fato de terem caído aos olhos do público não 

lhes pode aniquilar os direitos inerentes à personalidade, resguardados a todos os cidadãos 

pela Carta Magna. Neste sentido ensina Rebeca Garcia: 

As pessoas ‘públicas’, porém, têm vida privada. O vocábulo, empregado aqui entre 

merecidas aspas, deve ser rejeitado, para evitar-se a armadilha de supor que a pessoa 

famosa renuncie à sua privacidade. Embora se possa reconhecer que no caso de 

pessoas famosas acaba assumindo maior relevo, na prática, um interesse do público 

no acesso a informações a elas relativas, não se pode afirmar que a celebridade 

implica supressão da privacidade.13 

 

 E na mesma direção apregoa Anderson Schreiber: 

A taxação de atrizes, atletas, políticos, como ‘pessoas públicas’, a autorizar uma 

espécie de presunção de autorização à divulgação de suas imagens, ou a suscitar, 
ainda, o perverso argumento de que a veiculação na mídia mais beneficia do que 

prejudica aqueles que dependem da exposição ao público, representa a ingerência 

alheia em seara atinente apenas ao próprio retratado.14 

                                                             
11 “Assim é, além do mais, em virtude de vários fatores relacionados com a recente evolução mediática e das 

tecnologias de comunicação, conducentes a progressivo alargamento do conceito de figura pública (v.g. reality 
shows, redes sociais) e ao correspondente esbatimento da distinção entre figuras públicas e figuras privadas”, 

defendem José Joaquim Gomes Canotilho, Jónatas E. M. Machado e Antônio Pereira Gaio Júnior, em Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 52. 
12 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 9. 
13

 GARCIA, Rebeca. Biografias não autorizadas: liberdade de expressão e privacidade na história da vida 

privada, 2012, p. 55. 
14  SCHREIBER, Anderson. Os Direitos da Personalidade e o Código Civil de 2002, 2008, p. 14. 
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 A pauta do atual debate assume ainda maior relevo – e polêmica – quando se trata da 

categoria dos políticos, para a qual algumas particularidades devem ser consideradas. Mais do 

que uma figura notória, o político assume a condição de gestor da máquina pública, 

representante da vontade popular. Na medida em que desempenha suas funções em nome do 

interesse da coletividade – estando sujeito, por isso mesmo, à fiscalização dos cidadãos –, 

muitos autores sustentam que o exercício dos direitos da personalidade dos políticos deve ser 

ainda mais restrito. Assevera, nesta linha de raciocínio, Claudio Godoy: 

Mas é preciso ter cautela, pois que, por vezes, mesmo fatos relativos à vida 

estritamente pessoal do político podem ostentar relevância ou interesse ao 

conhecimento do público. Primeiro, pelo próprio processo de escolha daqueles 

ocupantes de cargos que sejam eletivos. É perfeitamente lícita a referência pública 

ao passado, ao modo de se portar e de ser de alguém que almeja ocupar cargo 

público, sem o que, afinal, o que se estará limitando é a própria formação da livre 

opção de escolha ou de fiscalização do cidadão. [...] Evidente que, nessas hipóteses, 

fatos em princípio reservados, de natureza estritamente pessoal, passam a apresentar 

interesse pela condição de seu protagonista, pela pertinência que guardam com a 

função pública dessa pessoa pública.15 

 

 Neste mesmo sentido, o TJSP decidiu, em paradigmático acórdão: 

Os políticos estão sujeitos de forma especial às críticas públicas, e é fundamental 

não só ao povo em geral larga margem de fiscalização e censura das atividades, mas 
sobretudo à imprensa, ante a relevante utilidade pública da mesma (TJSP, Ap. Cível 

n. 235.627-1, 5ª Câmara Civil, Rel. Des. Marco César, j., em 10.10.94). 

 

 E também o Superior Tribunal de Justiça, no memorável Recurso Especial n. 

1.025.047-SP (2008/0016673-2), de relatoria da Ministra Nancy Andrighi:  

A redução do âmbito de proteção aos direitos de personalidade, no caso dos 

políticos, pode em tese ser aceitável quando a informação, ainda que de conteúdo 
familiar, diga algo sobre o caráter do homem público, pois existe interesse relevante 

na divulgação de dados que permitam a formação de juízo crítico, por parte dos 

eleitores, sobre os atributos morais daquele que se candidata a cargo eletivo. (grifos 

nossos) 

 

1.4 Personalidade humana e a proteção aos direitos fundamentais 

 A perspectiva da pessoa humana como um ser dotado de personalidade, cujas mais 

variadas dimensões demandam proteção jurídica, reflete tendência marcada por episódios 

                                                             
15 GODOY, Cláudio Luiz Bueno. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, 2008, p. 81 
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históricos decisivos na configuração do atual sistema
16

. A magnitude que os direitos da 

personalidade assumem no que diz respeito a uma compreensão contemporânea do direito 

privado é destacada por inúmeros autores, dentre os quais Maria Celina Bodin de Moraes: 

A relevância dos chamados direitos da personalidade, no momento atual, decorre 

também de outros fatores sociais. De um lado, provém da explosão qualitativa e 

quantitativa de meios de comunicação de massa invasores, progressivamente 

direcionados a desconsiderar vidas particulares; de outro lado, do fato de que 
numerosas relações sociais, antes entendidas como parte de sistemas extrajurídicos, 

foram sendo crescentemente jurisdicizadas.17 

 

 Entende a doutrina, de modo geral, que tais prerrogativas comportam-se como 

dimensões da dignidade humana, cláusula geral de tutela da personalidade prevista como 

fundamento da República no art. 1º, III, CRFB/88. Segundo Canotilho, Jónatas Machado e 

Gaio Júnior: 

[...] os direitos da personalidade, consagrados no direito civil e criminal, têm 

fundamento constitucional enquanto expressões do princípio da autonomia 

individual e do desenvolvimento da personalidade. Desde logo, eles deduzem-se da 

intangibilidade da dignidade humana, assumida como valor fundante e estruturante 

da ordem constitucional.18 

 

 Em suma, os direitos da personalidade são prerrogativas inerentes à pessoa humana, na 

medida em que existem – e são tutelados – simplesmente pelo fato de ser o homem dotado de 

uma personalidade. Tendo em vista que esta mesma personalidade figura como condição 

imanente dos seres humanos, por consequência também o são os direitos dela decorrentes. A 

doutrina mais contemporânea erige os direitos da personalidade como verdadeiras emanações 

da dignidade humana, atribuindo-lhe a oponibilidade erga omnes – perante toda a coletividade 

e mesmo ao Estado –, em razão do quê a sua violação tem o condão de ensejar prejuízos 

extrapatrimoniais, atinentes ao espírito e ao caráter do indivíduo, configurando o chamado 

dano moral. 

                                                             
16Assim é que o movimento iluminista teve como cerne o antropocentrismo, elevando o homem ao status de 
centro do universo; o cristianismo prega ser o homem a imagem e semelhança de Deus, dotado, portanto, de uma 

dignidade; e, como não poderia deixar de ser, o jusnaturalismo legou ao mundo jurídico a noção de direitos 

inerentes à pessoa, vista na condição de um ser provido de personalidade. Sobre o assunto, Priscila Coelho de 

Barros Almeida, Breves considerações sobre a colisão entre liberdade de imprensa e direitos da personalidade, 

p. 3. 
17 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: 20 anos da Constituição 

Brasileira, 2009, p. 16. 
18 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p 58. 
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 Esta intensa preocupação com a carga espiritual do ser humano acompanha o 

fenômeno da Constitucionalização do Direito, o qual promoveu uma releitura das bases 

axiológicas do sistema jurídico, sobretudo na seara do direito privado, a fim de adaptá-lo à 

tendência protetiva das dimensões extrapatrimoniais do indivíduo. Novamente nos dizeres de 

Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior: 

No contexto da proteção de direitos pessoais, de desenvolvimento da personalidade 

e da garantia jusfundamental das liberdades comunicativas, as normas da 

Constituição brasileira transportam parâmetros jurídico-normativos incontornáveis 

para balizar a interpretação em conformidade com a Constituição das regras do 

Código Civil.19 

 

1.5 Os direitos fundamentais em colisão 

 Antes de prosseguir, cumpre ressaltar que o ponto de partida da presente celeuma 

apoia-se na compreensão da seguinte ideia: os direitos à vida privada e à liberdade de 

expressão, que figuram como antagônicos em um suposto e aparente conflito de normas, são, 

na realidade, complementares um do outro, pois apenas assim, e não de outro modo, é 

possível assegurar a completude da dignidade humana e a solidificação de uma sociedade 

plural. Como pregam, uma vez mais, José J. G. Canotilho, Jónatas E. M. Machado e Antônio 

P. Gaio Júnior: 

Daqui decorre uma importante consequência hermenêutica. A liberdade de 

expressão em sentido amplo e os direitos de personalidade não podem ser 

dissociados por uma leitura do texto constitucional apostada em identificar, 

radicalizar e explorar antinomias, antagonismos e contradições, reais ou hipotéticos. 

Antes devem ser alvo de uma leitura sinóptica e de uma interpretação sistemática, 

consentânea, ela também, com ‘aproximação reflexiva aos novos regimes de colisão 

de direitos’.20 

 

 De suma importância porta-se, neste momento, uma reflexão acerca das nuances 

atribuídas a cada um dos direitos em voga. 

 

1.5.1 Direito à inviolabilidade da vida privada e da intimidade
21

. 

                                                             
19 Ibidem, p. 18-19. 
20

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. 

Biografia não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 34. 
21

 Vale mencionar que muitos doutrinadores diferenciam o direito à privacidade da intimidade, sendo certo que 

esta se apresenta como um reduto da primeira, ou seja, como uma esfera ainda mais profunda da personalidade 

do indivíduo. Neste sentido: “alguns autores identificam o direito à intimidade como diverso do direito à 
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 Muito se tem buscado, ao longo da história da humanidade, entender e justificar a 

esfera íntima do indivíduo como um bem a ser tutelado
22

; a noção de que todas as pessoas 

possuem uma circunscrição íntima a ser protegida contra ingerências alheias é pauta de 

discussão desde o surgimento da vida humana. 

 A Constituição da República de 1988 consagra o direito à intimidade, vida privada, 

honra e imagem da pessoa humana, bem como o direito de resposta em caso de danos ao 

indivíduo, como se infere do art. 5º, V e X, cujo teor segue: 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem; 

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação. 

 

 Ressalte-se que o art. 5º, X, é aludido em outros dois dispositivos constitucionais: o 

art. 37, § 3º, II, segundo o qual a lei disciplinará o acesso dos usuários a informações sobre 

atos do governo, observada a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, e o art. 220, § 

1º, o qual estipula que a lei não deverá constituir embaraço à plena liberdade de informação 

em qualquer veículo de comunicação social, novamente observada a inviolabilidade da 

intimidade e da vida privada. 

 Ademais, a Carta Magna assegura a tutela do direito à intimidade de modo indireto em 

outros dispositivos, quais sejam, o art. 5º, XI, XII e LX, e o art. 93, IX, que apresentam as 

seguintes dicções: 

Art. 5º. XI. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 

sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou 

para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; 

 XII. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por 

ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal; 

                                                                                                                                                                                              
privacidade. Afirma-se que, ao garantir a proteção da intimidade de alguém, visa-se a proteger da intromissão 
alheia um âmbito ainda mais restrito de sua vida do que sua privacidade”, esclarece Roxana Cardoso Brasileiro 

Borges, em Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia privada, 2005, p. 166. 
22 Ana Paula de Barcellos, em Intimidade e pessoas notórias. Liberdades de expressão e de informação e 

biografias. Conflito entre direitos fundamentais. Ponderação. Caso concreto e acesso à justiça. Tutelas 

específica e indenizatória, p. 4, elenca a inviolabilidade da vida privada e da intimidade como fator primordial 

para o alcance dos projetos pessoais de felicidade de cada indivíduo: “A intimidade seria uma necessidade 

psicológica, indispensável para a preservação do equilíbrio pessoal em contraponto à dinâmica social cada vez 

mais complexa e impessoal. A intimidade e a vida privada seriam fundamentais também para o desenvolvimento 

de relacionamentos próximos, de amor, afeto e cuidado”. 
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 LX. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem; 

Art. 93, IX. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e 

fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a 

presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a 

estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no 

sigilo não prejudique o interesse público à informação. 

 

 Imperioso ressaltar que tais prerrogativas quedam-se protegidas não unicamente no 

Texto Maior, mas também são preconizadas por tratados internacionais assinados pelo Brasil, 

a exemplo do art. XII da Declaração Universal dos Direitos do Homem, o art. 17 do Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o art. 11 da Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos, senão vejamos: 

Artigo XII. Ninguém será sujeito a interferências na sua vida privada, na sua família, 
no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Toda 

pessoa tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. 

Artigo 17. 1. Ninguém poderá ser objetivo de ingerências arbitrárias ou ilegais em 

sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem 

de ofensas ilegais às suas honra e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à proteção 

da lei contra essas ingerências ou ofensas. 

Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. 1. Toda pessoa tem direito ao respeito 

de sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade. 2. Ninguém pode ser objeto de 

ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua família, em seu 

domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou 

reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências ou tais 

ofensas. 

 

 José Afonso da Silva, ao definir o que se entende por privacidade, defende que a vida 

humana apresenta duas projeções, uma externa e outra interna. Assim é que: 

[...] a vida exterior, que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades 

públicas, pode ser objeto das pesquisas e das divulgações de terceiros, porque é 

pública. A vida interior, que se debruça sobre a mesma pessoa, sobre os membros de 

sua família, sobre seus amigos, é a que integra o conceito de vida privada, inviolável 

nos termos da Constituição.23 

 

 O civilista Caio Mário também propõe suas considerações no que toca aos direitos à 

intimidade e à vida privada:  

Ao assegurar o direito à intimidade, a norma constitucional aproxima-o ao direito à 

vida privada (art. 5º, X). Este direito oferece caráter dúplice: o direito de estar só, de 

não se comunicar; e, simultaneamente de não ser molestado por outrem, como 

também pela autoridade pública, salvo quando um imperativo de ordem pública 

                                                             
23 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2011, p. 208. 
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venha a determiná-lo. Cada um tem o poder, assegurado constitucionalmente, de 

conviver com quem queira, como de se recusar a qualquer aproximação. 

Embora os direitos da personalidade sejam absolutos, a proteção da intimidade é 

relativa, na dependência da profissão, da atividade ou da posição social ou política. 

A defesa contra as imissões é inversamente proporcional à projeção da pessoa ou do 

seu prestígio.24 

 

 Assim também preleciona o Ministro Luís Roberto Barroso: 

De forma simples, os direitos à intimidade e à vida privada protegem as pessoas na 

sua individualidade e resguardam o direito de estar só. A intimidade e a vida privada 
são esferas diversas compreendidas em um conceito mais amplo: o de direito de 

privacidade. Dele decorre o reconhecimento da existência, na vida das pessoas, de 

espaços que devem ser preservados da curiosidade alheia, por envolverem o modo 

de ser de cada um, as suas particularidades. Aí estão incluídos os fatos ordinários, 

ocorridos geralmente no âmbito do domicílio ou em locais reservados, como 

hábitos, atitudes, comentários, escolhas pessoais, vida familiar, relações afetivas. 

Como regra geral, não haverá interesse público em ter acesso a esse tipo de 

informação.25 

 

 O sentido hoje atribuído ao direito de privacidade tem sua gênese no tradicional 

conceito norte-americano de “privacy”, muito vinculado à famosa expressão right to be alone 

ou right to enjoy life. A essência de tais institutos pressupõe a equivocada (e, por conseguinte, 

superada) percepção do homem por si só considerado, isolado do mundo exterior, com o qual 

não interage. Por este motivo, a clássica concepção da “privacy” estadunidense, impregnada 

por uma perspectiva liberal-individualista, foi substituída pela compreensão do ser humano 

como parte integrante de um meio coletivo, de modo a depender de outros seres humanos para 

(verdadeiramente) existir. 

 Segundo Anderson Schreiber: 

[...] a privacidade nasce, é verdade, sob esta insígnia individualista, inspirada pela 
lógica segregacionista, pela lógica proprietária – ‘não se entra na propriedade, não se 

entra na vida privada’ –, mas acaba por se converter em um direito mais amplo, de 

caráter social, que abrange hoje especialmente o direito à proteção de dados 

pessoais.26 

 

 Também assim discorre Maria Celina Bodin de Moraes, aludindo a conceituado jurista 

italiano, em trecho o qual vale a pena mencionar: 

                                                             
24 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, vol. 1, 2010, p. 221. 
25 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 9. 
26 SCHREIBER, Anderson. Os Direitos da Personalidade e o Código Civil de 2002. In: Diálogos sobre Direito 

Civil, vol. II, 2008, p. 22. 
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Segundo Stefano Rodotà, aqui há um ponto de chegada na longa evolução do 

conceito de privacidade: da originária definição – the right to be let alone – ao 

direito de determinar as modalidades de construção da própria esfera privada, bem 

como de manter o controle sobre as próprias informações. Visto desta maneira, 

configura-se o direito à privacidade como um instrumento fundamental contra a 

discriminação, a favor da igualdade e da liberdade.  

De fato, nas sociedades de informação, como são as sociedades em que vivemos, 
pode-se dizer que ‘nós somos as nossas informações’, pois elas nos definem, nos 

classificam, nos etiquetam: portanto, a privacidade hoje se manifesta essencialmente 

em ter como controlar a circulação das informações, e saber quem as usa significa 

adquirir, concretamente, um poder sobre si mesmo. Trata-se da concepção, 

qualitativamente diferente, da privacidade como ‘direito à autodeterminação 

informativa’, o qual concede a cada um de nós um real poder sobre nossas próprias 

informações, nossos próprios dados.27 

 

 E Rebeca Garcia sintetiza: 

Ao propósito, o direito à privacidade passou por profundas modificações ao longo 

do tempo, desde a tradicional e limitada visão do “direito de estar só”, preconizada 

por Warren e Brandeis, até uma dimensão mais ampla e positiva; como registra 

Rodotà, a privacidade passa a ser compreendida no sentido de controle sobre a 

circulação das informações sobre a própria vida. Por outras palavras, trata-se da 

autoconstrução da vida privada e proteção contra julgamentos descontextualizados. 
Como se vê, não é o mesmo que afirmar um direito absoluto à ‘história sobre a 

própria vida’.28 

 

 Tradicionalmente, o direito francês elenca oito aspectos que restariam inseridos na 

esfera de privacidade dos indivíduos, núcleo intangível face às intromissões do Estado e da 

sociedade: a vida sentimental e familiar, o direito ao nome, o direito à saúde, eventos 

familiares, aspectos psicológicos e emocionais, o lazer, as opiniões políticas, filosóficas e 

religiosas e as informações relativas ao patrimônio. Já o direito anglo-saxão aponta apenas 

três áreas que integrariam este núcleo rígido entendido por privacidade, quais sejam, a casa, a 

família e o corpo do indivíduo. Nenhuma destas teses, contudo, foi amplamente difundida no 

Brasil, cujo sistema jurídico privado apresentou fortes influências da doutrina germânica. 

Assim é que, na Alemanha do século XX, surgiu a chamada teoria dos círculos concêntricos, 

adotada pelo direito pátrio e segundo a qual a vida privada é composta por três círculos 

abstratamente concebidos, de modo que o resguardo à intimidade se torna mais intenso 

conforme se adentra nestas esferas. Para Ana Paula de Barcellos: 

Assim, e de acordo com os desenvolvimentos nacionais do tema, o círculo mais 

externo (vida privada) envolveria as informações patrimoniais, financeiras e fiscais 

                                                             
27 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: 20 anos da Constituição 

Brasileira, 2009, p. 32. 
28 GARCIA, Rebeca. Biografias não autorizadas: liberdade de expressão e privacidade na história da vida 

privada, 2012, p. 44-45. 
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do indivíduo, bem como o registro das comunicações. O círculo intermediário 

(intimidade) seria o espaço próprio dos sigilos familiar, profissional, doméstico e do 

conteúdo das comunicações. Por fim, o círculo mais interior (segredo) comportaria 

as informações e relações mais íntimas do indivíduo, sobre seu corpo, sua vida 

sexual e relações afetivas próximas. Mais recentemente, tendo em vista a 

complexidade das relações humanas na chamada sociedade de informação, a 

doutrina tem observado a ampliação dos objetos próprios do direito de privacidade.29 

 

 Outro aspecto pertinente à discussão em comento diz respeito à relativização da noção 

de indisponibilidade da vida privada e da intimidade. A doutrina mais contemporânea tem 

entendido que esta clássica característica, tradicionalmente atribuída aos direitos da 

personalidade a fim de vedar sua renúncia por parte do titular, vem sendo flexibilizada em 

razão dos avanços tecnológicos e midiáticos. Basta mencionar o exemplo dos tão populares 

reality shows, programas que transmitem a vida privada de indivíduos confinados, cuja 

intimidade é exposta em redes nacionais de televisão. Isto significa dizer que, hoje, entende-se 

ser possível ao ser humano dispor relativamente de seus direitos da personalidade e, tendo em 

vista a autonomia privada como um direito também fundamental, tem se admitido que as 

pessoas escolham abdicar, até certo modo, da prerrogativa da inviolabilidade de sua 

intimidade e vida privada. 

