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RESUMO 

 
 

A presente pesquisa temcomo objetivoanalisaros limites entre o direito de 

liberdade de expressão, direito à informação e a proteção do direito à imagem 

na polêmica que envolve as biografias não autorizadas de personalidades 

públicas.A escolha do tema proposto para esta dissertação é resultado de 

estudo e interesse pelo aprofundamento sobre o assunto, por se tratar de um 

fenômeno mundial no qual estamos inseridos, a saber: a constante evolução 

tecnológica que envolve a comunicação e a transmissão de informação e que o 

Direito tenta acompanhar mas, muitas vezes, não obtém êxito. Pesquisas 

demonstram que as novas tecnologiasmuito têm contribuído para o acesso à 

informação. Contudo, surgem novos desafios não só para o operador do 

Direito, como também para os educadores: orientar sobre a liberdade de 

expressão e o direito de informação sem que isso se transforme em abuso de 

direito.Para que haja uma compreensão prévia uniforme acerca do tema em 

estudo, inicialmente, será analisada a visão clássica filosófica do pensamento 

Kantiano, bem como doutrina e o ordenamento jurídico com relação à liberdade 

de expressão. Após, pretende-se analisar as teorias de proteção, garantia e 

implicações do direito à imagem. Na sequência,seráverificadoo aspecto legal 

dos direitos personalíssimos.Nesse momento, com base nas explicações 

dadas, se tornará possível relacionar a visão da doutrina sobre os direitos em 

estudo com a nova realidade trazida pelo desenvolvimento da comunicação e a 

consequente colisão desses direitos na polêmica envolvendo as biografias não 

autorizadas.Para orientar o intérprete jurídico a solucionar o referido conflito 

entre direitos fundamentais e personalíssimos à luz dessa nova dinâmica, 

seráfeita uma releitura de critérios clássicos de ponderação e serão 

apresentadas as medidas legais a serem aplicadas para possível solução. Por 

fim, de maneira sintetizada, será tecido um breve comentário sobre o caso 

envolvendo o biógrafo Paulo Cesar de Araújo e o cantor Roberto Carlos, que 

retrata de forma concreta o presente trabalho.  

 
Palavras-chave: liberdade de expressão;dignidade; personalidade; imagem; 

proteção. 



ABSTRACT 

 

The subject of the present research is the clash between some fundamental 

rights, such as the right tofreedom of expression, the right to information, and 

the rightto the protection of one‘s image, particularlyin the 

controversysurrounding theunauthorizedbiographiesofpublic figures. The 

interest in the subject of this dissertationis due to the widespread phenomenon 

ofthe unceasing evolution ofcommunication technology andinformation 

transmission which challenges lawgivers and lawmakers in their attempt to do 

justice to such technological developments, albeit sometimes unsuccessfully.  

New research showsthat new technologieshave greatly contributed to make 

information widely available, which is a good thing. However, this represents a 

new challenge for lawgivers and educators, namely: how to guarantee the right 

to freedom ofexpression andthe right toinformation while preventing them from 

being misused?  In order to have auniform understanding of thesubject, we will 

begin with a brief account of aclassic of Philosophy, namely, Kant‘s view on 

freedom of thought and speech; then we will proceed to the analysis of the 

doctrineandthe Brazilianlegal systemwithregard to freedom ofexpression. 

Further,we will analyzethe theories of protection and warranty of one‘s image in 

their implications to such right. We will then consider the legal 

aspectofpersonality rights, which will give us occasion to regardthe view of 

thedoctrine of personality rights in light of the new realitybrought about by 

thedevelopment of communication andthe consequentimpactof these rightson 

thecontroversy involvingtheunauthorizedbiographies. A reinterpretationof 

classiccriteriafor weightingandlegal measures will bepresented as possible 

solutions in orderto guidethe legalinterpreterto solvethe 

aforementionedconflictbetween fundamental rights and personality rights in light 

of thisnew dynamic. Finally, we will make a brief commentary onthe famous 

case involvingthe biographerPauloCesarde Araujoandthe singerRobertoCarlos, 

which exemplifies very concretelythe subject of the present work. 

 

Keywords:freedom of expression;dignity;personality;protection of one‘s image. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema proposto para esta dissertação é resultado de 

estudo e interesse pelo aprofundamento sobre o assunto, por se tratar de um 

fenômeno mundial no qual estamos inseridos, a saber: a constante evolução 

tecnológica que envolve a comunicação e a transmissão de informação e que o 

Direito tenta acompanhar e, muitas vezes, não obtém êxito. Pesquisas 

demonstram que as novas tecnologias, sem dúvida, muito têm contribuído para 

o acesso à informação. Contudo, surgem novos desafios não só para o 

operador do Direito, como também para os educadores: orientar sobre a 

liberdade de expressão e o direito de informação sem que isso se transforme 

em abuso de direito. 

Nesse contexto, a liberdade de expressão, o direito à informação e o 

direito à imagem tornam-se temas centrais deste estudo – assunto inovador 

trazido pelo Código Civil vigente, e que está relacionado e tutelado 

expressamente como direitos personalíssimos. Porém, embora seja um tema 

atual, diversos pensadores filosóficos em tempos mais distantes já discutiam os 

pontos que são objetos deste estudo. No mundo globalizado, as informações 

chegandoem curto espaço de tempo possibilitam a divulgação de comentários, 

notícias e fotos (que expõem a intimidade excessiva, muitas vezes) vistos por 

internautas espalhados nos mais diversos lugares, mesmo nos mais isolados. 

Sublinha-se aí o imediatismo da divulgação de informação, possibilitando, em 

um ínfimo espaço de tempo, a integração de povos e países. 

Tal mudança traz consigo inegáveis pontos positivos; em contrapartida, 

provoca uma série de circunstâncias problematizadoras e que demandam 

soluções. No senso comum, de um lado, muitos não têm consciência do que 

divulgam ou publicam; de outro, existem profissionais que vivem da divulgação 

e publicação de obras, o que, nos últimos anos, têm gerado a polêmica que 

envolve o ponto central desta proposta de pesquisa: trata-se das publicações a 

respeito das biografias envolvendo figuras públicas e as discussões que 

cercam esta polêmica.  

Assim, diante do exposto, tem-se o seguinte questionamento: de que 

maneira importa reconhecer o uso da liberdade de expressão, o direito à 
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informação e o direito à imagem no cotidiano da comunicação se, muitas 

vezes, não se pode divulgar irrestritamente o objeto de pesquisa de biografias 

de pessoas públicas? 

Nessa perspectiva, conflitam os direitos personalíssimos de imagem, 

liberdade de expressão e informação com o texto do Art. 20 do Código Civil de 

2002, especificamente com a expressão ―salvo se autorizadas‖, quando se 

trata de pessoas públicas. Eis o impasse: o direito que todo cidadão tem de ser 

informado frente ao direito, também considerado como personalíssimo, que é o 

de ter a imagem protegida.  

Imerso nesta controvérsia, este trabalho tem como objetivogeral 

analisar os limites entre o direito de liberdade de expressão, direito à 

informação e a proteção do direito à imagem na polêmica que envolve as 

biografias não autorizadas de personalidades públicas. E como objetivos 

específicos, delineiam-se estes: a) conceituar liberdade; b) analisar as teorias 

de proteção, garantia e implicações do direito de informação e do direito à 

imagem; c) verificar o aspecto legal dos direitos personalíssimos d) pesquisar a 

colisão desses direitos na polêmica envolvendo as biografias não autorizadas 

de pessoas públicas, com vistas a uma análise de caso concreto. 

Por todo o exposto, tanto na parte introdutória, quanto nos 

fundamentos do recorte teórico, apresenta-se como justificativa desta pesquisa 

a interdisciplinaridade do tema agregada à sua relevância,quer pessoal e 

acadêmica, quer social e jurídica. A propósito, esta pesquisa se origina do 

cotidiano acadêmico desta pesquisadora que disserta, enquantodocente do 

curso de Direito, ministrando aulas de Direito Civil, locus de onde 

emergemdúvidas recorrentes sobre a colisão entre direitos constitucionais e o 

supracitado Artigo. Não se tem chegado a um consenso sobre informação e 

proteção à imagem de pessoas públicas. Entretanto, as discussões 

apresentadas nesta pesquisa podem contribuir para fundamentar 

consistentemente as calorosas discussões, não só em sala de aula como 

alhures, desde que o questionamento venha à tona. 

Por sua vez, quanto ao aspecto social e jurídico, as discussões deste 

trabalho também esclarecem sobre as consequências da polêmica em pauta, 

no que diz respeito à responsabilidade que ambos (biografado/biógrafo) 

assumem em decorrência de seus atos. 
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Convém lembrar ainda que, graças ao avançoda tecnologia, a 

inquietação, a reflexão, as informações e as publicações se interligam e 

facilitam, em poucos minutos, a divulgação de fotos e comentários diversos. 

Assim, a imagem de uma pessoa pode ser vista, usufruída, comentada e 

compartilhada por outras, com a garantia constitucional de liberdade de 

expressão e de direito de informação. 

Enfim, a partir de uma base teórico-filosófica sobre o tema em pauta 

serão pesquisados pensadores de grande renome como Immanuel Kant (apud 

Neves, 2011), Michael J. Sandel (2013), dentre outros.  

No que se refere à doutrina jurídica, destacam-se Sidney Cesar Silva 

Guerra (2004), Carlos Roberto Gonçalves (2006), Norberto Bobbio 

(2006),Pablo StolzeGagliano (2006), Cláudio Luiz Bueno de Godoy (2008), 

Maria Celina Bodinde Moraes (2009),Flávio Tartuce (2013), Maria Helena Diniz 

(2010), Alessandra Helena Neves (2011) e Sílvio de Salvo Venosa (2012). 

No tocante à fundamentação legal, as fontes mais examinadas sãoa 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988, 

a qual, em seu Art.5o, trata dos direitos e garantias fundamentais e, no inciso 

IX, dispõe sobre a garantia de liberdade de expressão. Outrossim, está 

estabelecidono inciso X do mesmo Art.5o, que a vida privada e imagem são 

direitos invioláveis, assegurando a todo indivíduo a sua reparação por meio de 

indenização do dano moral ou material, quando violados. O Código Civil, por 

sua vez, dentre o rol dos direitos da personalidade previstos, elenca no Art. 20 

o direito à imagem e a responsabilização por parte de quem a utiliza 

indevidamente, com a reparação por meio de indenização pelo dano causado. 

Quanto à metodologia utilizada nesta pesquisa, a opção foi pela 

qualitativa. Através de um levantamento bibliográfico sobre questões teóricas 

referentes ao assunto, como no que se refere às suas normas vigentes no 

Brasil, emergem reflexões e discussões em busca constante de responder à 

questão problema aqui levantada e atingir o objetivo geral delineado. 

Imbuído nesse intuito, o desenvolvimento deste trabalho contém quatro 

partes que contemplamapropriadamente os objetivos específicos traçados 

neste texto introdutório. Primeiramente,serão delineados diversos conceitos de 

liberdade que se divergem no decorrer da História. Depois, serão 

apresentadasas análises das teorias de proteção, garantia e implicações do 
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direito de informação e do direito à imagem no âmbito público e privado. Na 

sequência, será empregada uma discussão sobre o aspecto legal dos direitos 

personalíssimos e, por último, a colisão desses direitos na polêmica 

envolvendo a questão de biografias não autorizadas de pessoas públicas – 

momento de confronto dos suportes teóricos com as informações coletadas no 

estudo de caso concreto. 

Diante da evolução tecnológica dos novos tempos, é inegável a 

afirmação de que o mundo vive na Era da Informação (ou digital). Há de se 

observar, pois, que a internet influencia no cotidiano do indivíduo, possibilitando 

um espaço eletrônico de convivência que vai além das fronteiras do seu próprio 

Estado, diminuindo assim as fronteiras existentes. 

O internauta, tendo este mecanismo a seu alcance, com a 

possibilidade de manifestar-se livremente sobre tudo e todos, utiliza-o muitas 

vezes de forma descompromissada, expressando opiniões que vão desde um 

elogio até mesmo à exposição de fotos e palavras agressivas, que podem 

causar constrangimento e ofensas capazes de gerarem sérias consequências 

ao(s) envolvido(s). Dentre tantos ambientes virtuais existentes, Garcia (2012) 

destaca as chamadas redes sociais digitais, que contêm, como exemplos mais 

conhecidos no Brasil, o Facebook, o whatsapp, o instagram e o Twitter. Em tais 

ambientes, é possível compartilhar, desfrutar, postar fotografias, vídeos, dados 

pessoais e profissionais, interesses e informações em geral. 

Souza (2003) lembra que as novas formas midiáticas permitem que os 

interessados tenham acesso a um número maior de pessoas e a um volume 

maior de informações mais rapidamente do que se é capaz de imaginar. 

Gonçalves (2012) considera que o Direito Digital e a preocupação que dele 

decorre habita o cotidiano brasileiro; do mesmo modo, pontuaque se tornou 

rotineiro invadir a privacidade das pessoas, com o objetivo de conhecer algum 

fato constrangedor que propicie vantagem ilícita. 

Ainda dentro desse contexto, ocorre também a questão do conflito dos 

direitos fundamentais da pessoa(direitos chamados individuais) que, nos 

últimos anos, vem desafiando legisladores, Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e o próprio Supremo Tribunal de Justiça em relação à busca deuma 

solução no que diz respeito à colisão existente entre o direito de liberdade de 
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expressão e o direito do autor frente ao direito à imagem nas biografias não 

autorizadas de figuras públicas 
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1A IDEIA DE LIBERDADE 

 

Sabe-se que o conceito de liberdade possui inúmeros sentidos e a sua 

utilização assume várias acepções no decorrer da História, de acordo com a 

visão filosófica, jurídica e até mesmo política do momento. Dentre os vários 

conceitos, estão: vontade livre, livre-arbítrio, autodomínio e outros. O presente 

capítulo discorre a respeito da liberdade de expressão, consoante o ponto de 

vista filosófico e o do Direito, a fim de melhor discutir o direito fundamental da 

liberdade de expressão e, principalmente, a fim de confrontar o direito de 

informação com o direito de ser informado.  

 

1.1 O Problema da Liberdade de Expressão na Filosofia 

 

Uma das mais importantes defesas da liberdade de expressão e de 

pensamento pode ser encontrada na obra do filósofo alemão Immanuel Kant 

(1724-1804). Na verdade, o conceito de liberdade é tão central na filosofia de 

Kant que não há exagero em dizer que ela é essencialmente uma filosofia da 

liberdade. Aliás, o referido filósofoé, antes de tudo, preciso e atento quanto aos 

diferentes sentidos do conceito de liberdade. Em particular, vai nos interessar 

neste contexto a distinção entre liberdade externa ou liberdade das ações - de 

um lado, e liberdade interna ou liberdade da vontade e de outro lado, a 

liberdade do juízo.  

A liberdade externa é aquela que é discutida pela filosofia política e 

pela filosofia do direito, pois diz respeito à capacidade pessoal de agir sem ser 

arbitrariamente obstaculizado ou impedido por terceiros. Ou seja, liberdade 

externa ou das ações é essencialmente liberdade como não interferência, a 

liberdade de fazer o que se quer e deseja sem ser impedido por terceiros, por 

exemplo, aliberdade de ir (e de vir) ao shopping para comprar coisas 

supérfluas, ultrapassando o limite do cartão de crédito. Já a liberdade interna 

ou liberdade da vontade, tratada pela ética e moral, seria a capacidade de ser 

livre com relação aos próprios desejos, por exemplo, a capacidade de 

conseguirrefrear osdesejos e impulsos consumistas, evitando assim que o 

indivíduo seendividedesnecessariamente ougasteo dinheiro necessário para 

dar uma vida digna para suafamília.  
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É interessante observar que é possível para uma pessoa ser livre em 

sentido interno, mas não em sentido externo, e vice-versa, ou seja, ser 

externamente livre em suas ações, sem estar de posse da liberdade interna. 

Isso pode ser visto com clareza justamente no caso da liberdade de expressão, 

que é a que nos interessa aqui. Pois, quando falamos em liberdade de 

expressão, queremos dizer liberdade de expressão do pensamento ou do juízo 

que fazemos sobre um assunto. Ora, o pensamento é um processo que se dá 

internamente a um sujeito, ao passo que a expressão do mesmo, seja verbal 

ou escrita, é algo externo e publicamente acessível. Desse modo, a liberdade 

de expressão cai sob o conceito da liberdade externa ou das ações, enquanto 

que a liberdade de pensamento é uma espécie de liberdade interna.  

Ora, Pode acontecer que uma pessoa seja fisicamente constrangida, 

por exemplo, por ameaças, a não se posicionar e a não dizer o que realmente 

pensa sobre um determinado assunto. Nesse caso, ela estaria privada da 

liberdade externa de expressar o seu pensamento, mas nem mesmo um 

torturador poderia fazer com que deixasse de pensar do jeito que ela pensa, já 

que o pensamento é um processo interno e, por conseguinte, não acessível às 

suas ameaças. Entretanto, é também possível que uma pessoa tenha toda 

liberdade externa de expressar o seu pensamento sobre um assunto, mas não 

sejacapaz de se libertar internamente de preconceitos ou ideologias que 

condicionam própriomodo de pensar sobre aquele assunto, de modo que 

impeça que forme uma opinião diferente sobre ele.     

Para Kant, a garantia da liberdade de expressão do pensamento por 

parte do ordenamento político-jurídico é absolutamente inegociável. Pois, 

segundo ele, o progresso da humanidade só se tornará possível se for 

garantida pelos governos a máxima liberdade de expressão, ou seja, de livre 

comunicação dos pensamentos entre os indivíduos, já que ela torna possível a 

formação de um espírito crítico nos povos.  

Um dos textos em que Kant analisa e defende o direito à liberdade de 

expressão é o famoso opúsculo intitulado: ―Resposta à Pergunta: O que é o 

Esclarecimento?‖, originalmente publicado no periódico 
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BerlinischeMonatsschrift1.  Antes de passar para a análise do texto, 

devemosobservar que se manteve aqui o costume de traduzir a palavra alemã 

―Aufklärung‖, que aparece no título do artigo, por ―Esclarecimento‖, e não por 

―Iluminismo‖ ou mesmo ―Ilustração‖, que são igualmente traduções possíveis. A 

razão disso está no fato de que Kant não pretende naquele artigo explicar o 

que seja o Iluminismo, ou seja, um determinado movimento na história das 

ideias ou da literatura entre outros, como o Expressionismo, o Romantismo, 

etc.O pensadorestá fazendo antes referência a um processo que, a seu ver, 

estaria se desenrolando ao longo da história da humanidade, a saber, ―a saída 

do homem de sua menoridade‖ (KANT, 1985, p. 100). Em outras palavras, Kant 

pretende se pronunciar sobre um processo real na história da humanidade que 

levaria à libertação de cada homem, em primeiro lugar, do jugo e dominação 

por parte da natureza e, em segundo, do jugo e dominação por parte de outros 

homens. Em outros termos, o esclarecimento seria o processo pelo qual o ser 

humano vai lentamente se libertando da dominação e se tornando capaz de 

―andar com as próprias pernas‖. E, segundo o estudioso alemão, a garantia da 

máxima liberdade de expressão (e de imprensa) é fomentadora desse 

processo de libertação de cada homem porque é formadora de espírito crítico. 

Como foi dito acima, Kant pode ser corretamente caracterizado como 

um filósofo da liberdade. Apesar disso, é igualmente característica do pensador 

a tese, à primeira vista, aparentemente paradoxal, segundo a qual a liberdade 

necessita ser regida por leis. Em outras palavras, para Kant, liberdade não é 

sinônimo de licenciosidade. Essa tese pode ser encontrada, por exemplo, na 

seguinte passagem da Fundamentação da Metafísica dos Costumes, uma das 

obras mais importantes dedicadas à Ética: 

 

Como o conceito de uma causalidade traz consigo o de 
leis, segundo as quais, por meio de uma coisa a que 
chamamos causa, tem de ser posta outra coisa que se 
chama efeito, assim a liberdade, ainda que não seja uma 
propriedade da vontade segundo leis naturais, não é por 
isso desprovida de lei, mas tem antes de ser uma 
causalidade segundo leis imutáveis, porém de uma espécie 
particular; pois, de outro modo, uma vontade livre seria um 
absurdo. A necessidade natural era uma heteronomia das 

                                                           
1
 Usamos o texto deTextos Seletos, publicado pela Editora Vozes, (Petrópolis, 1985), com 

tradução de Floriano de Sousa Fernandes; também, algumas alterações foram feitas feitas pelo 
Prof. Julio Esteves. Prof. Julio Esteves.  



9 
 

causas eficientes; pois todo efeito só era possível segundo 
a lei de que alguma outra coisa determinasse à 
causalidade a causa eficiente; que outra coisa pode ser, 
pois, a liberdade da vontade senão autonomia, ou seja, a 
propriedade da vontade de ser lei para si mesma? (Ak. 
446; tradução de Julio Esteves). 

 

Para Immanuel Kant, se de um lado, é verdade que uma liberdade sem 

leis seria um absurdo, de outro lado, as únicas leis compatíveis com a 

liberdade são aquelas que o agente livre proporciona a si mesmo, ou, como é 

dito no texto acima, leis da autonomia. Segundo o autor, a liberdade sem leis 

seria um absurdo porque uma liberdade irrestrita ou uma liberdade não 

restringida por leis e regras apropriadas acaba por destruir-se a si mesma. E o 

mesmo se aplica ao caso da liberdade de expressão, da qual, como foi dito, 

Kant é um ferrenho defensor. Desse modo, embora sustente que a liberdade 

de expressão e de comunicação dos pensamentos seja a única coisa capaz de 

promover o processo de libertação do homem, Kant também insiste que esse 

direito seja garantido de uma maneira legal e regulada, não gerando 

instabilidade nas instituições político-sociais. Ou seja, para o filósofo, o 

esclarecimento deve resultar de uma paulatina ―reforma‖do modo de pensar 

dos indivíduos, e não por uma ―revolução‖nas instituições. Por isso, no artigo 

acima citado, ele pergunta: Qual restrição da liberdade não impede [o 

esclarecimento], e até mesmo o favorece? Respondemos, pois: o uso público 

de sua razão deve ser sempre livre e só ele pode realizar o esclarecimento 

entre os homens (KANT, 1985 p. 104, grifado no original). 

Para compreender atese de Kant, é preciso compreender a distinção 

que ele traça entre uso público e uso privado da razão. O estudioso 

alemãoexplica que é ―uso privado aquele que o sábio pode fazer de sua razão 

em um certocargo público ou função a ele confiado‖ (Idem; grifado no original). 

Kant toma como exemplos o cargo de oficial do exército, o de um cidadão 

pagador de impostos e, por fim, o de um clérigo ou sacerdote. O filósofo 

pontua, em casos como esses,que 

 

é necessário um certo mecanismo, em virtude do qual (...) 
membros da comunidade devam se comportar de modo 
exclusivamente passivo, para serem conduzidos pelo governo, 
mediante uma unanimidade artificial, para fins públicos, ou pelo 
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menos devem ser contidos para não destruírem esses fins 

(KANT, 1985 ,p.104-106). 

 

Em outras palavras, fazendo uso privado de sua razão, um oficial não 

questiona uma ordem que lhe foi dada por um superior; ele a obedece. Da 

mesma forma, um cidadão não questiona o imposto que lhe está sendo 

cobrado pelo Estado, ele simplesmente paga. Um clérigo ou sacerdote não 

questiona os credos ou dogmas da igreja que representa, ele simplesmente os 

repassa aos discípulos de catecismo ou à sua comunidade. Na verdade, em 

vez de dizer que as pessoas, em seus papéis sociais, estariam fazendo um 

―uso privado da razão‖, talvezfosse mais correto dizer que nesses papéis elas 

estão privadas do uso da razão, já que têm de obedecer mecanicamente sem 

terem espaço para qualquer questionamento. Esse é o lado conservador da 

filosofia política de Kant: as instituições e o ordenamento político-jurídico têm 

de ser conservados, não podem estar susceptíveis a abalos ou à instabilidade, 

o que ocorreria se cada membro se achasse no direito de questionar e violar a 

qualquer momento as leis e as regras.  