 Mais uma vez, Ana Paula de Barcellos pondera: 

Daí não se pode concluir, porém, que a disposição de um direito fundamental em 

determinada circunstância importe uma renúncia geral e permanente à proteção 

conferida àquele direito em quaisquer circunstâncias. Ao optar por exibir sua 

imagem em determinado contexto, por exemplo, a pessoa não autoriza, por isso, que 

os terceiros possam livremente captar e divulgar em outros contextos a sua imagem. 

Não é próprio afirmar, portanto, que alguns indivíduos teriam renunciado 

genericamente à inviolabilidade de sua intimidade e vida privada pelo fato de serem 

pessoas notórias. É certo que, dependendo de suas opções pessoais, o âmbito de 

proteção da intimidade e da vida privada de um indivíduo será menor que o de 
outros e, mais que isso, alguém pode escolher simplesmente não reagir contra 

eventuais violações a sua intimidade. Isso não significa, porém, que os indivíduos – 

todos eles – não sejam titulares de alguma esfera de intimidade que poderá ser 

protegida pelo Direito.30 

 

 Segundo esta lógica, e partindo da premissa de que nem todas as informações 

veiculadas publicamente guardam relação com a atividade que as pessoas notórias 

desempenham, a curiosidade dos cidadãos a respeito da vida privada de suas figuras públicas 

favoritas não as destitui do direito à inviolabilidade de sua intimidade. Ademais, o direito à 

                                                             
29  BARCELLOS, Ana Paula de. Intimidade e pessoas notórias. Liberdades de expressão e de informação e 

biografias. Conflito entre direitos fundamentais. Ponderação. Caso concreto e acesso à justiça. Tutelas 

específica e indenizatória, p. 5. 
30 Ibidem, p. 11-12. 
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inviolabilidade da vida privada e da intimidade também se apresenta como projeção da tão 

invocada cláusula geral de tutela da pessoa humana: a dignidade, resguardada no art. 1º, III, 

da Constituição Cidadã, motivo pelo qual sua proteção deve ser apregoada
31

. 

 

1.5.1.1 A tutela civil dos direitos da personalidade 

 De acordo com o art. 12 do Código Civil
32

, que dialoga com as medidas elencadas nos 

arts. 273, 287 e 796 do Código de Processo Civil, a tutela dos direitos da personalidade pode 

ser preventiva e corretiva. Haja vista a pertinência que aquela modalidade guarda com o 

debate do presente trabalho, dela ocupar-se-á, brevemente, neste momento. 

 A efetivação da tutela preventiva ou inibitória dos direitos da personalidade pode se 

dar através de dois tipos de instrumentos jurídicos: as ações cautelares – pelas quais o 

requerente pode pleitear a apreensão do material potencialmente lesivo à sua dignidade – e as 

ações cominatórias – que, por meio do expediente da tutela específica prevista pelo Código de 

Processo Civil, faculta ao lesado ajuizar uma obrigação de fazer ou de não fazer, com vistas a 

evitar ofensas à sua dignidade. 

 Muito se questiona acerca da caracterização da tutela preventiva ou inibitória como 

prévia censura ao direito da liberdade de expressão. A doutrina diverge e, segundo Claudio 

Godoy: 

[...] a resposta a essa indagação, com efeito, só pode ser negativa, a começar pela 

verificação, já externada, de que a liberdade de expressão do pensamento, a 

liberdade de opinião ou a liberdade de imprensa não são direitos absolutos, que não 
encontrem limites, por exemplo, ditados por sua ponderação diante de outros 

direitos de igual dignidade. 

Mais, já se viu ainda que o exercício da liberdade de imprensa não se faz, por causa 

da natureza desse direito, escoimado de todo e qualquer dever jurídico, que 

                                                             
31 Novamente segundo Ana Paula de Barcellos (ibidem, p. 4), “do ponto de vista filosófico, a proteção da 

intimidade está relacionada tanto à liberdade pessoal quanto à dignidade humana. Ser vigiado é uma forma de ser 

controlado: não se é efetivamente livre quando se está sendo observado. Excluir a intimidade da vigilância 

externa – do Estado ou de outras pessoas – é garantir à pessoa liberdade ao menos em relação a essa área da sua 
vida. De outra parte, a proteção à intimidade decorre também da dignidade humana: o indivíduo não é um objeto, 

mas um sujeito. E algumas esferas da existência humana – suas relações mais íntimas – dizem respeito apenas a 

ele mesmo, não podendo ser funcionalizadas para atender os interesses do Estado e da sociedade, sejam esses 

interesses considerados legítimos, como obter uma compreensão mais profunda de um dado momento histórico 

ou de um fenômeno cultural, ou potencialmente ilegítimos, como vigiar, controlar ou apenas atender à 

curiosidade acerca do que se passa na intimidade alheia”. 
32

 Vale dizer, desde a promulgação do Código Civil de 2002 os doutrinadores têm tecido uma série de críticas à 

tutela prevista pelo art. 12, em razão da sua limitada incidência protetiva face à pessoa humana, que porta-se 

como um valor unitário, merecedor de proteção integral. 
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justifique a inviabilidade de se evitar que dele possam dimanar danos à 

personalidade, à dignidade alheia, também garantida pela Constituição Federal. 

Isso não deve ser confundido com censura. Não se trata de, previamente, e de forma 

injustificada, obstar o exercício da liberdade de imprensa. Cuida-se, antes, de 

garantir a própria função institucional que lhe é inerente.33 

 

 Por outro lado, Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior aprofundam-se um pouco 

mais no próprio conceito de tutela inibitória para propor suas críticas. Citando o entendimento 

de Luiz Guilherme Marinoni, os autores esclarecem que a referida tutela visa à prevenção da 

prática, da continuação ou da repetição de um ilícito, sendo cabível em face do indivíduo que 

esteja na iminência de praticá-lo, motivo pelo qual ostenta caráter este preventivo
34

. Assim é 

que os autores promovem a distinção entre ato ilícito e dano, sendo certo que não há, entre os 

institutos, relação necessária de causa e consequência; é possível haver ato ilícito sem que se 

observe a ocorrência de um dano posterior. Neste sentido, a tutela inibitória apresenta-se 

como instrumento processual manejado a fim de evitar a prática do ilícito, ainda que não haja 

sido comprovada a consumação de um futuro dano. E os autores continuam: 

Percebe-se, todavia, que a existência de uma tutela jurisdicional contra o ilícito que 

não se destine a reparar o dano, [...] permitiu a construção de uma tutela inibitória 

atípica como, p. ex., em casos onde caberia ao cidadão, tomando conhecimento de 

que a notícia de cunho íntimo a seu respeito seria divulgada, ingressar em juízo 

invocando pedido de tutela inibitória visando impedir, peremptoriamente, a 

publicação e a divulgação da mesma.35 

 

 Este provimento cautelar de natureza preventiva, materializado na proibição da 

divulgação ou circulação de biografias não autorizadas, teria para os autores o condão de ferir 

gravemente o direito à liberdade de expressão, tomando a forma de um “efeito silenciador”
36

, 

em razão do quê defendem que a tutela inibitória seja manejada apenas em casos 

excepcionais. Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior também destacam que a estipulação 

de quantias exorbitantes a título de indenização ao biografado em razão de publicação de obra 

não autorizada, com escopo ressarcitório e também preventivo, pode atingir, de modo 

indireto, o próprio exercício da liberdade de expressão.
37

 

                                                             
33 GODOY, Cláudio Luiz Bueno. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, 2008, p. 112. 
34 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 75. 
35  Ibidem, p. 77-78. 
36  Ibidem, p. 84. 
37

 “Importa, porém, impedir o desenvolvimento de um clima de ‘especulação de direitos de personalidade’ ou 

uma ‘mentalidade de corrida ao ouro’ (gold rush mentality), em que o leilão e a venda de direitos biográficos, 

por parte dos próprios ou de familiares, ou a obtenção de grandes indenizações pela publicação de biografias não 
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 De uma forma ou outra, os juristas convergem quanto à existência de responsabilidade 

civil quando comprovada a ocorrência do dano, elemento central e determinante por força dos 

arts. 186 e 187 do Código Civil, independentemente de ter havido autorização do biografado 

ou não. Nas palavras de Silmara Chinellato: 

Não há relação de causa e efeito entre autorização para biografia e isenção de 

responsabilidade civil, bem como entre falta de autorização para biografia e 

existência de dano fundado em responsabilidade civil.38 

 

1.5.2 Direito à liberdade de expressão ou manifestação do pensamento 

 Elevados à condição de poderosos instrumentos políticos, o direito à liberdade de 

expressão e ao acesso à informação foram, por vezes na história, manejados com fins escusos. 

Até meados do século XX, a flexibilização de tais prerrogativas, somada ao emprego de 

artimanhas destinadas a comedir a oposição política, consubstanciando a prática da censura, 

foram manobras lançadas por inúmeros governos ao redor do mundo – muitos dos quais 

permanecem neste cenário até os dias de hoje. 

 A Constituição da República, influenciada pela tendência democrática que aflorara no 

período pós-ditadura militar, elevou à categoria de direitos fundamentais o acesso à 

informação, positivado no art. 5º, XIV, bem como a liberdade de expressão (também 

conhecida como liberdade de comunicação, de opinião ou de pensamento), elencada no art. 

5º, IV e IX, reservando para esta prerrogativa capítulo específico, “Da Comunicação Social”, 

que compreende os arts. 220 a 224. Cite-se, por oportuno, o teor dos mencionados 

dispositivos, respectivamente: 

Art. 5º. XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 

fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

 IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença; 

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição.   

                                                                                                                                                                                              
autorizadas, acabam por prevalecer sobre a proteção de direitos e interesses privados e públicos e sobre a 

liberdade de expressão e informação”, explicam José J. G. Canotilho, Jónatas E. M. Machado e Antônio P. Gaio 

Júnior (ibidem, p. 72). 
38

 CHINELATTO, Silmara Juny de Abreu. Direitos da personalidade: o art. 20 do Código Civil e a biografia de 

pessoas notórias. In: CASSETTARI, Christiano (Coord.) 10 anos de vigência do Código Civil Brasileiro de 

2002; 2013, p. 150. 
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 § 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 

liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, 

observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.   

 § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística. 

 

 Segundo Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior, ao prever de forma cuidadosa os 

pormenores referentes à liberdade de expressão, a Constituição Cidadã eleva o Brasil à 

condição de um Estado Constitucional democrático em sua essência, condizente com as 

diretrizes internacionais dos direitos humanos
39

. 

 Referidas prerrogativas também quedam-se tuteladas nos tratados acima mencionados 

quando das considerações sobre vida privada e intimidade, a despeito de algumas destas 

previsões serem dispostas de maneira diversa do que se infere do texto constitucional. Nas 

palavras de Ana Paula de Barcellos:  

[...] a Convenção Interamericana de Direitos Humanos (art. 13), por exemplo, 

autoriza a lei a submeter os espetáculos públicos a censura prévia, a fim de regular o 

acesso a eles, para proteção moral da infância e da adolescência. A regra da 

Constituição de 1988, no particular, é a da classificação indicativa. Tanto a 

Convenção Interamericana quanto o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 

Políticos (arts. 19 e 20) autorizam que a lei proíba propaganda de guerra, ódio 

nacional, radical, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à 

hostilidade ou à violência, embora a Constituição de 1988 não trate do tema.40 

 

 Para José Afonso da Silva, a liberdade de pensamento ou opinião consiste na 

exteriorização do pensamento e ostenta duas dimensões; quando na forma de pensamento 

íntimo, dá ensejo à liberdade de consciência e de crença. Por outro lado, sustenta o autor que:  

[...] a liberdade de opinião se exterioriza pelo exercício das liberdades de 

comunicação, de religião, de expressão intelectual, artística, científica e cultural e de 

transmissão e recepção do conhecimento.41 

 

 Neste sentido, a liberdade de manifestação do pensamento, tutelada no art. 5º, IV, e no 

art. 220, CRFB/88, consistiria em uma das dimensões externas da liberdade de opinião. 

Também a chamada liberdade de informação pode ser considerada como aspecto externo da 

                                                             
39 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 27. 
40 BARCELLOS, Ana Paula de. Intimidade e pessoas notórias. Liberdades de expressão e de informação e 

biografias. Conflito entre direitos fundamentais. Ponderação. Caso concreto e acesso à justiça. Tutelas 

específica e indenizatória, p. 20. 
41 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2011, p. 243. 
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liberdade de opinião, sendo certo que não se confunde com o direito à informação, pois 

compreende a difusão de informações, por quaisquer veículos e sem interferência de censura 

estatal
42

. José Afonso trata, ainda, da chamada liberdade de informação jornalística, a qual 

figura como meio para a realização do direito de acesso à informação. O autor defende que: 

[...] exatamente porque a imprensa escrita, falada e televisada (como 

impropriamente se diz) constitui poderoso instrumento de formação da opinião 

pública (mormente com o desenvolvimento das máquinas interplanetárias destinadas 

a propiciar ampla transmissão de informações, notícias, ideias, doutrinas e até 

sensacionalismos) é que se adota hoje a ideia de que ela desempenha uma função 

social.43 

 

 Ainda no que atine especificamente à relação da liberdade de informação jornalística 

com o dever de verdade, Luís Roberto Barroso apregoa: 

De fato, no mundo atual, no qual se exige que a informação circule cada vez mais 

rapidamente, seria impossível pretender que apenas verdades incontestáveis fossem 

divulgadas pela mídia. Em muitos casos, isso seria o mesmo que inviabilizar a 

liberdade de informação, sobretudo de informação jornalística, marcada por juízos 

de verossimilhança e probabilidade. Assim, o requisito da verdade deve ser 
compreendido do ponto de vista subjetivo, equiparando-se à diligência do 

informado, a quem incumbe apurar de forma séria os fatos que pretende tornar 

públicos.44 

 

 Para Clèmerson Merlin Clève, a liberdade de expressão decorre da liberdade de 

pensamento, como uma projeção interna exteriorizada para o mundo
45

. Em outras palavras, a 

manifestação do pensamento consistiria na faculdade do indivíduo em externalizar sua 

opinião e pensamento, seja através de escritos seja oralmente, ao passo em que a liberdade de 

comunicação gira em torno da faculdade de informar, difundir, disseminar o pensamento 

íntimo do indivíduo, pressupondo uma relação entre o emissor e o receptor. 

 Ana Paula de Barcellos reza que: 

[...] a liberdade de expressão envolve a comunicação de ideias e opiniões, ao passo 

que a liberdade de informação cuida da liberdade de procurar, receber e divulgar 

fatos. A distinção continua relevante pois o exercício da liberdade de informação 

demanda um compromisso mínimo com a imparcialidade e com a busca da verdade 

dos fatos. Cada indivíduo pode ter uma opinião diversa e pessoal sobre o mesmo 

tema, mas cada um não poderá ter o seu próprio “fato” pessoal, ainda que versões de 

                                                             
42 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo, 2011, p. 246. 
43 Ibidem, p. 247. 
44 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 13. 
45 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Liberdade de expressão, de informação e propaganda comercial, 2005, p. 218. 
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um mesmo evento sejam não apenas possíveis, como permitam, em geral, uma 

melhor compreensão acerca dele.46 

 

 Por fim, vale mencionar, uma vez mais, os ensinamentos do Ministro Luís Roberto 

Barroso: 

A doutrina brasileira distingue as liberdades de informação e de expressão, 

registrando que a primeira diz respeito ao direito individual de comunicar livremente 
fatos e ao direito difuso de ser deles informado; a liberdade de expressão, por seu 

turno, destina-se a tutelar o direito de externar ideias, opiniões, juízos de valor, em 

suma, qualquer manifestação do pensamento humano. Sem embargo, é de 

reconhecimento geral que a comunicação de fatos nunca é uma atividade 

completamente neutra: até mesmo na seleção dos fatos a serem divulgados há uma 

interferência do componente pessoal. Da mesma forma, a expressão artística muitas 

vezes tem por base acontecimentos reais. Talvez por isso o direito norte-americano, 

o Convênio Europeu de Direitos Humanos (art. 10.1) e a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (art. 1948) tratem as duas liberdades de forma conjunta.
47

 

 

 Em suma, entende-se que o direito de acesso à informação é mais restrito que o direito 

à liberdade de expressão. Não obstante seu exercício haver sido previsto pelo Texto Maior, o 

acesso à informação não autoriza a obtenção de toda e qualquer informação existente, 

incluindo, v.g., os segredos industriais, as obras tuteladas pelos direitos autorais, os dados 

imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado ou até mesmo as informações 

relativas à intimidade de terceiros. Neste sentido: 

A liberdade de expressão é consagrada de forma amplíssima, havendo apenas uma 

menção geral, no caput do art. 220, no sentido de que o disposto na Constituição 

deverá ser observado. A liberdade de informação, por seu turno, sofre maiores 

restrições. Ela deve observar, nos termos do art. 220, § 1º, o disposto no art. 5º, IV, 

V, X, XIII e XIV, listagem que inclui a inviolabilidade da intimidade e da vida 

privada (inciso X).48 

 

 Ao mesmo tempo em que cumpre incontestável relevo na realização do ser humano 

individualmente considerado, a liberdade de expressão também é vista a partir de uma 

perspectiva coletiva, como condição para a formação de uma opinião pública crítica e 

                                                             
46 BARCELLOS, Ana Paula de. Intimidade e pessoas notórias. Liberdades de expressão e de informação e 
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47 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 11. 
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consolidada, verdadeiro requisito para a construção de sociedades plurais (democráticas em 

sua essência). É o que preleciona Merlin Clève: 

Tratando-se de uma Constituição aberta, conquanto aponte, como objetivo 
fundamental da República, entre outros, a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, não há, a não ser nas circunstâncias expressamente definidas por razões 

mais do que justificáveis, lugar para o fundamentalismo, para a intolerância, para o 

suprimir da argumentação do outro, enfim, para a compressão da alteridade. Ao 

contrário, no contexto da Constituição brasileira há lugar para o livre fluxo de ideias, 

para a disputabilidade intersubjetiva, para o debate forjador da opinião pública e 

para a formação de uma razão pública moldada a partir dos discursos que circulam 

livremente no espaço público. Aparece aqui, com toda a sua força, a importância da 

liberdade de imprensa, de expressão, de pensamento, de comunicação. Emerge, aqui, 

na sociedade tecnológica, a exata significação da informação para os sujeitos, os 

cidadãos ou consumidores. Sem a liberdade de expressão os mercados se 
contaminam, o espaço público empalidece, os sujeitos deixam de ostentar a 

condição necessária para bem decidir a propósito do que é de seu interesse.49 

 

 Ainda no que diz respeito à íntima correlação do direito à liberdade de expressão com 

a consolidação de sistemas nacionais verdadeiramente democráticos: 

A liberdade de expressão permite assegurar a continuidade do debate intelectual e do 

confronto de opiniões, num compromisso crítico permanente. Com essa qualidade 

ela integra o sistema constitucional de direitos fundamentais, deduzindo-se do valor 
da dignidade da pessoa humana e dos princípios gerais de liberdade e igualdade, 

juntamente com a inerente exigência de proteção jurídica. A liberdade de expressão, 

em sentido amplo, é um direito multifuncional, que se desdobra num ‘cluster’ de 

direitos comunicativos fundamentais (Kommunikationsgrundrechte) que dele 

decorrem naturalmente [...].50 

 

 Defendem, portanto, Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior que o direito à 

liberdade de expressão carrega uma indissociável presunção de inconstitucionalidade de todo 

e qualquer tipo de censura, ainda que privada. 

 Para Roberto Dias: 

Chega a ser um truísmo falar que não há democracia sem liberdade de expressão. A 
democracia pressupõe o consenso e o dissenso, o livre debate de ideias e o amplo 

acesso às informações necessárias à formação do convencimento51. 

 

 Ademais, os direitos fundamentais são concebidos, de modo geral, como projeções da 

dignidade humana, à semelhança do que foi afirmado no tocante à vida privada e à 

                                                             
49 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Liberdade de expressão, de informação e propaganda comercial, 2005, p. 212. 
50

 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 28-29. 
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intimidade. Aqui também a liberdade de expressão se afigura como um atributo da dignidade, 

aspecto amplamente reconhecido pela doutrina em geral: 

[...] De um lado, como já se expendeu, a atividade de imprensa acaba não deixando 
de representar, também, a expressão de um direito individual, igualmente atributo da 

personalidade da pessoa humana. Nada diferente, pois, do direito à honra, imagem e 

privacidade do indivíduo.52 

A dignidade humana e os direitos de personalidade são melhor garantidos no quadro 

de uma república plural e democrática sustentada por uma ampla proteção da 

liberdade de expressão e debate.53 

 

 Em síntese, o sistema constitucional brasileiro positivou, na Carta de 1988, a liberdade 

de manifestação do pensamento – vedando, neste mister, o anonimato – e da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, motivo pelo qual o direito à liberdade de 

expressão verga-se insuscetível de supressão. Não obstante tal cuidado, Clèmerson Merlin 

Clève destaca que, por vezes, a prática da censura é revivida, ainda nos sistemas 

democráticos, mas de modo discreto, revestido na defesa de valores sociais também tutelados 

pelo Texto Maior – como tem se observado nos tribunais pátrios em sede da discussão aqui 

abordada. Segundo o autor, estas vicissitudes: 

[...] decorrem, eventualmente, da atuação inadequada do Judiciário no contexto da 

tutela de direitos fundamentais supostamente violados pela liberdade de expressão 

(decisões normativas de proscrição do tratamento de certo tema pela imprensa) e, 

inclusive, da atuação do legislador que, sob o pretexto de conformar 

legislativamente dada matéria, impõe restrições à liberdade de expressão que 

chegam ao ponto de anulá-la em uma ou mais dimensões.54 

 

 Em julgamento histórico, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento acerca do 

direito à liberdade de expressão e suas nuances no sistema constitucional democrático 

brasileiro. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 130 foi 

proposta em 2008 pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), com o fim de questionar a 

constitucionalidade (rectius, recepção) da Lei Federal nº 5.250/67, popularmente conhecida 

como “Lei de Imprensa”. A relatoria do processo coube ao Ministro Carlos Ayres de Britto, 

cujo voto foi seguido por sete dos onze magistrados da Corte, tendo sido acolhido o pedido 

alternativo feito pelo PDT para declarar a não recepção da referida lei em sua integralidade. 
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 A fundamentação de Ayres Britto teve por base a “hierarquia axiológica” atribuída 

pelo Texto Maior à liberdade de expressão, a qual gozaria de verdadeira “primazia político-

filosófica” face aos demais direitos fundamentais. Para o Ministro, o único meio de assegurar 

a prerrogativa da manifestação do pensamento de forma ampla é “colocando em estado de 

momentânea paralisia a inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos 

fundamentais, como, por exemplo, a intimidade, a vida privada, a imagem e a honra de 

terceiros”. 

 Ocorre que a argumentação invocada pelo Supremo deu azo a uma série de críticas 

dentro da comunidade jurídica, precisamente por elevar o direito à liberdade de expressão a 

uma condição de sobredireito, dotado de posição mais elevada no bojo da sociedade. Para 

muitos, tal linha de pensamento foi de encontro ao princípio da concordância prática ou da 

harmonização, segundo o qual os direitos fundamentais ostentam a mesma hierarquia 

normativa e revelam-se como manifestações da dignidade humana, em razão do quê um 

eventual conflito demandaria a ponderação fática, de acordo com o caso concreto, a fim de 

possibilitar a máxima aplicação de todas as prerrogativas envolvidas. 

 Disto se infere que, a despeito de sua suma importância, o direito à liberdade de 

expressão – assim como os demais direitos fundamentais – não é (tampouco deveria ser) 

tutelado de forma absoluta. Caso contrário, seu exercício indevido terá o condão de ocasionar 

danos verdadeiramente irreparáveis na personalidade do sujeito lesado, na medida em que a 

ocorrência dos danos morais não se coaduna com uma reparação integral do prejuízo 

suportado (isto é, um retorno ao status quo ante). 

 

1.5.2.1 Restrições legais à liberdade de expressão em favor da defesa do consumidor e da 

criança e do adolescente 

 Como afirmado, o exercício do direito à liberdade de expressão ou manifestação do 

pensamento não queda-se absoluto, mas, ao revés, sofre uma série de limitações, a depender 

do caso concreto. Neste sentido, é possível ilustrar a relativização da referida prerrogativa 

através de restrições legais a ela impostas, a fim de assegurar a proteção de outros direitos, 

também constitucionalmente previstos. O Código de Defesa do Consumidor, e.g., estabelece 

em seu art. 37, § 2º, o seguinte: 

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. 
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§ 2º É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a 

que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência 

de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja 

capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua 

saúde ou segurança. 

 

 A finalidade de tal dispositivo é regulamentar a proteção dos interesses do 

consumidor, em observância ao art. 5º, XXXII, e art. 170, V, ambos da CRFB/88, os quais 

visam percorrer a tutela da referida categoria; para tanto, foram estabelecidos, em norma 

infraconstitucional, alguns limites à liberdade de expressão (eventualmente materializada em 

propagandas enganosas). 

 O mesmo se observa no art. 79 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 

8.069/90), segundo o qual: 

Art. 79. As revistas e publicações destinadas ao público infanto-juvenil não poderão 

conter ilustrações, fotografias, legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, 

tabaco, armas e munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e 

da família. 

 

 Não há que se falar, entendem os doutrinadores, em desproporcionalidade da medida, 

tendo em vista a total concordância do estipulado no dispositivo supra com a previsão 

constitucional do art. 227, segundo o qual a proteção da criança e do adolescente deve ser 

assegurada com prioridade e através de todos os meios possíveis, ainda que, para tanto, o 

exercício à liberdade de expressão reste comprometido. 
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2 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.815: UM 

APANHADO GERAL 

 

2.1 Descrição dos argumentos invocados 

 Uma reflexão mais apurada acerca dos fundamentos axiológicos envolvidos no debate 

que tramita no STF demanda uma análise descritiva no que tange aos argumentos avultados 

por aqueles que figuram no processo. 

 O objeto da ADI n. 4.815 consiste na declaração de inconstitucionalidade parcial, sem 

redução de texto, dos artigos 20 e 21 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil), por entender a ANEL (Associação Nacional dos Editores de Livros) que os 

dispositivos em tela, dotados de amplitude semântica, não vergam-se compatíveis com o 

tratamento constitucional conferido à liberdade de expressão e ao direito à informação. A 

requerente pretende, com isto, elidir a necessidade de consentimento do biografado (ou seus 

herdeiros, se já falecido) e das demais pessoas mencionadas nas obras, para fins de publicação 

de biografias que não hajam sido previamente autorizadas. Isto se dá em razão da 

interpretação, segundo a ANEL, extensiva que vem sendo atribuída pelo Poder Judiciário aos 

dispositivos supracitados, concernente em vedar a publicação e veiculação de obras 

biográficas, literárias ou audiovisuais quando não fora obtida a prévia autorização dos 

envolvidos. 

 Em linhas gerais, a requerente adota a tese da posição preferencial das liberdades – no 

caso em tela, de expressão e de informação – em detrimento do direito à privacidade e à 

intimidade, a despeito de tais garantias figurarem igualmente protegidas no Texto 

Constitucional de 1988. Visando sustentar tal posicionamento, a ANEL apresenta uma série 

de argumentos; primeiramente, aponta para o fato de que as pessoas cuja trajetória pessoal, 

profissional, artística, esportiva ou política ostentem uma dimensão pública devem, por 

conseguinte, acatar o ônus de conviver com uma reduzida esfera de privacidade. Uma vez que 

sua história pessoal se confunde com os acontecimentos públicos e suas informações íntimas 

passam a ser dados da historiografia social, as figuras públicas expõem-se, automaticamente, 

a uma possível condição de protagonistas em narrativas literárias, dramatúrgicas e 

audiovisuais. 
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 A requerente critica o fato de o legislador não ter previsto quaisquer exceções quanto à 

possibilidade de publicação de biografias, o que torna uma análise literal dos dispositivos 

(como vem sendo observado nas decisões judiciais) verdadeira mácula às liberdades de 

manifestação do pensamento, da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação 

(previstas na Constituição Federal, art. 5º, IV e IX), além do direito difuso da cidadania à 

informação (art. 5º, XIV, também da Constituição). Neste mister, a ANEL ressalta a 

importância histórico-social das prerrogativas violadas, afirmando que o direito à informação 

e o direito à livre manifestação do pensamento portam-se como condições indispensáveis a 

um câmbio independente de ideias democráticas. 

 Para a associação, o princípio do pluralismo (político, histórico e cultural), previsto no 

art. 1º, inciso V, da Constituição, também é violado quando se determina a necessidade de 

prévio consentimento do biografado ou de pessoas coadjuvantes na obra. Entende a ANEL 

que este ilegítimo requisito consiste na exata antítese da ideia central de pluralismo, no que 

diz respeito às mais diversas visões da história política, artística e social brasileira. 

 Não fosse por isso, a requerente defende, ainda, que a proibição judicial da publicação 

de biografias não autorizadas caracteriza verdadeira censura privada, argumento este seguido 

por diversos juristas e segmentos sociais. De modo breve, a prática resta assim configurada 

por conta da total submissão da manifestação legítima de biógrafos e historiadores ao direito 

(potestativo) das figuras envolvidas na obra ou seus herdeiros. Este direito potestativo, 

quando exercido, tem o condão de assolar o mercado editorial e audiovisual, mesmo porque, 

não raro, os protagonistas decidem negociar altas quantias em troca de licenças. Nas palavras 

da ANEL, “não se trata da proteção de qualquer direito da personalidade do biografado, mas 

de uma disputa puramente mercantil, um verdadeiro leilão da história pessoal de vultos 

históricos, conduzido, muitas vezes, por parentes que jamais os conheceram”. 

 A requerente destaca, ainda, a gravidade de se permitir que os acontecimentos sociais 

sejam narrados unicamente por seus protagonistas; a petição inicial menciona as expressões 

“efeito silenciador e distorcivo dos relatos históricos” para demonstrar o repúdio à prática. 

Ademais, segundo a ANEL, a necessidade de autorização prévia das pessoas retratadas é a 

exceção no direito estrangeiro, e não a regra – como se tem observado no Brasil. A petição 

traz, inclusive, dispositivo do Código Civil português que prevê expressamente a 

desnecessidade do consentimento em casos referentes a obras biográficas, como se tem na 

presente discussão. 
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 Por fim, o último argumento avultado pela entidade consistiu na invocação do 

Enunciado n. 279, aprovado na IV Jornada de Direito Civil, o qual demonstra, para a ANEL, 

uma preferência do direito nacional pela manutenção da liberdade de expressão: 

279 – Art. 20. A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses 

constitucionalmente tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à 

informação e da liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a 

notoriedade do retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, 
ainda, as características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), 

privilegiando-se medidas que não restrinjam a divulgação de informações. 

 

 A associação cuidou de defender seu ponto de vista também no que diz respeito à 

responsabilização civil do biógrafo, afirmando, para tanto, que no caso de dolo, isto é, de 

divulgação de informação sabidamente falsa e ofensiva à honra dos retratados, o autor deverá 

responder civil e penalmente. Todavia, a requerente advoga no sentido de que a exposição de 

informações verdadeiras, ainda que jocosas ou desabonadoras, de versões pessoais do autor 

sobre fatos controvertidos e a realização de críticas ao biografado não enseje o pagamento de 

indenização. 

 Ao final da petição inicial, a ANEL se mostra contrária à hipótese, por muitos 

defendida, de judicialização dos casos conflituosos, o que legaria ao magistrado o poder de 

decidir, de acordo com as peculiaridades fáticas, qual a medida mais adequada. Para a 

associação, isto significaria a extinção do gênero das biografias não autorizadas, óbice tão 

grave quanto a própria necessidade de autorização prévia, na medida em que remeteria à 

subjetividade dos operadores do direito a possibilidade de decidirem sobre a divulgação dos 

detalhes da vida do biografado. 

 Instruindo a petição inicial encontra-se o parecer do professor Gustavo Tepedino, na 

forma de uma opinião doutrinária que tem sido muito invocada no estudo do conflito em 

questão. Defende o professor que a interpretação dos arts. 20 e 21, CC02, hoje conferida pelos 

tribunais, segundo a qual as obras biográficas não autorizadas devem ter sua circulação 

cassada é claramente inconstitucional, visto que ofende as “liberdades de expressão, 

informação e pensamento, configurando, a partir da ponderação in abstracto, censura privada, 

e acarretando a extinção do gênero biografia”.  

 Assim como defendeu a requerente, para Tepedino as figuras públicas assumem uma 

posição social de visibilidade e, por este motivo, sua trajetória de vida se confunde com a 

realidade histórica, sendo certo que a necessidade de prévio consentimento estabelece uma 
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seleção subjetiva dos fatos que poderão ser publicados – daí se falar em censura, haja vista a 

eliminação de tudo aquilo que for de encontro ao agrado do biografado. 

 Tepedino também se mostra adepto da chamada posição preferencial das liberdades de 

expressão e manifestação do pensamento, prerrogativas estas que assumiriam status de 

destaque em razão do passado histórico nacional (e recente) de rompimento com a ordem 

democrática. Tanto assim o é, justifica o doutrinador, que o próprio Supremo Tribunal Federal 

teria proclamado a preferência pelas liberdades no paradigmático julgamento que declarou a 

inconstitucionalidade da Lei de Imprensa. 

 O autor ainda analisa os dois grandes motivos pelos quais muitos juristas defendem a 

prévia autorização das biografias. O primeiro deles, e mais óbvio, gira em torno da proteção 

dos direitos da personalidade, o que refuta Tepedino ao defender que a liberdade de expressão 

também insere-se nas projeções da personalidade humana, sendo certo que o direito de 

informar e ser informado está intimamente ligado à dignidade. A segunda razão remete ao 

tratamento conferido à personalidade humana e ainda muito influenciado pela lógica das 

relações patrimoniais, ligada à propriedade e à noção de direito subjetivo. Nas palavras do 

autor, “em consequência, protege-se a privacidade como território encastelado em si mesmo, 

tendo por parâmetro a inviolabilidade do domicílio”, sendo necessário olhar para a 

privacidade de modo desvinculado deste paradigma (o qual, em última análise, tem 

legitimado o controle das informações pessoais por parte de seus titulares). 

 Observa também o autor que o interesse público imanente à publicação de biografias 

prepondera face ao aclamado direito ao esquecimento – delineado como meio de eliminar 

parte da vida ou de fatos passados ligados a um indivíduo –, tão em voga nos dias de hoje. E 

conclui que a ponderação prévia e em abstrato entre os direitos em colisão, repise-se, 

liberdade de expressão ou manifestação do pensamento e inviolabilidade da vida privada, 

deve sempre descambar para a prevalência do primeiro, sob pena de se permitir a extinção do 

gênero biografias e a imposição de uma censura privada. 

 No que diz respeito à responsabilização do biógrafo, Tepedino prega que a divulgação 

de informações históricas, ainda que ofensivas à personalidade do biografado, não deve 

ensejar indenização, haja vista que o dano não pode ser considerado injusto, mas decorrente 

do exercício da liberdade de expressão. Apenas quando houver “ilicitude das fontes, falsidade 

evidente dos fatos ou desvio da finalidade do interesse tutelado” é que o exercício desta 
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liberdade terá sido abusivo, dando azo, portanto, à aplicação das penalidades previstas pelo 

ordenamento. 

 Enfim, o autor concorda com a requerente da ação no que tange à judicialização dos 

casos controversos; para o civilista, o controle judicial das obras não pode ser a priori ou in 

abstracto, na medida em que a manifestação do pensamento é livre e fundamental. Legar ao 

judiciário a tarefa de decidir tamanha controvérsia seria razoável apenas quando já formado o 

conflito, não sendo possível admitir prévias proibições. 

 Em resposta ao pedido de informações feito pelo Supremo quanto à 

constitucionalidade dos dispositivos impugnados, a presidenta Dilma Rousseff se manifestou 

através da Advocacia-Geral da União, em parecer que defendeu a compatibilidade dos arts. 20 

e 21, CC02, com a Constituição Federal. Concordou, de modo geral, que as pessoas públicas 

possuem uma esfera de privacidade naturalmente mais restrita; todavia, algumas 

considerações foram pontuadas. 

 Após conceituar o direito à liberdade de expressão, de informação e à privacidade, o 

ofício discorre, brevemente, acerca do conflito entre o art. 220 e o art. 5º, X, ambos da Carta 

Magna. A chefe do Poder Executivo ressaltou a relevância de ambas as prerrogativas, dando 

destaque à busca pelo equilíbrio deste confronto, na medida em que não há direitos 

considerados absolutos pelo sistema constitucional pátrio. Segundo o parecer, a Constituição 

estabelece alguns limites à liberdade de expressão no art. 220, que condiciona o seu exercício 

ao disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV, respeitando a inviolabilidade da intimidade. 

 Haja vista a previsão da tutela dos direitos fundamentais no sistema jurídico brasileiro, 

com a pessoa humana na condição de centro do ordenamento, e o cuidado para com a 

proteção da dignidade em suas mais diversas projeções, entendeu a Presidenta que a 

intimidade é bem jurídico passível de resguardo até mesmo em face da liberdade de 

expressão. Isto, sobretudo, quando se trata de biografias, obras comumente apinhadas das 

impressões pessoais do autor, fato que pode direcionar o leitor a juízos de valor deturpados, 

acarretando graves prejuízos à moral e à boa fama da figura retratada. 

 O ofício menciona a existência de dois critérios relevantes quando se trata da 

ponderação dos valores em tela: a veracidade do fato e a existência de interesse público. 

Segundo a Chefe do Executivo, apenas as informações verdadeiras devem ser protegidas pelo 

Direito e somente as que guardem interesse público podem ser divulgadas em nome da 
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liberdade de expressão. Todavia, tais critérios nem sempre se revestem de simples 

racionalização; distinguir a veracidade da informação enganosa, ou os acontecimentos que 

interessam à sociedade do que é mero entretenimento, afirma a Presidenta, é tarefa árdua a 

qualquer um. Em razão de tais dificuldades, outra solução não resta, segundo o parecer, senão 

a imposição da regra da prévia autorização por parte do biografado, haja vista não haver outra 

pessoa mais qualificada para comprovar se a informação é verídica, bem como se o fato é de 

interesse social ou ultrapassa a fronteira dos pormenores íntimos. 

 Em suma, Dilma Rousseff defende que os arts. 20 e 21 estão de perfeito acordo com a 

Constituição Federal, não havendo óbice à publicação de biografias, desde que os envolvidos 

não se oponham a tanto. Trata-se do respeito constitucional aos direitos fundamentais da 

imagem, privacidade, dignidade e honra, prerrogativas as quais todas as demais devem 

obediência; este deveria ser, portanto, o resultado da ponderação. 

 O então presidente do Senado Federal, José Sarney, se manifestou em seguida, em 

resposta ao pedido de informações direcionado ao Congresso Nacional. No mesmo sentido do 

parecer da Presidenta da República, Sarney defendeu a constitucionalidade dos arts. 20 e 21, 

CC02, bem como a imposição da prévia autorização dos biografados na discussão em tela. 

 Os dispositivos impugnados, segundo a manifestação, foram redigidos com cuidado e 

precisão, a fim de tutelar os direitos inerentes à personalidade humana, proibindo a sua 

circulação como simples mercadoria. Assim é que as eventuais celeumas relativas ao conflito 

em tela e aos artigos questionados deveriam ser resolvidas na via do controle difuso de 

constitucionalidade ou mesmo na via legislativa, mais permeável à opinião pública. A 

declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos em sede de controle concentrado abstrato 

permitiria a publicação desregrada de biografias não autorizadas violadoras da dignidade dos 

personagens envolvidos. Por outro lado, relembra Sarney que o Supremo Tribunal Federal já 

teve a oportunidade de proclamar, em alguns episódios, que a liberdade de expressão não é 

direito absoluto, o que torna desarrazoável o pleito em questão. 