Como exemplo, o autor mencionaque a estabilidade das instituições 

estaria arruinada se ―um oficial, a quem seu superior deu uma ordem, quisesse 

pôr-se a raciocinar em voz alta no serviço a respeito da conveniência ou 

utilidade dessa ordem‖ (1985).Isso é justamente o que se chama de respeito à 

hierarquia militar, sem o qual nenhum exército sobrevive. Do mesmo modo, 

prossegue Kant, ―o cidadão não pode se recusar a efetuar o pagamento dos 

impostos (...), [pois] até mesmo a desaprovação impertinente dessas 

obrigações, se devem ser pagas por ele, pode ser castigada como um 

escândalo (que poderia causar uma insubordinação geral)‖.E, por fim, o 

sacerdote, enquanto mero funcionário da igreja, ―não tem o livre poder de 

ensinar como melhor lhe pareça, mas está encarregado de expor segundo a 

prescrição de um outro e em nome deste‖ (Kant, 1985, p. 106). E quando um 

clérigo ou sacerdote desempenha a função de representante de uma igreja e 

repassa seus preceitos aos fiéis da comunidade, e isso, como foi dito, de uma 

maneira inquestionada, ele não está necessariamente fazendo uma violência 

contra sua própria consciência. Pois, ainda que ele discorde de alguns desses 

preceitos ou do modo como tem de ensiná-los, em todo caso, ―pelo menos 
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nada deve ser encontrado aí que seja contraditório com sua religião interior‖ 

(Ibidem, p. 108). Assim, ainda que o clérigo discorde de algumas coisas na 

doutrina que ele representa, essas discordâncias não poderiam ser absolutas, 

pois, do contrário, como diz Kant, ―ele não poderia em sã consciência 

desempenhar sua função, teria de renunciar‖ (Idem). Em suma, se o clérigo 

não renuncia, é porque concorda no geral com a doutrina que representa, e, 

por isso mesmo, deve ensiná-la sem questionar.  

O conceito de uso privado da razão está relacionado ao aspecto 

conservador da filosofia política de Kant, enquanto que o conceito de uso 

público da razão está relacionado ao seu aspecto reformador. Kant 

compreende ―sob o nome de uso público de sua própria razão aquele que 

qualquer homem, enquanto sábio, faz dela diante do grande público do mundo 

letrado‖ (Kant, 1985 p. 104, grifado no original). Segundo o filósofo, o uso 

público da razão não deve ser absolutamente restringido pelos governantes, 

pois o direito a fazer uso público da razão nada mais é que o direito à liberdade 

de expressão pública de pensamento que cada ser humano tem, na medida em 

que é um ser racional, frente a todos os demais seres humanos. Se, por um 

lado, no uso privado da razão, cada cidadão tem de representar mecânica e 

inquestionavelmente seu papel social particular,  

 

esta parte da máquina se considera ao mesmo tempo 
membro de uma comunidade total, chegando até a 
sociedade constituída pelos cidadãos de todo o mundo, 
portanto, na qualidade de sábio que se dirige a um público 
em sentido próprio, por meio de obras escritas, [e] pode 
certamente raciocinar, sem que por isso sofram os 
negócios a que ele está sujeito em parte como membro 
passivo (KANT, 1985 p. 106). 

 

Em outras palavras, fazendo uso público de sua razão, o indivíduo se 

coloca na perspectiva de um cidadão do mundo, de um cidadão universal. E, 

colocando-se nessa perspectiva, o indivíduo pode então fazer críticas 

construtivas até mesmo aos preceitos, regras e normas que presidem àquela 

função ou papel que ele representa socialmente e que, nessa medida, só 

poderia criticar destrutivamente. É por isso que, conforme escreve Kant, não se 

pode impedir o oficial, ―enquanto homem versado no assunto, de fazer 
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observações sobre os erros no serviço militar e de expor essas observações a 

seu público, para que as julgue‖ (Idem). Analogamente, não se pode impedir o 

cidadão pagador de impostos de expor ―como homem instruído, (...) 

publicamente suas ideias contra a inconveniência ou injustiça dessas 

imposições‖ (Idem). Do mesmo modo, tomado como um sábio ―que por meio 

de suas obras fala para o verdadeiro público, isto é, o mundo, o sacerdote, no 

uso público de sua razão, goza de ilimitada liberdade de fazer uso de sua 

própria razão e de falar em seu próprio nome‖ (Ibidem, p. 108). 

Um aspecto que deve ser enfatizado nessa defesa do direito à 

liberdade de expressão e de imprensa por parte de Kant está no fato de ela ser 

feita da perspectiva do coletivo. Isso marca uma importante diferença da 

perspectiva individualista - característica das defesas da liberdade de 

expressão no interior do liberalismo político, segundo o qual são os indivíduos 

tomados isoladamente que têm e devem ter garantidos os direitos de liberdade 

de expressão.  

É impositivo ressaltar que, embora Kant também se filie ao liberalismo, 

sua defesa do direito da liberdade de expressão no opúsculo que acabamos de 

analisar é feita com uma ênfase maior nos destinatários a quem o oficial ou o 

sacerdote se dirige fazendo uso público de sua razão. Isso fica claro quando 

Kant pondera a possibilidade de sacerdotes entrarem num acordo e se 

absterem de fazer uso do que lhes é um direito, a saber, de fazerem uso 

público de sua razão na avaliação dos negócios da igreja, por alguma 

conveniência políticae criminoso. 

Ou seja, para Kant, como a liberdade de expressão é uma condição do 

progresso espiritual da humanidade, o direito àquela está fundado no direito 

inalienável deste. Em outras palavras, o direito à liberdade de expressão que 

deve ser garantido aos indivíduos que pretendem fazer uso de sua razão está 

fundado no direito do público a ter acesso irrestrito à informação. Isto é, o 

direito à liberdade de expressão é, portanto, inseparável do direito de todos à 

informação.  

No momento em que este texto está sendo redigido, presenciamos a 

uma das maiores agressões de que o direito à liberdade de expressão foi 

vítima nos últimos tempos. Referimo-nos ao atentado terrorista à sede do 

periódico francês Charlie Hebdo. Isso mostra que o texto de Kant sobre o 
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direito à livre expressão e o próprio tema não perderam sua atualidade, o que 

não deixa de ser um tanto ou quanto decepcionante, já que costumamos 

pensar que o cerceamento à liberdade de expressão fosse coisa do passado. 

Como quer que seja, com o texto de Kant, compreendemos por que faz todo 

sentido a frase que se tornou o lema internacional com que manifestamos 

nossa indignação frente ao mencionado atentado: ―Je suis Charlie‖, ou seja, 

―Eu sou Charlie‖. De fato, aquele atentado não foi somente uma agressão ao 

direito de alguns jornalistas e desenhistas expressarem suas ideias através 

decharges: foi uma agressão ao direito de todos nós termos acesso àquelas 

ideias assim veiculadas. Sim, somos todos Charlie!  

 

1.2 O direito à liberdade 

 

Sob a ótica do Direito, a liberdade diz respeito a uma conduta 

disciplinada do homem, um ordenamento normativo, no tocante aos demais 

homens e ao Estado. O artigo 5° da Constituição Federal de 1988 descreve 

todas as formas de liberdade, quer sejam individual ou coletiva.Nele está 

frisado que não significa exclusivamente a liberdade de ir e vir. Tal conjunto de 

normas jurídicas (cujo propósito é interdisciplinar a vida em sociedade) 

conceituado no Art. 5º, II não obriga ninguém a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa em virtude lei. Ainda no Art. 5o, IV, o cidadão tem assegurada a liberdade 

religiosa, a liberdade de associação e outras. 

No sentido gramatical da palavra liberdade, AurélioBuarque de 

HolandaFerreira assim descreve: 

 

liberdade. (Do latim .libertate) S.f.1. Faculdade de cada 
um se decidir ou agir segundo a própria 
determinação:sua liberdade, ninguém a tolhia.2.Poder de 
agir, no seio de uma sociedade organizada, segundo a 
própria determinação, dentro dos limites impostos por 
normas definidas: liberdade civil;liberdade de 
imprensa;liberdade de ensino.3.Faculdade de praticar 
tudo quanto não é proibido por lei.4.Supressão ou 
ausência de toda a opressão considerada anormal, 
ilegítima, imoral: Liberdade não é libertinagem;Liberdade 
de pensamento é um direito fundamental do 
homem.5.Estado ou condição de homem livre: dar 
liberdade a um prisioneiro, a um 
escravo.6.Independência, autonomia: o Brasil conquistou 
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a liberdade política em 1822.7.Facilidade, desembaraço: 
liberdade de movimentos.8. Permissão, licença: Tem 
liberdade de deixar o país.9. Confiança, familiaridade, 
intimidade (às vezes abusiva) (HOLANDA FERREIRA, 
2006, p. 515). 

 

           Buscando, porém, um conceito jurídico, encontramos no Vocabulário Jurídico 

de Plácidoe Silva, a seguinte definição: 

 

Do latim libertas, de líber (livre), indicando genericamente a 
condição de livre ou estado de livre, significa, no conceito 
jurídico, a faculdade ou o poder outorgado à pessoa para que 
possa agir segundo sua própria determinação, respeitadas, no 
entanto, as regras legais instituídas. A liberdade, pois, exprime 
a faculdade de se fazer ou não fazer o que se quer, de pensar 
como se entende, de ir e vir a qualquer atividade, tudo 
conforme a livre manifestação da pessoa, quando não haja 
regra proibitiva para a prática do ato ou não se institua princípio 
restritivo ao exercício da atividade. As regras garantidoras da 
liberdade promanam, em regra, do Direito Constitucional, que 
também impõe os casos de sua restrição. O direito de circular 
livremente(andar), de associar-se, de exercer qualquer 
profissão, de professar qualquer religião, de pensar livremente, 
constituem postulados da liberdade.Liberdade.No Direito 
Constitucional, as liberdades públicas, ou simplesmente 
liberdades, expressam os direitos liberais que são aqueles 
direitos fundamentais (também chamados de direitos humanos 
ou direitos individuais) a garantir o indivíduo da imiscuição na 
sua personalidade pelo Estado ou pelos demais integrantes da 
sociedade; através das liberdades, pretende-se reservar à 
pessoa uma área de atuação imune à intervenção do poder 
(PLÁCIDO E SILVA, 2005, p. 843). 

 

De acordo com os significados de liberdade analisados, sobretudo no 

que diz respeito ao jurídico, e a relação existente entre este e os direitos 

fundamentais, há de se perceber que o exercício do direito à liberdade se limita 

na esfera jurídica do outro. A liberdade, portanto, é inerente ao ser humano, 

mas está condicionadapor superiores razões de interesse público e social a 

certos limites que o ordenamento jurídico estabelece. 

Sobre o assunto, observa JoséAfonso da Silva que, 

 

O legislador ordinário, quando expressamente autorizado pela 
Constituição Federal, intervém para regular o direito de 
liberdade conferido. Algumas normas constitucionais, 
conferidoras de liberdades e garantias individuais, mencionam 
uma lei limitadora (art. 5°,VI,VII,XIII,XV,XVIII). Outras limitações 
podem provir da incidência de normas constitucionais 
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(p.ex.art.5°,XVI: reunir-se pacificamente, sem armas;XVII: fins 
lícitos e vedação de caráter paramilitar, para as associações, 
são conceitos limitadores; restrições decorrentes de estado de 
defesa e estado de sítio:arts.136,§ 1°,e 139). 
Tudo isso constitui modos de restrições das liberdades, que, no 
entanto, esbarram no princípio de que é a liberdade, o direito, 
que deve prevalecer, não podendo se extirpado por via de 
atuação do Poder Legislativo nem do poder de polícia.Este é, 
sem dúvida, um sistema importante de limitação de direitos 
individuais, mas só tem cabimento na extensão requerida pelo 
bem-estar social. Fora daí é arbítrio (SILVA, 1992, 243). 
 

Para o Direito, portanto, a prescrição de condutas pode assumir apenas 

três concepções: o proibido, o obrigatório e o permitido. Nesse sentido, a 

liberdade se configura como livre arbítrio. Indivíduo, coletividade e 

representantes do Estado são livres em sua conduta pró ou contra 

anormajurídica, segundo o preceito daimputação e não da causalidade. 

Percebe-se, pois, uma liberdade muito bem assegurada, dentro de certos 

limites (o que parece um choque), assim como outros direitos e garantias 

fundamentais da CF criada após um momento crítico no Brasil: a ditadura.  

A liberdade plena e total é exercício apenas da razão humana, não 

existindo no mundo concreto. O exercício de uma liberdade total é impossível, 

visto que seria obstáculo para o exercício da liberdade total do outro. O direito 

é limite de liberdades acordadas por um núcleo social. Ele não regula, mas sim 

limita. Nesse sentido, o direito à liberdade é citado nas mais diversas formas, 

sempre considerando o indivíduo como parte de um grupo, no qual influi e do 

qual recebe influência, ou seja, torna-se necessário à vida em sociedade a 

definição de regras claras, escritas ou não, para um convívio harmonioso entre 

as pessoas. Assim, conforme estabelece o Art. 1o da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: ―Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos e, dotados que são de razão e consciência, devem 

comportar-se fraternalmente uns com os outros‖. 

Com base nessa afirmação constante na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, há alguns tópicos relativos aos Direitos Humanos voltados à 

liberdade, como a liberdade de imprensa e a liberdade de pensamento.  

A liberdade de imprensa não é algo exclusivo das empresas voltadas 

para a comunicação; ao contrário, é um direito de toda sociedade e pressupõe 

o direito de informar e de ser informado, de forma clara e honesta. 
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           A imprensa, tanto escrita quanto falada, tem um papel fundamental nas 

vidas das pessoas, pois é sempre de grande utilidade informar osfatos 

ocorridos. Todavia, assim como nos diversos setores de trabalho, há, nesse 

meio, uma parcela que age de maneira irresponsável no que se referea 

liberdade de imprensa. 

Nesse sentido, a sociedade como um todo sai perdendo, uma vez que 

ela está cercada, a todo momento, por propagandas, noticiários e informações 

que são, em sua grande maioria, são mentirosos e sensacionalistas. 

 

1.3 Liberdades públicas 

 

Inaugurando uma nova era, conhecida também como de um Estado 

Democrático de Direitos, tem-se também a positivação dos Direitos 

fundamentais não só nas declarações , como ocorria na Declaração de Direitos 

de Virgínia (1776), mas  passou-se as ser incorporado nos textos 

constitucionais. 

Porém, foi através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789) que as liberdades públicas são consagradas de forma normativa, ao 

tratarempor exemplo, do princípio da igualdade, da liberdade, livre 

manifestação de pensamento, dentre outros.Sobre a liberdade, ponto 

importante deste estudo, é interessante, destacarmos o que a doutrina 

brasileira trata como liberdade pública, pois, quando reconhecidas, ganham 

proteção . De modo amplo, as liberdades publicas podem ser vistas como a 

positivação dos direitos humanos e a proteção desses direitos de forma 

repressiva. 

 

Para Ada Pellegrini Grinover: 

 

Todas as liberdades são públicas, porque a obrigação de 
respeitá-las é imposta pelo Estado e pressupõe sua 
intervenção. O que torna pública uma liberdade (qualquer que 
seja o seu objeto) é a intervenção do poder, através da 
consagração do direito positivo; estabelecendo, assegurando, 
regulamentando liberdades, o Estado as transforma em 
poderes de autodeterminação, consagrados pelo direito 
positivo(GRINOVER, 1982, p. 7). 
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Sidney Cesar Silva Guerra discorrendo sobre o tema salienta que : 
 

 
As liberdades públicas, portanto, são aqueles direitos e 
garantias fundamentais da pessoa humana que tem por escopo 
resguardar a dignidade e condições mínimas adequadas de 
vida, no sentido de proibir os excessos que, por ventura, sejam 
cometidos por parte do Estado, no sentido de dar melhores 
condições no desenvolvimento da personalidade humana no 
contexto social (GUERRA, 2004, p. 37). 
 
 

Na realidade, quando se estabelece que as liberdades são 

públicaspressupõe-se que ao Estado pertence o dever de protegê-las.Na atual 

CF, em seu art. 5°, registradas as mais importantes liberdades públicas, a 

saber: livre manifestação do pensamento, a liberdade de expressão da 

atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, a liberdade de 

locomoção no território nacional, a liberdade de se reunir, etc. 

Conforme analisado, a ordem constitucional brasileira, acompanhando 

toda a evolução das liberdades no decorrer da História, catalogou as liberdades 

públicas em suas diversas formas. No que diz respeito à liberdade de 

expressão, tema proposto para esta pesquisa, torna-se um exemplo 

significativo dessa nova era de reconhecimento das liberdades. Porém, 

conforme salienta Guerra: 

 

Apesar dos períodos obscuros e dos caminhos espinhosos que 
a humanidade passou, até que se chegasse à concepção atual 
de liberdades públicas que temos nos dias de hoje, verifica-se 
que estas liberdades precisam de uma maior 

efetividade(GUERRA, 2004, p. 41). 
 

 
Como descrito, mesmo o com todo o avanço do reconhecimento destas 

liberdades, ainda estamos longe, tanto no Brasil, quanto em outros países, das 

garantias de plena satisfação dos direitos fundamentais, não estão sendo mais 

alcançadas simplesmente pela aplicação nas normas. A título de exemplo, 

conforme já citado no tópico anterior, foi o atentado terrorista à sede do 

periódico francês Charlie Hebdo, uma agressão à liberdade de expressão, em 

pleno século XXI. 
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 Isto mostra o quanto ainda é necessário que se faça valer o texto da 

Constituição, pois, o Estado de Direito precisa criar estruturas que apontem 

para novas demandas que surgem a todo o momentonasociedade, de forma 

que não recaia em uma letra morta da lei.  

Também, precisa proteger e preservar as liberdades públicas como 

direito fundamental do homem, tendo em vista o papel de muito maior 

relevância que é tornar realidade para todos uma vida digna e justa. Ainda que 

para isso, se necessário, sejam utilizados os princípios como instrumento de 

ponderação dos valores julgados nos casos concretos, conforme veremos no 

decorrer deste trabalho. 

 

1.4 Liberdade de Expressão como direito fundamental 

 

Associar a liberdade de expressão como direito fundamental, remonta 

novamente a dois momentos históricos: a Revolução Americana, com a 

Declaração de direitos da Virgínia (1776), e a Revolução Francesa (1789), 

conforme já citadas neste estudo. 

 Conforme salienta Bonavides: 

 

O objetivo máximo na acepção clássica da liberdade de 
expressão era impedir qualquer restrição à ação do indivíduo, o 
que alguns autores chamam de direitos negativos. Em outras 
palavras, os direitos de primeira geração ou direitos da 
liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, 
traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu 
traço mais característico; enfim, são direitos de resistência ou 
de oposição perante o Estado(BONAVIDES, 2008, p. 587). 
 
 

 Sobre direitos fundamentais assim preceitua Alexandre de Moraes:  

 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser 
humano que tem por finalidade básica o respeito a sua 
dignidade, por meio de sua proteção contra o arbítrio do poder 
estatal e o estabelecimento de condições mínimas de vida e 
desenvolvimento da personalidade humana pode ser definido 
como direitos humanos fundamentais(MORAES, 2007, p. 20). 
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Como se sabe, oordenamento jurídico brasileiro também se preocupou 

com a proteção à liberdade de expressão.Historicamente, essa preocupação se 

encontrou registrada e fundamentada nas Constituições. Na primeira, a 

Constituição do Império1824, no Art. 179, é descrita a liberdade de expressão 

da seguinte maneira: 

 

Art. 179 – A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos 
Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a 
segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Império, pela maneira seguinte. [...] IV. Todos 
podem comunicar os seus pensamentos, por palavras, escritos, 
e publicá-los pela imprensa, sem dependência de censura; 
contanto que hajam de responder pelos abusos que 
cometerem no exercício deste direito, nos casos e pela forma 
que a lei determinar. 
 

 

 Em 1934, a Constituição incorpora em seu texto alguns direitos 

fundamentais e dentre eles também a garantia à liberdade: 

 

Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

9) Em qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, 
sem dependência de censura, salvo quanto a espetáculos e 
diversões públicas, respondendo cada um pelos abusos que 
cometer, nos casos e pela forma que a lei determinar. Não é 
permitido anonimato. É segurado o direito de resposta. A 
publicação de livros e periódicos independe de licença do 
Poder Público. Não será, porém, tolerada propaganda, de 
guerra ou de processos violentos, para subverter a ordem 
política ou social. 

 

Seguindo essa linha, chega-se à atual Constituição Brasileira de 

1988,que trouxe um rol de proteção, dentre eles, o direito à liberdade de 

pensamento e expressão, conforme estabelecido no Art. 5°, IV. Ela proíbe toda 

e qualquer censura, admitindo-se, no entanto, certas formas de controle no que 

diz respeito, à livre expressão artística veiculada à comunicação social ou 

pública, já que, neste caso, há o poder de atingir uma "massa" de pessoas 

indeterminadas (Art. 221, I; II; III e IV). Quando se tratar de espetáculos e 

diversões públicas, deverá o Poder Público especificar faixas etárias 
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adequadas a cada apresentação, ficando resguardado o direito da família ou 

qualquer pessoa de proteger-se de conteúdo ofensivo aos valores éticos, à 

moral e aos bons costumes. 

A liberdade de expressão é também um direito consagrado 

mundialmente como essencial à realização dos direitos humanos. De acordo 

com o Art. 19, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de 
expressão, este direito implica a liberdade de manter as suas 
próprias opiniões sem interferência e de procurar, receber e 
difundir informações e ideias por qualquer meio de expressão 
independentemente das fronteiras. 

 

 É importante destacar que, dentre as acepções da liberdade de 

expressão, está a liberdade de opinião como a mais fundamental liberdade do 

ser humano, por ser através dela que se exterioriza o pensamento. 

Ao descrever a Liberdade de Expressão e a Liberdade de Opinião, a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem também engloba o Direito de 

Informação: 

 

 Art. 37, n. 1: Todos têm o direito de exprimir e divulgar 
livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por 
qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se 
informar e de ser informado, sem impedimentos nem 
discriminações. 
 
 

O mesmo ocorre na Constituição Brasileira de 1988: 

 

Art 5°: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantido-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
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 cesura ou 
licença; 
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Como se observa, a CF representa um divisor de águas no que diz 

respeito à liberdade de expressão, ao garantir sua proteção, evitando assim, 

qualquer forma de repressão. Desse modo, cada indivíduo, para a realização 

de sua personalidade, tem o direito de exprimir e divulgar, por exemplo, o que 

pensa sobresuas visões políticas e suas convicções religiosas, pois esta 

liberdade é considerada comosendo um direito fundamental.  

De acordo com Alexandre de Moraes: 

 

 A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos 
essenciais de uma sociedade democrática e compreende não 
somente as informações consideradas como inofensivas, 
indiferentes ou favoráveis, mas também aquelas que possam 
causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a 
Democracia somente existe a partir da consagração do 
pluralismo de ideias e pensamentos, da tolerância de opiniões 
e do espírito aberto ao diálogo(MORAES, 2007, p. 111). 