 O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro foi a primeira entidade a se manifestar 

requerendo o ingresso, na ADI 4.815, como amicus curiae. Para o IHGB, a interpretação que 

vem sendo atribuída pelo judiciário aos arts. 20 e 21, CC02, ofende a liberdade de expressão e 

o direito à informação, bem como a liberdade de pesquisa e ensino, consagrada no art 5º, IX, 

no art 206, II (ambos da CRFB), e no art 3º, lei n. 9394/96. No mesmo sentido que aponta a 

requerente ANEL, o Instituto defende que as biografias são importante fonte histórica, 



42 
 

imprescindível para a expansão das mais variadas áreas do saber. Para que reste assegurada a 

liberdade de investigação e pesquisa, própria dos estudos dos biógrafos, deve-se extirpar do 

ordenamento o art. 20, CC02, dispositivo este que inibe o ofício do pesquisador e os debates 

científicos, congelando as informações históricas e as diferentes versões acerca de 

determinados acontecimentos públicos, obstando a sua problematização e consequente crítica. 

 Para além disto, o art. 218, da Constituição Federal, estabelece que o Estado 

promoverá e incentivará a pesquisa científica e concederá meios e condições especiais de 

trabalho, o que, para o IGHB, não pode ser cumprido enquanto for mantida a lógica de 

proibição da publicação de biografias não autorizadas. Segundo a entidade, “a publicação de 

resultados é uma consequência lógica e direta do trabalho de pesquisa. Só assim as 

investigações realizadas poderão ser refutadas ou validadas”. Neste sentido, restringir o 

trabalho dos pesquisadores e historiadores é atingir a circulação de ideias, conferindo a um 

seleto grupo a prerrogativa de apresentar sua própria versão dos fatos como a única correta, 

subvertendo a lógica da liberdade acadêmica e da pesquisa científica. Com isto, diz o 

instituto, toda a sociedade perde, mesmo porque o conhecimento possui uma inata “vocação 

comunitária”. 

 Ademais, prossegue o amicus curiae, a interpretação hoje dada ao art. 20, CC02, 

coloca em risco a manutenção das instituições culturais e científicas, como os arquivos 

nacionais (públicos ou privados), responsáveis pela conservação e difusão dos documentos 

históricos. Tais instituições carecem de estímulo, portanto não devem sofrer o cerceamento 

indireto imposto pela lei. Não se pode olvidar, ainda, que a profissão dos biógrafos, 

pesquisadores, editores e historiadores quedar-se-ia esvaziada de incentivo caso consagrada a 

imposição geral de prévia autorização das figuras narradas nas obras. Não haveria sentido 

investir anos em um trabalho dispendioso que, ao final, correria o risco de não ser publicado, 

a depender da vontade de todas as pessoas envolvidas. 

 Em síntese, para o IGHB o art. 20, CC02, não obsta diretamente a liberdade de 

expressão e a investigação científica, mas cria sérios empecilhos para o seu exercício. Por esta 

razão, havendo a publicação de fatos inverídicos, a única solução seria mais pesquisa e mais 

publicação, prezando a divulgação do conhecimento de interesse público – e, claro, a 

apreciação judicial a fim de liquidar a indenização devida. Não deve haver, segundo o 

instituto, um juízo a priori, seja por parte do Poder Judiciário, seja do biografado ou seus 

familiares, o que caracterizaria verdadeira censura prévia. 
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 Após o memorial do IGHB, a vice Procuradora-Geral da República, Deborah Macedo 

Duprat de Britto Pereira, que exerce interinamente a função de Procuradora-Geral da 

República, manifestou-se, em junho de 2013, defendendo a total procedência da ADI 4.815. 

No sentido que vinha sendo abordado, Deborah Macedo contestou a validade dos arts. 20 e 

21, CC02, e afirmou que a prévia autorização representa restrição desproporcional à liberdade 

de expressão e ao acesso à informação. 

 A proibição quanto à publicação e circulação das biografias, como se tem observado 

no judiciário, não apenas viola, para a Procuradora, o direito à livre manifestação do 

pensamento de autores e editores, como também obsta o acesso à cultura de toda a sociedade, 

que queda-se privada das mais diversas versões críticas acerca de acontecimentos públicos e 

históricos. Assim é que a restrição à liberdade de expressão efetivada pelos dispositivos em 

comento não é dotada de proporcionalidade, tampouco leva em consideração a relevância de 

tal prerrogativa para o regime democrático nacional. 

 Deborah Macedo também destaca o papel central da liberdade de expressão conferido 

pela Constituição da República de 88, que cuidou de prestigiar o processo de 

redemocratização do país em contraposição às práticas do regime autoritário ditatorial 

anteriormente imposto. Para a Procuradora, “além do elemento histórico, a proteção reforçada 

da liberdade de expressão também se justifica em razão das finalidades a ela associadas: 

garantia da democracia, autonomia individual e busca da verdade”. 

 No mais, defende a PGR que as restrições impostas aos direitos fundamentais devem 

advir de lei e atentar para o princípio da proporcionalidade, o qual se manifesta nas dimensões 

da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Para Deborah Macedo, este 

subprincípio é frontalmente violado em razão da prática proibitiva que vem se consolidando 

no judiciário, e como consequência, encerra a Procuradora, tem-se observado verdadeiro 

empobrecimento da cultura pública nacional, a partir de uma supressão do segmento autoral e 

da imposição de censura privada. 

 O segundo amicus curiae habilitado na ADI 4.815, a Artigo 19 Brasil, pleiteou a total 

procedência do pedido feito pela ANEL. Primeiramente, a entidade invoca a liberdade de 

expressão e o acesso à informação como direitos fundamentais para um sistema democrático 

de direito, sendo certo que todos os cidadãos detêm o poder de buscar e difundir informações 

de qualquer natureza. Neste mister, o memorial cita o art. 13 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, o art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Pacto 
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Internacional de Direitos Civis e Políticos, também em seu art 19, como dispositivos que 

consagram o exercício da livre manifestação do pensamento. 

 Entende a instituição que a liberdade de expressão está vinculada tanto à realização 

pessoal do emissor da mensagem quanto à estabilização de sociedades plurais. A Artigo 19 

Brasil considera a liberdade de expressão como indispensável para a efetivação de outros 

direitos, tais quais a participação política e a liberdade de religião. O memorial enfatiza a 

dupla dimensão da liberdade de expressão, como sendo um direito individual e também 

coletivo, motivo pelo qual sua restrição acarreta danos a toda sociedade, que ostenta o direito 

de acesso à informação pretensamente divulgada. Ademais, o gênero das biografias revela, em 

sua essência, interesse genuinamente público, permitindo aos cidadãos desenvolver ideias 

relacionadas à arte, ciência, tecnologia e aos mais variados campos do saber. 

 Não fosse por isso, prossegue a Artigo 19 Brasil, os arts. 20 e 21, CC02, também 

violam frontalmente o direito à liberdade acadêmica, na medida em que os pesquisadores 

podem e devem ter acesso às mais diversificadas fontes do saber, a fim de que estejam 

munidos de material suficiente para desenvolver seus trabalhos. A limitação imposta pelos 

dispositivos restringe, portanto, a história política, científica e econômica do país, bem como 

interfere na construção da identidade nacional. 

 Para o amicus curiae, o acesso à informação é direito que está diretamente ligado ao 

exercício da cidadania. O memorial não nega a proteção conferida pela Constituição aos 

direitos da personalidade; todavia, defende a entidade que as informações relativas a figuras 

públicas são presumidamente de interesse público, motivo pelo qual haverá pertinência na sua 

divulgação, ainda que este fato acarrete a sobreposição da liberdade de expressão em 

detrimento dos direitos individuais envolvidos. 

 Também entende a Artigo 19, na linha do que alegou a requerente ANEL, que a 

necessidade de prévia autorização para a publicação de biografias caracteriza censura prévia, 

vedada pelo sistema constitucional pátrio, bem como pelos tratados internacionais dos quais o 

Brasil é signatário. Assim é que qualquer restrição à liberdade de expressão deve ser 

promovida a posteriori e com base nos paradigmas internacionais de ponderação. De todo 

modo, não havendo hierarquia entre os direitos envolvidos na presente colisão, haja vista 

serem todos tutelados pelo Texto Maior, o sopesamento deve ser efetivado no caso concreto, 

seguindo uma série de regras estipuladas pelos padrões internacionais. 
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 Em suma, entende o presente amicus curiae que os questionamentos acerca de uma 

biografia não autorizada devem ser analisados após a sua devida publicação, sendo certo que 

o autor responderá pelos danos apenas se tiver havido intenção de prejudicar, isto é, se tiver 

agido com dolo. Do contrário, restrições genéricas e prévias à liberdade de expressão, como 

pretende os arts. 20 e 21, CC02, são inconstitucionais e não podem sobreviver face aos 

padrões democráticos internacionais. 

 Ao fim de seu memorial, a associação aponta a posição de alguns tribunais 

estrangeiros, em um breve exercício de direito comparado. De modo conciso, a Artigo 19 cita 

a 1ª emenda à Constituição estadunidense e uma série de hard cases em que a Suprema Corte 

preconizou a prerrogativa da liberdade de expressão. Foi mencionada, por fim, a atuação do 

Tribunal Constitucional Federal Alemão, onde o expediente da proporcionalidade é deveras 

invocado, balizando a ponderação entre os direitos em questão, sendo certo que a restrição aos 

direitos fundamentais deve estar dentro do que os alemães chamam de “limite dos limites” 

(schranken-schranke). Explica a associação que a censura prévia, nos moldes em que 

estipulam os arts. 20 e 21, CC02, é vista como superação deste “limite dos limites”, isto é, 

como restrição que extrapola o que preconiza a Lei Fundamental. É por essa razão que o 

Tribunal Constitucional já decidiu, em alguns casos paradigmáticos, que a liberdade de 

expressão deve restar vencedora na ponderação com o direito à privacidade e à intimidade. 

 O próximo pedido de ingresso como amicus curiae adveio da chamada Associação 

Eduardo Banks, que apresentou memorial em defesa da constitucionalidade dos arts. 20 e 21, 

CC02, mostrando-se favorável à prévia autorização para a publicação de biografias. O 

documento se preocupa em destacar, de antemão, a carga negativa que envolve a expressão 

“não autorizada”, termo este que remete à prática de uma ilicitude, de algo que não é válido, 

pois o que tem validade é oficial e autorizado. Conclui, desta premissa, que a publicação de 

biografias não autorizadas equivale à prática de um ato ilícito, não respaldado por lei. 

 Prossegue o amicus curiae destacando a redação do art. 220, da Constituição Federal, 

o qual resguarda o direito à liberdade de expressão “nos termos” da Carta Magna, o que, para 

a Associação, significa dizer que o próprio texto constitucional pode restringir o exercício da 

referida prerrogativa. Segundo a entidade, há uma hierarquia do art. 5º, V e X, em detrimento 

do direito à manifestação do pensamento, motivo pelo qual o constituinte fez a ressalva 

“observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XII e XIV” no § 1º do mencionado art. 220 – todos 

da Constituição Federal. Entende a Associação Eduardo Banks, desta forma, que do presente 
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conflito não pode haver outro resultado, senão a prevalência da inviolabilidade da vida 

privada dos indivíduos, ainda que figuras públicas.  

 Para a entidade, o pleito da requerente vai de encontro, ainda, ao chamado direito ao 

esquecimento, recentemente proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso histórico 

no qual o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a Rede Globo de Televisão ao 

pagamento de indenização a um ex-policial, por haver veiculado, no então programa “Linha 

Direta”, matéria que informava ter sido o funcionário indiciado (e posteriormente absolvido) 

por participação no episódio da Chacina da Candelária. A associação também invocou, neste 

mesmo sentido, o Enunciado 531, aprovado na VI Jornada de Direito Civil, segundo o qual “a 

tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao 

esquecimento”. Assim é que a possibilidade dos biógrafos relembrarem, a qualquer tempo, os 

equívocos pessoais passados e as situações constrangedoras de terceiros ofende frontalmente 

o direito em comento, sendo certo que não existe qualquer ressalva constitucional quanto à 

mitigação da privacidade das figuras públicas. 

 Prosseguindo em seu memorial, a Associação refuta o argumento de que as pessoas 

notórias representam suas épocas – o que, para alguns, justificaria o estudo de suas vidas 

como meio de desenvolvimento da pesquisa histórica. Segundo a entidade, por vezes as 

figuras notórias são justamente aquelas que agem contra o espírito do seu próprio tempo, 

motivo pelo qual uma pesquisa que se proponha a compreender o pensamento de determinada 

época deve, na verdade, analisar o modo de vida das pessoas comuns: “aprender-se-ia mais 

estudando a biografia de uma simples empregada doméstica, do que biografando a 

parlamentar autora da Emenda Constitucional nº 70”. 

 Com base em tudo isto, a Associação Eduardo Banks acusa a requerente ANEL de 

mascarar os reais motivos para a propositura da presente ADI; segundo o memorial, a ANEL 

almeja receber o aval do Supremo para publicar livremente biografias não autorizadas numa 

busca incessante por lucro econômico, não guardando relação com o “falso” argumento de 

promoção da pesquisa nacional e desenvolvimento da cultura. 

 Em 25 de novembro de 2013, o Advogado-Geral da União Luís Inácio Lucena Adams 

emitiu seu parecer a favor da constitucionalidade dos arts. 20 e 21, CC02. Começou sua 

manifestação destacando o fato de não existirem direitos absolutos, razão pela qual a 

liberdade de expressão não deve ser assim concebida. Em outras palavras, a partir da 

perspectiva de uma interpretação sistemática da Constituição, não é possível compreender o 
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direito à manifestação do pensamento e o acesso à informação de modo abusivo, ou seja, 

lesivo aos demais direitos, os quais gozam de igual hierarquia, motivo pelo qual não há que se 

falar em preponderância, a priori, de um direito fundamental em detrimento de outro. 

 Sob esta perspectiva, as colisões entre prerrogativas igualmente garantidas pelo Texto 

Maior devem ser analisadas, segundo o AGU, a partir da ponderação dos casos concretos, 

com o auxílio de princípios da hermenêutica constitucional, tais quais a razoabilidade. De 

todo modo, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada dos cidadãos é garantia 

assegurada pela Carta Magna de 88, na condição de expressão da dignidade humana, não 

havendo exceções quanto à atuação profissional do indivíduo. 

 Por isso é que a divulgação de fatos relativos à intimidade do sujeito cabe, única e 

exclusivamente, a ele próprio, titular do direito, “de modo que a publicação e a veiculação de 

obras biográficas deve condicionar-se ao consentimento do biografado, que é a pessoa mais 

apta a examinar a veracidade das informações divulgadas e a apreciar se a propagação de 

aspectos de sua vida pessoal reveste-se ou não de interesse social”. Tal posicionamento deve 

ser mantido, segundo o AGU, especialmente quando se trata deste gênero literário – as 

biografias –, onde é possível observar a emissão de juízos de valor assumidamente parciais (o 

que pode acabar por aliciar o leitor a conclusões equivocadas e ofensivas à honra e reputação 

das pessoas narradas, violando, em última medida, a sua própria dignidade). 

 Em seguida, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) 

apresentou memorial, datado de 31 de janeiro de 2014, requerendo sua inclusão no feito como 

amicus curiae. De modo breve, opina pela procedência da ação e a consequente declaração de 

inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 20 e 21, CC02. 

 O CFOAB enceta seus apontamentos invocando a relevância do critério da ponderação 

de valores, muito em voga no Supremo Tribunal Federal quando se trata de colisão de direitos 

fundamentais. Para o Conselho, este deve ser o mecanismo adotado na presente celeuma, 

balizado pelo princípio da proporcionalidade, sendo certo que não há uma conclusão pré-

concebida, mas, ao revés, diversas interpretações possíveis com os mais variados resultados. 

 É claro que a liberdade de expressão apresenta-se como pilar de um Estado 

Democrático de Direito, e o CFOAB relembra o árduo caminho percorrido pela sociedade 

brasileira no tocante à sua consagração. Ademais, se, em um primeiro momento, tal 

prerrogativa foi concebida a partir de uma perspectiva liberal individualista de manifestação 
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do pensamento (originada, sobretudo, de uma crítica contra o Antigo Regime), certo é que, 

hoje, o direito à liberdade de expressão assume também uma dimensão coletiva vinculada ao 

acesso da sociedade à informação, colaborando para a formação de uma opinião pública 

pluralista, típica dos regimes democráticos. 

 Para o CFOAB, a imposição de prévia autorização para a publicação de biografias 

configura censura prévia, e, por conseguinte, restrição desproporcional à liberdade de 

expressão. É preciso lembrar, também, que o direito à manifestação do pensamento e ao 

acesso à informação verga-se como expressão da dignidade humana. Todavia, mesmo as 

figuras públicas possuem direito à inviolabilidade de sua intimidade e vida privada, como 

assegura a Constituição. Sem dúvidas, esta é uma proteção mais branda, mas de forma alguma 

inexistente, motivo pelo qual o eventual dano à personalidade deverá ser ressarcido em sede 

indenizatória, a fim de se coibir a prática abusiva do direito à liberdade de expressão. 

 O Instituto dos Advogados de São Paulo apresentou, em seguida, memorial 

ingressando como amicus curiae na ADI 4.815, defendendo uma interpretação harmônica dos 

arts. 20 e 21, CC02, de modo a não ser necessária a prévia autorização para a publicação de 

biografias, quando se trate de informações estritamente de interesse público ou registro 

histórico, não devendo, desta forma, haver qualquer tipo de invasão à privacidade ou 

intimidade dos biografados, caso em que incidirá a responsabilização. 

 Entende o Instituto que a liberdade de expressão não está em posição preferencial, 

portanto não assume a condição de “super princípio”, colocando-se na mesma hierarquia 

normativa da vida privada e da intimidade – ao contrário do que entendem a requerente 

ANEL e alguns dos amicus curiae. Por óbvio, a liberdade de expressão não pode ser 

censurada; todavia isto não a coloca em posição superior face aos demais direitos 

fundamentais. Tanto é assim que, para o Instituto, uma interpretação constitucionalizada do 

art. 20, CC02, não veda a publicação de biografias não autorizadas (o que só se justificaria 

quando verificada, no caso concreto, ofensa à vida privada, intimidade ou honra do 

reclamante). 

 No mesmo sentido dos argumentos até então invocados, defende o Instituto que o 

conflito em tela deve ser resolvido mediante a técnica do sopesamento, norteada pelo 

princípio da proporcionalidade (em suas projeções da adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito) e pelo critério do interesse público. Por este motivo, 
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apregoa o amicus curiae que deve haver a preponderância da intimidade e vida privada 

quando as informações não guardam pertinência com o interesse da sociedade. 

 O Instituto menciona a influência no direito brasileiro do chamado personalismo ético, 

“colocando a pessoa enquanto ser dotado de dignidade como sendo a finalidade e a função de 

todo o sistema jurídico brasileiro. Contudo, não se legitima o reclame do sujeito de direitos 

que transfere para a esfera pública sua vivência íntima, dando a todos indistintamente e de 

forma massiva a oportunidade de conhecer aspectos que seriam originalmente particulares e 

íntimos”. Assim, levando em consideração a exposição espontânea a que se submetem as 

figuras notórias, a despeito da proteção jurídica em torno da pessoa humana, entende o 

Instituto que os direitos da personalidade devem ser limitados em alguns casos excepcionais, 

quando se trate de registro relevante para a história, a cultura, as artes ou as ciências. Em 

outras palavras, a proteção à intimidade é mitigada quando se trata de personalidades 

públicas, sendo possível haver a divulgação de fatos considerados de interesse da sociedade 

ainda que sem anuência dos envolvidos. 

 De modo conciso, para o Instituto dos Advogados de São Paulo não é necessário haver 

autorização prévia para a publicação de biografias. Segundo a entidade, o direito à liberdade 

de expressão goza da mesma dignidade que a privacidade e a intimidade, sendo certo que seu 

exercício deve observar os limites estampados pela Constituição Federal no art. 5º, § 2º, 

primeira parte. Por outro lado, a despeito do Instituto não reconhecer, nos arts. 20 e 21, CC02, 

a configuração de censura privada, entende que os direitos da personalidade devem ceder 

perante as limitações de interesse público, social e histórico, e, havendo dano, o ofensor 

responderá civil e penalmente. Ademais, a autorização para a publicação da biografia não 

exclui a responsabilidade civil por eventuais ofensas à dignidade humana, sendo necessária 

uma análise do caso concreto para a devida efetivação da tutela jurisdicional, seja ela 

preventiva ou a posteriori, em nome do art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 

 O último amicus curiae habilitado na ADI 4.815 foi a associação Instituto Amigo, 

para a qual a procedência do pedido significaria a consagração da hierarquia do direito à 

liberdade de expressão em detrimento da inviolabilidade da intimidade e vida privada dos 

indivíduos, assegurada no art. 5º, X, e em vários tratados internacionais dos quais o Brasil é 

signatário. Tal hierarquização in abstracto, entende a associação, não reputa-se justa, 

sobretudo em razão do pedido feito pela requerente ANEL no que tange à não 

responsabilização do autor da obra caso se trate de divulgação de informação verídica, ainda 
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que ofensiva à reputação da figura retratada, vedando o direito à reparação do dano antes 

mesmo de se analisar o caso concreto. Para o Instituto Amigo, tanto o ressarcimento posterior 

pelos prejuízos causados quanto a tutela inibitória são expedientes previstos pelo ordenamento 

pátrio e que devem ser manejados, se necessário. Ademais, embora a vida privada das figuras 

públicas interesse a muitos, apregoa o amicus curiae que a curiosidade alheia não pode 

prevalecer à custa da intimidade dos biografados. 