 

Desta forma, a relevância do direito à liberdade de expressão não se 

limita a ter opiniões, mas sim na possibilidade de externá-la, de poder 

manifestá-la. Isso porque somente quando o pensamento é difundido, 

exteriorizado por meio de palavras ou escritos é que de fato passa a ter 

importância para o direito, possibilitando assim, que tal liberdade, reconhecida 

como direito fundamental, garanta também ao cidadão o direito de ser 

informado e de ter acesso a outras opiniões sobre assuntosde seu interesse. 

Não somente o artigo 5°, IX da CF protege a liberdade de expressão, 

mas o legislador constituinte, tratoudeste assunto, ao regulamentar a liberdade 

de comunicação social,demonstrando que independe de controle prévio para 

sua veiculação.Porem, isso  não significa, que a liberdade de comunicação seja 

irrestrita e que não tenha que guardar o respeito com os demais direitos 

consagrados no texto constitucional,conforme se observa no art. 220: 

 

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 . 
§ 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. 
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Para Moraes, 

 

O que se pretende proteger neste novo artigo é o meio pelo 
qual o direito individual constitucionalmente garantido será 
difundido, por intermédio dos méis de comunicação de massa. 
Essas normas, apesar de não se confundirem, completam-se, 
pois a liberdade de comunicação social refere-se aos meios 
específicos de comunicação(MORAES, 2007, p. 126). 
 
 

Por todo exposto, compreende-se que a liberdade de expressão é um 

direito fundamental, de tal importância, que não somente o direito interno 

cuidou de discipliná-la, como também o direito internacional. Tanto é assim que 

a Declaração Universal dos direitos humanos também estabelece tal proteção.  

 

1.5 Um paralelo entre a liberdade de expressão e informação e o direito do 

autor 

 

A liberdade de expressão, enquanto forma de manifestação de 

pensamento, é entendida por Manuel Gonçalves, como ―uma das mais 

principais de todas as liberdades humanas por ser a palavra uma das 

características fundamentais do homem, o meio que ele transmite e recebe as 

lições da civilização‖ (GONÇALVES, 2003, p. 295). 

Sendo considerada como uma liberdade pública, significa ter por parte 

do Estado a efetiva proteção, conforme garante o art.5°,caput da CF: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
(...).  
 
 

Deve-se compreender que estamos inseridos em uma realidade que 

ainda carece de suporte jurídico para reger situações que crescem a cada 

momento em torno dos avanços dos meios e técnicas de comunicação e 

veiculação das informações. 

Conforme destaca Nehemias Gueiros Jr. 
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Apesar do desenvolvimento legislativo anterior, no campo 
autoral, foi o advento da tecnologia, e sua vertiginosa 
evolução no século XX, que gerou as complexas estruturas 
do atual ordenamento jurídico mundial sobre a matéria 
(...)é hercúlea a tarefa dos legisladores, dos advogados e 
dos profissionais de Direito, na tentativa de se manterem 
atualizados e criarem novos mecanismos jurídicos de 
proteção aos criadores intelectuais. Tentativa penosa e 
extenuante, pois o Direito sempre foi conduzido pelo 
avanço da técnica e a tecnologia sempre precedeu as 
mudanças legislativas na história consagrando os 
princípios consuetudinários de sua própria 
existência(GUEIROS JR., 1999, p.247). 
 

 

Destarte, constitui um grande desafio para o legislador a busca de novos 

instrumentos que possam garantir a utilização da obra intelectual e da imagem 

das pessoas, criando meios de compatibilizar esse avanço digital,assim como 

dos meios de comunicação e o acesso à informação, com a correta 

preservação dos direitos. 

O direito de acesso à informação, previsto na Constituição Federal de 

1988, é considerado também como um direito fundamental. É fato que, ao 

veicular qualquer informação, deve-se ter cuidado com o limite imposto, para 

que em decorrência de um benefício da coletividade, a imagem das pessoas 

não sejaviolada. 

O Pacto San Jose da Costa Rica (1969), em seu Decreto n. 

678,estabelece que: 

 

artigo 13: Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento 
e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de 
buscar, receber e difundir informações e ideias de toda 
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por 
escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer 
outro processo de sua escolha.  

 

Percebe-se, portanto, que não se trata apenas de um direito individual, 

mas de um direito coletivo, em que, de um lado há a possibilidade de se 

expressar livremente o pensamento e, de outro, o de receber as informações 

da expressão do pensamento de outrem. 

Claudio Luiz Buenos alienta que: 
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Esse direito de informação ou de ser informado, então, antes 
concebido como um direito individual, decorrente da liberdade 
de manifestação e expressão do pensamento, modernamente 
vem sendo entendido como dotado de forte componente e 
interesse coletivos, a que corresponde, na realidade, um direito 

coletivo à informação(BUENO, 2008, p.49). 
 

Esse raciocínio é complementado por Alexandre de Moraes, ao afirmar 

que 

 

O direito de receber informações verdadeiras é um direito de 
liberdade e caracteriza-se essencialmente por estar dirigido a 
todos os cidadãos, independente de raça, credo ou convicção 
político-filosófica, com a finalidade de fornecimentode subsídios 
para formação de convicções relativas a assuntos 
políticos(MORAES, 2007, p.164). 
 
 

O autor acrescenta ainda que: 

 

A proteção constitucional às informações verdadeiras também 
engloba aquelas eventualmente errôneas ou não comprovadas 
em juízo, desde que não tenha havido comprovada negligência 
ou má-fé por parte do informador.A Constituição Federal não 
protege as informações levianamente não verificadas ou 
astuciosas e propositadamente errôneas, transmitidas com 
total desrespeito à verdade, pois as liberdades públicas não 
podem prestar-se à tutela de condutas ilícitas(Idem). 
 
 

Ressalta-se, pois a importância dada para o direito de ser informado. A 

doutrina brasileira costuma explicar que esses direitos já estão, de certa forma, 

contidos na liberdade de expressão. Observa-se portanto que de fato, há uma 

interligação entre estes. 

Vale acrescentar que os fundamentos do direito à liberdade de 

expressão são também aplicáveis ao direito à liberdade de informação, bem 

como à proteção jurídica dada aos conteúdos de ambos, como estão previstos 

no texto constitucional. 

Para um melhor entendimento, importante destacar,ainda,outro 

posicionamento,analisandoa distinção entre liberdade de expressão e 

informação feita por Alessandra Helena Neves: 
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A primeira está relacionada com a prerrogativa de manifestar 
idéias, opiniões, valores pessoais, enquanto, a segunda, 
sugere a comunicação e o recebimento de informações, por 
quaisquer meios idôneos a transmitir conhecimento(NEVES, 
2011, p.188). 

 

Ao tratar da liberdade de expressãoe informação é necessário 

analisaro estudo da função social do direito do autor.No Brasil, a Lei n. 

9.610/98 regulamenta o direito do autor. De acordo com a análise da 

legislação, o direito do autor está alicerçado em um duplo conteúdo: moral e 

patrimonial. A Lei 9.610/98, art. 24 indica quais são os direitos morais do autor:  

 

Art.24. São direitos morais do autor: I- o de reivindicar, a 
qualquer tempo, a autoria da obra; II- o de ter seu nome, 
pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado, 
como sendo o do autor, na utilização de sua obra; III- o de 
conservar a obra inédita; IV- o de assegurar a integridade da 
obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à pratica de atos 
que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como 
autor, em sua reputação ou honra; V- o de modificar a obra, 
antes ou depois de utilizada; VI- o de retirar de circulação a 
obra ou de suspender qualquer forma de utilização já 
autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem 
afronta à sua reputação e imagem; VII- o de ter acesso a 
exemplar único e raro da obra, quando se encontre 
legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de 
processo fotográfico ou assemelhado, ou audiovisual, 
preservar sua memória, de forma que cause o menor 
inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será 
indenizado de qualquer dano ou prejuízo que lhe seja causado. 

 

O patrimonial diz respeito ao direito do autor seguir os elementos que 

caracterizam o direito de propriedade, qual seja: usar, gozar, fruir e dispor. 

Nesse sentido, o artigo 28 da Lei n.º 9.610/98 estabelece que ―cabe ao autor o 

direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica‖. 

Do mesmo, modo a Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXVII determina 

que ―aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou 

reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei 

fixar‖. Portanto, muito embora o direito de autor não seja um direito de 

propriedade, goza de algumas prerrogativas pertinentes. 

Segundo Neves, 
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Assim, o titular do direito do autor, bem como o titular da 
propriedade, poderá ser privado do conteúdo material inerente 
à sua obra intelectual, em virtude da função que deve cumprir, 
em respeito ao interesse da sociedade, que seria a finalidade 
para o caso em destaque.Repise-se que a constrição terá por 
objeto apenas o direito patrimonial do autor, mantidas as 
prerrogativas inerentes ao direito moral(NEVES, 2011, p.196). 
 

Observa-se pois, que assim como a liberdade de expressão e o direito 

de informação - informar e ser informado - o direito de autor, em nosso 

ordenamento jurídico, composto de regras e princípios que devem ser 

seguidos, também precisa ser levado em consideração, e diante do caso 

concreto, para solução de possíveis conflitos, o aplicador do direito deverá 

pautar pela ponderaração, visto que tal direito como os demais é considerado 

como um direito fundamental. 
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2 DIREITO DE IMAGEM 

 

A imagem é um dos atributos da pessoa humana que integra o rol 

exemplificativo dos direitos personalíssimos e que tem demonstrado a 

importância de sua proteção de acordo com o princípio Constitucional da 

dignidade humana. 

 

2.1 Noções Gerais 

 

A preocupação com a imagem não é algo recente, visto que, nos 

tempos antigos, a imagem era captada por meio de retratos pintados, 

desenhados ou esculturas, em que, mesmo de forma inconsciente, já se tinha o 

interesse de deixar para a posteridade. Porém, antes da invenção da fotografia, 

em 1829, na França, não havia ainda a preocupação com a proteção jurídica, 

visto que, a reprodução era algo praticamente impossível. 

Sobre o assunto, de acordo com Neves, 

 

Na maioria esmagadora dos casos existia permissão do 
retratado, o que não gerava qualquer tipo de polêmica. Para 
que pudesse ser retratada, a pessoa passava horas e horas 
diante do artista para realização da obra. Raros, portanto, são 
os casos de captação de imagem sem o consentimento do 
retratado(NEVES apud ARAUJO, 2011, p. 148). 
 
 

Estudos mostram, que o direito à imagem começa a ser visto com mais 

atenção a partir do desenvolvimento tecnológico que ocorreu no século XX. 

Neste sentido, enfatiza Neves: 

 

A imagem passou a ser objeto de ameaças constantes por 
parte de teleobjetivos de grande polêmica e transmissão via 
satélite, pelas quais é lançada em todos os televisores do 
mundo, em questão de segundos, sofrendo uma multiplicação 
que escapava às previsões dos principais estudiosos do final 
do século passado(NEVES apud ARAUJO, 2011,p. 149). 
 
 

No Brasil, o caso da Miss Brasil de 1922, a Rainha da Beleza Zezé 

Leone, foi oprecursor da decisão do juiz Octávio Kelly, da 2ª Vara Cível do Rio 
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de Janeiro (1928),que marcou a proteção ao direito à imagem,quando a 

imagem da moça foi usada indevidamente para a produção de um filme. 

O primeiro texto legal a versar sobre o direito à imagem no Brasil, 

mesmo que ligado indiretamente ao direito autoral, foi o art.666,X, do Código 

Civil de 1916, que assim descrevia: 

 

Art.666: Não se considera ofensa aos direitos de autor: 
X - a reprodução de retratos ou bustos de encomenda 
particular, quando feita pelo proprietário dos objetos 
encomendados. A pessoa representada e seus sucessores 
imediatos podem opor-se à reprodução ou pública exposição 
do retrato ou busto. 
 
 

Na lição de Maria Helena Diniz: 
 
 Direito à imagem é o de ninguém ver sua efígie exposta em 

públicoou mercantilizada sem seu consenso e o de não ter sua 
personalidade alterada material ou intelectualmente, causando 
dano à sua reputação. Abrange o direito à própria imagem; o 
uso ou à difusão da imagem; à imagem das coisas próprias e à 
imagem em coisas ou em publicações; de obter imagem ou de 
consentir em sua captação por qualquer meio 
tecnológico(DINIZ, 2010, p.126). 

 
 

Com o avanço e a evolução das novas tecnologias, a captação de 

imagem tornou-se cada vez mais acelerada e instantânea, trazendo para o 

meio jurídico, uma necessidade de novas regulamentações sobre o instituto ora 

examinado. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, surge a proteção à 

imagem do cidadão, que evidencia a importância dada pelo ordenamento 

jurídico brasileiro à tutela integral ao indivíduo, seguindo o viés do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

 

2.2 Conceito 

 

Etimologicamente, a palavra imagem deriva do latim imago, que 

significa a reprodução artística de pessoa, coisa ou ser objeto de culto ou 

veneração, obtida por vários processos de pintura, escultura, desenho 

fotografia, televisão, etc. Nesse sentido, Gagliano(2014, p.223), discorrendo 
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sobre o tema, salienta que ―a imagem constitui a expressão exterior sensível da 

individualidade humana, digna de proteção jurídica‖. 

Neves(apud Jabur) situa a imagem como: 

 

 Uma forma de identificação da pessoa, a partir de seus traços 
físicos, fisionômicos ou plásticos. Pode ser também 
considerada através de outras manifestações humanas, como 
a voz e sinais distintivos. Ao contrário do que infunde a 
semântica da palavra, a imagem não é limitada ao aspecto 
visual ou físico do ser humano. Múltiplas formas a retratam, 
além-reprodução de sua aparência, através de foto ou retrato 
que contenha seu semblante(NEVES apud JABUR, 
2011p.152). 
 
 

É importante destacar que modernamente se entende que a imagem, 

como já conceituada anteriormente, não se limita àrepresentação física de uma 

pessoa; seguindo, pois, o entendimento de Alessandra Helena Neves (2011, p. 

154), podemos retirar do ―conceito de imagem,do texto da Constituição Federal  

de 1988, duas espécies de imagem. Qual seja: a imagem-retrato, a imagem-

atributo‖. Assim, a imagem-retrato(Art.5°,X CF)está ligada ao projeção visual de 

uma pessoa, ou seja, a  características decorrentes de sua expressão física.  

 

O direito à imagem é considerado bem inviolável que está 
diretamente voltado à defesa da figura humana, isto é, no 
direito de impedir que alguém utilize indevidamente a imagem 
de uma pessoa, sem o seu prévio consentimento. Este uso 
indevido pode decorrer do uso de uma fotografia, ou da 
exposição da imagem de uma pessoa, como em um filme ou 
comercial, por exemplo(GUERRA, 2004, p.64). 

 

 

Observa-se entãoque, para se usar a imagem de uma determinada 

pessoa, é necessário o consentimento da mesma e, ainda que exista um 

contrato, a imagem somente poderá ser utilizada dentro dos limites 

estabelecidos, sob pena de ter que reparar o dano causado, se for 

necessário.Porem,deve-se entender, ainda dentro do contexto,queo legislador 

constituinte, procurou no  artigo 220 § 1° da Constituição Federal esclarecer da 

seguinte maneira sobre a livre manifestação de pensamento, criação, 

expressão e informação: 
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Art.220- A manifestação do pensamento, a criação, a 
expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 
veiculo não sofrerão qualquer restrição, observado o dispositivo 
nesta Constituição. 
§ 1°- Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir 
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em 
qualquer veículo de comunicação social. 

 

 Por outro lado, a imagem-atributo (Art.5°,V CF) constitui o reflexo do 

indivíduo no meio social em que está inserido. Neves (apud Maria Helena 

Diniz, 2011,p.158) considera imagem ou atributo como ―o conjunto de 

caracteres ou qualidades cultivadas pela pessoa, reconhecidos socialmente 

(CF,art.5°,V), como habilidades, competência, lealdade, pontualidade,etc‖. 

Dessa forma, diferentemente dos caracteres físicos ligados à imagem-retrato, 

ao se falar de imagem-atributo, o que se busca é a projeção do indivíduo 

perante a sociedade, a saber, se é bom profissional, bom amigo, se é ou não 

uma pessoa organizada, ou seja, de que forma se destaca em relação a 

virtudes e defeitos no meio social. 

Como exemplo de medida protetiva à imagem-atributo, tem-se o caso da 

apresentadora Xuxa Meneguel, conforme se segue: 

 

[...] Xuxa ajuizou uma medida cautela [sic], a fim de proibir a 
comercialização das fitas de vídeo do filme Amor, Estranho 
Amor, no qual a mesma protagonizou cenas de caráter erótico. 
Naquela ocasião, o tribunal de justiça do Estado do Rio de 
Janeiro, no voto do Des. Thiago Ribas Filho, assim descreveu 
a situação dos autos do processo: "Após o lançamento da fita 
(no cinema), ocorrido em 1982, a 2.a autora (Xuxa) se projetou, 
nacional e internacionalmente, com programas infantis na 
televisão, criando uma imagem que muito justamente não quer 
ver atingida, cuja vulgarização atingiria não só ela própria como 
as crianças que são o seu público, ao qual se apresenta como 
símbolo da liberdade infantil, de bons hábitos e costumes, e da 
responsabilidade das pessoas(SOUZA, 2006, p.151)2. 
 

 
Observa-se, pelos conceitos citados, que a imagem-retrato e a 

imagem-atributo, apesar de estarem ligados a um mesmo direito, são citados 

em textos diferentes da Carta Constitucional, o que possibilita no caso concreto 

                                                           
2
(Apelação Cível n.o 1999.001.03818, Rel. Des.Thiago Ribas Filho apud SOUZA, Carlos 

Affonso Pereira, op. cit., p.51). DUARTE, Fernanda et al. (Coord). Os direitos à honra e à 
imagem pelo Supremo Tribunal Federal. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
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serem identificados de forma independente e na verificação de eventual 

violação, uma reparação integral dos danos. 

 

2.3 Teorias acerca do Direito à Imagem 
 
 

No intuito de fundamentar a proteção ao direito à imagem, será feita 

uma breve análise das teorias desenvolvidas acerca deste assunto, que muito 

embora já tenha evoluído, ainda necessita de adaptação às novas realidades. 

 

2.3.1 Teoria Negativista 

 
 

De acordo com a doutrina, a corrente negativista repudiava a existência 

do direito a imagem, pois, de acordo com Fachin, ―entendia-se, até o século 

passado, que a imagem da pessoa não era merecedora de proteção 

jurídica‖(FACHIN, 1999, p. 58).  

Tal teoria, ,no entanto, não encontra respaldo nos dias atuais, uma vez 

que, com a evolução dos meios de comunicação e das tecnologias,a ciência 

jurídica evoluiu, e consequentemente houve um despertamento por parte do 

legisladore do operador do direito, no  interesse pela regulamentação da 

proteção a imagem. 

 

2.3.2 Teorias Afirmativas 
 
 

De acordo com as correntes que afirmam a existência do direito à 

imagem, o mesmo só encontra proteção tendo em vista a existência de um 

outro direito, como por exemplo,ahonra, aintimidade, odireitoautoral, a 

liberdade, etc. Tais teorias, contribuíram bastante para o progresso em defesa 

do direito à imagem, diferentemente da teoria negativista, que simplesmente 

negava a existência desse. Contudo, a crítica às teorias afirmativas é no 

sentido de que o ordenamento jurídico estaria protegendo outros direitos e não 

o direito à imagem propriamente dito. Por meio dessas teorias, entende-se que, 

ao violar a imagem de um determinado indivíduo, o que na realidade está 

sendo violado é a sua honra, sua liberdade, sua privacidade, etc. 
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Em seguida, relacionaremos apenas quatro das teorias vinculadas ao 

direito à imagem, visto que são as pertinentes ao tema deste trabalho. 

 

2.3.2.1 Direito à imagem vinculado ao Direito à honra 

 

Para esta teoria, admite-se a proteção a imagem desde que a violação 

da imagem de uma pessoa também causasse um dano à sua honra. 

Como bem destaca Luiz Alberto David Araújo: 

 
Essa posição serviu de base para que os tribunais alemães, 
franceses enorte-americanos justificassem a proteção da 
imagem. A título de exemplo, um periódico publicou uma 
fotografia representando, sem indicar nomes,um casal X, 
diante da Torre de Pisa. O marido estava com seu calção e 
amulher com um maiô. Os comentários que acompanhavam a 
foto e outrasdo mesmo gênero acentuaram a incorreção dos 
trajes do casal para asituação. A Corte de Paris reconheceu o 
direito à indenização, por violaçãoda honra através da 
imagem(ARAÙJO, 1996, p.33). 
 
 

  Gilberto Haddad Jabur ressalta que a 
 

 
imagem ou retrato, imagem ou traços fisionômicos, ou 
plásticos, não atraem nem atingem a honra, sempre e 
exclusivamente (...) posso ter meu retrato divulgado sem 
violação da minha reputação, e  mesmo assim não querer vê-lo 
difundido. Isso é absolutamente natural e legítimo. A honra é, 
aí, acessório prescindível à vulneração da imagem. O alcance 
da honra só tenderia a potencializar a extensão da lesão e 
majorar o detrimento da vítima(JABUR, 2000, p.127). 
 
 

No mesmo sentido, leciona Maria Helena Diniz: 
 
 

Deveras, pode-se ofender a imagem sem atingir a intimidade 
ou a honra.A imagem é a individualização figurativa da pessoa, 
autorizando qualquer oposição contra adulteração de 
identidade pessoal, divulgação indevida e vulgar indiscrição, 
gerando o dever de reparar o dano moral e patrimonial que 
advier desse ato(DINIZ, 2010, p. 127). 
 
 

Dentre os defensores desta teoria está Orlando Gomes, que, em seu 

projeto de Código Civil (1961) previa no art. 35: 
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Art. 35-A publicação, exposição ou a utilização nãoautorizada 
da imagem de uma pessoa podem ser proibidas a seu 
requerimento, sem prejuízo da indenização que couber. 
§ 1.o A proibição só se justifica se da reprodução resultar 
atentado à honra, à boa fama, à respeitabilidade da pessoa, ou 
se destinar a fins comerciais. 
 § 2. Os direitos relativos à reprodução da imagem podem ser 
exercidos pelo cônjuge ou pelos filhos, se estiver morta ou 
ausente a pessoa. 

 

Assim, de acordo com Neves (2011, p. 163),―por todos esses 

argumentos, não deve prosperar qualquer argumentação no sentido de que a 

imagem seria apenas uma representação do direito à honra e só nessas 

condições mereceria proteção‖.Yussef Said Cahali alude que,  

 

Em realidade, o direito à própria imagem, sem desvestir-se do 
caráter de exclusividade que lhe é inerente como direito da 
personalidade, mas em função da multiplicidade de formas 
como pode ser molestado em seus plúrimos aspectos, pode 
merecer proteção autônoma contra a simples utilização não 
consentida da simples imagem, como igualmente pode 
encontrar-se atrelada a outros valores como a reputação ou 
honrabilidade do retratado(CAHALI, 2000p. 549). 

 

Conforme vimos, nãohá correlação entre imagem-retrato e imagem 

atributo. Ambas são autônomas e independentes. Há, por exemplo, 

possibilidade de se ter a imagem-retrato utilizada indevidamente e, ao mesmo 

tempo, ter a imagem atributo valorizada. É o que ocorre com fotografia não 

autorizada exibida em revista, enaltecendo a pessoa pela participação em 

campanha beneficente. 

Todavia, não obstante haja essa autonomia e independência, pode 

ocorrer a hipótese de uma ofensa atingir as duas espécies, como, por exemplo, 

uma  montagem indevida de foto, exibindo uma pessoa consumindo bebida 

alcoólica, sendo ela de religião que proíbe tal ato. Ou ainda: exibição de foto de 

um esportista em jornal impresso, exatamente em página que destaca 

apreensão de produtos entorpecentes. 

É evidente, contudo, que existem casos onde a utilização indevida da 

imagem acaba trazendo consequências e lesões à honra do indivíduo. Isto não 

significa, porém, que tal circunstância pode tolher o indivíduo de proteger a sua 

imagem, independentemente de ferimento de qualquer outro objeto de 

proteção do ordenamento jurídico. 
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2.3.2.2 Direito à imagem vinculado ao Direito à intimidade 

 

Como a honra e a imagem, a intimidade encontra proteção no 

ordenamento jurídico brasileiro. Ela é considerada por alguns doutrinadores 

como sinônimo de vida privada, porém, podemos observar que se trata de um 

direito autônomo.Sobre o assunto, dispõe o art. 21 do Código Civil que ―a vida 

privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 

adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar o ato 

contrário a esta norma‖. 

Nesse sentido, vale transcrever o posicionamento de Alessandra 

Helena Neves: 

 

A distinção entre intimidade e vida privada pauta-se pelo 
aspecto de que a segunda teria um duplo sentido, ora amplo, 
ora mais restrito.No sentido mais amplo, equivale ao termo vida 
privada; no sentido restrito, a intimidade significa uma das 
esferas da vida privada- a mais central(NEVES, 2011, p.165). 
 
 

Assim, o art.20 do Código Civil,em consonância com o artigo 5°, X, da 

CF, que expressamente descreve a inviolabilidade da vida íntima e da vida 

privada, assegura ao ofendido a possibilidade de pleitear que cesse o ato 

abusivo ou ilegal,e, caso o dano já tenha ocorrido, a garantia do ―direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação‖.São 

vários os elementos ligados à ideia de intimidade: o lar, a família e a 

correspondência são os mais comuns. 

Segundo Gagliano, 

 

O elemento fundamental do direito à intimidade, manifestação 
primordial do direito à vida privada, é a exigibilidade de respeito 
ao isolamento de cada ser humano, que não pretende que 
certos aspectos de sua vida cheguem ao conhecimento de 
terceiros.Em outras palavras, é o direito de estar 
só(GAGLIANO, 2014, p.220). 
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Desta forma, a doutrina que defende o direito à imagem vinculada ao 

direito à intimidade se pauta na tese de que a imagem estaria inserida na 

proteção da intimidade do indivíduo. 

Nesse sentido, Sidney Cesar Silva Guerra exemplifica: 

 

Imaginem agora, hipoteticamente, que uma pessoa qualquer 
tenha permitido utilizar a sua fotografia, tirada no aconchego de 
seu lar, por uma empresa interessada em divulgar um 
determinado produto, mediante contrato.Posteriormente, esta 
empresa vende as fotos para uma outra empresa, que faz a 
divulgação da foto da pessoa. Há possibilidade de se falar no 
direito à intimidade ou vida privada? Óbvio que não, porque a 
pessoa permitiu expressamente a fotografia em seu lar. 
Entretanto, o direito à imagem foi violado no segundo caso, já 
que não houve consentimento para tal(GUERRA, 2004, p.61). 
 

 

É comum, no entanto, que uma vez violado o direito à imagem de uma 

pessoa, seja violada também a sua intimidade. No entanto, grande parte da 

doutrina entende que, tendo em vista as características próprias de cada um 

desses direitos, percebe-se claramente que, de fato, são autônomos, conforme 

visto na legislação.Eportanto, pode haver invasão de todos eles ao mesmo 

tempo ou apenas de um deles. Vale ressaltar que não deve prevalecer o 

posicionamento que a violação ao direito à imagem estaria ligada à violação da 

intimidade.  

 

2.3.2.3 Direito à imagem vinculado ao direito à privacidade 

 

Se comparada com outros direitos, aprivacidade, reconhecida como 

direito autônomo, é teoria recente no ordenamento jurídico e, de acordo com 

René Ariel Dotti (1980, p.94-95 ), ―a sua elaboração inicia em fins do século 

XIX e se torna preocupação internacional após a revolução tecnológica do 

ocidente, especialmente sob as influências da 2ª Guerra Mundial‖. Dentre os 

doutrinadores modernos brasileiros, a questão do direito a imagem vinculada 

ao direito à privacidade também e discutida. Especialmente no que diz respeito 

à evolução do direito a privacidade, destaca-se o posicionamento de Anderson 

Schreiber, que assim esclarece: 
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Aponta-se como seu marco inicial o artigo The 
RighttoPrivacy,publicado em 1890 na Havard Law Review, 
revista jurídica da prestigiosa faculdade norte-americana.O 
artigo, escrito em coautoria pelos advogados Samuel Warren e 
Louis Brandeis, teria sido motivado pelo destaque exagerado, 
embora não difamatório, que os jornais de Boston reservavam 
à vida social da mulher de Samuel. Essa motivação explica o 
sentido essencialmente individualista que assumiu, no texto, o 
direito à privacidade, apresentado como um direito a ser 
deixado só(SCHREIBER, 2011,p.128). 
 
 

Assim, pela teoria ora analisada, a imagem apenas seria violada 

quando houvesse quebra do respeito à inviolabilidade da vida privada do 

indivíduo, sem sua aquiescência. Porém, apesar de haver confusão em 

determinados casos, quando, por exemplo, em uma mesma conduta 

ocorrerlesão à imagem e a privacidade, entende-se que se trata de diferentes 

direitos. Da mesma forma, já abordadopelas teorias anteriormente descritas, 

nem toda vez que se atinge a imagem de uma pessoa, sua privacidade 

também estará sendo atingida e vice-versa.Dessa forma, esta teoria, no 

entendimento da doutrina, não deve prosperar. 

 

2.3.2.4 Direito à imagem vinculado à liberdade 

 

Por esta teoria, a violação ao direito à imagem acarretaria uma violação 

também à liberdade do indivíduo, pois cabe a este decidir sobre a utilização 

ereprodução de sua imagem. Assim como as demais teorias, esta também não 

prevaleceu, pois imagem e liberdade são bens jurídicos distintos e autônomos 

no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

2.4. Autonomia do Direito à imagem 

 

Depois de terem sido analisadas as teorias que tentam vincular 

aimagem a outro bem jurídico,faz-se necessário abordar a imagem enquanto 

direito garantido e protegido pela Constituição Federal e pela lei 

infraconstitucional, o que reafirma a sua autonomia, desvinculando-a de 

qualquer outro direito. 
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Como afirmou Notaroberto Barbosa: 
 

Não cabe desprezar as teses até aqui estudadas: afinal, estas 
são as provas cabais de uma evolução de um direito recente 
como o da própria imagem.Entretanto, nos dias que correm, 
este direito ganhou contornos e características tais que não 
mais permitem seu enquadramento de forma simplista no 
âmbito de qualquer dos direitos da personalidade 
preexistentes, mas sim determinam o enquadramento da 
proteção jurídica da imagem como direito autônomo,merecedor 
de disciplina própria (BARBOSA, 1989, p.51). 
 

 

É fato que, com o desenvolvimento das tecnologias, o direito à imagem 

foi evoluindo e, consequentemente, necessitando de proteção própria, como os 

demais direitos, tornando-o cada vez mais autônomo. Admitir esta autonomia é 

reconhecer que, uma vez ameaçada ou havendo lesão à imagem, o 

ordenamento jurídico fundamenta a responsabilização contra aquele que tenha 

praticado tal ato. 

Alessandra Helena Neves pontua que: 

 

Portanto, podemos concluir como sua natureza jurídica a de 
um direito fundamental e da personalidade, totalmente 
autônomo e que recebe proteção especial da Constituição 
Federal, bem como do Código Civil vigente, desvinculado de 
qualquer outro instituto(NEVES, 2011, p.168). 
 
 

Nas palavras de Gilberto Haddad Jabur: 
 

 
O direito à própria imagem dota-se de plena autonomia, porque 
seus componentes, que se conformam por meio das projeções 
mecânicas ou plásticas e também da voz e dos gestos da 
pessoa, bem ainda da emanação de qualquer característico 
pessoal, não dependem doutros atributos personalíssimos 
(honra, privacidade, identidade etc.); manifestam-se 
independentemente(JABUR, 2003, p.39). 
 
 

Ainda sobre a questão, tem-se como ilustração a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça reconhecendo a autonomia do direito à imagem na 

polêmica que envolveu a Confederação Brasileira de Futebol contra a Editora 

Abril/SA,quando da publicação de um álbum de figurinhas, entendeu-se haver 

violação do direito a imagem. O caso tomou proporção e foi levado  que ficou 

assim ementado: 
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Direito à imagem. Direito de arena. Jogador de futebol. Álbum 
de figurinhas. O direito de arena que a lei atribui às entidades 
esportivas limita-se à fixação, transmissão e retransmissão do 
espetáculo desportivo público, mas não compreende o uso da 
imagem dos jogadores fora da situação específica do 
espetáculo, como na reprodução de fotografias para compor 
"álbum defigurinhas". Lei n. 5.989/73, artigo 100; Lei n. 
8.672/93.323. 
 

 

O caso, que rendeu uma ação judicial, tratava-se da não autorização 

do uso de imagem por parte de alguns atletas em álbum de figurinhas intitulado 

―Heróis do Tri‖.Após anos de discussão, o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

por unanimidade, reconhecendo a autonomia do direito à imagem e que os 

jogadores tinham razão. Na decisão relatada pelo então Ministro Ruy Rosado 

Aguiar, ficou assim decidido: 

 

Deixando de lado as teorias que procuram de algum modo 
vincular o direito à imagem a algum outro direito de natureza 
personalíssima como à intimidade, à honra, à privacidade, etc., 
a doutrina brasileira e a jurisprudência que lentamente se 
afirma nos tribunais é no sentido de atribuir-lhe caráter de um 
direito autônomo, incidente sobre um objeto específico, cuja 
disponibilidade é inteira do seu titular e cuja violação se 
concretiza com o simples uso não consentido ou autorizado, 
[...] Alegou-se a inexistência de prejuízo, indispensável para o 
reconhecimento da responsabilidade civil das demandas. 
Ocorre que o prejuízo está na própria violação, na utilização do 
bem que integra o patrimônio jurídico personalíssimo do titular. 
Só aí já está o dano moral. [...] A orientação aqui exposta está 
em harmonia como o que vem sendo decidido no Brasil, [...], o 
que permitiu que a persistência dessa orientação parece ser de 
molde a conduzir à formação de um costume na ordem jurídica 
brasileira. Hoje, tal direito tem suporte constitucional (artigo 5.o, 
incisos X, XI e XXVIII)3.  

 
 

A autonomia aqui defendida vem reconhecida de forma expressa no 

artigo 5° da Constituição da República, ao tratar do direito a liberdade, 

igualdade e propriedade, assegurando também a proteção a imagem nas 

atividades esportivas. 

                                                           
3
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. 46420-0-SP. Rel. Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar.Recorrentes: Confederação Brasileira de Futebol – CBF e Editora Abril S/A. Recorridos: 
Clodoaldo Tavares Santana e outros. Julgamento ocorrido em 12.09.1994. DJU, 05 dez. 1994. 
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Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
 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, ávida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por 
dano material, moral ou à imagem; 
XXVIII- São assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às 
participações individuais em obras coletivas e à reprodução da 
imagem e voz humana, inclusive nas atividades esportivas. 

 

 

Dessa forma, ante ao exposto no ordenamento jurídico e no texto 

constitucional, entendemos que há de se conferir a autonomia ao direito à 

imagem. 

 

2.5 Exercício do Direito à imagem  

 

Em uma sociedade onde a transmissão da informação ocorre,via de 

regra, em tempo real, qualquer pessoa está sujeita ater sua imagem exposta 

de forma indevida. Daí a necessidade de se criar instrumentos capazes de 

coibir tais práticas. 

 

2.5.1 Limites da autorização do Direito à imagem 

 

Por estar inserido entre os direitos da personalidade (tema que será 

abordado no próximo capítulo), o direito à imagem possui características 

próprias, tais como a da extrapatrimonialidade, revelando que muito embora na 

atualidade a imagem possua imensa utilização patrimonial, tal somente se dá 

de modo secundário e com reflexo ao interesse prevalecente que é o 

interessemoral enquanto proteção integral do ser humano, como consequência 

da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana.A 

extrapatrimonialidade, portanto diz respeito a não existência de um conteúdo 

patrimonial direto, o que na verdade não impedem de serem economicamente 

mensurados.Neste sentido, pode-se destacar os ensinamentos da renomada 
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doutrinadora de Direito CivilMaria Helena Diniz que ao tratar do tema assim se 

manifesta: 

 
Resguardar a dignidade humana, mediante sanções, que 
devem ser suscitadas pelo ofendido.Por tal razão prescreve o 
art.12, do Código Civil: ―Pode-se se exigir que cesse a 
ameaça,ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar 
perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em 
lei‖. Tais sanções devem ser aplicadas por meio de medidas 
cautelares que suspendam os atos que desrespeitam a 
integridade física, intelectual e moral, movendo-se, em seguida, 
uma ação que irá declarar ou negar a existência da lesão, que 
poderá ser cumulada com ação indenizatória de perdas e 
danos a fim de ressarcir danos morais e patrimoniais(DINIZ, 
2010, p.68). 
 
 

Em se tratando da imagem, considera-se como direito intransmissível, 

que por sua própria natureza não há como seremtransferidasjuridicamente 

àoutrem,as características plásticas da pessoa. 

Pablo Stolze corrobora esta visão ao pontuar que: 

 
Não se trata da transferência do direito em si, mas apenas da 
sua faculdade de uso. Essa cessão, realizada contratualmente, 
deverá respeitar a vontade do seu titular, e só poderá ser 
interpretada restritivamente. Assim, se uma atriz famosa 
autorizou a publicação de sua imagem em informe publicitário 
(cessão de uso), não se admitirá outra utilização (veiculação 
em outdoors ,por exemplo) sem a sua expressa aquiescência, 
sob pena de se responsabilizar civilmente o infrator(STOLZE, 
2014, p.197). 
 
 

Outra característica é sua indisponibilidade, significando que, mesmo 

por vontade do próprio indivíduo, não poderá mudar de titular e a sua violação 

é concretizada pelo uso não autorizado.Entendendo como regra geral a ser 

seguida, podendo apenas de forma excepcional,ser admitido a 

transmissibilidade.Este sem duvida tem sido o debate em torno de publicações 

de biografias e autorização para o uso de imagem, tema que sera debatido no 

ultimo capitulo do presente trabalho. De acordo com o ordenamento jurídico 

brasileiro, faz-se necessário o consentimento do seu titular,sob pena de ser 

responsabilizar civilmente o infrator. 

Conforme descrito no artigo 20 do Código Civil de 2002: 
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Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a 
boa fama ou a responsabilidade, ou se se destinarem a fins 
comerciais. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou ausente, são 
partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 
ascendentes ou os descendentes. 
 
 

O Enunciado nº 279 das Jornadas de Direito Civil do Conselho4 da 

Justiça Federal, ao comentar o referido artigo do Código Civil, estabelece que: 

 

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. 
 
 

Contudo, muito embora sejam reconhecidas tais características, sua 

exploração econômica tem se tornado cada vez mais comum nos dias atuais e 

ainda mais pelo fato de se admitir a autorização tácita. 

Sobre o assunto, salienta Anderson Schreiberque: 

 

Não quer isso significar, por óbvio, que o direito à imagem se 
apresente como um direito absoluto. Em algumas situações, 
admite-se a divulgação não autorizada da imagem alheia, 
como resultado da ponderação entre a proteção à imagem e 
outros interesses de ordem também constitucional, 
especialmente a liberdade de informação e a liberdade de 
expressão intelectual, artística ou científica. Além disso, há 
casos em que, embora não se tenha o consentimento expresso 
do retratado, uma autorização tácita pode ser 

identificada(SCHREIBER, 2011,p.102). 
 
 

É interessante destacar, também, a limitação imposta ao direito à 

imagem quando se trata de pessoas públicas e notórias. Tais pessoas não 

                                                           
4
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Enunciados das Jornadas de Direito Civil. Disponível 

em <www.cjf.jus.br/revista/enunciados/enunciados.htm>. Acesso em 01 março 2011. 
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podem evitar que sua imagem seja publicada e envolvida em assunto de 

interesse ao público, ainda que sem a sua autorização. Se enquadram nesta 

condição de exceção de dispensa de consentimento aquelas que exercem 

cargos públicos ou pessoas famosas, excetuando-seimagens que não se 

refiram à vida privada, obedecendo tão somente ao fim de satisfazer as 

verdades das informações. 

David de Araújoleciona acerca das figuras públicas: 

 

São indivíduos que, em razão do ângulo artístico, político, 
esportivo ou por qualquer outro motivo, projetam a sua 
personalidade para além das barreiras individuais, passando a 
ser objeto de interesse público, interesse de toda a 
comunidade. São pessoas que são notícia dos jornais, das 
revistas especializadas, dasreportagens. Seria insensato 
imaginar que determinado jogador de futebol, no Brasil, se 
insurgisse contra a publicação de sua fotografia, em jornal de 
grande circulação, quando marcou o gol da vitória para seu 
clube, em partida de final de campeonato(ARAÚJO, 1996p.97). 

 

 
Outro ponto polêmico ocorre quando determinada pessoa se encontra 

em lugar público e sua imagem é captada e posteriormente reproduzida. Caso 

ela não seja o centro da notícia, entende-se que não haverá lesão ao direito. 

Subtende-se que por estar em lugar público, houve uma autorização implícita 

do sujeito. Conforme ensina Davi Araújo, de forma oportuna sobre o tema ora 

desenvolvido, ocorre que: 

 

Por estar em lugar público e estar dentro de um quadro que 
integra a notícia, não pode insurgir-se contra a publicação de 
sua imagem. Imaginemos a hipótese de uma pessoa que 
caminha pela praia, sem qualquer preocupação, numa manhã 
ensolarada. Sua foto, no dia seguinte, é veiculada pelos 
jornais, noticiando a volta do bom tempo, ausente nos últimos 
dias. O indivíduo, no caso, não foi o centro da notícia, nela 
aparecendo circunstancialmente, como centenas de outras 
pessoas que estavam (ou que poderiam estar) na praia 
naquele instante. Mas, imaginemos que a publicação da sua 
imagem, na notícia acima mencionada, causasse dano ao 
indivíduo. Poderia pretender uma reparação? A resposta é 
negativa, já que, ao permanecer em lugar público, o indivíduo, 
implicitamente, autorizou a veiculação de sua imagem, dentro 
do liame notícia-imagem(ARAÙJO, 1996, p.98). 
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Diferentemente do exemplo acima foi o caso emblemático envolvendo 

a atriz Juliana Paes, em setembro de 2006, que durante um comercial de 

produto de beleza, em São Paulo, num dado momento a referida atriz deu uma 

rodopiada e seu vestido levantou. A imagem da atriz foi captada por um 

fotógrafo que, ao chegar ao estúdio, ampliando a imagem, percebeu que havia 

captado uma imagem em que aparecia as partes íntimas. No outro dia, a foto 

foi publicada em um jornal, divulgada na internet e visualizada por todos. Note-

se que a atriz estava em lugar público e é uma pessoa pública, o que poderia 

caracterizar uma autorização tácita para a divulgação de sua imagem. Porém, 

existem alguns limites a serem observados, no que diz respeito ao direito à 

imagem: quando for necessário para a administração da justiça e quando for 

necessário para a manutenção da ordem pública. Tais limitações se encontram 

expressamente no Art.20 do Código Civil, que conforme observa Anderson 

Schreiber: 

 

Não se pode aqui incorrer no equívoco de examinar a matéria 
sob a ótica patrimonialista, enxergando a imagem captada 
como um bem que passa a integrar o patrimônio do captador. A 
imagem, repita-se, consiste em atributo da personalidade 
humana, cuja titularidade recai sempre sobre o retratado. Sua 
utilização por outrem representa excepcionalmente concessão 
da pessoa, sujeitando-se a controle permanente da ordem 
pública (SCHREIBER, 2011, p.116). 
 

 
Sobre a autorização do uso da imagem alheia tem-se a seguir algumas 

jurisprudências que fundamentam: 

 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
USO INDEVIDO DA IMAGEM DO AUTOR EM FOLDER. 
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. 

Em que pese não tenha sido autorizada a utilização da imagem 
do autor, para a configuração do dano moral indenizável não 
basta a publicação indevida da imagem. O uso indevido da 
imagem alheia ensejará dano moral "se a imagem foi utilizada 
de forma humilhante, vexatória, desrespeitosa, resultando dor, 
vergonha e sofrimento ao seu titular". O anúncio em questão 
não tem conteúdo vexatório, humilhante ou depreciativo, não 
havendo ofensa moral à demandante. Entendimento do STJ. 
DANO MATERIAL. USO INDEVIDO DE IMAGEM PARA FINS 
COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. É cabível a 
indenização pelo dano material advindo do uso gratuito da 
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imagem do apelante para fins comerciais. Hipótese no qual não 
restou comprovado nos autos que o demandante autorizou 
expressamente a utilização de sua imagem em anúncios de 
publicidade veiculados pela ré. Ônus da prova que competia ao 
réu. Exegese do art. 20 do CC. Precedentes jurisprudenciais. 
Indenização a título de dano material arbitrada em R$ 300,00 
tendo em vista o caráter didático da reprimenda, bem como a 
devida remuneração pelo uso da imagem do autor. NEGARAM 
PROVIMENTO AOS RECURSOS, POR MAIORIA5.  
 
CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR USO 
INDEVIDO DE IMAGEM. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA 
DE FOTO INTEGRANTE DE ENSAIO FOTOGRÁFICO 
CONTRATADO COM REVISTA ESPECIALIZADA. DANO 
MORAL. FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO. 
POSSIBILIDADE, IN CASU‖. 1. A redução do "quantum" 
indenizatório a título de dano moral é medida excepcional e 
sujeita a casos específicos em que for constatado abuso, tal 
como verificado no caso. 2. . In casu, tendo em vista o valor 
fixado no acórdão recorrido a título de indenização por dano 
moral em R$(cento e quarenta e três mil quatrocentos reais), 
em razão das particularidades do caso e à luz dos precedentes 
citados desta Corte Superior, impõe-se o ajuste da indenização 
aos parâmetros adotados por este Tribunal (R$ 70.000,00), de 
modo a garantir à lesado a justa reparação, contudo afastando-
se, pois, a possibilidade de enriquecimento indevido, corrigido 
monetariamente a partir desta decisão e dos juros moratórios 
nos termos da Súmula 57 desta Corte. 3. O direito à imagem 
ressalta duplo conteúdo, assegurando tanto o interesse moral 
quanto o interesse material do indivíduo em relação a ele6. 

 
 

Daí a importância de novamente considerar que, mesmo ocorrendo 

uma autorização tácita ou expressa, a publicação de uma imagem captada, 

pode ser impedida de circular, caso seja comprovado que a finalidade para a 

qual fora usada vai além do que se tenha efetivamente autorizado. 

 

2.5.2 Violação ao direito de imagem e aplicação das tutelas reparadora e 

preventiva 

 

                                                           
5
 Apelação Cível Nº 70062202023, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 26/11/2014. 
6
STJ, REsp. 267.529. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Doutrina: ―Direito à própria imagem‖.Silma 

Mendes Berti, Rio de Janeiro: Editora Del Rey, 1993, p. 36. Referente a: STJ - REsp: 764735 
RS 2005/0110506-4, Relator: Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO 
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), Data de Julgamento: 05/11/2009, T4 - 
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2010.  
 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10729559/artigo-20-da-lei-n-10406-de-10-de-janeiro-de-2002
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


45 
 

O uso sem o consentimento da imagem, salvo nos casos específicos, 

gera violação ao direito à imagem. Dessa forma, quando ocorre algum fato que 

possa causar tais danos, o ordenamento jurídico estabelece os mecanismos 

capazes de obrigar o violador a reparar ao titular os efeitos daí decorrentes. 