 A associação ressalta a inexistência de hierarquia entre os direitos em colisão, todos 

erigidos constitucionalmente, o que inviabiliza uma sobreposição prévia e abstrata e a 

consequente determinação de uma única solução rígida – por isso é que os conflitos que 

envolvem a publicação de uma biografia devem ser analisados caso a caso, como avultado. 

Para a entidade, essa compensação limitada dos danos, defendida pela requerente ANEL, é 

incompatível com a garantia da inafastabilidade do controle judicial, prevista no art. 5º, 

XXXV, segundo a qual o Judiciário apreciará qualquer lesão ou ameaça a direito. Coibir o 

direito de reparação pelos danos causados em razão da violação à intimidade e vida privada 

significa ir de encontro não apenas ao art. 5º, X e V, da Constituição, mas também ao 

assegurado direito de petição, ao acesso ao judiciário, ao devido processo legal (material) e, 

em última análise, ao Estado Democrático de Direito. 

 Em suma, o Instituto Amigo pede a total improcedência da ADI 4.815 e, 

subsidiariamente, em homenagem ao princípio da eventualidade, a procedência parcial com 

declaração de interpretação conforme, resguardando ao biografado ou seus herdeiros e aos 

coadjuvantes mencionados nas obras o direito de perseguir a responsabilidade do ofensor em 

caso de dano – seja o fato verídico ou não –, ou, se cabível, pleitear a tutela inibitória com o 

intuito de evitar, sanar, reparar ou impedir a lesão. 

 Traçada esta breve análise essencialmente descritiva dos argumentos centrais 

invocados pelos atores que figuram na referida Ação, nota-se a composição de três diferentes 

posições que emanam das manifestações observadas. Há, primeiramente, aqueles que 

defendem seu ponto de vista com base na ausência de hierarquia entre os direitos 

fundamentais em voga, optando por um sopesamento exercido perante cada caso concreto. 

Muitos juristas, por outro lado, acabaram por assumir uma posição mais absoluta e fechada, 

uns pregando a prevalência do direito à inviolabilidade da vida privada, outros aclamando o 

predomínio da liberdade de expressão em nosso sistema jurídico. Neste momento, ocupar-se-á 

de uma singela abordagem acerca das vertentes delineadas, a fim de fornecer o aparato 
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axiológico básico para o desenvolvimento das diretrizes construídas no terceiro e último 

capítulo. 

 

2.2 As fundamentações jurídico-ideológicas invocadas na ADI nº 4.815 

 O conflito entre normas constitucionais, garantidoras de direitos fundamentais, não 

queda-se facilmente dirimido por meio dos critérios tradicionais adotados para as regras 

infralegais, quais sejam, o critério cronológico, o hierárquico e o da especialidade. Antes 

disso, a presente celeuma acerca do confronto entre o direito à privacidade e intimidade, de 

um lado, e à liberdade de expressão ou manifestação do pensamento, de outro, caracteriza o 

que a doutrina convencionou chamar de “antinomia real de normas”, onde princípios 

fundamentais igualmente resguardados pela Carta Magna colidem. Nas palavras de Tércio 

Sampaio Ferraz Junior, a referida antinomia real pode ser definida como: 

[...] a oposição que ocorre entre duas normas contraditórias (total ou parcialmente), 

emanadas de autoridades competentes num mesmo âmbito normativo que colocam o 

sujeito numa posição insustentável pela ausência ou inconsistência de critérios aptos 

a permitir-lhe uma saída nos quadros de um ordenamento dado.55 

 

 Para Paulo Bonavides, em menção à teoria dos princípios de Robert Alexy: 

A colisão ocorre, p. ex., se algo é vedado por um princípio, mas permitido por outro, 

hipótese em que um dos princípios deve recuar. Isto, porém, não significa que o 

princípio do qual se abdica seja declarado nulo, nem que uma cláusula de exceção 
nele se introduza. [...] Já os conflitos de regras – assevera o eminente Jurista – se 

desenrolam na dimensão da validade, ao passo em que a colisão de princípios, visto 

que somente princípios válidos podem colidir, transcorre fora da dimensão da 

validade, ou seja, na dimensão do peso, isto é, do valor.56 

 

 Para além do embate central entre vida privada e liberdade de expressão, ao analisar a 

relevância da dimensão social na construção da identidade do sujeito individualmente 

considerado – e devidamente inserido como membro de um grupo coletivo, onde convive e 

coexiste com demais seres humanos –, Maria Celina Bodin de Moraes percebe a colisão de 

outros valores constitucionalmente resguardados. Segundo a autora, é possível observar um 

choque entre os princípios da liberdade e da solidariedade, revelando a clássica dicotomia 

entre o âmbito privado e o interesse público: 

                                                             
55

 FERRAZ JUNIOR, 1978, apud GODOY, Claudio Luiz Bueno, A liberdade de imprensa e os direitos da 

personalidade, 2008, p. 71. 
56 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 279 - 280. 
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Neste sentido, o princípio da solidariedade – a impor deveres e direitos no contexto 

desta necessária interação social – constantemente se sopesa com o princípio da 

liberdade, voltado a garantir a prerrogativa da individualidade na construção da 

própria identidade. No equilíbrio dos demais – variável em cada caso – se encontra a 

dignidade da pessoa humana, que posto não prescinda da dimensão da interação, 

nela tampouco se exaure.57 

 

 Como bem sintetizam Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior: 

A Constituição não resolveu, em abstrato, os inúmeros conflitos que podem surgir 

quando se confrontam as liberdades comunicativas com proteção da vida privada, a 

honra, a boa fama e a respeitabilidade. Não resolveu, nem podia resolver: os 

direitos, faculdades, pretensões e obrigações dificilmente se acomodam a 

predeterminações e predeterminibilidades abstratas.58 

 

2.2.1 Inexistência de hierarquia entre direitos fundamentais 

 Muitos são os juristas que, de modo geral, entendem não haver relação de hierarquia 

entre direitos fundamentais, o que significa dizer que os direitos à intimidade e à vida privada 

encontram-se no mesmo patamar do direito à liberdade de expressão ou manifestação do 

pensamento – todos constitucionalmente tutelados. Neste sentido ilustra Claudio Godoy: 

Trata-se de direitos de igual dignidade constitucional. O art. 5º da Constituição 

Federal dá idêntica guarida ao direito à honra, à vida privada, à intimidade e, ainda, 

à livre manifestação do pensamento, ao acesso à informação e à livre expressão da 

atividade de comunicação.59 

 

 E o autor continua: 

Em síntese, de tudo isso se infere a impossibilidade de se estabelecer entre esses 

direitos qualquer relação possível de hierarquia, que permita o reconhecimento, em 

qualquer deles, de alguma superioridade. O que, de resto, e desde logo impende 

realçar, já afasta, como critério de solução do conflito entre direitos da personalidade 

e a liberdade de imprensa, o chamado ‘princípio da expansão’, que preconiza a 

prevalência desta sobre limitações daqueles decorrentes, de que é pressuposto uma 

inexistente gradação de valores constitucionais.60 

 

 Também assim pondera Luís Roberto Barroso: 

Como é sabido, por força do princípio da unidade da Constituição inexiste 

hierarquia jurídica entre normas constitucionais. É certo que alguns autores têm 

                                                             
57 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: 20 anos da Constituição 

Brasileira, 2009, p. 37. 
58 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 21. 
59 GODOY, Cláudio Luiz Bueno. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, 2008, p. 66. 
60 Ibidem, p. 70. 
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admitido a existência de uma hierarquia axiológica, pela qual determinadas normas 

influenciariam o sentido e alcance de outras, independentemente de uma 

superioridade formal. Aqui, todavia, esta questão não se põe. É que os direitos 

fundamentais entre si não apenas têm o mesmo status jurídico como também 

ocupam o mesmo patamar axiológico. No caso brasileiro, desfrutam todos da 

condição de cláusulas pétreas (CF, art. 60, § 4°, IV).61 

  

 Colacione-se por último os ensinamentos de Ana Paula de Barcellos: 

As liberdades de expressão e de informação têm valor fundamental no sistema da 

Constituição de 1988, mas a inviolabilidade da intimidade e da vida privada tem 

igual assento constitucional e decorre diretamente da dignidade humana. Não é 

válido, portanto, hierarquizar esses direitos de forma rígida e em abstrato. Diante de 

um conflito, haverá necessidade de ponderação caso a caso pelo juiz, que deverá 

levar em conta a posição preferencial das liberdades referidas, o que, porém, não 
exclui a possibilidade de tutela tanto específica quanto indenizatória para a proteção 

de direito personalíssimo.62 

 

 A lógica traçada pelos autores acima elencados a título de exemplificação materializa-

se no chamado princípio da unidade hierárquico-normativa da Constituição, em razão do quê 

todos os direitos fundamentais são previstos pelo Texto Maior como cláusulas pétreas e 

garantia da construção de um Estado Democrático de Direito, inexistindo hierarquia entre os 

mesmos. Esta é uma das bases argumentativas utilizadas na construção de soluções relativas à 

celeuma das biografias não autorizadas – tal diretriz, diga-se por oportuno, é retomada ao 

final do trabalho, quando da exposição dos parâmetros sugeridos ao Poder Judiciário. 

 

2.2.2 O viés liberal: prevalência da inviolabilidade da vida privada 

 A despeito de grande parte da doutrina entender que não existe relação de hierarquia 

entre os direitos fundamentais em comento, há uma série de juristas que defendem posições 

diversas, as quais merecem ser analisadas. 

 Muito se critica a exposição do núcleo interno mais profundo do indivíduo – a sua 

intimidade – em troca da obtenção de lucro econômico por parte dos autores e das editoras de 

livros. Para Claudio Godoy: 

                                                             
61 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 4. 
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 BARCELLOS, Ana Paula de. Intimidade e pessoas notórias. Liberdades de expressão e de informação e 

biografias. Conflito entre direitos fundamentais. Ponderação. Caso concreto e acesso à justiça. Tutelas 

específica e indenizatória, p. 3. 
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Mais ainda, e de outra parte, igualmente não se concebe que direitos da 

personalidade, mesmo de pessoas públicas e notórias, possam ser afrontados para 

fins exclusivamente comerciais. E pelo simples fato de que, afinal, nessas hipóteses 

desvirtua-se qualquer interesse jornalístico para dar lugar ao interesse publicitário, o 

que não se justifica. Não há, enfim, nesses casos, interesse público que permita a 

vulneração de direitos da personalidade, mesmo daquelas pessoas públicas ou 

notórias. Isso inclusive quando o fato noticiado seja verdadeiro.63 

 

 Merlin Clève questiona a legitimidade das ingerências alheias e o impacto que tal 

investidura gera sobre a vida privada dos indivíduos, partindo-se do pressuposto que a 

autonomia privada também funciona como base para a realização da dignidade humana em 

sua completude: 

Quer-se afirmar, com isso, que na ordem constitucional brasileira, como de resto em 

outras ordens constitucionais presididas por análoga principiologia, a dignidade da 
pessoa humana não se afirma nem se sustenta, na sua inteireza, sem o apoio da 

noção de autonomia (privada e pública). A pessoa humana tutelada pela 

Constituição substancia, portanto, um ser capaz de decidir a propósito de seu 

destino. O papel do Estado-legislador, então, não é o de suprimir a esfera de decisão 

do cidadão, mesmo por meio de políticas dotadas de inequívoco valor comunitário, 

comprometidas com o interesse público na sua melhor conformação, sendo, antes, o 

de dotar os cidadãos das condições necessárias para bem decidir.64 

 

 Segundo estes juristas, o exercício, por parte de terceiros, de determinadas faculdades 

relativas aos direitos da personalidade deve atentar para a autonomia privada, sendo vedado 

que se exceda os limites impostos pelo titular das prerrogativas em questão. Isto significa 

dizer que o sujeito possui o condão de autorizar, ou não, a participação de terceiros naquilo 

que envolva seus direitos de personalidade, em razão do princípio da autonomia privada. 

 Defende Roxana Borges:  

Os valores vigentes nesta sociedade são vários e contraditórios entre si. Há um 

relativismo social vigente, assim como um relativismo cultural e axiológico. Numa 

sociedade como essa, a garantia da sobrevivência de seus indivíduos reside na 

tolerância e na alteridade, não na eleição, por poucos (ou muitos, embora não todos), 

de uma moral superior, o que pode levar à justificação de regimes totalitários 
violadores dos direitos de quem não se identifica com as concepções de mundo 

vigentes nos círculos de poder.65 

 

 Para a autora, não se mostra plausível, quiçá coerente com a ordem constitucional 

brasileira, permitir que o Direito ignore o elemento volitivo próprio do ser humano 

                                                             
63 GODOY, Cláudio Luiz Bueno. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, 2008, p. 82-83. 
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 CLÈVE, Clèmerson Merlin. Liberdade de expressão, de informação e propaganda comercial, 2005, p. 216. 
65 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia privada, 

2005, p. 142. 
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individualmente considerado, em toda a sua personalidade, para submetê-lo ao interesse de 

uma maioria tão contraditoriamente diversificada, visto que inserida em uma sociedade 

essencialmente plural em seus valores
66

: 

Portanto, o verdadeiro papel do princípio da dignidade humana em nosso 

ordenamento jurídico é: garantir a emancipação do homem, através do respeito por 

suas diferenças, do respeito por suas características, por sua consciência e sua 

faculdade de se autodeterminar conforme seu próprio sentimento de dignidade.67 

 

 Percebe-se, assim, que a justificativa da prevalência do interesse público em 

detrimento das escolhas individuais privadas é alvo de inúmeras críticas meio à comunidade 

jurídica, haja vista a proteção igualmente atribuída pela Constituição à personalidade da 

pessoa humana em suas mais variadas dimensões. Neste sentido, Daniel Sarmento esclarece: 

Supor que as liberdades humanas só são protegidas na medida em que seu exercício 

atender a interesses coletivos equivale, no nosso entendimento, a recair num 

coletivismo transpersonalista, que não leva a sério que é o Homem ‘a medida de 

todas as coisas’ [...]. Num sistema constitucional antropocêntrico, fundado na 

dignidade da pessoa humana, não parece legítimo resolver possíveis tensões entre a 

liberdade existencial da pessoa e os interesses da coletividade sempre em favor dos 

segundos.68 

 

 Por fim, cite-se o Enunciado 531, aprovado na VI Jornada de Direito Civil, cujo teor 

reza que “a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito 

ao esquecimento”. Esta previsão consolida, para muitos juristas, a necessidade de prévia 

autorização para publicação de biografias; de acordo com o invocado direito ao esquecimento, 

cada indivíduo detém a prerrogativa de consentir (ou não) que determinado acontecimento, 

ocorrido em seu passado e capaz de lhe incutir transtornos ou constrangimentos, seja 

divulgado ao público. Segundo Claudio Godoy: 

Mesmo o fato específico, por força do qual a pessoa comum ganha notoriedade, só 

pode ser objeto de revelação, pelo interesse que desperta, enquanto ainda perdurar 

esse interesse. Em diversos termos, um fato, envolvendo pessoa comum, que tenha 

                                                             
66 A égide liberal que permeia os ensinamentos de Roxana Borges (p. 145) é revelada, na sua maior clareza, em 

passagem digna de reprodução: “Não se pode admitir que, ainda, hoje, embora sob nova roupagem, não se 
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 Ibidem, p. 146. 
68 SARMENTO, 2004 apud MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: 20 

anos da Constituição Brasileira, 2009, p. 36. 
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social relevância logo que acontece, não induz, por causa disso, autorização para 

reproduções ilimitadas, a qualquer tempo, sem autorização do interessado.69 

 

2.2.3 A perspectiva publicista: o critério do interesse público 

 No decorrer do século XX, a técnica legislativa passou a se utilizar de expedientes 

denominados conceitos jurídicos indeterminados, dentre os quais encontra-se a noção de 

interesse público. Nas lições de Luís Roberto Barroso: 

Por essa fórmula, o ordenamento jurídico passou a transferir parte da competência 

decisória do legislador para o intérprete. A lei fornece parâmetros, mas somente à 

luz do caso concreto, dos elementos subjetivos e objetivos a ele relacionados, tal 
como apreendidos pelo aplicador do Direito, será possível a determinação da 

vontade legal. O juiz, portanto, passou a exercer uma função claramente integradora 

da norma, complementando-a com sua própria valoração.70 

 

 O critério do interesse público está dentre os mais invocados no plano da hermenêutica 

contemporânea, quando da justificação para a tomada de decisões sociopolíticas. No que diz 

respeito à presente discussão, muitos juristas defendem que as obras biográficas podem (e 

devem) ser publicadas quando as informações então narradas guardem interesse para a 

sociedade: 

Em outras palavras, é preciso verificar se, no caso concreto, o sacrifício da honra, 

privacidade ou imagem de uma pessoa se impõe diante de determinada informação 

ou manifestação que, de alguma forma, se faça revestida de interesse social, 

coletivo, sem o que não se justifica a invasão da esfera íntima ou moral do 

indivíduo. Lembre-se do papel institucional reservado à atividade de comunicação, 

frise-se, com o que não se compadece – desde logo já se salienta, também a nortear 

o juízo de ponderação, que vem se examinando – o sensacionalismo, a notícia 

veiculada com o fim precípuo de causar escândalo e dele se tirar proveito, nada mais 

senão, para alguns, um verdadeiro abuso do direito de informar.71 

 

 Não se pode negar que a importância atribuída ao critério do interesse público tem em 

sua gênese a lembrança dos tenebrosos anos de ditadura militar suportados pela população 

brasileira, quando informações que diziam respeito a toda coletividade foram manipuladas ou 
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mesmo ocultadas
72

. Neste sentido, Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior se mostram 

adeptos do referencial do interesse público: 

Mesmo uma biografia não autorizada deve limitar-se aos aspectos de interesse 
público, observando, também ela, o princípio da proporcionalidade, sempre que 

tratar aspectos relativos aos direitos de personalidade, como sejam a vida privada, o 

bom nome ou a reputação. Isso não significa, porém, que não possam ser retratados 

aspectos íntimos e pessoais do biografado, quando os mesmos se revistam de 

interesse público, o que geralmente existirá para o caso de figuras públicas.73 

 

 Do mesmo modo apregoa Roberto Dias: 

Ora, tratando-se de biografia de uma importante personagem da história brasileira, o 

interesse público e geral de acesso à informação preponderará, viabilizando que 

todos tenham acesso às fontes da cultura nacional, como estatui o artigo 215 da 

Constituição Federal, impedindo-se, com isso, que o manto do silêncio e da 

ignorância se estenda sobre todos, sob o argumento de preservação da intimidade, 

honra, imagem e vida privada do ilustre biografado.74 

 

 E, por fim, Silmara Chinellato: 

[...] o art. 20 do Código Civil merece ser excepcionado por outras razões de interesse 

público, como o conhecimento da História, para alcançar biografias e obras que 

cuidem de pessoas notórias – impropriamente denominadas ‘pessoas públicas’ – 

cuja trajetória de vida seja relevante para esse conhecimento, no que se relacione a 
fatos, passagens e episódios, afastando-se a mera curiosidade por detalhes da vida 

privada, intimidade ou segredo que não tenham pertinência com os dados 

importantes para a História. Nesse interesse diferenciado, incluem-se não só os 

personagens da evolução política do país, como os que se destacaram, pela 

excelência, nas artes, nos esportes, no exercício de profissões e em outras 

atividades.75 

 

 Destaque-se, como não poderia deixar de ser, que a cláusula genérica do interesse 

público (invocada por boa parte dos juristas) deve ser manejada com cautela, haja vista os 

históricos episódios em que tal expediente fora utilizado como pretexto para legitimar 

                                                             
72 Segundo Merlin Clève, em Liberdade de expressão, de informação e propaganda comercial (p. 207), “é 
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73CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Biografia 

não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 70. 
74 DIAS, Roberto. Liberdade de expressão: biografias não autorizadas, 2012, p. 215-216. 
75

 CHINELATTO, Silmara Juny de Abreu. Direitos da personalidade: o art. 20 do Código Civil e a biografia de 

pessoas notórias. In: CASSETTARI, Christiano (Coord.) 10 anos de vigência do Código Civil Brasileiro de 

2002, 2013, p. 132. 
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discursos arbitrários, pautados na restrição das liberdades e no consequente imperativo da 

censura. 