Aqui será analisada a tutela preventiva e a tutela repressiva, utilizadas como 

meio de proteger tal direito. Primeiramente,éimportantedefinir o significado de 

tutela, que de acordo com o vocábulo jurídico dePlácido e Silva, 

etimologicamente vem do latim tueri(proteger).Vulgarmente entende-se a 

proteção, a assistência instituída em benefício de alguém. 

Para Gagliano e Pamplona Filho,a proteção a tais direitos considerados 

como personalíssimos se dá nas seguintes formas: 

 
a) preventiva – principalmente por meio do ajuizamento de 
ação cautelar, ou ordinária com multa cominatória, objetivando 
evitar a concretização da ameaça de lesão ao direito da 
personalidade; e b) repressiva – por meio da imposição de 
sanção civil (pagamento de indenização) ou penal (persecução 
criminal) em caso de a lesão já haver se efetivado 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2014p.226). 
 

 

Carlos Alberto Bittar(1999,p.49), por sua vez, se manifesta de outra 

forma  ―a) cessação de práticas lesivas; b) apreensão de materiais oriundos 

dessas práticas; c) submissão do agente à cominação de pena; d) reparação 

de danos materiais e morais; e) perseguição criminal do agente‖.. 

No que diz respeito à tutela reparadora, como mecanismo de proteção 

à imagem, a forma determinada pelo ordenamento jurídico obriga ao causador 

do dano repará-lo,uma vez violado tal direito.A fundamentação legal para esta 

obrigação encontra-se nos artigos do Código Civil, que dispõe: 

 

Art.186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar 
dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.  

 
 

Além da tutela reparadora, tem-se ainda a tutela preventiva, cuja 

finalidade é fornecer ao titular do direito ameaçado, mecanismos que impeçam 

a ocorrência do dano ou que cessem seus efeitos. Para a doutrina, esta seria 
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uma forma mais eficaz de proteção à imagem. Para exemplificar, o renomado 

doutrinador FlávioTartuce assim descreve: 

 

Se uma empresa lança um álbum de figurinhas de um jogador 
de futebol, sem a devida autorização, caberá uma ação 
específica tanto para vedar novas veiculações quanto para 
retirar o material de circulação (obrigação de fazer e não 
fazer).Nessa ação, caberá a fixação de uma multa diária, ou de 
uma multa única, bem como a busca e apreensão dos 
álbuns(TARTUCE, 2013,p.93). 
 
 

Sobre o tema, pode-se citar ainda o julgado do STJ: 
 

 
DIREITO À IMAGEM. UTILIZAÇÃO COM FINS ECONÔMICOS 
SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. 
RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO STJ. 
SÚMULA 7. A divulgação de fotografia sem autorização não 
gera, por si só, o dever de indenizar. Para imputar o dever de 
compensar danos morais pelo uso indevido da imagem com 
fins lucrativos é necessário analisar as circunstâncias 
particulares que envolveram a captação e exposição da 
imagem (REsp 622.872/NANCY).- Não é necessária a 
demonstração do prejuízo. Tratando-se de direito à imagem, a 
obrigação de reparar decorre do próprio uso indevido do direito 
personalíssimo (REsp 267.529/SÁLVIO) .- Em recurso especial 
somente é possível revisar a indenização por danos morais 
quando o valor fixado nas instâncias locais for exageradamente 
alto, ou baixo, a ponto de maltratar o Art. 159 do Código 
Beviláqua. Fora desses casos, incide a Súmula 7, a impedir o 
conhecimento do recurso7. 

  

 Tal julgado contribuiu para gerar a Súmula 403 do STJ, cujo texto 

determina que ―Independente de prova do prejuízo a indenização pela 

publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou 

comerciais‖. Por fim, cumpre destacarmos o que as duas formas de proteção 

jurídica ao direito à imagem, a saber, repressiva e preventiva, encontram-se 

disciplinadas no artigo 12 do Código Civil, que prevê, expressamente: 

                                                           
7
Ag e Rg no Ag 735.529/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 28/11/2006, DJ 11/12/2006, p. 353)  
Disponível em: http://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21337801/apelacao-civel-ac-3989-
ms-2012003989-5-tjms/inteiro-teor-21337802. Acesso em: 20/11/2014. 

http://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21337801/apelacao-civel-ac-3989-ms-2012003989-5-tjms/inteiro-teor-21337802.%20Acesso
http://tj-ms.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21337801/apelacao-civel-ac-3989-ms-2012003989-5-tjms/inteiro-teor-21337802.%20Acesso
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Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a 
direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação 
para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge 
sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral 
até o quarto grau. 
 
 

Tal norma, que é a regra geral no que diz respeito aos direitos 

personalíssimos, pode ser utilizada de forma subsidiária nas hipóteses de 

violação ao direito de imagem. Diante do exposto, há de se reconhecer que no 

ordenamento jurídico, existem várias formas de se proteger o direito à imagem, 

quer de forma repressiva, com a obrigação de se reparar o dano, quer de forma 

preventiva, concedendo ao indivíduo que teve de alguma forma sua imagem 

violada ou ameaçada a possibilidade de que estas não se propaguem. Para 

tanto, existe a possibilidade por intermédio da aplicação da multa coercitiva ou 

por intermédio da imposição de qualquer medida necessária para que tal direito 

seja protegido efetivamente.  

 

2.6 Extinção do Direito à imagem 

 

Tal como ocorre com todos os direitos da personalidade,como regra 

geral, o direito à imagem inicia-se com o nascimento e extingue-se com a morte. 

Porém, pode ele se perpetuar com e entre os sucessores.Neste caso, conforme 

descrito no parágrafo único do artigo 20 do Código Civil, terão legitimidade para 

pleitear os direitos do de cujosdo cônjuge sobrevivente,companheiro, 

ascendente ou descente e na mesma linha; segue o disposto no artigo 12 

parágrafo único, que estabelece também como legitimados, além do cônjuge 

sobrevivente (entendendo aqui também o companheiro), qualquer parente na 

linha reta ou colateral. 

Muito embora o direito à imagem enquanto direito personalíssimo tenha 

a característica da intransmissibilidade,o que ocorre aqui é um exercício de 

direito não em nome do falecido, e sim, em nome do titular da ação, para 

autorizar ou não a publicação da imagem do de cujusou, em caso de violação a 

tal direito, pleitear a indenização pelos danos causados. 
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Sobre o assunto, pode ser citado o julgado envolvendo as filhas do 

brilhante jogador de futebol Garrincha.Segue a ementa: 

 

CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM E 
À HONRA DE PAI FALECIDO. Os direitos da personalidade, de 
que o direito à imagem é um deles, guardam como principal 
característica a sua intransmissibilidade. Nem por isso, 
contudo, deixa de merecer proteção a imagem e a honra de 
quem falece, como se fossem coisas de ninguém, porque elas 
permanecem perenemente lembradas nas memórias, como 
bens imortais que se prolongam para muito além da vida, 
estando até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí porque 
não se pode subtrair dos filhos o direito de defender a imagem 
e a honra de seu falecido pai, pois eles, em linha de 
normalidade, são os que mais se desvanecem com a exaltação 
feita à sua memória, como são os que mais se abatem e se 
deprimem por qualquer agressão que lhe possa trazer mácula. 
Ademais, a imagem de pessoa famosa projeta efeitos 
econômicos para além de sua morte, pelo que os seus 
sucessores passam a ter, por direito próprio, legitimidade para 
postularem indenização em juízo, seja por dano moral, seja por 
dano material. Primeiro recurso especial das autoras 
parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. 
Segundo recurso especial das autoras não conhecido. Recurso 
da ré conhecido pelo dissídio, mas improvido8.  
 
 

Sobre o assunto, observa David de Araújo: 

Já dissemos acima que o direito à imagem, como direito da 
personalidade, é intransmissível, pois se extingue com a morte 
do indivíduo, da mesma forma que aparece com o nascimento 
da pessoa. Surge, no entanto, com a morte, um direito dos 
herdeiros, distinto do originário, que cuida de proteger referidos 
parentes da veiculação a imagem do indivíduo morto. [...] 
Conclui-se, assim, que o direito em tela não é direito à própria 
imagem, mas, sim, direito dos herdeiros à honra, à intimidade, 
à vida privada, não à imagem. Este já se extinguiu com a morte 
do indivíduo. Neste caso, a imagem deixa de ser protegida 
diretamente, mas serve de suporte para proteção de outro 
direito. Não se pode, portanto, falar em direito à própria 
imagem de pessoa morta (ARAÚJO, 1996,p.87-88). 

 

Portanto, com a morte do sujeito extinguem-se todos os direitos da 

personalidade,incluindo-se neste rol o direito à imagem. Contudo, a utilização 

indevida eilícita da imagem do extinto legitimará os herdeiros previstos na 

                                                           
8
STJ, Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2006, T4 - 

QUARTA TURMA. 
Disponível em:http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7173288/recurso-especial-resp-521697-
rj-2003-0053354-3/inteiro-teor-12903408; Data de acesso: 20/11/2014 

http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7173288/recurso-especial-resp-521697-rj-2003-0053354-3/inteiro-teor-12903408;%20Data
http://stj.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7173288/recurso-especial-resp-521697-rj-2003-0053354-3/inteiro-teor-12903408;%20Data
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legislação (art. 20,parágrafo único c/c art. 12, parágrafo único do Código Civil) 

a impedir esta açãoilegítima, bem como a pleitear a respectiva indenização por 

danos morais e materiais,surgindo assim um direito novo e próprio dos 

legitimados, que não se confunde como direito à própria imagem do extinto. 

A crítica gira em torno também do direito à privacidade, quando o 

art.21do Código Civil determina em sua parte final, que ―o juiz, a requerimento 

do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer 

cessar ato contrário a esta norma‖. 

A esse respeito, comentou Schreiber afirma que: 

 
 
O termo interessado tem sido entendido, pela doutrina, como 
uma referência ao titular da privacidade ameaçada. Nada 
impede, contudo, que seja interpretado de modo mais 
extensivo, para abranger qualquer pessoa legitimamente 
interessada na defesa da privacidade daquele que já não mais 
pode fazê-lo, seja porque faleceu, seja porque encontra 
ausente, ou ainda por qualquer outra razão, definitiva ou 
transitória, que o juiz considere relevante à luz do caso 
concreto(SCHREIBER, 2011, p.148). 
 
 

Conforme o entendimento desse renomado doutrinador, ao tratar da 

privacidade, o legislador amplia o rol dos legitimados, diferenciando assim dos 

demais direitos da personalidade. 

Por fim, percebe-se que não há um rol único no Código Civil, levando 

ao estudioso do direito uma interpretação que considere meramente 

exemplificativo o que dispõe o parágrafo único do art. 12, o parágrafo único do 

artigo 20 e o art. 21 ora em comento. 
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3 DOS DIREITOS HUMANOS AOS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS 

 

Conforme dispõe o Título II da Constituição de 1988,sob o nome 

de―Dos Direitos e Garantias Fundamentais‖,a finalidade é abordar as formas de 

garantir uma convivência digna, com liberdade e dignidade a todos, 

independentemente de raça, credo ou origem; sem as quais nenhum ser 

humano teria condições de sobreviver. Dessesdireitos, que são descritos na 

Constituição Federal, sobrevêm outros estabelecidos no artigo 5°, assim como 

aqueles previstos entre os artigos 11 a 21 do Código Civil de 2002, que serão 

objeto de análise a partir deste momento. 

 

3.1 A expressão Dignidade Humana 

 

Antes de abordar os direitos considerados personalíssimos,interessante 

entender o termo dignidade humana, que  tornou-se a base de todo o sistema 

jurídico com o advento da Constituição de 1988,visto que, através dela, 

decorrem deveres concretos a serem tutelados por parte dos órgãos estatais. 

Como sucinta exposição histórica para compreensão do tema, podemos tomar 

como base a Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada em 

1948 pelas Nações Unidas, que em seu artigo 1° enunciava que: ―Todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.São dotados de razão e 

consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade‖.Do mesmo modo, a Constituição italiana de 1947já havia 

proclamado ―todos os cidadãos têm a mesma dignidade e são iguais perante a 

lei‖. 

No Brasil, foi a Constituição de 1988 consagra de forma expressa no seu 

artigo 1°,III,a dignidade humana como um dos fundamentos da República. 

Sobre oassunto, MariaCelinaBodin de Moraes(2009,p.84)comenta que ―da 

mesma forma que Kant estabelecera para a ordem moral, é na dignidade 

humana que a ordem jurídica (democrática) se apoia‖.Nas palavras de 

GustavoTepedino, 

 

Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como 
fundamento da República, associada ao objetivo fundamental 
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de erradicação da pobreza e da marginalização, e de redução 
das desigualdades sociais, juntamente com a previsão do § 2° 
do art. 5°, no sentido de não exclusão de quaisquer direitos e 
garantias, mesmo pelo texto maior, configuram uma verdadeira 
cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, 
tomada como valor máximo pelo ordenamento(TEPEDINO, 
2004, p.50). 
 

Para Alessandra Helena Neves: 

 

O conceito de dignidade humana carrega consigo uma carga 
de respeitabilidade e consideração, exigida por todo ser 
humano da sociedade para consigo, seja por meio do Poder 
Público ou pela atuação dos demais sujeitos que dela 
participam. É, portanto, aquilo que o indivíduo, no seu âmago, 
necessita para o desenvolvimento de uma vida 
respeitável(NEVES, 2011, p.29). 
 
 

Segundo Luiz Antônio Rizzato Nunes: 

 

A dignidade nasce com a pessoa. É-lhe inata. Inerente à sua 
existência. Mas acontece que nenhum indivíduo é isolado. Ele 
nasce, cresce e vive no meio social. E aí, nesse contexto, sua 
dignidade ganha (...) um acréscimo de dignidade. Ele nasce 
com integridade física e psíquica, mas chega um momento de 
seu desenvolvimento que seu pensamento tem de ser 
respeitado, suas ações e seu comportamento- isto é, sua 
liberdade-, sua imagem, sua intimidade, sua consciência- 
religiosa, científica, espiritualetc, tudo compõe sua 
dignidade(NUNES, 2000, p.49). 
 
 

Thiago Faria também comenta sobre dignidade humana nos seguintes 

termos: 

Não há como termos dignidade humana se não tivermos, 
desde o nosso nascimento com vida, a proteção de direitos 
mínimos. Não se fala aqui de direito de propriedade, mas, sim, 
de direitos semconteúdo econômico, que compõem a própria 
essência humana. Fala-se de direito à vida, direito à liberdade 
de ir e vir, direito à liberdade de pensamento e expressão, 
direito à honra, direito à intimidade, direito à privacidade, direito 
ao nome, direito ao próprio corpo, direito à saúde, entre outros 
(FARIA,2014, p. 46).  
 
 

Tais direitos considerados como mínimos e sem conteúdo 

econômico,segundo o autorsupramencionado, são os direitos da 

personalidade, pois todos que nascem com vida, de acordo com o art. 2°, 
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parágrafo único do CC, já adquirem personalidade jurídica e, 

consequentemente, os direitos que dela decorrem. Por isso, tendo como base 

a dignidade humana, devem ser considerados pelo legislador brasileiro como 

direitos da personalidade. 

 
3.2 Dos direitos humanos aos Direitos Fundamentais 

 

Inicialmente, ao falar de direitos humanos, é interessante entender a 

terminologia que,na doutrina,possui diversos entendimentos.Dentre eles, 

podem-se destacar: direitos do homem, direitos humanos, direitos 

fundamentais, direitos humanos fundamentais. Nas sociedades antigas, os 

direitos humanos praticamente eramignorados 

Na Idade Média, foi através do Cristianismo que surgiu oreconhecimento 

do conceito de dignidade humana. No entanto, os direitos eram reconhecidos 

apenas para alguns grupos e foi neste contexto que surge a Magna Carta de 

1215, outorgada pelo rei inglês João Sem-Terra aos barões e duques de seu 

território em que garantia uma série de direitos patrimoniais, hereditários e de 

liberdade. 

Neste delineamento histórico, muitos outros acontecimentos 

influenciaram no reconhecimento dos direitos humanos pelos Estados e, 

consequentemente, sua inserção nos ordenamentos jurídicos. 

Dentre estes acontecimentos, podem ser citados: em 1776, a 

Declaração americana, a Declaração francesa de 1789, a primeira e a segunda 

guerra mundial.Já no século XX, com o início do Estado liberal, os direitos 

humanos se concretizam com o advento da Declaração Universal de 1948, que 

é reiterada pela Declaração de Direitos Humanos de Viena, em 1993. 

Após este breve histórico sobre os direitos humanos, outro ponto a ser 

discutido trata-se da distinção entre as expressões direitos humanos e direitos 

fundamentais que são direitos com diferentes âmbitos de atuação.Os direitos 

humanos garantem a proteção da dignidade humana e a importância de 

analisarmos as duas expressões e que tanto uma quanto a outra tem como 

finalidade básica de proteger a pessoa humana. 

De acordo com Alessandra Helena Neves: 
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Direitos humanos são aqueles que precedem o sistema 
normativo, existindo pelo simples fato de existir o ser humano, 
mormente vivendo em sociedade; por outro lado, os direitos 
fundamentais seriam os humanos, positivados, inseridos nas 
Cartas Políticas dos Estados, vinculado a todos os membros 
daquela coletividade. 
Destacamos, a título de informação, o posicionamento que os 
diferencia tendo em vista o âmbito de reconhecimento: se 
positivados num documento de alcance internacional, seriam 
nomeados direitos humanos; já no plano interno, fazendo parte 
do texto constitucional dos Estados, levariam a denominação 
de direitos fundamentais (NEVES, 2011, p.37-38). 
 
 
 

3.3 Gerações dos direitos fundamentais 

 

Os direitos fundamentais entendidos como aqueles inseridos num 

sistema jurídicotiveramcomo grande influência o movimento iluminista do 

século XVIII e renascentista do século XIV, e por meioda Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948 se efetivaram. Nos tempos modernos, no 

meado do século XX, a Constituição de 1988, ao acompanhar este processo de 

reconhecimento dos direitos humanos, expressamente estabelece um rol de 

direitos e garantias fundamentais de grande relevância para todo o 

ordenamento jurídico brasileiro. Lembramos também que não somente a 

Constituição de 1988 o fez, mas as antigas Constituições também se 

dedicaram aos direitos fundamentais. 

A Constituição de Império de 1824 previa, em seu Título VIII, um 

extenso rol de direitos humanos fundamentais. Na Constituição de 1891, foi 

novamente repetido em seu Título III- Seção II a previsão da Declaração 

desses direitos fundamentais, onde podemos destacar o disposto no caput do 

artigo 72 a ―inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança 

individual e à propriedade‖. 

A Constituição de 1934 também dedica seu texto aos direitos e 

garantias individuais, repetindo, em seu art.113 e seus 38 incisos, o rol de 

direitos humanos fundamentais. Em seguida, a Constituição de 1937 prescreve 

em seu artigo 122 e seus 17 incisos, o extenso rol de direitos e garantias 

individuais. 
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A Constituição de 1946, além de preverum capítulo específico para os 

direitos e garantias individuais, estabeleceu em seu art.157 vários direitos 

sociais relativos aos trabalhadores e empregados. 

A Constituição de 1967, na mesma linha das anteriores, previa um 

capítulo de direitos e garantias individuais, bem como o artigo 158, que previa 

direitos sociais aos trabalhadores com a finalidade de melhora de sua condição 

social. 

Posteriormente, a Emenda Constitucional de 1969, que produziu 

muitas modificações na Constituição de 1967, inclusive em relação à 

possibilidade de algumas restrições aos direitos e garantias individuais, não 

alterou a enumeração dos direitos humanos fundamentais.  

Para Allessandra Helena Neves (2011, p. 43), ―o Estado não cria os 

direitos humanos, apenas reconhece sua existência no âmbito jurídico, 

tornando-os fundamentais e assegurando a sua aplicação dentro de seus 

limites. 

Neste sentido ressalta Noberto Bobbio: 

Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual 
é a sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou 
históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais 
seguro para garanti-los, para impedir que apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados(BOBBIO, 
2006, p.24). 
 

No entendimento do citado autor, este processo de multiplicação dos 

direitos fundamentais teria ocorrido por três modos: 

 

a)Porque aumentou a quantidade de bens considerados 
merecedores de tutela; b) porque foi estendida a titularidade de 
alguns direitos típicos a sujeitos diversos do homem; c) porque 
o próprio homem não é mais considerado como ente genérico, 
ou homem em abstrato, mas é visto na especificidade ou na 
concreticidade de suas diversas maneiras de ser em 
sociedade, como criança, velho, doente etc. Em substância: 
mais bens, mais sujeitos, mais status do indivíduo(Ibidem, 
p.68). 
 

 

Sobre os direitos fundamentais, é importante analisar também a 

existência das diversas gerações dos direitos fundamentais, inclusive para 

observarmos em qual delas se situa a liberdade de expressão e o direito à 
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imagem, que são objeto deste estudo. Os direitos fundamentais foram aos 

poucos se multiplicando em circunstância da própriadiversidade de questões; 

há inclusive a possibilidade de entrarem em choque, trazendo dificuldade de 

uma tutela ampla e irrestrita dos mesmos.Os direitos humanos fundamentais, 

porém, foram surgindo progressivamente ao longo da história, como pôde ser 

observado no tópico anterior. Cada matéria específica de direito fundamental 

foi valorizada em diferentes momentos da história. NobertoBobbioacrescenta 

ainda que os mesmos se aperfeiçoam e se desenvolvem de acordo com cada 

momento histórico de uma sociedade. O mesmo autor esclarece que: 

 

Os direitos do homem, por mais fundamentais que sejam, são 
direitos históricos, sou seja, nascidos em certas circunstâncias, 
caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra 
velhos poderes, e nascidos de modo gradual, não todos de 
uma vez e nem de uma vez por todas(BOBBIO, 2006,p.5). 
 
 

É nesse processo histórico que se observa uma multiplicação dos 

direitos fundamentais, sem, contudo, apresentar grandes mudanças em relação 

ao seu tratamento.  

PimentaBueno, ao analisar a Constituição de 1824 (Constituição do 

Império), apresenta os direitos fundamentais em relação àspessoas como: 

direitos naturais ou individuais, direitos civis e direitos políticos, e afirma: 

 

Os primeiros são filhos da natureza, pertencem ao homem 
porque é um ente racional e moral, são propriedades sua e não 
criaturas da lei positiva, são atributos, dádivas do Criador. Os 
segundos ou civis, compreendem duas partes, uma que se 
compõe dos mesmos direitos individuais reconhecidos e 
garantidos pela lei civil, outra que resulta puramente das 
instituições e disposições civis de cada nacionalidade. Os 
terceiros ou políticos são filhos unicamente das leis ou 
constituições políticas, são criações das conveniências e 
condições destas, e não faculdades naturais(PIMENTA 
BUENO, 1958,p.379). 
 

 
Para ManoelGonçalvesFerreiraFilho(1999,p.100), os direitos 

fundamentais têm outra classificação, que está relacionada ao objeto dos 

direitos fundamentais. Assim, estariam divididos em: liberdades (poderes de 

fazer ou não fazer algo, como por exemplo: liberdade de locomoção), direito de 
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crédito (poderes de reclamar alguma coisa, por exemplo: direito ao trabalho), 

direito de situação (direito a um meio ambiente equilibrado, direito à paz) e 

direitos/garantia(poderes de exigir que não se façam algumas coisas: por 

exemplo, não sofrer censura). 

Os direitos fundamentais são classificados pela doutrina em gerações, 

a saber: primeira, segunda, terceira, quarta e quinta gerações. 

Assim, conforme destaca Moraes: 

 

Os direitos de primeira geração são os direitos e garantias 
individuais e políticos clássicos (liberdades públicas). 
Referindo-se aos hoje chamados direitos fundamentais de 
segunda geração, que são os direitos econômicos, sociais e 
culturais. Por fim, modernamente, protege-
se,constitucionalmente, como direitos de terceira geração os 
chamados direitos de solidariedade ou fraternidade, que 
englobam o direito a um meio ambiente equilibrado, a uma 
saudável qualidade de vida, ao progresso, à paz, à 
autodeterminação dos povos e a outros direitos difusos 
(MORAES, 2007, p.25). 
 
 

Os direitos daquarta geração estão ligados à preservação da 

democracia, direito à informação e o direito ao pluralismo, que segundo 

PauloBonavides, ―deles depende a concretização da sociedade aberta ao 

futuro, em sua dimensão de máxima universalidade, para a qual parece o 

mundo inclinar-se no plano de todas as relações de 

convivência‖(BONAVIDES,2008, p. 571). 

Em relação à quinta geração dos direitos fundamentais, Vicente de 

PauloBarreto(2001) esclarece que estão ligadas ao desenvolvimento das 

técnicas da biologia, medicina e genética.  

Vale advertir, de acordo com Lenza(2014, p.1204), que a doutrina mais 

atual tem preferência pela expressão ―dimensões‖ dos direitos fundamentais 

―no sentido de que uma nova ‗dimensão‘não abandonaria as conquistas da 

‗dimensão‘anterior e, assim, a expressão se mostraria mais adequada nesse 

sentido de proibição de evolução reacionária‖. Seguindo esse raciocínio, o 

período histórico de passagem do Estado autoritário para o Estado de Direito 

ficou marcado pelos direitos fundamentais de 1ª geração, que correspondiam 

ao direito à liberdade. Tais direitos objetivavam proteger a pessoa humana 

contra o arbítrio estatal e sua interferência na vida privada. Estão alocados no 
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art. 5º da Constituição brasileira como direitos individuais e coletivos. São eles: 

o direito à vida, à liberdade, à honra, à dignidade, entre outros.  

No mais, é importante esclarecer que a doutrina é clara em advertir que 

este rol de direitos fundamentais deve ser analisado como meramente 

exemplificativo, conforme a própria CF, no seu art. 5°,§ 2°, em que 

expressamente se determina: 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionaisem que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 
 
 

Aatutelas e os direitos fundamentais, em suma, o bem maior protegido, 

são portanto a dignidade humana.Em contrapartida, a velocidade com que tais 

direitosse multiplicam impossibilita maior eficácia na sua proteção.Outra 

preocupação deve ser com a consequência do reconhecimento de certos 

direitos como sendo fundamentais, quando na verdade não seriam. 

 

3.4 Considerações acerca dos direitos da personalidade 

 

A construção histórica dos direitos da personalidade é dificilmente 

situada com precisão na pesquisa. Os gregos já refletiam acerca da concepção 

de hybris, que traduzida significa excesso, injustiça que consistia em tipo de 

penalidade por um ato em que o agressor tinha como finalidade envergonhar a 

vítima, submetendo-a a castigos que afetavam à sua dignidade.  

No Direito Romano se tem notícia da existência da actioinjuriarum, 

considerado um do primeiros interditos com a finalidade de proteger os direitos 

fundamentais ou essenciais ao homem, por emanarem de sua personalidade. 

Tal instrumento consistia na possibilidade da vítima requerer ao juiz uma 

reparação em dinheiro pelas injúrias sofridas.  

Nas palavras de Cláudio Luiz Bueno de Godoy: 
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O interdito em questão, desde o século II a.C., visava defender 
o indivíduo contra toda a ofensa a sua ―pessoa, abrangendo, à 
medida que se foi estendendo seu elatério, basicamente por 
obra dos éditos dos pretores, ofensas voltadas à honra, à 
liberdade, ao nome e até às relações familiares do indivíduo, 
portanto contemplando não só a vulneração a sua integridade 
física, como de início sucedia. Substitui a vingança privada 
que, ainda até a República, com cuja decadência se finda o 
período romano antigo, e mesmo em face da Lei das XII 
Tábuas (surgida entre 451 e 449 a. C.), porque pertinente 
apenas ao iuscivile, sem específico sancionamento do maltrato 
a bens da personalidade, era a forma predominante de defesa 
dos direitos da personalidade(GODOY, 2008, p.7). 
 

 

Na Idade Média, encontra-se possivelmente a primeira manifestação 

da teoria dos direitos da personalidade, situada na Carta Magna da Inglaterra 

de 1215 sob a forma de liberdades públicas, reconhecendo assim, os direitos 

primários do ser humano em face dos detentores do Poder. 

Os direitos de personalidade encontram um maior avanço no período 

das revoluções liberaisburguesas do século XVIII, quando surge a ideia de que 

Estado e indivíduo estão de lados opostos.Surgem neste momento, os 

primeiros estatutos como a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão 

(1789) e Declaração de Direitos da Virgínia (1776), que passam a reconhecer o 

direito à vida, o direito à liberdade e o direito à integridade física, classificados 

hoje como direitos de primeira dimensão ou geração, ou ainda como direitos 

civis e políticos.  

Tais estatutos sãoimportantes para evolução dos direitos da 

personalidade, delineando de forma clara os conceitos de vida privada, 

intimidade, honra, imagem, direito ao corpo e por estabelecerem um conceito 

mais aprofundado de dignidade humana, mas outros fatores também 

contribuíram para a evoluçãodessas questões.  

            Do século XIX ao XX, com o aumento populacional das cidades e com 

a evolução dos meios de comunicação e das novas tecnologias, surge também 

o desequilíbrio nas relações econômicas, e consequentemente, outros direitos 

da personalidade -desta vez, não apenas para proteger o indivíduo do Poder 

do Estado, mas para garantir-lhe proteção contra a intervenção de práticas 

lesivas dos particulares.É pertinente, neste ponto, a observação de 

AndersonSchreiber(2011,p.5)ao dizer que ―foi nesse contexto histórico da 
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segunda metade do século XIX, marcado por injustiças e revoltas, que 

surgiram as primeiras construções em torno dos direitos da personalidade‖.Nos 

dias atuais, como visto no decorrer deste trabalho, os direitos da personalidade 

têm profunda relação com os direitos humanos e com os direitos fundamentais, 

visto que a dignidade da pessoa humana representa um dos grandes valores 

da sociedade. 

Sobre o tema, preleciona Anderson Schreiber: 
 

A ampla variedade de termos não deve gerar confusões. Todas 
essas diferentes designações destinam-se a contemplar 
atributos da personalidade humana merecedores de proteção 
jurídica. O que muda é tão somente o plano em que a 
personalidade humana se manifesta. Assim, a expressão 
direitos humanos é utilizada no plano internacional, 
independentemente, portanto, do modo como cada Estado 
nacional regula a matéria. Direitos fundamentais, por sua vez, é 
o termo normalmente empregado para designar ―direitos 
positivados numa constituição de um determinado Estado‖. É, 
por isso mesmo, a terminologia que tem sido preferida para 
tratar a proteção da pessoa humana no campo do direito 
público, em face da atuação do poder estatal. Jáa expressão 
direitos da personalidade é empregada na alusão aos atributos 
humanos que exigem especial proteção no campo das relações 
privadas, ou seja, na interação entre particulares, sem embargo 
de encontrarem também fundamento constitucional e proteção 
nos planos nacional e internacional(SCHREIBER, 2011, p.13). 
 
 

No Brasil, a primeira vez em que se falousobre direitos da 

personalidade foi no Anteprojeto Orlando Gomes (1963), onde nos arts. 29 a 37 

tratavam destes direitos,dedicando um tratamento especial para o  direito ao 

nome, nos arts.38 a 40. 

Segundo Orlando Gomes, são direitos da personalidade, 

 

Essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, que a 
doutrina moderna preconiza e disciplina, no corpo do Código 
Civil, como direitos absolutos. Destinam-se a resguardar a 
eminente dignidade humana, preservando-a dos atentados que 
pode sofrer por parte de outros indivíduos(GOMES, 1963, p.7). 
 

 
Para a professora Maria Helena Diniz, os direitos da personalidade 

são: 
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Direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, 
ou seja, a sua integridade física (vida, alimentos, próprio corpo 
vivo ou morto); a sua integridade intelectual( liberdade de 
pensamento, autoria científica, artística e literária) e sua 
integridade moral (honra, recato, segredo pessoal, profissional 
e doméstico, imagem, identidade pessoal, familiar e 
social)(DINIZ, 2010, p. 142). 
 

 

Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald defendem que: 
 

 
Consideram-se, assim, direitos da personalidade aqueles 
direitos subjetivos reconhecidos à pessoa, tomada em si 
mesma e em suas necessária projeções sociais. Enfim, são 
direitos essenciais ao desenvolvimento da pessoa humana, em 
que se convertem as projeções físicas, psíquicas e intelectuais 
do seu titular, individualizando-o de modo a lhe emprestar 
segura e avançada tutela jurídica(CHAVES e ROSENVALD, 
2006, p.101-102). 
 
 

Conforme Flávio Tartuce, 
 

 

Observa-se que os direitos da personalidade têm por objeto os 
modos de ser, físicos ou morais do indivíduo.O que se busca 
proteger com tais direitos são os atributos específicos da 
personalidade, sendo esta a qualidade do ente considerado 
pessoa.Em síntese, pode-se afirmar que os direitos da 
personalidade são aqueles inerentes à pessoa e a sua 
dignidade (art.1°, III, CF/1988)(TARTUCE, 2013, p.87). 
 

 

Na perspectiva de Carlos Alberto Bittar,  

 

os direitos da personalidade merecem expressa consagração 
legislativa, em primeiro lugar no âmbito do direito público, 
particularmente com o fortalecimento da concepção iluminista 
de defesa dos direitos do indivíduo diante do Estado, 
consoante expresso na Declaração de Direitos então editadas, 
seguida da positivação das faculdades nas Constituições de 
diversos países, quando passaram a ser consideradas 
liberdades públicas(BITTAR, ano, p.1995). 
 

 

Enfim, os direitos da personalidade podem ser considerados como 

aqueles direitos subjetivos da pessoa natural ou jurídica, que não se pode 

dissociar, visto que, sem tais direitos, não se conseguirá desenvolver de forma 

adequada na sociedade.Com isso,faz-se necessária a proteção para que 
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outros valores essenciais sejam garantidos, tais como a vida, a liberdade, etc, 

que tanto contribuem para preservação da dignidade, princípio básico e 

fundamental do ser humano. 

3.4.1. Características e classificação dos direitos de personalidade 

 
No tocante às suas características,os direitos da personalidade podem 

ser considerados, neste panorama, direitos como: absolutos, inatos, 

essenciais, além de intransmissíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, 

imprescritíveis, inexpropriáveis, extrapatrimoniais, indisponíveis e vitalícios. 

Por isso mesmo, na precisa síntese de Schreiber: 
 

 
Como manifestações essenciais da condição humana, os 
direitos da personalidade não podem ser alienados ou 
transmitidos a outrem, que por ato entre vivos, quer em virtude 
da morte do seu titular. Ao contrário do que ocorre, por 
exemplo, com a propriedade e com os direitos de crédito, que 
podem ser livremente alienados e que se transmitem aos 
herdeiros do falecido, os direitos à imagem, àhonra, à 
privacidade e todos os demais direitos da personalidade são 
exclusivos do seu titular. Nascem e morrem com aquela 
pessoa, não podendo ser cedidos, doados, emprestados, 
vendidos ou recebidos por herança(SCHEIBER, 2011, p.23). 
 

 

O próprio Código Civil prestigiou duas dessas características em seu 

artigo 11, da seguinte maneira: ―com exceção dos casos previstos em lei, os 

direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o 

seu exercício sofrer limitação voluntária‖. 

De acordo com Neves (2011, p.91), é da essência desses direitos o 

fato de serem considerados inatos, pois, segunda a autora, ―são inatos; mas, 

estando intimamente ligados ao seus titulares, recebem o caráter da 

vitaliciedade e permanência, sendo indispensáveis durante o desenrolar de 

toda a vida, não podendo jamais faltar‖.Ainda segundo a autora: 

 

São direitos extrapatrimoniais, não sendo economicamente 
apreciáveis- apenas estimados para o caso concreto em 
virtude de lesão e sua compensação; seu conteúdo é físico, 
moral ou espiritual, estando ausente qualquer referência 
patrimonial direta(NEVES, 2011, p.92). 
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Sobre a característica de indisponibilidade, Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona enfatizam, nesse sentido, que: 

 

Preferimos utilizar a expressão genérica indisponibilidade ―dos 
direitos da personalidade, pelo fato de que ela abarca a 
intransmissibilidade (impossibilidade de modificação subjetiva, 
gratuita ou onerosa- inalienabilidade) quanto 
airrenunciabilidade (impossibilidade de reconhecimento jurídico 
da manifestação volitiva de abandono do direito). 
A indisponibilidade significa que nem por vontade própria do 
indivíduo o direito pode mudar de titular, o que faz com que os 
direitos da personalidade sejam alçados a um patamar 
diferenciado dentro dos direitos privados(GAGLIANO e 
PAMPLONA, 2014, p.196). 
 
 

Sobre a imprescritibilidade, Carlos Roberto Gonçalves(2006,p.156) 

afirma que ―essa característica é mencionada pelo pela doutrina em geral pelo 

fato de os direitos da personalidade não se extinguirem pelo uso e pelo 

decurso do tempo, nem pela inércia na pretensão de defendê-los‖.E por fim, o 

caráter absoluto dos direitos da personalidade, segundo Gagliano e Pamplona, 

―se materializa na sua oponibilidade erga omnes, irradiando efeitos em todos 

os campos e impondo à coletividade o dever de respeitá-los‖(GAGLIANO e 

PAMPLONA,2014,p.194) 

Sobre a classificação, há uma variedade de opiniões, mas sempre com 

a mesma estrutura. FlávioTartuce associa os direitos da personalidade em 

―cinco grandes ícones‖, que veremos a seguir: 

 
a)Vida e integridade físico-psíquica, estando o segundo 
conceito inserido no primeiro, por uma questão de lógica;b) 
Nome da pessoa natural ou jurídica, com proteção específica 
constante entre os arts.16 a 19 do CC, bem como na Lei de 
Registros Públicos (Lei 6.015/1973);c) Imagem, classificada em 
imagem-retrato- reprodução corpórea da imagem, 
representada pela fisionomia de alguém; e imagem-atributo- 
soma de qualificações de alguém ou repercussão social da 
imagem;d) Honra, com repercussões físico-psíquicas, 
subclassificada em honra subjetiva (autoestima) e honra 
objetiva (repercussão social da honra);e) Intimidade, sendo 
certo que a vida privada da pessoa natural é inviolável, 
conforme previsão expressa do art. 5°, X, da CF/1988: ―são 
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas assegurando o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação‖(TARTUCE, 
2013, p.87). 
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Da mesma forma, Diniz contempla a seguinte classificação: 

 

Direito à integridade física: 1.1) Direito à vida: a) à 
concepção e à descendência (gene artificial, inseminação 
artificial, inseminação de proveta etc.);b) ao nascimento 
(aborto);c) ao leite materno;d) ao planejamento familiar 
(limitação de filhos, esterilização masculina e feminina, 
pílulas e suas consequências);e) à proteção do menor ( 
pela família e sociedade);f) à alimentação;g) à habitação;h) 
à educação;i) ao trabalho;j) ao transporte adequado;l) à 
segurança física;m) ao aspecto físico da estética humana;n) 
à proteção médica e hospitalar;o) ao meio ambiente 
ecológico;p) ao sossego;q) ao lazer;r) ao desenvolvimento 
vocacional profissional;s) ao desenvolvimento vocacional 
artístico;t) à liberdade;u) ao prolongamento artificial da 
vida;v) à reanimação;x) à velhice digna;z) relativos aos 
problema da eutanásia.1.2) Direito ao corpo vivo: a) ao 
espermatozoide e ao óvulo;b) ao uso do útero para a 
procriação alheia;c0 ao exame médico;d) à transfusão de 
sangue;e) à alienação do sangue;f) ao transplante;g) 
relativos a experiência científica;h) ao transexualismo;i) 
relativos à mudança artificial de sexo;j) ao débito conjugal;l) 
à liberdade física;m) ao passe esportivo.1.3) Direito ao 
corpo morto: a) ao sepulcro;b) à cremação;c) à utilização 
científica;d) relativos ao transplante; e) ao culto religioso;2) 
direito à integridade intelectual: a) à liberdade de 
pensamento; b) de autor;c) de inventor;d) de esportista; e) 
de esportista participante de espetáculo público.3) Direito à 
integridade moral: a) à liberdade civil, política e religiosa;b) 
à segurança moral; c) à honra; d) à honorificência; e) ao 
recato; f) à intimidade; g) à imagem ; h) ao aspecto moral 
da estética humana; i) ao segredo 
pessoa,doméstico,profissional, político e religioso; j) à 
identidade pessoal, familiar e social (profissional, política e 
religiosa); l) à intimidade sexual;m) ao nome;n) ao título; o) 
ao pseudônimo(DINIZ, 2010,p.122-123). 
 
 

De outra forma, Gagliano e Pamplona (2014, p. 199) classificam os 

direitos da personalidade de acordo ―com a proteção à vida e integridade física 

(corpo vivo, cadáver, voz);integridade psíquica e criações intelectuais 

(liberdade, criações intelectuais, privacidade, segredo);integridade moral 

(honra, imagem, identidade pessoas)‖. É importante destacar que a relação 

feita aqui não pode ser considerada de maneira alguma como taxativa, uma 

vez que, por mais que se queira enumerar, não há como esgotar os direitos da 

personalidade em um rol, frente as constantes evoluções e proteções aos 

valores fundamentais do ser humano. 
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3.4.2 Teorias sobre a proteção aos direitos da Personalidade 

 

Ainda sobre os direitos da personalidade, existem alguns 

posicionamentos na doutrina que tratam à respeito do modo de proteção. 

Há,portanto, duas correntes:aquela que defende a existênciade um direito geral 

cujo conteúdo é o indivíduo em suas diversas perspectivas ligados numa 

unidade (a chamada teoria monista). São defensores deste posicionamento 

Elimar Szaniawski (1993,p.23), que defendendo tal teoria afirma que os direitos 

da personalidade apenas encontrariam uma proteção efetiva ao tornarem-se 

uma ―cláusula geral constitucional pétrea‖, cuja finalidade seria garantir que tais 

direitos, considerados como subjetivos, contemplando assim, proteção em 

todos os aspectos e o respeito ao ser humano.Outro autor que defende a teoria 

monista é Francisco Amaral,que considera a existência de um direito geral de 

personalidade, fundamentado no princípio da dignidade da pessoa humana, 

que constitui um núcleo fundamental unificador de todos os direitos 

fundamentais.  

A outra teoria que trata da proteção aos direitos da personalidade é a 

pluralista, que defende a existência de vários tipos de direitos independentes 

em que há várias espécies de direitos independentes entre si.Um dos 

defensores da teoria pluralista é Orlando Gomes, já citado anteriormente, que, 

criticando a teoria monista, afirma que: 

. 
[...] essa doutrina não se compadece, entretanto, com a 
natureza positiva dessesdireitos e favorece sua confusão com 
a própria personalidade. Conduziria àsustentação de que a 
categoria não tem limites, implantada que seria, como 
supuseraGierke, em ―instituições da consciência jurídica‖, que 
Ferrara tachou de obscuras, ouno ―livre uso das forças 
humanas‖, como outros imaginariam. A teoria dos direitosde 
personalidade somente se liberta de incertezas e imprecisões 
se sua construção se 
apoia no Direito Positivo e reconhece o pluralismo desses 
direitos ante a diversidadedos bens jurídicos em que recaem, 
tanto mais quanto são reconhecidamente 
heterogêneos(GOMES, 1966, p.137). 
 

 

Existe uma outra corrente doutrinária que critica tanto a corrente 

monista quanto a pluralista.Dentre os favoráveis aesta corrente está Gustavo 

Tepedino, que entende que ambas as teoria anteriormente comentadas 
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fornecem proteção dos direitos da personalidade tão somente no sentido 

patrimonial.Seguindo o posicionamento do referido autor, está RenamLatufo 

(2002,p.46),que afirma que,quer sejam tidos como ―direito geral da 

personalidade‖ quer como ―direitos da personalidade‖, a proteção jurídica será 

a mesma, pois não há, no ordenamento jurídico brasileiro, ―qualquer previsão 

que possa caracterizar a fragmentação dos direitos da personalidade, de modo 

a impedir uma efetiva proteção integral desses direitos‖. Também adota um 

posicionamento mais flexível, Bittar (1999), cujo argumento pontua que, por 

mais que seja interessante o esforço de se classificar os direitos 

personalíssimos, a sociedade tem evoluído a cada dia e, consequentemente, 

novos direitos surgem necessitando de tutela protetiva. 

Sobre o assunto, Roxana Borges concorda e acrescenta que: 
 

 
[...] No mundo jurídico, atualmente, reconhecem-se cada vez 
mais direitos, sobretudo os de conteúdo não patrimonial. A 
evolução do sistema objetivo (direito positivo) e do sistema 
científico (evolução doutrinária) leva ao reconhecimento, acada 
dia, de novos direitos de personalidade. 
À medida que a sociedade se torna mais complexa e as 
violações às pessoas proliferam, até mesmo como decorrência 
de certos usos dos conhecimentos tecnológicos, novas 
situações demandam proteção jurídica. É o que ocorre 
nocampo dos direitos de personalidade: são direitos em 
expansão. Com a evolução legislativa e com o 
desenvolvimento do conhecimento científico acerca dodireito 
vão-se revelando novas situações que exigem proteção jurídica 
e, consequentemente, novos direitos vão sendo 
reconhecidos(BORGES, 2007, p.24-25). 
 
 

A referida autora ensina que a doutrina brasileira entende que o rol dos 

direitos personalíssimos não é taxativo. Ao contrário, afirma, como muitos 

outros doutrinadores, que há vários direitos que vão além daqueles descritos 

no artigo 5º da Constituição Federal e nos artigos 11 a 21 do Código Civil de 

2002. 

 Assim sendo, conclui que: 

 

Os efeitos práticos de adotar o direito geral de personalidade 
ou uma lista exemplificativa de direitos de personalidade são os 
mesmos, pois ambos têm como fundamento a dignidade da 
pessoa humana e nenhuma das duas correntes restringe a 
proteção jurídica aos direitos expressos no direito positivo, o 
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que imprescindível para a adequada proteção de tais direitos 
numa sociedade em veloz mutação(BORGES, 2007, p.29). 
 

 

Nesse sentido, a III Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça 

Federal(CJF) editou o enunciado 274,que assim dispõe em sua primeira parte: 

 

Enunciado n. 274 – Art. 11. Os direitos da personalidade, 
regulados de maneira nãoexaustiva 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) [...]. 
 
 

Assim como os demais autores, Cristiano Chaves de Faria e 

NelsonRosenveld(2006)sustentam que os direitos da personalidade seguem 

uma categoria elástica e o seu rol no direito brasileiro é meramente 

exemplificativo que estão em crescente expansão. 