 

2.3 A experiência norte-americana 

 Desde a sua edição, a Primeira Emenda à Constituição dos Estados Unidos da América 

tem ensejado inúmeras discussões quanto à abrangência atribuída a cada caso concreto. Uma 

leitura puramente literal de seus termos parece proibir terminantemente o Congresso de editar 

leis que cerceiem a liberdade de expressão e de imprensa, evidenciada quase que como um 

direito absoluto, o que revela uma perspectiva tipicamente liberal de garantia do cidadão 

norte-americano contra o Estado. Todavia, jurisprudência e doutrina têm trabalhado juntas a 

fim de estabelecer possíveis standards que separem o joio do trigo, isto é, as atividades 

efetivamente tuteladas pela Primeira Emenda daquelas que não se inserem em tal mister – 

tendo em vista as limitações à liberdade de expressão adotadas em nome do interesse público. 

 Insta rememorar, de antemão, o texto da referida Emenda: 

Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 

the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the 

right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a 

redress of grievances (O congresso não editará qualquer lei estabelecendo uma 

religião oficial ou proibindo o livre exercício religioso; ou restringindo a liberdade 

de expressão ou de imprensa; ou o direito das pessoas de se reunirem pacificamente, 

e de peticionarem ao governo para que sejam feitas reparações de danos). 

 

 Desde o início do século XX, a Suprema Corte americana tem debatido a questão 

referente ao alcance do direito de liberdade de expressão, constitucionalmente assegurado. A 

título de ilustração, vale mencionar que o primeiro parâmetro do qual se valeu o Tribunal foi o 

chamado critério do “clear and present danger” (perigo claro e iminente), segundo o qual as 

manifestações do pensamento que pusessem em risco a segurança nacional poderiam – e 

deveriam – ser coibidas. Ressalte-se o emblemático caso Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444, 

já do final da década de 60 (1969), no qual a Suprema Corte conferiu à Ku Klux Klan o 

direito de pregar a chamada “supremacia branca” em nome do resguardo à liberdade de 

expressão, por entender que as pautas defendidas pela organização não se enquadravam no 

referido pressuposto do perigo claro e iminente para a sociedade e o Estado. 
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 Os doutrinadores apontam, hoje, duas teses que envolvem a concepção da tão estimada 

liberdade de expressão no direito norte-americano. A primeira delas consiste na chamada 

teoria libertária, para a qual a Primeira Emenda teria o intuito de proteger o direito à 

manifestação do pensamento, sem que o Estado tivesse qualquer poder para nisto interferir. 

Tal corrente assume como foco o autor da mensagem, o emissor, o escritor, e eleva a 

liberdade de expressão ao patamar de condição para a formação da personalidade dos 

indivíduos, devendo, por isso mesmo, ser preservada face às ingerências do Estado. Por outro 

lado, há juristas e estudiosos norte-americanos que defendem, na presente discussão, a 

chamada teoria democrática, extraindo da Primeira Emenda uma preocupação maior com a 

sociedade, receptora de informações, do que propriamente com o indivíduo, emissor da 

mensagem. Em razão disto, tal concepção apregoa que os cidadãos devem ser livremente 

informados sobre todos os assuntos de âmbito coletivo para que, ao final, possuam elementos 

que propiciem a formação de suas convicções pessoais e a tomada de decisões. 

 É possível notar vicissitudes em ambas as concepções. Se, por um lado, a total 

ausência do Estado na regulação do que é divulgado abre margem para o monopólio do 

espaço público de discussão por parte daqueles que dominam o mercado da comunicação 

social (calando a voz das minorias), por outro, delega-se ao mesmo Estado a nada fácil tarefa 

de decidir o que deve e o que não deve ser publicado (permitindo o controle dos meios de 

comunicação e a tão temida censura). Encontrar critérios que equilibrem a dimensão 

defensiva e a dimensão protetiva tem sido o grande desafio dos estudiosos da área. De toda 

maneira, a análise da experiência norte-americana nos fornece valiosas lições, como sintetiza 

Gustavo Binenbojm: 

Procurou-se demonstrar, ao longo do presente estudo, que as liberdades de 

expressão e de imprensa possuem uma dimensão dúplice, pois que se apresentam, 

simultaneamente, como garantias liberais defensivas (liberdades negativas 

protegidas contra intervenções externas) e como garantias democráticas positivas 

(liberdades positivas de participação nos processos coletivos de deliberação 

pública). O Estado cumpre papel decisivo e crucial tanto ao respeitar os limites 

externos da liberdade de expressão, como ao regular o exercício de atividades 
expressivas com vistas a fomentar a melhoria da qualidade do debate público e a 

inclusão do maior número possível de grupos sociais e pontos de vista distintos no 

mercado de ideias.76 

 

                                                             
76

 BINENBOJM, Gustavo. Meios de comunicação de massa, pluralismo e democracia deliberativa. As 

liberdades de expressão e imprensa nos Estados Unidos e no Brasil. In: SARMENTO, Daniel, GALDINO, 

Flávio (Coord.) Direitos Fundamentais: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres, 2006, p. 495. 
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 Cumpre ressaltar os atuais questionamentos referentes à supervalorização do direito à 

liberdade de expressão nos Estados Unidos da América. Ana Paula de Barcellos ensina: 

[...] alguns autores norte-americanos têm criticado a excessiva preponderância da 
liberdade de expressão sobre a privacidade na jurisprudência daquele país: a 

jurisprudência tomaria o conflito em abstrato e descontextualizaria as relações em 

que ele se dá, supervalorizando os benefícios da divulgação de certas informações 

que, irrelevantes para a sociedade, são íntimas e profundamente caras ao indivíduo, 

além de favorecer juízos sociais baseados em percepções superficiais e irracionais. 

Parte da doutrina norte-americana destaca ainda que essa preponderância 

generalizada impede que elementos essenciais – como por exemplo a distinção entre 

informações obtidas legal e ilegalmente – sejam levados em consideração. Um 

exemplo dos extremos a que a jurisprudência norte-americana pode chegar é dado 

por decisão da Suprema Corte de 1995, na qual se considerou válida a realização 

compulsória de teste de urina para verificar a presença de drogas em atletas de times 
do ensino médio (high school), dentre outras razões, porque eles frequentemente 

tomavam banho de forma coletiva, ficando nus diante uns dos outros, o que 

corresponderia a uma espécie de renúncia da privacidade.77 

 

 Também guarda pertinência para o presente estudo a análise do conceito 

estadunidense de vida privada e intimidade, construído a partir da noção da “privacy”
78

, 

criticada por Maria Celina Bodin de Moraes: 

Nos Estados Unidos, onde a propriedade privada sempre exerceu um papel cultural 

central, a construção da privacy foi feita através da circunscrição de um território, de 

uma esfera de intimidade da pessoa, do mesmo modo como se faz com um pedaço 

de terra, usando a lógica do tresspass, da violação-proteção de uma propriedade 

(espaço) particular. Isto também deve valer para o corpo e para as informações 
pessoais, ainda a serem devidamente regulados? Alan Westin passou a defender que 

o melhor meio de tutelar a privacidade é considerar a informação como propriedade 

da pessoa de modo que possa, se desejar, negociá-la no mercado.79 

 

 Ocorre que este conceito clássico de privacidade adotado pelo direito norte-americano 

tem sido relativizado nos últimos anos, em decorrência do atentado ocorrido em 11 de 

setembro de 2001. A busca por coibir o terrorismo tem levado o governo a adotar práticas de 

controle social sobre os cidadãos, comprometendo o âmbito de privacidade individual. 

Exemplo disto é o famoso caso vivenciado no ano de 2005 pelos habitantes de Truro, 

Massachusetts, onde, em razão do assassinato da jornalista de moda Christa Worthington, a 

                                                             
77 BARCELLOS, Ana Paula de. Intimidade e pessoas notórias. Liberdades de expressão e de informação e 
biografias. Conflito entre direitos fundamentais. Ponderação. Caso concreto e acesso à justiça. Tutelas 

específica e indenizatória, p. 35. 
78 Novamente invocando as lições de Ana Paula de Barcellos (ibidem, p. 6), “entende-se que haverá violação à 

privacidade nas hipóteses (i) de intrusão na esfera de reclusão ou solidão do indivíduo ou em seus assuntos 

privados; (ii) de divulgação pública de fatos privados acerca do indivíduo; (iii) exposição pública do indivíduo 

de forma desonrosa ou distorcida (false light in the public eye); e (iv) apropriação do nome ou de dados do 

indivíduo para proveito próprio”. 
79 MORAES, Maria Celina Bodin de. Ampliando os direitos da personalidade. In: 20 anos da Constituição 

Brasileira, 2009, p. 17. 
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polícia decidiu, três anos após o homicídio, abordar os setecentos e noventa homens 

residentes na cidade a fim de colher amostras de saliva para efeitos de comparação com o 

DNA encontrado na cena do crime. Numa destas ocasiões, Christopher M. McCowen, que 

costumava recolher o lixo na casa da Sra. Worthington, concordou em submeter uma amostra 

do seu DNA e, um ano depois, o laboratório criminal ligou-a ao material genético encontrado 

no corpo da jornalista. McCowen inicialmente negara qualquer contato físico com a Sra. 

Worthington; ao tomar ciência de que a polícia havia combinado seu DNA com o coletado na 

perícia, acabou assumindo que firmara relações sexuais consensuais com a jornalista, mas 

atribuiu a prática do crime a outra pessoa. O lixeiro foi condenado pelo Tribunal do Júri em 

Barnstable e cumpre sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. 

 A conduta adotada pela polícia de Massachusetts ilustra a atual tendência estratégica 

do governo norte-americano, conhecida pelo nome de Patriotic Act, onde se relega a segundo 

plano o princípio da presunção de inocência, criando uma política de “transparência social” 

por meio da qual tudo aquilo que diz respeito à vida privada dos cidadãos “de bem” (ou seja, 

os que supostamente nada têm a temer) pode – e deve – ser investigado. 

 Quando as pessoas envolvidas no imbróglio são figuras públicas, a política dos 

Estados Unidos tem sido clara e linear desde o paradigmático precedente New York Times 

Co. v. Sullivan 376 U.S. 254, do ano de 1964, no qual restou festejado o direito à liberdade de 

expressão. Na ocasião, o então comissário de Segurança Pública eleito em Montgomery 

(Alabama) L. B. Sullivan ajuizou ação alegando ter sido vítima de calúnia cometida pelo 

aclamado The New York Times. O periódico havia publicado um anúncio contendo 

declarações sobre a ação da polícia contra estudantes que participaram de manifestações em 

prol dos direitos civis, em razão do quê Sullivan afirmara que tais alegações (algumas das 

quais seriam falsas) referiam-se a ele próprio, cuja função era justamente supervisionar o 

departamento de polícia envolvido. No precedente em tela, a Suprema Corte consagrou o 

entendimento de que a parte ofendida em ação de calúnia ou difamação tem de assumir o ônus 

de provar o dolo do declarante, o qual deverá ter conhecimento da falsidade da informação ou 

do desrespeito à verdade. 

 William James Sidis foi um excepcional menino prodígio, cujas façanhas relatadas nos 

periódicos norte-americanos o tornaram famoso. Com onze anos, Sidis lecionou para 

matemáticos renomados sobre a teoria das quatro dimensões e, quando completou dezesseis, 

se formara em Harvard. Como seu nome caiu no gosto da imprensa, Sidis procurou viver o 
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mais discretamente possível. Todavia, no ano de 1937, a revista The New Yorker publicou um 

artigo onde descrevia as primeiras realizações do fenômeno no mundo da matemática e o 

posterior colapso em razão do estilo de vida inteiramente dedicado aos estudos. O artigo 

mencionara, ainda, as várias tentativas de Sidis em esconder sua identidade, reputando sua 

atual carreira como “insignificante” por não conceder ao matemático espaço para empregar 

seus talentos incomuns. Por motivos tais, Sidis processou a editora F-R Publishing 

Corporation alegando invasão à sua privacidade; o Tribunal Federal de Apelações de Nova 

York, contudo, não acolheu seu pleito, por considerá-lo figura cuja história seria de interesse 

público, devendo, por isso mesmo, ser divulgada à sociedade norte-americana. 

 Disto se infere que o direito à honra, à reputação e ao bom nome não comporta-se, nos 

Estados Unidos, como óbice face a acusações difamatórias, exceto se comprovada a falsidade 

das alegações e o consequente dano. Ademais, sendo o indivíduo enquadrado como figura 

pública, entende hoje a jurisprudência norte-americana que suas informações íntimas podem 

ser publicadas, tendo em vista o interesse que ostenta para a sociedade em razão de sua 

notoriedade. 

 Assim se encerra o presente capítulo, após uma breve exposição das fundamentações 

sustentadas na ADI 4.815 e, em última análise, na problemática central do trabalho, além da 

singela menção ao sistema norte-americano, o que se prestou a inserir o leitor na discussão 

acerca das soluções apresentadas pela comunidade jurídica para o imbróglio em questão, do 

que se ocupará a seguir. 
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3 FORNECENDO PARÂMETROS AO PODER JUDICIÁRIO: UMA 

ANÁLISE DAS SOLUÇÕES APONTADAS PELA COMUNIDADE 

JURÍDICA 

 

3.1 Breve diferenciação entre princípios e regras 

 A doutrina brasileira se apoia, de modo geral, nas lições do jusfilósofo Robert Alexy 

(em sua obra Teoria dos Direitos Fundamentais) para tecer as diferenças básicas entre regras 

e princípios, tarefa de suma importância na resolução de antinomias jurídicas. Paulo 

Bonavides se baseia na teoria de Alexy para afirmar: 

A diferença de princípios e regras [...] é, portanto, diferença entre duas espécies de 

normas. Lembra que os critérios propostos à distinção ora estabelecida são 

inumeráveis. O mais frequente, acentua, é o da generalidade. De acordo com este, 

diz Alexy, os princípios são normas dotadas de alto grau de generalidade relativa, ao 

passo que as regras, sendo também normas, têm, contudo, grau relativamente baixo 

de generalidade.80 

 

 Também assim proclama Luís Roberto Barroso: 

Regras são normas que especificam a conduta a ser seguida por seus destinatários. O 

papel do intérprete, ao aplicá-las, envolve uma operação relativamente simples de 

verificação da ocorrência do fato constante do seu relato e de declaração da 

consequência jurídica correspondente.81 

 

 Isto significa dizer que as regras seguem a orientação hermenêutica da subsunção, 

segundo a qual a norma corresponderá ou não à situação fática, em um juízo prático de 

adequação; havendo entre elas um conflito, será ele resolvido ou através de cláusula de 

exceção contida em uma delas ou, ainda, em razão da nulidade de uma das normas em 

questão. Desta feita, as regras se apresentam de duas formas: aplicáveis, se válidas, e 

inaplicáveis, caso não sejam dotadas de validade jurídica, excluindo-se umas às outras quando 

houver antinomia. Por outro lado, afirma novamente o Ministro Luís Roberto Barroso, com 

base nos ensinamentos de Alexy, que: 

                                                             
80 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional, 2011, p. 277. 
81

 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 2. 
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Os princípios se comportam de maneira diversa. Como comandos de otimização, 

pretendem eles ser realizados da forma mais ampla possível, admitindo, entretanto, 

aplicação mais ou menos ampla de acordo com as possibilidades jurídicas existentes, 

sem que isso comprometa sua validade.82 

 

 Desta feita, conclui-se que os princípios podem ser aplicados de forma mais ou menos 

acentuada, a depender do caso concreto, sendo certo que este aspecto não afeta a sua validade 

jurídica
83

. Tal premissa, diga-se por oportuno, será de grande importância para o avanço do 

presente debate, sobretudo no que concerne à propositura de parâmetros direcionados ao 

Judiciário quando da apreciação de colisões entre direitos fundamentais. 

 

3.2 As soluções apresentadas pela comunidade jurídica 

 Dada a complexidade ínsita à celeuma que se discute, os estudiosos têm se empenhado 

em propor diferentes respostas a fim de solucionar a problemática; neste terceiro capítulo, o 

trabalho cuidará de apresentar uma síntese das soluções que mais se destacam na discussão 

em tela para, ao final, oferecer parâmetros de decisão aos magistrados. 

 Como visto, há quem defenda a prévia autorização do biografado como regra geral. 

Nesta perspectiva, a vida privada e a intimidade são esferas insuscetíveis a qualquer tipo de 

invasão, competindo a cada indivíduo decidir o que pode ser informado a seu respeito ou não. 

Esta prerrogativa é tida como um verdadeiro direito potestativo, haja vista que nem mesmo o 

Judiciário poderia interferir no conteúdo do que integra o tal núcleo de intimidade do sujeito. 

 Para alguns juristas, a autonomia privada, garantidora da dignidade humana, é a 

prerrogativa que dá azo à necessidade de prévia autorização para a publicação de biografias. 

Por isso mesmo, o princípio da dignidade humana restaria esvaziado de propósito caso 

manejado com o fim de obstar o alcance, por parte dos indivíduos – como seres volitivos que 

são –, aos seus projetos pessoais de felicidade. Infere-se da referida tese a construção de uma 

verdadeira relação patrimonial entre o indivíduo e as informações que dizem respeito à sua 

vida privada, numa conotação de domínio absoluto sobre seus “bens pessoais”. 

                                                             
82 BARROSO, Luís Roberto. Temas de Direito Constitucional, 2001, p. 358. 
83 No mais, destaque-se a relevância atribuída aos princípios no Direito Contemporâneo: “A importância vital 

que os princípios assumem para os ordenamentos jurídicos se torna cada vez mais evidente, sobretudo se lhes 

examinarmos a função e presença no corpo das Constituições contemporâneas, onde aparecem como os pontos 

axiológicos de mais alto destaque e prestígio com que fundamentar na Hermenêutica dos tribunais a legitimidade 

dos preceitos de ordem constitucional”, em Curso de Direito Constitucional, de Paulo Bonavides, p. 289. 
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 Roxana Borges se declara a favor da imposição de prévia autorização, na medida em 

que: 

[...] as expressões ‘direito à privacidade’ e ‘direito à vida privada’ se aproximam da 
ideia de segredo, de sigilo, de não-publicidade, de reserva, de direito de estar só, 

como se diz na doutrina americana, ou direito de estar tranquilo, expressão utilizada 

por Carbonnier, e de direito ao esquecimento. [...] Ao reconhecer o direito à 

privacidade como direito de personalidade, reconhece-se a necessidade de proteger a 

esfera privada da pessoa contra a intromissão, curiosidade e bisbilhotice alheia, além 

de evitar a divulgação das informações obtidas por meio da intromissão indevida ou, 

mesmo, que uma informação obtida legitimamente seja, sem autorização, 

divulgada.84 

 

 E a autora prossegue: 

A violação ao direito de privacidade, por meio de sua divulgação não autorizada, 

assim como a intromissão na privacidade de alguém, pode gerar dano moral e/ou 

material e, consequentemente, dever de indenizar. Além disso, a pessoa ofendida 

pode requerer judicialmente a interrupção da divulgação de fatos que pertencem à 

sua privacidade, mediante a retirada de circulação de jornais, revistas ou livros, por 
exemplo, assim como pode exigir a interrupção da intromissão indevida e a tutela 

preventiva.85 

 

 Maria Celina Bodin de Moraes tem sua própria tese. Para a autora, enquanto a figura 

notória estiver viva, será preciso sua autorização para a publicação da biografia e a divulgação 

de informações pessoais, haja vista a previsão constitucional quanto aos direitos à 

privacidade, intimidade e honra. Todavia, depois de morta – e, portanto, finda a sua 

personalidade jurídica –, a publicação das obras não dependerá de nenhuma autorização, 

sequer dos herdeiros: 

Se ponderarmos adequadamente os interesses em jogo veremos que há uma maneira 

relativamente simples de equacionar a questão – em particular, um marco temporal, 
recurso tantas vezes empregado pelo legislador para pacificar questões igualmente 

controversas: a duração da vida do biografado. De fato, não é difícil compreender 

que a violação à privacidade, à honra ou à imagem da pessoa só ocorre durante a sua 

vida; após a morte, pode haver outras espécies de danos mais ou menos relacionadas 

à pessoa, mas a direitos fundamentais da personalidade (já extinta) não serão. Além 

disso, a morte parece ser um termo muito claro: se não há interesse social relevante 

na publicação de fofocas e de detalhes picantes da vida das pessoas enquanto elas 

estiverem vivas, a tendência é que com a morte da pessoa sua perspectiva diante da 

História, se é este o fundamento que se quer proteger, poderá ser muito mais bem 

avaliada.86 

 

                                                             
84 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia privada, 

2005, p. 162. 
85

 Ibidem, p. 163. 
86 MORAES, Maria Celina Bodin de. Biografias não autorizadas: conflito entre a liberdade de expressão e a 

privacidade das pessoas humanas?, p. 2. 
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 O principal questionamento acerca da necessidade de autorização por parte do 

biografado diz respeito à caracterização do que muitos chamam de uma censura prévia, apta a 

promover um retorno às práticas ditatoriais das décadas de 60 e 70. Mais uma vez, a civilista 

Maria Celina Bodin de Moraes se opõe frontalmente a esta alegação e defende: 

Um mínimo de racionalidade parece suficiente para colocar as coisas em 

perspectiva: se, de um lado, sabemos que não corremos risco de sofrer qualquer das 

mazelas indicadas, dar direito às editoras de publicar “obras” tratando dos 

pormenores da vida privada de alguém soa como querer garantir um pretenso 

“direito fundamental da sociedade” a conhecer as fofocas e os detalhes picantes, 

incluindo, como é costumeiro, as bisbilhotices mais disparatas sobre a vida privada 
das pessoas, sendo isso, como se sabe, o que influencia diretamente a quantidade de 

exemplares vendidos – critério de especial interesse patrimonial da maior parte dos 

editores.87 

 

 A autora Ana Paula de Barcellos critica este entendimento que prega a necessidade de 

prévia autorização para a publicação de obras biográficas, em função de atribuir hierarquia 

indevida ao direito à intimidade e à vida privada. Para a autora, seria no mínimo irrazoável 

facultar ao indivíduo a escolha de quais informações a respeito de si próprio poderiam ou não 

ser divulgadas. Tal prerrogativa, caracterizada como direito potestativo na sua essência, 

acabaria por atribuir a cada pessoa o poder de restringir, em última análise, a liberdade de 

informação. 