 

3.4.3 Proteção dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico 

 

A proteção dos direitos da personalidade é algo novo no ordenamento 

jurídico brasileiro. De forma ampla, a positivação dos direitos da personalidade 

ocorreu com o estabelecimento da cláusula geral que expressamente está 

prevista no art. 1°,III da CF/88, onde o legislador constituinte elege a dignidade 

da pessoa humana como fundamento da República (art. 1, III/CF).Então, 

formalmente, foi a partir da Constituição de 1988 e posteriormente com o 

advento do Código Civil de 2002 que os direitos da personalidade ganham 

efetiva proteção. A grande inovação trazida pelo Código Civil de 2002 foi 

justamente o fato de o legislador ter dedicado um capítulo próprio para 

regulamentar os direitos da personalidade de forma expressa.  

Igualmente, o art. 5ºda Constituição Federal também tratou de proteger 

diversos direitos da personalidade como, por exemplo, a igualdade prevista no 

caput e inciso I: o dever de indenizar por parte de quem causar  qualquer dano 

moral ou a imagem, intimidade, honra. O sigilo das comunicações e o bancário, 

enquanto intimidades, disposto no inciso XII, a liberdade de pensamento, de 

consciência, de crença, de atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, de trabalho, ofício ou profissão, de locomoção, de reunião, de 
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associação, de informação de seus dados,com fulcro nos incisos, IV, VI, IX, 

XIII, XV,XVI, XVII, XXXIII,direito do autor (art. 5, XXVII), integridade física, 

incluindo os presidiários (art. 5, XLIX). 

Como ressalta Alessandra Helena Neves: 

 

Resta evidente que a Constituição Federal é suficientemente 
poderosa para afirmar na esfera pública direitos tão 
importantes quanto os direitos da personalidade, colocando-os 
como cláusulas pétreas, não passíveis de qualquer retaliação. 
Entretanto, era imperioso o reconhecimento desses direitos 
também pelo direito privado, tendo se constituído essa inclusão 
no Código Civil como uma importante evolução para as 
relações civis e para a proteção dos direitos da 
personalidade(NEVES, 2011, p.98). 
 
 

A consagração da dignidade humana e a importância dada pela 

Constituição brasileira de 1988 contribuem muito para o desenvolvimento no 

direito privado para a proteção dos direitos da personalidade. A inserção dos 

artigos 11 a 21 do Código Civil que regulamentam tais direitos já representam 

uma grande evolução em relação a este assunto. O Capítulo II do Livro I aos 

Direitos da Personalidade, que estão previstos nos artigos 11 a 21, positivando 

no ordenamento infraconstitucional, está assim dividido: a intransmissibilidade 

e irrenunciabilidade (art. 11), a cláusula geral de proteção (art. 12), hipótese de 

disposição do próprio corpo (artigos 13 e 14), liberdade de tratamento médico 

(art. 15), direito ao nome (artigos 16/19), proteção do sigilo escrito e falado e da 

imagem (art. 20) e proteção da intimidade (art. 21). Para  a doutrina, o rol 

elencado no Código Civil, émeramente exemplificativo e não taxativo. 

Nessa linha de pensamento, descreve o art. 12 e parágrafo único do 

Código Civil: 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a 
direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem 
prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação 
para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge 
sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral 
até o quarto grau. 
 
 

Comentando o referido artigo, Gonçalves afirma: 
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Como se observa, destinam-se os direitos da personalidade a 
resguardar a dignidade humana, por meio de medidas judiciais 
adequadas, que devem ser ajuizadas pelo ofendido ou pelo 
lesado indireto. Estas podem ser de natureza preventiva, 
cautelar, objetivando suspender os atos que ofendam a 
integridade física, intelectual e moral, ajuizando-se em seguida 
a ação principal, ou de natureza cominatória, com fundamento 
nos arts. 287, 461 e 644 do Código de Processo Civil, 
destinadas a evitar a concretização da ameaça de 
lesão(GONÇALVES, 2006, p.160). 
 
 

Além da medida citada anteriormente, é possível também, desde logo 

mover ação de indenização por danos morais e materiais, o que se caracteriza 

medida de natureza repressiva.Podemos notar, portanto, que a violação do 

direito da personalidade que causar dano gera a responsabilidade civil 

extracontratual, pela prática do ato. 

Cumpre ressaltar que, além da previsão Constitucional e do Código 

Civil, os direitos da personalidade estão positivados e protegidos leis esparsas, 

tais como o Código Penal; a Lei n.5.250/1967 – Lei de Imprensa; Lei 

n.8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; Lei n.9.279/1996, que 

protege a propriedade industrial;Lei n.9.434/1997, que traz o regramento 

acerca dos transplantes de órgãos; Lei n.9.610/1998, que protege os direitos 

autorais; Lei n.9.609/1998, que protege a propriedade intelectual.  

 

3.5 Liberdade de Expressão e direito à imagem como direito da 

personalidade  

 

 Dentre os direitos fundamentais está a liberdade de expressão, o que 

representa, sem dúvida, uma forma de democracia. O Direito à liberdade em 

seu sentido amplo já se fazia presente desde a Declaração Universal de 

Direitos do Homem, de 1948, como forma de oportunidade de vida digna.É 

importante ressaltar que qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, e não apenas 

aquelas que fazem da comunicação de ideias e informações a sua profissão.  

Por sua vez, segundo Rodrigues Junior (2009), no que se refere à 

titularidade no exercício direito de imagem, esta deve serconsideradacomo um 

direito fundamental, o que para Neves (2011) deve ser entendido não apenas 
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como a representação física de uma pessoa, mas, igualmente, como a forma 

pela qual ela é vista na coletividade.  

A liberdade de expressão e o direito à imagem emanam da 

personalidade do indivíduo e merecem proteção efetiva do ordenamento 

jurídico contra eventuais violações,seja por parte do Estado ou por parte dos 

particulares.Consequentemente,enseja a sua compensação monetária, acaso 

já efetivada a lesão, ou a cessação da agressão ou o impedimento de que ela 

venha a se concretizar ou repetir. 

 

3.6 Direito fundamental e Direito da personalidade 

 

Nessa ordem de ideias, o Art. 5, inciso IX, da CF, dispõe: ―é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença‖. Porém, frente a esse direito, a CF, 

ao tratar dos direitos fundamentais, tutela também o direito à própria imagem, 

dispondo assim em seu Art. 5: 

 

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. 

 

Nesse sentido, o ordenamento jurídico brasileiro cria regras que 

necessitam ser respeitadas, ficando certo que, quando os direitos considerados 

como direitos fundamentais e personalíssimos são violados pelo abuso da 

manifestação de pensamento, cabe ao Poder Judiciário o dever de 

responsabilizar o indivíduo causador do dano. Sobre o assunto, o Código Civil 

de 2002 consagra de maneira expressa em seu Art. 12 o seguinte: ―[...] pode-

se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei‖. 

Levando em consideração o tema objeto de nosso estudo, a lei civil de 

2002 assim se expressa: 

 

Art. 20: Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 
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divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a 
boa fama, ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins 
comerciais. 

 

Em seguida, o Art. 21 dispõe: ―A vida privada da pessoa natural é 

inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma‖. Assim 

embasado, Venosa (2012) considera que a imagem da pessoa é uma das 

principais projeções de sua personalidade e atributo fundamental dos 

chamados direitos personalíssimos. Portanto, usar indevidamente a imagem de 

um determinado indivíduo pode trazer grande prejuízo e constrangimento. 

Nessa mesma linha, segundo Gonçalves, 

 

O direito à própria imagem integra, pois, o rol dos direitos da 
personalidade. No sentido comum, imagem é a representação 
pela pintura, escultura, filme etc. de qualquer objeto e, 
inclusive, da pessoa humana, destacando-se, nesta, o 
interesse primordial que apresenta o rosto (GONÇALVES, 
2006, p.170). 

 

Ainda dentro desse contexto, ocorre também a questão do conflito dos 

direitos fundamentais da pessoa (direitos chamados individuais) que, nos 

últimos anos, vem desafiando legisladores, Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB) e o próprio Supremo Tribunal de Justiça para uma solução no que diz 

respeito à colisão existente entre o direito de liberdade de expressão e o direito 

do autor frente ao direito à imagem nas biografias não autorizadas de figuras 

públicas. 

 

3.7 Sistemática do Código Civil brasileiro e a possível alteração do artigo 

20 

 

Ainda que recebam a mesma proteção, tanto na esfera constitucional 

quanto na do direito privado, é possível que os direitos (foco do nosso estudo) 

descritos no artigo 20 do Código Civil, entrem em colisão, como foi dito no título 

deste trabalho. A grande discussão que envolve o tema é justamente a 
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expressão que inicia o referido texto legal, a saber, ―salvo se autorizadas‖. 

Observa-se que é requisito essencial para a utilização da imagem de uma 

pessoa que a mesma autorize. 

O início do artigo estabelece a necessidade de autorização para o uso 

da imagem alheia. Porém, grande parte da doutrina brasileira afirma que este 

dispositivo mostra-se obscuro, podendo ocorrer equívocos graves. 

Nesse sentido, ressalta Schreiber: 

 

Primeiro, ao tentar delimitar as situações em que a imagem de 
uma pessoa pode ser veiculada sem sua autorização, o 
legislador menciona apenas duas situações: a necessidade de 
administração da justiça‖ ou a ―manutenção da ordem pública‖. 
A limitação é excessiva. De um lado, não é sempre que a 
administração da justiça e a manutenção da ordem pública 
autorizam a  veiculação da imagem alheia. De outro lado, o 
dispositivo ignora numerosos interesses constitucionalmente 
protegidos que podem, em certas circunstâncias, justificar a 
divulgação desautorizada da imagem alheia. É o caso da 
liberdade de informação(SCHREIBER, 2011, p.103). 
 

Outro ponto que a doutrina discute em ralação ao artigo 20 do Código 

Civil está relacionado à limitação que o retratado tem de proibir o uso ou 

veiculação de sua imagem. Esta limitação está descrita na parte final do 

referido artigo, em que trata das hipóteses de o retratadoter atingido sua honra, 

a boa fama ou a respeitabilidade, ou ainda no caso de se destinarem a fins 

comerciais. 

Comentando sobre o assunto, Schreiber: esclarece: 

 

A restrição não se justifica. Como já se destacou, o direito à 
imagem é direito autônomo, cuja tutela independe da 
configuração de lesão à honra do retratado. Tampouco há 
razão para que a proteção da imagem se limite às hipóteses de 
reprodução destinada a fins comerciais. O uso não autorizado 
da imagem alheia pode gerar responsabilidade mesmo quando 
não haja qualquer intuito comercial na sua utilização. É o que 
têm concluído os tribunais(Idem). 

 

 
De acordo com Venosa, 

 

Sem dúvida, a imagem da pessoa é uma das principais 
projeções de nossa personalidade e atributo fundamental dos 
direitos ditos personalíssimos. O uso indevido da imagem traz, 
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de fato, situações de prejuízo e constrangimento. No entanto, 
em cada situação é preciso avaliar se, de fato, há abuso na 
divulgação da imagem (VENOSA, 2012p.182). 

 

Como visto, o direito aqui mencionado difere do direito à liberdade de 

expressão e do direito à informação, com características diferentes, mas que 

encontra proteção no mesmo dispositivo legal da lei civil vigente. Portanto, para 

a solução do conflito envolvendo as biografias não autorizadas, faz-se 

necessário um estudo minucioso sobre o respectivo tema. 

Durante algum tempo, tramitaram no Congresso Nacional projetos de 

leis com propostas de mudanças em alguns artigos do Código Civil.Em 2002, o 

Deputado Ricardo Fiuza apresentou, dentre outros, os Projetos de Lei nos 

6.960/02 (que alterava 188 artigos do novo Código Civil), 7.160/02 (que 

alterava 88 artigos) e 7.312/02 (que alterava 34 artigos). 

A finalidade dos projetos apresentandos, de acordo com os seus 

elaboradores,buscavam modificar alguns artigos da lei civil, por serem 

considerados obscuros e que numa nova redação facilitaria a interpretação, 

evitando assim polemicas, como no caso do artigo 20 do Código Civil de 2002 

que esta sendo apresentado na presente dissertação. Assim, não foi diferente 

com o estabelecido no Projeto de Lei 6.960/02, que com a modificação 

pretendida, os arts 11 e 12 passariam a ter a seguinte redação: 

 

Art. 11. O direito à vida, à integridade físico-psíquica, à 
identidade, à honra, à imagem, à liberdade, à privacidade, à 
opção sexual e outros reconhecidos à pessoa são natos, 
absolutos, intransmissíveis, indisponíveis, irrenunciáveis, 
ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis. 
Parágrafo único. Com exceção dos casos previstos em lei, não 
pode o exercício dos direitos da personalidade sofrer limitação 
voluntária . 
Art. 12. O ofendido pode exigir que cesse a ameaça, ou a 
lesão, a direito da personalidade, e reclamar indenização, em 
ressarcimento de dano patrimonial e moral, sem prejuízo de 
outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou ausente, terá 
legitimação para requerer as medidas previstas neste artigo o 
cônjuge ou companheiro, ou,ainda, qualquer parente em linha 
reta, ou colateral até o quarto grau. 
 
 

No entendimento de Neves : 
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A nova redação traria um rol de direitos da personalidade, claro 
que de caráter exemplificativo- mesmo porque os próprios 
fundamentos de tais direitos não permitiriam um rol taxativo- e 
continuariam a tratar de suas características, com acréscimo de 
algumas já conhecidas, mas que não integram o texto original 
do Código Civil. Continuaria expresso, ainda, o detalhe de que 
o titular não pode voluntariamente limitar o exercício de seus 
direitos da personalidade(NEVES, 2011, p.100). 

 

Vale observar que este Projeto, como outros do Deputado Ricardo 

Fiuza, não lograram êxito e desde 2014 tramita no Congresso Nacional outro 

projeto que visa dar uma nova redação a um dos artigos que tratam dos 

direitos da personalidade. Trata-se do art. 20 do Código Civil, que, como já foi 

mencionadono decorrer deste trabalho, tem gerado muitas polêmicas, no que 

diz respeito à necessidade ou não de autorização para publicação de imagem 

de personalidades publicas . Trata-se do Projeto de Lei 393 de 2011, de autoria 

do deputado Newton Lima, cuja proposta irá alterar o referido artigo, 

passando assim para a seguinte redação: 

 

Art. 20 salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma 
pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem 
prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, 
a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 
comerciais. 

§ 1º Em se tratando de morto ou de ausente, são partes 
legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 
ascendentes ou os descendentes. 
§ 2° 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 justificativa para a mudança do referido artigo, encontra-se 

fundamentada na garantia que os autores de biografias possam ter ao 

escreverem sobre as pessoas notórias, cuja vida tenha repercussão publica 

de interesse para a coletividade. 

 

De acordo com o deputado Newton Lima: 
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com essa nova lei iremos evitar o cerceamento do direito à 
informação, tão caro aos brasileiros após anos de ditadura e 
ressalta: "se o projeto não for aprovado pelo Senado, nós 
vamos ter no Brasil somente biografias ‗chapa-branca"9. 
 

 

No campo Constitucional, os direitos da personalidade são tratados 

como liberdades públicas, que, de acordo com Gagliano e Pamplona (2014), 

são ―dotados de garantias específicas‖. 

Dentre as garantias destaca-se, a seguinte, prevista no art. 5° da 

CF/88: 

 

LXVIII - conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém 
sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 
poder; 
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger 
direito líquido e certo, não amparado por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 
jurídica no exercício de atribuições do poder público; 
 
 

Finalmente, é importante destacar que a Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos, que foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro pelo 

Decreto n. 678, de novembro de 1992, também determina que os Estados se 

comprometam com a garantia e proteção aos direitos da personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9Jornal o Globo, 2013. Disponível em:http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/ 

Acesso em: 12.01.2015 
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4 COLISÃO DE DIREITOS PERSONALISSIMOS E A POLÊMICA DAS 

BIOGRAFIAS NÃO AUTORIZADAS 

 

Após analisar através da presente pesquisao que a filosofia, a doutrina 

jurídica, a lei, a jurisprudência tratam a respeito da liberdade de expressão, o 

direito à imagens e os institutos afins, é relevante, ainda, destacar a saída 

encontrada no direito em caso de colisão desses direitos considerados como 

direitos personalíssimos  fundamentais e a possível solução encontrada na 

resolução de conflitos, especificamente no caso das biografias não autorizadas. 

 

4.1 Colisão de direitos: critérios para a solução dos conflitos 

 

Os direitos inerentes aos seres humanos, conforme já analisado 

anteriormente no âmbito do direito público, são, portanto, considerados como 

direitos fundamentais. Já na esfera do direito privado, direitos da 

personalidade, e que de acordo com a grande maioria dos doutrinadores, não 

podem ser elencados com um rol taxativo. 

Nesse sentido, a própria Constituição Federal de 1988 previu os 

direitos da personalidade logo no seu preâmbulo, ao descrever que ―O Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos". 

Em seguida, ao estabelecer em seu art. 1,III, a cláusula geral de 

eleição da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, 

novamente há uma ampliação da positivação dos direitos da personalidade na 

CF/88. A proteção adquire sequência noart.5° ao tipificar um rol de direitos 

personalíssimos tais como:igualdade (art. 5,caput e inciso I),indenização por 

qualquer dano moral ou a imagem, intimidade, honra (art. 5, V e X),sigilo das 

comunicações e bancário (espécies de intimidades – art. 5, XII), liberdade de 

pensamento, de consciência, de crença, de atividade intelectual, artística, 

científica e de comunicação, de trabalho, ofício ou profissão, de locomoção, de 

reunião, de associação, de informação de seus dadosart. 5, IV, VI, IX, XIII, 

XV,XVI, XVII, XXXIII), direito do autor (art. 5, XXVII). 
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Os direitos da personalidade são ainda cláusulas pétreas, 

considerados como consagrados, conforme estabelecido pelo art. 60, § 4.o, IV 

da Constituição Federal. 

Adotando a tese do professor Flávio Tartuce (2013,p.88), 

―didaticamente, podemos aqui trazer uma regra de três, afirmando que, na 

visão civil-constitucional, assim como os direitos da personalidade são para o 

Código Civil,os direitos fundamentais estão para a Constituição Federal‖.Por 

serem direitos, inerentes ao ser humano, é possível que em algumas situações 

concretas, haja conflito, o que incorre no interesse de estudiosos do direito 

procurarem encontrar uma solução quando, por exemplo, no exercício de um 

determinado direito que esteja previsto na CF ou no CC, ocorra a colisão ao 

direito assegurado a outrem. 

É importante destacar que, em caso de conflitos de direitos, a solução 

a ser aplicada, valerá de acordo com a doutrina apenas para o caso em 

análise, não devendo ser adotado como regra para toda e qualquer situação. 

Assim, não pretendemos neste item, portanto, esgotar o 

assunto.Almejamos apenas apresentar um roteiro de certas técnicas 

defendidas pela doutrina brasileira, como forma de solução dos conflitos 

existentes entre os direitos aqui apresentados. 

No entendimento de Rizzato Nunes, 

 

Como o pressuposto do sistema jurídico constitucional é a 
Justiça, e como o comando maior impõe que toda norma seja 
constitucional, deve o magistrado ―de ofício‖ analisar, no caso 
concreto, se a Constituição Federal está sendo respeitada 
(RIZZATO NUNES, 2009, p.355). 

 
 

Dentre as ferramentas a serem utilizadas, tem-se o princípio da 

proporcionalidade, que segundo Neves: 

 

É o princípio não expresso, mas implícito, em nosso sistema 
normativo e que deve nortear a tarefa do julgador, no sentido 
de sempre sopesar os direitos em conflito em face do caso 
concreto que lhe é oferecido para análise e solução, diante da 
formação de seu convencimento(NEVES, 2011, p.211). 
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Na mesma linha de pensamento Nunes(2009,p.356) explica que―o 

magistrado deve lançar mão do método chamado princípio da proporcionalidade, 

sempre que encontrar conflitos entre princípios, princípios e normas, e das normas 

entre si‖. Ainda sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade, o TJ/RS 

decidiu: 

 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70058987553 RS (TJ-RS).Data de 
publicação: 17/06/2014Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. 
REPORTAGEMJORNALÍSTICA. DIREITO ÀIMAGEM. DIREIT
O À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PROPORCIONALIDADE. 
ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. Na solução de conflitos 
entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade 
deve-se aplicar o princípio da proporcionalidade, segundo o 
qual, no processo de ponderação desenvolvido para a solução 
do conflito, o direito de opinar há de ceder espaço sempre que 
o seu exercício importar em agressão à imagem de outrem. No 
caso sub judice, a reportagem jornalística sobre a falta de 
adaptação dos estabelecimentos comerciais à nova legislação, 
que regula o transporte de gás de cozinha e bombonas de 
água, tinha caráter meramente informativo, não contendo 
agressão despropositada ou ofensiva à imagem do autor. Ato 
ilícito não configurado. APELAÇÃO DESPROVIDA 10.  

 

TJ-RS - Apelação Cível AC 70056391451 RS (TJ-RS). Data de 
publicação: 24/07/2014Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. 
CARTAS. DISPUTA 
SINDICAL. DIREITO ÀHONRA. DIREITO À LIBERDADE DE E
XPRESSÃO. PROPORCIONALIDADE. ATO ILÍCITO NÃO 
CONFIGURADO. Na solução de conflitos entre 
a liberdade deexpressão e os direitos da personalidade deve-
se aplicar o princípio da proporcionalidade, segundo o qual, no 
processo de ponderação desenvolvido para a solução do 
conflito, o direito de opinar há de ceder espaço sempre que o 
seu exercício importar em agressão à honra de outrem. No 
caso sub judice, as cartas que deram ensejo à ação não 
continham agressões despropositadas ou ofensivas à moral do 
autor, pelo que ausente qualquer mácula à honra do 
demandante. Ademais, justificadas no contexto da disputa 
sindical. Desse modo, ausente a violação adireito de 
personalidade, pois inexistente o abuso no exercício 
da liberdade deexpressão. Ato ilícito não configurado. 
Precedentes jurisprudenciais. - Precedente desta Câmara. 
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME11.  
 

                                                           
10

Apelação Cível Nº 70058987553, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 29/05/2014. 
11

Apelação Cível Nº 70056391451, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 
Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 17/07/2014). Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Direito+%C3%A0+liberdade+de+express%
C3%A3o.Acesso em: 15/01/2015. 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/124114829/apelacao-civel-ac-70058987553-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/130491321/apelacao-civel-ac-70056391451-rs
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Direito+%C3%A0+liberdade+de+express%C3%A3o.Acesso
http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=Direito+%C3%A0+liberdade+de+express%C3%A3o.Acesso
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Outro critério para solucionar o conflito, apresentado pela doutrina, 

consiste na técnica de ponderação, que, de acordo com consiste basicamente, 

na cautela que será aplicada para satisfação de um interesse, sopesando, qual 

deverá prevalecer em detrimento do outro. 

Justamente por isso, é que o Enunciado n. 274 da IV Jornada de 

Direito civil prevê na sua segunda parte, que em caso de colisão entre direitos 

da personalidade deve-se adotar a referida técnica: 

 

274 – 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. 

 
 

Sobre o critério de ponderação, assim destaca Farias: 

 

Verificada, no entanto, a existência de uma autêntica colisão de 
direitos fundamentais cabe ao intérprete-aplicador realizar a 
ponderação dos bens envolvidos, visando resolver a colisão 
através do sacrifício mínimo dos direitos em jogo.Nessa tarefa, 
pode guiar-se pela unidade da constituição, da concordância 
prática e da proporcionalidade, dentre outros, fornecidos pela 
doutrina(FARIAS, 2000, p. 122). 
 