 No mais, Ana Paula de Barcellos lembra que a tutela dos direitos fundamentais não 

mais decorre de um viés patrimonial – influenciado pela égide privatista tradicional do direito 

civil, em muito já superada –, mas sim da relevância assumida pelo aspecto existencial da 

pessoa humana, dotada de uma inerente dignidade, cujas projeções merecem ser cobertas pelo 

manto do direito. Sintetiza a autora: 

Note-se bem: caberá com exclusividade ao indivíduo decidir se quer ou não expor 

publicamente aspectos da sua intimidade, por exemplo. Entretanto, o indivíduo não 

será o juiz final a decidir que informações são públicas – seja porque dizem respeito 
a atividades públicas da pessoa, seja porque ela decidiu torná-las públicas, seja por 

conta da incidência de alguma outra norma, como no caso da publicidade 

administrativa – e que informações integram sua intimidade, para o fim de decidir 

um conflito com a liberdade de informação. Havendo disputa entre os interessados, 

caberá ao Judiciário apreciar a questão, levando a cabo uma ponderação caso a 

caso.88 
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 BARCELLOS, Ana Paula de. Intimidade e pessoas notórias. Liberdades de expressão e de informação e 
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 Neste mesmo sentido, Anderson Schreiber explica: 

[...] nessa concepção inicial, a proteção à privacidade assumia uma conotação 

puramente negativa, porque, assim como a propriedade, impunha aos outros tão 

somente um dever geral de abstenção (não fazer). As semelhanças não param por aí: 

tal qual a propriedade, a privacidade era vista como uma aspiração excluída do 

horizonte das classes operárias e dos marginalizados. [...] E a privacidade acabaria 

identificada com um direito da ‘era de ouro da burguesia’, limitado às pessoas ricas 

e famosas, preocupadas em manter sua vida íntima a salvo da bisbilhotice alheia.89 

 

 Partindo para a análise da diretriz oposta, cumpre consignar que diversos sistemas 

jurídicos estrangeiros adotam em seus textos constitucionais a chamada tese da posição 

preferencial, motivo pelo qual preconizam a prevalência da liberdade de expressão face ao 

direito à privacidade e à intimidade, em uma eventual colisão como a que se observa hoje no 

cenário jurídico pátrio. É neste sentido que se declara a requerente ANEL na ADI 4.815, bem 

como grande parte dos juristas brasileiros, defendendo caber ao emissor da matéria (autor da 

obra biográfica) avaliar se o conteúdo ofende, ou não, direitos fundamentais dos sujeitos nela 

envolvidos, não competindo ao Judiciário promover uma análise a priori a fim de vetar a 

divulgação das informações. Aquele que se sentir violado em seu íntimo terá a prerrogativa da 

prestação jurisdicional para se socorrer através de pleitos indenizatórios. Ressalte-se que a 

jurisprudência estadunidense, marcada pela estipulação de avultosas quantias devidas a título 

de indenização por danos morais, tem se firmado neste sentido. 

 Assim também entende Caio Mário da Silva Pereira; no que diz respeito ao art. 20, 

especificamente, o autor defende que o dispositivo é dotado de certa obscuridade, mas 

esclarece:  

[...] ao referir-se à proibição das divulgações, alude a requerimento. Não pode ser 

interpretado como requisito, pois que a lei, na defesa da privacidade, proíbe que 

sejam publicadas, salvo autorização. O requerimento somente pode ser entendido no 

sentido de conferir à pessoa a faculdade de, na vida administrativa ou judicial, 

promover as medidas contra quem quer que atente contra o direito à intimidade. Não 
se subordina o direito à privacidade a prévio requerimento.90 

 

 Para Merlin Clève: 

Ora, salvo em circunstâncias claramente justificáveis (é o caso, v.g, do cuidado com 

a criança e o adolescente), pretender o Estado substituir-se à esfera decisória do 

cidadão, exercendo tutela, ditando o que deve e o que pode ser informado, como 
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deve ou como pode manifestar-se a criação intelectual, implica clara agressão às 

liberdades de informação e de expressão.91 

 

 Também Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior declaram-se abertamente contra a 

necessidade de prévia autorização: 

Por isso, o discurso público é incompatível com um regime jurídico em que a 

informação fica sujeita a autorização prévia, filtragem, censura, padronização e 
homogeneização. Compreende-se bem as implicações normativas daí resultantes 

para a análise da sujeição de biografias a autorização prévia. Elas permitem discernir 

já uma incompatibilidade estrutural dessa solução com os interesses públicos 

informativos inerentes ao discurso público.92 

 

 No mesmo sentido se porta Alaor Barbosa: 

Dentro de uma constituição, não pode haver contradição entre normas. Os incisos IX 

e X da nossa Constituição de 1988 se harmonizam, mormente na medida em que, 

postos em confronto, prepondera aquele que mais se harmonize com o espírito da 

Constituição, com a unidade do seu conteúdo teleológico e com seus fundamentos, e 

que possua, portanto, conteúdo libertário: pois a Constituição de 1988 é libertária. E 

a consequência lógica da boa interpretação do inciso X é que ele remete à 

necessidade e dever de indenizar o dano material ou moral decorrente da eventual 

violação dos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, e nele não se 

contém, de modo algum, a proibição, a posteriori, do veículo – o livro, por exemplo 
– da violação. Isso porque, ao teor do inciso IX, é proibido proibir livros.93 

 

 Infere-se desta posição majoritária, a qual dispensa a necessidade de autorização para a 

publicação de biografias, que as liberdades de expressão e de acesso à informação ostentam, 

além do viés individual, vinculado ao exercício pleno da dignidade humana, uma dimensão 

também pública, relacionada à livre circulação de opiniões e ao regime constitucional 

democrático. A relevância deste atributo torna-se ainda mais clara em um sistema 

republicano, tal qual o Brasil, cujo meio de controlar os atos públicos, praticados pelos 

representantes do povo, repousa na publicidade. Por este motivo, a respeito da já mencionada 

posição preferencial, defende Luís Roberto Barroso que: 

Na verdade, tanto em sua manifestação individual, como especialmente na coletiva, 

entende-se que as liberdades de informação e de expressão servem de fundamento 

para o exercício de outras liberdades, o que justifica uma posição de preferência – 

preferred position – em relação aos direitos fundamentais individualmente 

considerados. Tal posição, consagrada originariamente pela Suprema Corte 
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americana, tem sido reconhecida pela jurisprudência do Tribunal Constitucional 

espanhol e pela do Tribunal Constitucional Federal alemão. Dela deve resultar a 

absoluta excepcionalidade da proibição prévia de publicações, reservando-se essa 

medida aos raros casos em que não seja possível a composição posterior do dano 

que eventualmente seja causado aos direitos da personalidade. A opção pela 

composição posterior tem a inegável vantagem de não sacrificar totalmente nenhum 

dos valores envolvidos, realizando a ideia de ponderação.94 

 

 Assim também entende Roberto Dias: 

Por se tratar de uma colisão de princípios em que há, de um lado, a liberdade de 

expressão e manifestação cultural e, de outro, a honra, a imagem, a intimidade e a 

vida privada do biografado, defendo, [...] que há uma posição preferencial às 

liberdades democráticas, com a presunção da invalidade da norma que as restringe.95 

 

 Os ensinamentos de Manuel Alceu Affonso Ferreira concluem a exposição dos 

argumentos que envolvem a referida posição preferencial das liberdades de expressão e 

manifestação do pensamento, tese majoritariamente sustentada pelos juristas que refutam a 

prévia autorização: 

Afinal, biografar é contribuir para que os brasileiros melhor se conheçam e 

consigam, sem medos ou constrangimentos, perceber a realidade do povo que 

formam, as causas dos seus problemas e dilemas, e assim poderem encontrar os 

melhores caminhos da superação e cura. Biografar é atender à curiosidade sadia e à 

pesquisa histórica. É progresso educacional e é desenvolvimento cívico. Tudo isso, o 

que não é pouco, e certamente muito mais!96 

 

 Há de se elencar, contudo, algumas razões apontadas pela autora Ana Paula de 

Barcellos, pelas quais a solução da posição preferencial das liberdades também não deve 

imperar. Primeiramente, reitera-se que os direitos à liberdade de expressão ou manifestação 

do pensamento e à privacidade e intimidade gozam da mesma estatura hierárquica na Carta 

Magna de 88, haja vista a íntima relação de ambos com a dignidade humana. Ademais, a 

hierarquização do direito à liberdade de expressão em detrimento à privacidade do indivíduo é 

lógica interpretativa que vai de encontro à própria Carta Magna, a qual cuidou de prever a 

inviolabilidade da honra e intimidade dos cidadãos brasileiros. Ora, isto significa dizer que o 

objetivo da Constituição não foi permitir eventuais violações e, posteriormente, indenizar, 

mas sim coibir, ex ante, possíveis ofensas aos direitos fundamentais, dentre eles a privacidade. 

                                                             
94 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 12. 
95 DIAS, Roberto. Liberdade de expressão: biografias não autorizadas, 2012, p. 219. 
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 Ademais, segundo a autora, instituir regra geral permitindo a publicação de biografias 

não autorizadas, de modo a caber apreciação judicial somente em casos de conflito após 

divulgada a obra (nunca a priori), ofenderia frontalmente o princípio da inafastabilidade da 

jurisdição, esculpido no art. 5º, XXXV, CRFB/88, segundo o qual “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Para a constitucionalista, a tutela 

específica preventiva visa coibir a ocorrência ou a continuidade do dano e é perfeitamente 

cabível segundo a ordem constitucional brasileira. Impedir o biografado de a ela recorrer, com 

vistas a resguardar sua intimidade – direito também constitucionalmente garantido – é, 

indubitavelmente, ofender o Texto Maior. Sendo o Estado-Juiz proibido de prestar sua 

atividade-fim e obstar a execução de danos ao indivíduo, a garantia do acesso à justiça resta 

esvaziada de sentido e efetividade. 

 A última crítica avultada à tese da posição preferencial das liberdades refere-se à 

intenção de afastar o Judiciário do papel a ele atribuído pela Constituição Federal, qual seja, a 

resolução dos conflitos de interesses. Em outras palavras, os juristas que defendem a 

publicação de biografias não autorizadas parecem demonstrar certo temor quanto a legar aos 

magistrados a análise casuística dos eventuais conflitos na matéria, o que supostamente 

colocaria em risco a efetividade da tutela à manifestação do pensamento. Todavia, destaca 

Ana Paula de Barcellos que eventuais dúvidas acerca da capacidade do Poder Judiciário em 

proferir decisões coerentes não podem servir de pretexto para excluí-lo da atividade para a 

qual foi constitucionalmente designado: a solução das lides – inclusive de modo preventivo, 

quando assim provocado. 

 Considerando falhas as soluções até então propostas, Barcellos adota como saída a 

linha de pensamento preconizada também por boa parte da doutrina, a partir de uma 

construção hermenêutico-interpretativa que se mostra compatível com o sistema 

constitucional brasileiro. Para a autora – cujo entendimento é seguido por este trabalho que se 

apresenta –, a resposta à celeuma em comento irá variar de acordo com o relevo assumido 

pelos valores axiológicos inerentes (e em colisão) a cada caso, a depender das peculiaridades 

próprias da hipótese em questão. Em outras palavras, o legislador está autorizado a estipular 

parâmetros e restrições aos direitos envolvidos no presente conflito, sem, contudo, estabelecer 

uma hierarquia em abstrato como regra geral para solucionar a problemática. Por conseguinte, 

competirá ao Poder Judiciário promover a análise dos casos a ele apresentados e decidir pela 

prevalência de um ou outro princípio, a depender das peculiaridades da lide, observados os 

demais fundamentos previstos pela Constituição. 
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 Para a autora:  

[...] caberá ao juiz avaliar, diante das circunstâncias de cada caso concreto, o que 

integra a vida privada, ou a intimidade, e o que não integra, bem como levar em 

conta outras normas pertinentes na hipótese (como, e.g., as que tratem da 

publicidade no âmbito da Administração Pública) e tomar as providências 

necessárias para impedir a lesão. A opção do legislador, claramente, é a de que a 

tutela específica é possível, não se havendo de cogitar que a indenização posterior 

seria a única forma de lidar com a violação à intimidade.97 

 

 Com vistas na ADI 4.815, Barcellos defende a constitucionalidade dos arts. 20 e 21 do 

Código Civil e a consequente improcedência do pedido; no que diz respeito ao art. 21, não há 

que se falar em controvérsias, uma vez que o dispositivo reproduz o previsto no art. 5º, X e 

XXXV, CRFB/88. O art. 20, por outro lado, tem suscitado maiores discussões; em síntese, a 

autora propõe uma leitura constitucionalizada do referido dispositivo. Assim é que a chamada 

técnica da interpretação conforme a Constituição permite à Suprema Corte manter o 

dispositivo legal impugnado como válido no ordenamento jurídico, delimitando, porém, o 

único sentido no qual deve ele ser interpretado. Tal expediente tem se mostrado adequado à 

solução da presente celeuma, na medida em que possibilita ao Supremo reiterar a inexistência 

de hierarquia entre a liberdade de expressão e a inviolabilidade da vida privada, corroborando, 

ainda, o papel do Judiciário no que atine a decidir, de acordo com o caso concreto, qual 

postulado fundamental merece prevalecer. A despeito da tese da posição preferencial das 

liberdades de expressão e informação, tem-se que a tutela específica preventiva é admitida no 

ordenamento constitucional brasileiro e, portanto, reputa-se perfeitamente cabível quando a 

prevenção ou interrupção do ilícito mereça maior destaque na colisão então enfrentada. 

 Assim também proclama o Ministro Luís Roberto Barroso: 

Ou seja: ao contrário do que poderia parecer em uma primeira leitura, a divulgação 

de informações verdadeiras e obtidas licitamente sempre se presume necessária ao 

bom funcionamento da ordem pública e apenas em casos excepcionais, que caberá 

ao intérprete definir diante de fatos reais inquestionáveis, é que se poderá proibi-la. 

Essa parece ser a única forma de fazer o art. 20 do Código Civil conviver com o 

sistema constitucional; caso não se entenda o dispositivo dessa forma, não poderá 

ele subsistir validamente.98 
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 No mesmo sentido, Rebeca Garcia: 

Contudo, reitera-se aqui a premissa apontada no início deste trabalho: não é possível 

atribuir proeminência precípua à liberdade de expressão. O intérprete não pode 

furtar-se à ponderação, baseando-se numa suposta e abstrata preferência pela 

liberdade de expressão e de informação em relação aos direitos de personalidade. 

Ademais, a tradicional dicotomia entre interesse público e privado — adverte 

Perlingieri — deve ser superada, na medida em que o interesse público, numa ordem 

constitucional que tem na dignidade humana o seu centro, consiste justamente na 

realização da dignidade da pessoa, o que, não necessariamente, coincide com um 

interesse dito ‘coletivo’.99 

 

 Isto significa dizer que, em não havendo hierarquia entre os direitos fundamentais 

envolvidos na presente problemática, definir uma regra geral e abstrata a fim de estabelecer 

qual prerrogativa irá triunfar (a despeito das peculiaridades de cada caso) representa clara 

ofensa ao Texto Maior. É em razão desta lógica que o mecanismo da ponderação, norteado 

pelo princípio da proporcionalidade, tem assumido cada vez mais importância na prática 

jurídica, permitindo ao intérprete promover concessões recíprocas face à colisão enfrentada. 

 Muitos são os juristas que assim entendem. Segundo Anderson Schreiber: 

Não se trata, por conseguinte, de editar normas rígidas que privilegiem uma 

manifestação ou outra da personalidade, mas de reconhecer o conteúdo 

necessariamente dialético e por assim dizer “móvel” dos direitos da personalidade, 

cuja exata extensão somente pode ser medida em face do interesse com que 
colide.100 

 

 Nas palavras de Silmara Chinellato: 

A colisão de direitos de tal natureza deve ser sopesada segundo o princípio da 

proporcionalidade e, no mais das vezes, merece ser prestigiado o interesse público – 

que não se confunde com mera curiosidade do público, sem, no entanto, prevalência 

ou hierarquia da liberdade de expressão, considerada de modo geral e apriorístico.101 

 

 Merlin Clève defende que: 

Importa, aqui, considerar que o legislador está autorizado (i) implícita ou (ii) 

explicitamente a operar, dentro de limites controláveis, restrição nos direitos 

fundamentais, tudo para, através de um juízo de concordância prática, de 
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ponderação, concretizador de um balancing, harmonizar os direitos em função da 

possível emergência de colisão ou de concorrência.102 

 

 Novamente o Ministro Luís Roberto Barroso, ao definir em que consiste a ponderação 

de valores, destaca sua íntima ligação com as técnicas de sopesamento balizadas pelo 

expediente da proporcionalidade: 

A ponderação consiste, portanto, em uma técnica de decisão jurídica aplicável a 

casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insuficiente, sobretudo 

quando uma situação concreta dá ensejo à aplicação de normas de mesma hierarquia 

que indicam soluções diferenciadas. A estrutura interna do raciocínio ponderativo 
ainda não é bem conhecida, embora esteja sempre associada às noções difusas de 

balanceamento e sopesamento de interesses, bens, valores ou normas.103 

 

 É possível notar, então, que a proporcionalidade verga-se como um pertinente critério 

de otimização da prestação jurisdicional na presente controvérsia, pois visa justamente 

permitir o eventual sacrifício de um direito fundamental em detrimento de outro, a depender 

das circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas no caso concreto. Merlin Clève tece algumas 

observações acerca da utilização do referido instrumento hermenêutico no Tribunal de Cúpula 

pátrio
104

: 

O Supremo Tribunal Federal não desacolhe as mudanças que vêm, há certo tempo, 

reconfigurando o discurso constitucional. Por isso a ponderação, a compreensão da 

Constituição como ordem normativa comportando regras e princípios e o princípio 
da proporcionalidade como meio de testar a racionalidade das restrições 

estabelecidas pelo legislador não implicam démarches estrangeiras ao universo 

argumentativo presente nas decisões da Excelsa Corte.105 

 

  E, por fim, Canotilho, Jónatas Machado e Gaio Júnior: 

Em primeiro lugar, os fundamentos de restrição de direitos devem procurar-se no 

interior da própria Constituição. Em segundo lugar, as restrições estão sujeitas a um 
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princípio de excepcionalidade e de ponderação proporcional de direitos e interesses 

constitucionalmente protegidos. Por serem excepcionais, as restrições aos direitos 

fundamentais devem ser devidamente fundamentadas e interpretadas restritivamente. 

Daqui decorre serem as restrições legais de direitos ou as intervenções restritivas 

administrativas ou judiciais de colisões de direitos constitucionalmente protegidos 

sujeitas a uma metódica de ponderação de direitos e interesses em presença, de 

acordo com o princípio da proporcionalidade em sentido amplo. No caso das 

restrições, estas devem ter fundamento constitucional e obedecer às exigências de 

adequação, necessidade e proporcionalidade indispensáveis à sua salvaguarda.106 

 

 Vale lembrar que o princípio da proporcionalidade fora expressamente invocado no 

Supremo Tribunal Federal pela primeira vez quando da fundamentação da paradigmática ADI 

nº 855-2, a qual declarou a inconstitucionalidade de lei paranaense que estabelecia a 

obrigação de pesagem dos botijões de gás na presença do comprador (que deveria receber 

imediatamente o pagamento da eventual diferença). Desde então, a ponderação com base no 

mencionado princípio tem sido incorporada à atividade jurisdicional do Egrégio Tribunal. 

 Registre-se, ainda, para fins de corroboração da linha de entendimento que aqui se 

defende, o teor do Enunciado n. 274, aprovado na IV Jornada de Direito Civil:  

Art. 11 - os direitos da personalidade, regulados de maneira não exaustiva pelo 

Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, contida 

no art. 1º, III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa humana). Em caso 

de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, deve-se aplicar a 

técnica da ponderação. (grifos nossos) 

 

 Em suma, tendo em vista o princípio da unidade hierárquico-normativa da 

Constituição Federal, o qual alça todos os direitos fundamentais previstos pela Carta Magna 

ao mesmo patamar, somado à dificuldade de se estabelecer um critério de preferência entre as 

prerrogativas em colisão, a técnica da ponderação, norteada pelo princípio da 

proporcionalidade, tem assumido importante papel no cenário jurídico brasileiro. 

 Partindo desta premissa, conclui Barroso:  

Veja-se, então: na aplicação dos princípios, o intérprete irá determinar, in concreto, 

quais são as condutas aptas a realizá-los adequadamente. Nos casos de colisão de 

princípios ou de direitos fundamentais, caberá a ele fazer as valorações adequadas, 
de modo a preservar o máximo de cada um dos valores em conflito, realizando 

escolhas acerca de qual interesse deverá circunstancialmente prevalecer.107 

                                                             
106 CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MACHADO, Jónatas E. M.; GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. 

Biografia não autorizada versus liberdade de expressão, 2014, p. 32. 
107

 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 4. 
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 Nota-se, portanto, que a função do intérprete não se limita, nos dias de hoje, à mera 

aplicação da norma específica aos fatos descritos, sendo certo que a técnica da subsunção 

anda lado a lado com a ponderação, através da qual o operador é dotado de um espaço de 

“criação” do Direito em cada caso concreto. Assim, a ponderação permite que o intérprete 

decida qual dos bens em colisão deve prevalecer, bem como a intensidade na qual isto irá se 

operar, a partir do postulado da proporcionalidade. 

 Não se pode deixar de consignar, porém, que muitos autores criticam o referido 

critério da ponderação; há quem entenda que o mecanismo pressupõe uma suposta 

neutralidade por parte do operador do direito, no que seria possível a ele se despir de suas pré-

compreensões quando da tarefa de decidir qual direito fundamental deve prevalecer. Para tais 

juristas, estes juízos pessoais morais acabam sendo, na realidade, os fatores determinantes 

para o intérprete decidir qual princípio em rota de colisão irá sobreviver no caso concreto. De 

toda forma, tendo em vista a inegável insuficiência do critério da proporcionalidade na 

solução dos casos concretos com os quais vem se deparando o Poder Judiciário, o presente 

trabalho passa a apresentar, neste momento, parâmetros elucidados com o fim de conferir 

elementos mais concretos para a realização da atividade jurisdicional decisória. 

 

3.3 Parâmetros sugeridos ao intérprete do direito 

 Alguns autores buscaram sintetizar critérios para nortear a função do intérprete quando 

da decisão dos casos levados à justiça, restando válido colacionar suas lições antes de iniciar a 

exposição dos parâmetros propostos por esta pesquisa. Luís Roberto Barroso é o primeiro 

deles: 

Na colisão entre a liberdade de informação e de expressão, de um lado, e os direitos 

da personalidade, de outro, destacam-se como elementos de ponderação: a 
veracidade do fato, a licitude do meio empregado na obtenção da informação, a 

personalidade pública ou estritamente privada da pessoa objeto da notícia, o 

local do fato, a natureza do fato, a existência de interesse público na divulgação, 

especialmente quando o fato decorra da atuação de órgãos ou entidades públicas, e a 

preferência por medidas que não envolvam a proibição prévia da divulgação. 

Tais parâmetros servem de guia para o intérprete no exame das circunstâncias do 

caso concreto e permitem certa objetividade às suas escolhas.108 (grifos nossos) 

 

                                                             
108

 BARROSO, Luís Roberto. Constituição e código civil: colisão entre liberdade de expressão e direitos da 

personalidade. Critérios de Ponderação. Interpretação Constitucionalmente adequada do Código Civil e da Lei 

de Imprensa, 2005, p. 22. 
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 A autora Rebeca Garcia elenca requisitos semelhantes aos do Ministro: 

Conjugando-se essas diferentes contribuições, é possível apontar alguns critérios 

básicos de ponderação: (a) notoriedade da pessoa e do fato; (b) forma de 

obtenção das informações; (e) local do fato; (d) veracidade do fato. [...] é preciso 

sublinhar a importância não apenas da ponderação em si, mas do recurso a múltiplos 

critérios, que não se excluem; antes, complementam-se. Permite-se, assim, apreciar 

com mais coerência e realismo as diversas facetas do caso.109 (grifos nossos) 

 

 Anderson Schreiber, por sua vez, aponta: 

São circunstâncias relevantes: (i) a repercussão emocional do ato sobre o 

biografado; (ii) a atitude mais ou menos reservada do biografado em relação ao 

fato; (iii) a importância daquele fato para a formação da personalidade do 

biografado (e, portanto, a necessidade de sua divulgação no âmbito da biografia); 

(iv) o eventual envolvimento de terceiros e seu grau de identificação no relato; (v) 
o formato da apresentação do fato, que pode ser mais ou menos sensacionalista; 

(vi) os riscos para outros direitos do biografado, como o seu direito à honra, que, 

como já visto, pode ser atingido indevidamente pela divulgação mesmo de fatos 

verdadeiros; e assim por diante110. (grifos nossos) 

 

 Para Claudio Godoy
111

, caso as informações em questão guardem correlação com a 

função desempenhada pela figura pública, poderão (e deverão) ser divulgadas, em nome do 

interesse público. Por outro lado, não havendo pertinência entre os dados levantados e o papel 

que a personalidade pública desempenha, não há que se falar em divulgação, sob pena de 

violação à privacidade e intimidade, direitos amplamente resguardados pelo Texto Maior. 

Aplicando este raciocínio à hipótese específica dos governantes, tudo aquilo que for reputado 

como relevante para a construção da imagem do indivíduo como político, e, por conseguinte, 

representante do povo, é passível de publicação, independentemente de prévia autorização. 

 Cabe aqui o seguinte questionamento: poderia o critério definido por Godoy ser 

deslocado do universo dos políticos e aplicado como parâmetro aos inúmeros casos discutidos 

no Judiciário, envolvendo sobretudo músicos ofendidos com a exposição de sua vida privada 

em biografias não autorizadas? Seguindo a lógica construída pelo autor, as obras biográficas, 

ainda que não autorizadas, podem expor apenas os fatos amplamente divulgados pela mídia e 

os fatos relacionados à atividade desempenhada pela figura abordada (v.g., os locais onde 

determinado cantor costumava se apresentar ou o estilo musical que adotava antes da fama, 

etc). 

                                                             
109 GARCIA, Rebeca. Biografias não autorizadas: liberdade de expressão e privacidade na história da vida 

privada, 2012, p. 54. 
110 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade, 2013, p. 150. 
111 GODOY, Cláudio Luiz Bueno. A liberdade de imprensa e os direitos da personalidade, 2008, p. 83. 
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 Entretanto, é preciso perceber que tal diretriz teria, em última análise, o condão de 

aniquilar o gênero literário das biografias. Ora, o trabalho do biógrafo envolve longas 

pesquisas acerca da trajetória de vida do protagonista da obra, buscando, para tanto, a 

obtenção de documentos pertinentes, como cartas e diários, além da análise de imagens que 

registraram a vida da personalidade pública, a tomada de depoimentos de pessoas próximas, e 

por aí vai. É uma empreitada que demanda, por vezes, anos de esforço na busca por 

informações, muitas das quais nunca antes divulgadas. Condicionar, neste sentido, o teor do 

que é veiculado nas biografias aos dados já amplamente divulgados ao público seria limitar a 

própria essência do gênero literário, que, na prática, restaria indubitavelmente extinto. 

 O ensaio aqui exposto quedaria esvaziado de propósito acaso se limitasse à mera 

apresentação de critérios deduzidos pelos juristas contemporâneos mencionados, sem, 

contudo, elencar os parâmetros que considera de maior serventia para a atuação do magistrado 

no caso concreto. Assim é que o objetivo basilar do trabalho consiste justamente em oferecer 

ao Poder Judiciário elementos concretos para auxiliar seus operadores a melhor refletirem 

sobre a situação fática que lhes é apresentada, com o escopo de minimizar o caos hoje 

instaurado e alcançar decisões, em última medida, justas. 

 Considera-se que devem ser ponderados, no caso concreto, os seguintes parâmetros: 1) 

a autenticidade do(s) fato(s) que se pretende divulgar; 2) o meio pelo qual as informações 

foram obtidas, se lícito ou ilícito; 3) por qual veículo de comunicação o(s) fato(s) será(ão) 

divulgado(s) (se no âmbito de uma obra biográfica aparentemente comprometida com a ética 

profissional, ou se em periódicos, revistas e sítios eletrônicos voltados para o mero 

entretenimento); 4) o modo como o biografado buscara se comportar durante sua trajetória 

pública (se de forma mais ou menos reservada com relação à exposição na mídia); 5) o tipo de 

figura pública envolvida (sendo certo que a categoria dos políticos está sujeita a uma 

intromissão mais profunda em sua intimidade, em nome do interesse público e da necessidade 

de construção do imaginário social quanto ao seu caráter); 6) se a divulgação do(s) fato(s) é 

imprescindível para a formação da opinião pública a respeito do biografado; 7) se a 

informação tem relação com a atividade ou função desempenhada pela personalidade pública; 

8) e, por fim, se a obra tem o cunho preponderantemente científico, ou se há claro e 

significativo interesse econômico envolvido na sua publicação. 

 Com mérito, propõe Anderson Schreiber o incentivo à autorregulamentação por parte 

das editoras de livros, o que teria o condão de minimizar os conflitos entre biógrafos e 
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biografados ainda muito recorrentes na prática, proposta esta que conclui as ideias aqui 

apresentadas: 

[...] não há dúvida de que a melhor saída para essa espécie de conflito seria a 
autorregulamentação, com as próprias editoras deflagrando a criação de uma espécie 

de código uniforme de conduta, a ser discutido e aprovado por representantes de 

todos os setores envolvidos, aí incluídos, por exemplo, representantes da classe dos 

biógrafos, representantes das celebridades e organismos voltados à proteção da 

privacidade.112 

 

3.4 O Projeto de Lei 

 O Congresso Nacional também tem sido palco da polêmica acerca das biografias não 

autorizadas. Há três anos, o Deputado Federal Newton Lima (PT) apresentou o Projeto de Lei 

n. 393/2011, com o intuito de alterar o art. 20, CC02, incluindo no dispositivo um parágrafo 

com a seguinte redação:  

§ 2º. A mera ausência de autorização não impede a divulgação de imagens, escritos 

e informações com finalidade biográfica de pessoa cuja trajetória pessoal, artística 

ou profissional tenha dimensão pública ou esteja inserida em acontecimentos de 

interesse da coletividade.  

 

 A justificação do PL n. 393/11 girou em torno da relevância histórica que assumem as 

personalidades públicas para a memória nacional, na medida em que suas condutas e decisões 

influenciam diversos segmentos sociais. O referido projeto foi baseado em um antecessor, o 

PL n. 3.378/08, de autoria do Deputado Antonio Palocci, arquivado em fevereiro de 2012 e 

que visava acrescentar o seguinte parágrafo, também ao art. 20, CC02:  

É livre a divulgação da imagem e de informações biográficas sobre pessoas de 
notoriedade pública ou cuja trajetória pessoal ou profissional tenha dimensão 

pública ou esteja inserida em acontecimentos de interesse da coletividade.
113

 

 

 O então PL n. 393/11, em trâmite no Congresso, assume hoje a referência de PLC 

(Projeto de Lei da Câmara) n. 42/2014. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJC) do Senado promoverá uma audiência pública (que, até o presente momento da 

pesquisa, não havia sido realizada) a fim de pluralizar o debate; o senador Ricardo Ferraço 

(PMDB-ES) foi designado relator da proposta e a ideia da audiência pública partiu dele. O 

                                                             
112

 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade, 2013, p. 151. 
113 Diga-se de passagem, o PL acabou arquivado porque ainda não havia sido submetido à deliberação quando 

ocorreram as eleições em que o Deputado não fora reeleito. 
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PLC em questão restou aprovado pelo Plenário da Câmara dos Deputados no dia 6 de maio do 

corrente ano, bem como pela referida CCJC em 28 de outubro último. 

 Não obstante, alguns juristas criticam o alcance do Projeto de Lei no que tange à sua 

conveniência para a ordem jurídica, haja vista limitar-se à publicação, sem prévia autorização, 

das obras biográficas de figuras públicas ou inseridas em acontecimentos públicos. Em outras 

palavras, o PL não faz distinção entre as figuras públicas e as pessoas “comuns”, o que pode 

dar azo à invocação do art. 20, CC, por parte destas, como forma de obstar a publicação de 

suas biografias (ou mesmo de biografias nas quais estejam envolvidas). Ademais, uma 

interpretação constitucionalizada do art. 20, CC, indica que a falta de autorização para a 

publicação de biografias já não impede juridicamente que isto ocorra, portanto a alteração do 

dispositivo, da forma que foi proposta, não teria o condão de reduzir os conflitos observados 

na prática forense. Conclui, novamente, Anderson Schreiber: 

Melhor seria que o legislador se preocupasse em indicar as circunstâncias relevantes 

para a ponderação entre a privacidade do biografado e a liberdade de expressão do 
biógrafo, dando um norte para a atuação dos juízes, do corpo jurídico das editoras e 

dos advogados que atuam nessa área.114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
114 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade, 2013, p. 149. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.815 trouxe a debate tema controvertido 

que há muito apoquenta os tribunais pátrios: a necessidade de autorização prévia para 

publicação de obras biográficas. Este trabalho buscou colacionar conceitos relevantes para 

uma pré-compreensão de seu objeto, refletindo acerca do que se entende por biografias não 

autorizadas e as diversas categorias de figuras públicas, perpassando pela noção 

contemporânea dos direitos da personalidade para, em seguida, tratar da colisão entre a 

liberdade de expressão e a inviolabilidade da vida privada, inerente à discussão em pauta. 

Foram compiladas as principais fundamentações invocadas pelos sujeitos atuantes na ADI, a 

fim de analisar as bases axiológicas que sustentam os argumentos centrais. Após uma breve 

exposição acerca do sistema norte-americano, o estudo apontou as diferenças entre princípios 

e regras, contextualizando a discussão principal a que se chega em seguida, relativa às 

soluções apontadas pelos juristas para o imbróglio em questão, com a posterior apresentação 

de parâmetros destinados a auxiliar a atividade jurisdicional nos casos concretos. 

 O direito à liberdade de expressão e manifestação do pensamento fora cuidadosamente 

previsto pelo Texto Maior de 88, porém de igual tutela goza a inviolabilidade da vida privada 

e intimidade do indivíduo, sendo certo que ambas as prerrogativas decorrem do princípio da 

dignidade humana. A discussão acerca das biografias não autorizadas envolve a colisão dos 

referidos direitos fundamentais, não sendo possível hierarquizá-los de forma abstrata, na 

busca por uma solução ex ante e petrificada. Ao revés, havendo conflito entre biógrafo ou 

editora e biografado, o litígio deve ser levado ao Judiciário para uma análise casuística das 

peculiaridades do caso, a fim de que se promova uma verdadeira ponderação com base nos 

elementos concretos auferidos da situação apresentada. Nesta lógica, é permitida, ainda, a 

apreciação judicial a priori através da tutela específica preventiva, em nome do princípio da 

inafastabilidade da jurisdição elencado no art. 5º, XXXV, CRFB/88, com o escopo de obstar a 

ocorrência ou a continuidade do dano. 

 Entende-se que a ADI nº 4.815 deve ser julgada improcedente, com vistas a declarar 

constitucionais e manter no ordenamento jurídico os arts. 20 e 21 do Código Civil de 2002, a 

partir da aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição, delimitando a Corte 

Suprema o único sentido através do qual tais dispositivos poderão ser interpretados, e 

reafirmando, por conseguinte, a inexistência de hierarquia entre as prerrogativas em colisão. 
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Não sendo necessária a prévia autorização do biografado para a publicação das obras, os casos 

onde houver conflito devem ser apresentados ao Judiciário com o fim de se encontrar a 

melhor solução para a lide, em razão do quê os magistrados promoverão uma ponderação dos 

interesses em jogo. O princípio da proporcionalidade, a despeito de sua estimada serventia 

quando da atividade decisória cognitiva do intérprete da lei, não mais se considera suficiente 

em si mesmo e, por isto, vem sendo alvo de críticas pela comunidade jurídica, motivo pelo 

qual concluiu-se a presente pesquisa com uma sucinta exposição de parâmetros elucidados 

para auxiliar o Poder Judiciário na atividade de ponderação dos casos concretos. 

 A discussão acerca das biografias não autorizadas também alcançara o Congresso 

Nacional, onde tramita hoje um projeto de lei que se propõe a alterar o art. 20 do Código 

Civil, incluindo parágrafo segundo o qual a mera ausência de autorização não impede a 

publicação de obras de cunho biográfico. Muitas são as críticas tecidas ao projeto, na medida 

em que o legislador se limitara a uma redação simplória e pouco frutífera, que não resolveria a 

controvérsia enfrentada pelo Judiciário na prática. Afigura-se útil, portanto, incluir no texto da 

proposição legislativa alguns parâmetros concretos com o fim de nortear a função decisória do 

intérprete do direito, para o quê o presente estudo buscara elencar seu próprio rol de critérios. 

 De modo conciso, foi sugerido que o magistrado, ao deparar-se com a celeuma em 

questão, ponderasse os seguintes aspectos: a autenticidade dos fatos, o meio pelo qual as 

informações foram recolhidas, o veículo de comunicação pelo qual se deu a divulgação, o 

comportamento usual do biografado para com a mídia durante sua trajetória, o tipo de figura 

pública envolvida (apontando-se para uma inegável exposição mais acentuada dos políticos), 

o grau de necessidade na divulgação das informações, a existência de relação entre a atividade 

desenvolvida pelo biografado e as informações publicadas, e o fim a que a obra se propõe (se 

informativo e científico, ou preponderantemente econômico). 

 Tais standards foram elucidados com o escopo de fornecer aos tribunais pátrios 

diretrizes concretas para auxiliá-los na tomada de decisões, e, por isto mesmo, representaria 

inestimável avanço para a comunidade jurídica incluir estes e outros parâmetros na disposição 

legal que se pretende aprovar. Para tanto, é preciso haver engajamento por parte não apenas 

dos juristas, mas também dos diferentes segmentos sociais envolvidos na causa, a fim de fazer 

com que a discussão alcance o Congresso Nacional e que os parlamentares sejam persuadidos 

a tanto, possibilitando uma mudança verdadeiramente palpável na prática forense. Esta seria 

uma conquista dos operadores do Direito, e, sobretudo, de toda a sociedade brasileira. 
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