 

Como demonstra Tartuce: 
 
Pela técnica de ponderação, em caso de difícil solução (hard 
cases) os princípios e direitos fundamentais devem ser 
sopesados no caso concreto pelo aplicador do Direito, para se 
buscar a melhor solução. Há sim um juízo de razoabilidade de 
acordo com as circunstâncias do caso concreto. A técnica 
exige dos aplicadores uma ampla formação, inclusive 
interdisciplinar, para que não conduza a situação 
absurda(TARTUCE, 2013,p.89). 

 

Ainda sobre o parâmetro para a ponderação, salienta Schreiber: 

 

A ponderação somente se faz necessária quando há efetiva 
colisão entre interesses igualmente protegidos. Na 
impossibilidade de proteger integralmente a ambos, o juiz vê-se 
forçado a ponderar. A ponderação consiste, assim, em 
sopesar, no caso concreto, o grau de realização do interesse 
lesivo (liberdade de informação) com o grau de sacrifício do 
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interesse lesado (direito de imagem).Trata-se, em outras 
palavras, de verificar se, naquelas condições concretas, o grau 
de realização do interesse lesivo justifica o grau da afetação do 
interesse lesado (SCHREIBER, 2011,p.109). 

 

No mesmo sentido, leciona Neves: 

 

Esse critério visa, embora com a satisfação de um interesse, 
que se restrinja, da menor forma possível, aquele que é o alvo 
do sacrifício para o caso concreto, não o aniquilando e sempre 
lhe preservando um mínimo irredutível chamado núcleo 
essencial, estando, portanto, também ligado ao princípio da 
concordância prática ou da harmonização(NEVES, 2011, p. 
217). 
 

Como podemos observar, após todos esses apontamentos feitos pela 

doutrina que trata sobre o assunto,uma vez que se percebe uma colisão entre 

direitos fundamentais, o melhor critério a ser utilizado,é através da 

razoabilidade, ponderar sobre os bens jurídicos que estão sendo tutelados e 

aplicar a melhor solução. 

 

4.2 A polêmica das biografias não autorizadas: o conflito normativo 

 

A batalha que envolve as biografias não autorizadas é um assunto que 

nos leva de uma forma concreta a analisar , de certa forma que é possível sim, 

dois ou mais direitos colidirem.É neste sentido que trataremos do assunto no 

decorrer deste capítulo.O assunto quetem sido comentado pelos jornais, 

revistas e diversos setores da mídia,nos mostra que de um lado estão as 

celebridades, consideradas como pessoas públicas, que lutam para defender o 

direito de imagem e a necessidade de autorização prévia para publicação de 

suas biografias, e de outro as editoras e biógrafos, que defendem também o 

direito à liberdade de expressão,o dever de informação e a desnecessidade de 

tal autorização. Até mesmo na ficçãoesse assunto continua sendo alvo de 

debates. A título de exemplo, no dia 09 de janeiro de 2015, foi ao ar na Rede 

Globo de televisão o capítulo da novela ―O Império‖, trama escrita por Agnaldo 

Silva, fala sobre um de seus personagens, o ―blogueiro ―Théo Pereira‖, 

interpretado pelo ator Paulo Betti,que procura Marta (viúva do comendador), 

personagem de Lília Cabral com o objetivo de fazer uma entrevista para colher 
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dados que o ajudariam na escrita da biografia do protagonista José Alfredo de 

Medeiros, ―o Comendador‖, personagem vivido pelo ator Alexandre Nero, na 

segunda fase da novela. 

Sobre o assunto, comenta PatríciaVillalba 

 

Nos próximos capítulos, como o jornalista investigativo que 
sempre quis ser, municiado pelas informações do seu 
―garganta profunda‖ Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), ele vai 
ajudar a deflagrar a série de acontecimentos que levarão à 
morte fingida do Comendador José Alfredo (Alexandre Nero). 
Ganhará um tanto de reconhecimento, mas não sairá daí a sua 
maior glória. 

Com o comendador aparentemente morto e enterrado, Téo 
finalmente poderá desfilar entre os grandes nomesdo 
jornalismo nacional, ao lançar a ―biografia não-autorizada‖ de 
José Alfredo de Medeiros. Pense num livro bombástico. 

Quem conta o spoiler ao QUANTO DRAMA é o próprio autor 
Aguinaldo Silva que, como jornalista que é, sente-se 
incomodado com as limitações que vêm sendo impostas pela 
Justiça à publicação de biografias no Brasil. ―É uma vergonha 
para o país, um limite àliberdade de expressão‖, opina ele que, 
digamos, corrigirá a realidade na sua ficção. ―Téo conseguirá o 
que quer, que é ser reconhecido como jornalista. O livro será 
um sucesso!‖, adianta, às gargalhadas12 

 

 

É necessário entender o que diz a legislação brasileira sobre o assunto 

e este é o interesse da presente pesquisa. A Constituição Federal, conforme 

analisado nos capítulos anteriores protege os direitos fundamentais em seu 

art.5°, inciso X, incluindo dentre estes, o direito à imagem.Assim, também 

garante a proteção à liberdade de expressão, vedando a censura, conforme 

estabelece o referido artigo em seu inciso IX.No caso de biografados e 

biógrafos,ambos recebem o mesmo tratamento na Carta Constitucional. 

A polêmica gira em torno também do que diz a lei infraconstitucional a 

respeito do tema, principalmente ao tratar das ―pessoas 

públicas‖.Então,surgem os debates envolvendo os artigos 20 e 21 do Código 

Civil de 2002. 

No que diz respeito ao art.20, assim esclareceSchreiber: 

 

                                                           
12

 Retirado de http://veja.abril.com.br/blog/quanto-drama/folhetinescas/vem-ai-a-biografia-nao-
autorizada-do-comendador-de-imperio/. Acessado em: 12/01/15.  

http://veja.abril.com.br/blog/quanto-drama/folhetinescas/vem-ai-a-biografia-nao-autorizada-do-comendador-de-imperio/
http://veja.abril.com.br/blog/quanto-drama/folhetinescas/vem-ai-a-biografia-nao-autorizada-do-comendador-de-imperio/
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Para o Código Civil, a autorização da pessoa retratada afasta, 
como era de esperar, qualquer possibilidade de reclamação em 
juízo. Mas o Código Civil não proíbe toda e qualquer 
publicação sem autorização. Para que a publicação não 
autorizada seja proibida ela precisaria, segundo a literalidade 
do artigo 20, atingir "a honra, a boa fama ou a respeitabilidade" 
ou se destinar "a fins comerciais". 
Interpretando esse artigo, os tribunais brasileiros já vêm 
concluindo, há muito tempo, que a simples finalidade comercial 
da publicação não justifica a proibição da publicação se ela 
estiver amparada em um fim constitucional de informar o 
público ou de exprimir a liberdade artística ou intelectual.  
É por conta desse entendimento jurisprudencial que os jornais 
(que têm fins comerciais) não precisam solicitar autorização de 
toda e qualquer pessoa que vem mencionada ou retratada em 
uma reportagem. Para que a publicação seja proibida - ou para 
que gere indenização se já tiver sido veiculada - os tribunais 
brasileiros exigem a demonstração de que restou lesada a 
honra ou a privacidade do retratado. O mesmo vale para as 
biografias(SCHREIBER,2011,p.103). 
 
 

O texto da lei civil, por sua dificuldade de interpretação, suscitou 

inúmeras críticas por parte da doutrina, e mesmo não havendo um 

posicionamento majoritário, o que se observa, é uma tendência a entendimento 

de que o art. 20, caput, ampara o direito à imagem, deixando de lado os 

direitos do autor.Varios doutrinadores discutem a possível alteração do referido 

artigo e em que sentido tal mudança traria de fato relevância para o 

direito.Assim, a seguir procura-se apresentar alguns posicionamentos para 

melhor entendimento sobre o assunto. 

ParaNeves: 

 

Não parece crível que o art. 20, caput, do Código Civil tenha 
como enfoque apenas o direito à imagem. O dispositivo legal 
tem um alcance bem mais amplo, partindo da análise tanto do 
direito do autor, quando se refere à transmissão e publicação 
de escritos e da palavra, e, na sequência, do direito à 
imagem(NEVES, 2011, p.268). 

 

Ainda segundo a referida autora: 

 

Nosso entendimento é no sentido de que o dispositivo legal 
estudado, ainda que de forma técnica incorreta, visa proteger 
dois direitos da personalidade - do autor e à imagem- distintos, 
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porém convergentes, passíveis, inclusive, de criarem um 
conflito prático(Ibidem, p.270). 

 

No entendimento de Luis Roberto Barroso: 

 

O dispositivo veio tornar possível o mecanismo da proibição 
prévia de divulgações (até então sem qualquer previsão 
normativa explícita) que constitui, no entanto, providência 
inteiramente excepcional. Seu emprego só será admitido 
quando seja possível afastar, por motivo grave e insuperável, a 
presunção constitucional de interesse público que sempre 
acompanha a liberdade de informação e de expressão, 
especialmente quando atribuída aos meios de comunicação.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 nos 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 
(BARROSO, 2004, p.360-361). 

 

Na busca por uma melhor interpretação do referido dispositivo legal é 

que em 2008 surge o Projeto de Lei n° 3378/08,de Antonio Palocci,conhecido 

como Lei das Biografias, com o seguinte teor: 

Art. 1º. Fica alterado o artigo 20 da Lei Federal nº 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:Art. 20. Salvo se autorizada ou se necessária à 
administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 
exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão 
ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da 
indenização que couber, se lhe atingir a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais. 
Parágrafo único: 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 

 
 

O referido projeto foi arquivado sem ir à votação na Câmara no dia 31 de 

janeiro de 2011, devido ao término da legislatura vigente.Porém, no dia 06 de 

maio de 2014, inspirado no projeto do então ex-ministro Chefe da Casa Civil, 



83 
 

Antonio Palocci,oPlenário da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de 

Lei 393/11, do deputado Newton Lima (PT-SP), que visa mudar o Código 

Civilpara então permitir a publicação de biografias de personalidades públicas 

sem necessidade de autorização do biografado ou de seus descendentes.No 

Senado, o PL 393/2011 passou a ser identificado comoPL 42/2014 e aguarda  

ainda sua votação. 

Assim se manifestou em defesa do projeto de Lei 393/2011 o Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, Carlos Ayres Britto: 

 

Biografar não é descrição de vida futura. É relato de vida já 
acontecida ou de desfrute já exaurido do direito à intimidade, 
vida privada e vida social genérica. É apenas um retrato falado 
do modo pelo qual o direito ao desfrute já se consumou. Modo 
a que o biógrafo teve acesso. Nada tem a ver com 
interceptação de escuta telefônica, uso de teleobjetiva em 
recintos privados, enfiar-se por debaixo de camas alheias, 
esconder-se em armários de terceiros ou qualquer outra forma 
de interrupção, perturbação ou obstrução do desfrute em 
causa. Contudo, se o biógrafo descamba para o campo da 
invencionice, ou então da coleta de dados tão maliciosamente 
distorcidos a ponto de ofender a honra do biografado, além de 
causar a este prejuízos de ordem ―material, moral ou à 
imagem‖, o que pode ocorrer em termos jurídicos? Bem, o que 
pode ocorrer não é senão a aplicabilidade das normas 
constitucionais que falam do direito de resposta e de 
indenização. De parelha com aquelas que legitimam o Código 
Penal a criminalizar condutas caluniosas, difamatórias ou 
injuriosas13. 
 
 

As críticas giram também em torno do direito à privacidade e que está 

estabelecido no art. 21 do Código Civil de 2002, ao determinar que ―A vida 

privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 

adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário 

a esta norma‖. De acordo com a doutrina ,sobre o direito à privacidade, a 

solução oferecida para interpretação difere dos demais direitos da 

personalidade. 

Segundo Schreiber: 

O termo interessado tem sido entendido, pela doutrina, como 
uma referência ao titular da privacidade ameaçada. Nada 

                                                           
13

Jornal o Globo, 2013. Disponível em:http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/ 
Acesso em: 12.01.2015 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/466574-PROJETO-QUE-LIBERA-BIOGRAFIAS-TAMBEM-VAI-ACELERAR-ACOES-DE-OFENDIDOS.html
http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=117559
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impede, contudo, que seja interpretado de modo mais 
extensivo, para abranger qualquer pessoa legitimamente 
interessada na defesa da privacidade daquele que já não pode 
mais fazê-lo, seja porque faleceu, seja porque se encontra 
ausente, ou ainda por qualquer razão, definitiva ou transitória, 
que o juiz considere relevante à luz do caso concreto. Como se 
vê, a redação do dispositivo que cuida da privacidade (art. 21) 
oferece ao intérprete uma oportunidade para ampliação do rol 
de legitimados à proteção póstuma daquele atributo da 
personalidade(SCHREIBER, 2011, p.148). 

 

Toda essa polêmica está relacionada ao que dispõe a lei civil, ao tratar 

dos direitos da personalidade, conforme visto no capítulo anterior da presente 

dissertação. Sobre esse embate, explica Schreiber: 

O fato é que o próprio Código Civil não identifica um rol 
único.No parágrafo único do art 12, inclui o colateral.No 
parágrafo único do art. 20, o exclui.No art. 21, alude a qualquer 
―interessado‖. Se não há razão para que os legitimados sejam 
distintos entre si, tal argumento pode e deve ser invocado em 
prol de uma ampliação generalizada, a partir de uma 
interpretação que considere como meramente exemplificativa o 
elenco contido nos dispositivos anteriores (arts. 12, parágrafo 
único, e 20, parágrafo único).Essa é a solução mais inclusiva, 
que permite a mais ampla tutela dos direitos da personalidade, 
em consonância com a sua matriz constitucional(Idem). 

 

Ao tratar de biografia não autorizada, continua Schreiber: 

Diversa, entretanto, será a situação em que o relato da vida do 
biografado traz ameaça ou violação direta à privacidade de 
certos familiares. Por exemplo, a descrição das infidelidades 
amorosas de falecido político pode repercutir diretamente sobre 
a privacidade da sua esposa ou de seus filhos, que têm direito 
pessoal a não sofrer exposição excessiva da sua intimidade. 
Se o fato assume relevância informativa para o público, 
correspondendo a exercício da liberdade constitucional de 
informar, ou se integra a liberdade de expressão do biógrafo 
em sua atividade literária, isso conduzirá à ponderação de 
interesses merecedores de igual proteção, consoante os 
parâmetros que já restaram indicados nos tópicos 
anteriores.Aí, contudo, a privacidade em jogo será a dos 
próprios familiares, não já a da pessoa falecida(SCHREIBER, 
2011, p. 149). 

. 

Há muito não se via uma batalha tão intensa entre intelectuais e 

artistas de peso como o gerado nos últimos anos pela polêmica envolvendo a 
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publicação de biografias não autorizadas. De um lado, grandes intérpretes da 

MPB, como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil, Djavan, Milton 

Nascimento e Roberto Carlos. De outro, renomados escritores como Ruy 

Castro, Ferreira Goulart, Mário Magalhães, Laurentino Gomes, Paulo Cesar de 

Araújo, etc. 

Além do Projeto de Lei, em 2012, advogados e juristas 

expuseramaspectos da lei com relação à publicação de biografias não 

autorizadas. A discussão foi iniciada após a Associação Nacional dos Editores 

de Livros (Anel) recorrerem ao STF com uma Ação Direita de 

Inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 do Código Civil(ADI 4815), através do 

advogado Gustavo Binenbojim.A associação argumenta que o texto do código 

fere o direito constitucional de liberdade de expressão e o direito à informação, 

caracterizando a autorização prévia como uma espécie de censura. 

No dia 21 de novembro de 2013 aconteceu uma audiência 

públicasobre o tema relativo à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 

4815).A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), abriu a 

audiência pública que tratou sobre a necessidade de autorização prévia da 

família ou do biografado para a publicação de biografias. A audiência foi 

realizada na Sala de Sessões da 2ª Turma, Anexo II-B, 4º andar.  Também 

participam da cerimônia a ministra do STF Rosa Weber,  a ministra da Cultura, 

Marta Suplicy, e o subprocurador-geral da República Odin Brandão Ferreira. 

Participaram da audiência 17 expositores, dentre eles editores, 

escritores, parlamentares e representantes de entidades como Academia 

Brasileira de Letras, Ministério da Cultura, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro e Comissão de Direito Autoral da OAB/SP. Cada um deles teve 15 

minutos para defender seu ponto de vista a respeito da necessidade de 

autorização prévia para a publicação de biografias. 

Ao defender o tema, assim se posicionou a Associação Paulista de 

Imprensa – API, sendo representada por Sérgio Redó: 

 

Defendemos a total liberdade para que se produza biografias 
de personalidades, autoridades e pessoas públicas, sem 
restrição alguma. A defesa intransigente do direito à 
privacidade é para anônimos. Quem opta pela vida pública tem 
atividade com participação coletiva da sociedade. Exageros e 



86 
 

injustiças nas biografias devem ser corrigidos posteriormente 
pelo Poder Judiciário14. 

 

Também afavor, a União Federal - Ministério da Cultura, representada 

pelo Dr. Renato de Andrade Lessa, assim se posicionou: “do ponto de vista 

das ciências humanas, a dimensão biográfica é fundamental. Ela dá a 

possibilidade de se estudar mais a fundo um personagem e dá fundamentos 

para uma investigação humanística‖15. 

Em defesa das biografias, manifestou o Deputado Federal Ronaldo 

Caiado - DEM/GO: 

Objetivamente, queremos a total liberdade para que todos os 
escritores façam a biografia de quem for, elaborando o texto 
com informações e dados e com total condição de escrever o 
que desejar. Ninguém está cerceando ou impedindo que as 
biografias sejam publicadas. A única coisa que é consenso é 
que a tramitação judicial para aqueles que se sentirem 
atingidos deve ser célere, nos juizados especiais. Seria um rito 
mais rápido para que a situação não fique interminável como é 
hoje. Qualquer discussão dentro das regras atuais gasta dois 
anos16. 

 

No mesmo sentido manifestou-se o Deputado Federal Newton 

Lima,responsável pelo Projeto de Lei 393/2011: 

Pessoas públicas têm ônus e bônus por serem pessoas 

públicas, portanto sua privacidade é relativizada em relação a 

pessoas comuns. Além disso, os artigos do Código Civil violam 

a liberdade de pesquisa e ensino. A autorização implica no 

risco de a celebridade censurar a transmissão de 

conhecimento. Mas, se alguém se sentir atingido por algo 

publicado numa biografia, a Justiça deve julgar rapidamente17. 

 

De posicionamento contra a liberação das biografias estava o 

Deputado Federal Marcos Rogério - PDT/RO, que assim se manifestou: 

 

                                                           
14

Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/ Acesso em 
20/01/2015. 
15

 Idem. 
16

Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/ Acesso em 
20/01/2015. 
17

http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/ acesso em :20/01/2015 

http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/
http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/
http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/
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A publicação de conteúdo biográfico não deve se sobrepor à 

preservação da intimidade. A constituição preserva as duas 

coisas. O direito a privacidade é inviolável. O legislador não 

tem o direito de passar por cima da Constituição. O direito à 

curiosidade pública não pode se sobrepor ao direito de 

preservação da intimidade18. 

 

Assim também foi o posicionamento da Associação Eduardo Banks, 

representada pelo advogado Ralph Anzolin Lichote: 

 

Para colocar uma loja para funcionar, você precisa de alvará. 

Por que para publicar uma coisa sobre alguém você não 

precisa ter autorização? Na nossa avaliação, o direito à 

privacidade é inviolável. A liberdade de expressão não está 

acima da privacidade19. 

 

                  Gustavo Binenbojm, professor da Faculdade de Direito da UFRJ e 

advogado da Associação Nacional dos Editores de Livros, escreveu sobre o 

assunto: 

A vida de figuras públicas é parte integrante da historiografia 

social. Contá-la é um direito de todos, independentemente de 

censura ou licença, como assegura a Constituição. Conhecê-la 

é uma forma de controle social sobre o poder e a influência que 

tais figuras exercem sobre todos os cidadãos. O mecanismo da 

autorização prévia, forma velada de censura privada, é 

simplesmente inconstitucional20. 

 

Diante dos argumentos favoráveis na audiência pública, previstos na 

ADIN 4815,observa-se que a interpretação literal dos artigos 20 e 21 do Código 

Civil, por não prever qualquer exceção contemplando as biografias não 

autorizadas, acaba por violar as liberdades de manifestação do pensamento, 

da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (CF, art. 5, IV e 

IX), além do direito difuso da cidadania à informação (art. 5, inc. XIV). 

                                                           
18

http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/ acesso em :20/01/2015 
19

http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/ acesso em :20/01/2015 
20

Falso Dilema- Artigo Publicado em 22/10/2013- site O GLOBO.Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/ acesso em :20/01/2015 

 
 

http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/
http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/
http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/
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Nesse sentido, o Professor Gustavo Tepedino se manifesta em parecer 

proferido para o caso: 

 

Os arts. 20 e 21 do Código Civil, ao tutelarem a imagem, 
privacidade e a honra das pessoas, hão de ser interpretados 
em conformidade com a Constituição da República, de modo a 
não sacrificarem o direito fundamental à informação e às 
liberdades de expressão e de pensamento. Exclui-se, assim, 
por inconstitucional, qualquer interpretação daqueles 
dispositivos legais que proíba as obras biográficas, literárias ou 
audiovisuais, de pessoas notórias sem prévia autorização dos 
biografados ou de seus familiares na hipótese de pessoa 
falecida. As biografias, com efeito, revelam narrativas históricas 
descritas a partir de referências subjetivas, isto é, do ponto de 
vista dos protagonistas dos fatos que integram a história.Tais 
fatos, só por serem considerados históricos, já revelam seu 
interesse público em favor da liberdade de informar e de ser 
informado, da memória e da identidade cultural da sociedade21. 

  

            É importante destacar também que, ao limitar a liberdade de expressão, 

conquista relevante da democracia do Brasil, ocorre um retrocesso ao que se 

espera do Estado Democrático de Direito. 

 

4.3 O caso Roberto Carlos(Sua majestade “O rei”) 

 

Um dos mais citados casos sobre a polêmica das biografias não 

autorizadas, é a do ídolo da jovem guarda, Roberto Carlos. A biografia 

intitulada ―Roberto Carlos em detalhes‖,escrita por Paulo César Araújo, tem 

sido alvo de debates desde a sua publicação até a sua proibição, em diversos 

seguimentos, quer sejam por jornalistas, acadêmicos e operadores do direito. A 

partir da proibição da biografia não autorizada de Roberto Carlos, muitos 

debates surgiram, suscitando um festival de posicionamentos, favoráveis e 

contrários. 

Em artigo, a cantora e compositora Adriana Calcanhoto assim se 

manifestou: 

                                                           
21Disponível em: http://jus.com.br/artigos/27802/a-tutela-constitucional-da-liberdade-de-
expressao-de-informacao-e-de-pensamento-versus-a-protecao-conferida-pela-lex-mater-a-
imagem-a-honra-e-a-vida-privada/2#ixzz3OeswBqXI.Acesso em: 14/01/2015 

http://jus.com.br/artigos/27802/a-tutela-constitucional-da-liberdade-de-expressao-de-informacao-e-de-pensamento-versus-a-protecao-conferida-pela-lex-mater-a-imagem-a-honra-e-a-vida-privada/2#ixzz3OeswBqXI
http://jus.com.br/artigos/27802/a-tutela-constitucional-da-liberdade-de-expressao-de-informacao-e-de-pensamento-versus-a-protecao-conferida-pela-lex-mater-a-imagem-a-honra-e-a-vida-privada/2#ixzz3OeswBqXI
http://jus.com.br/artigos/27802/a-tutela-constitucional-da-liberdade-de-expressao-de-informacao-e-de-pensamento-versus-a-protecao-conferida-pela-lex-mater-a-imagem-a-honra-e-a-vida-privada/2#ixzz3OeswBqXI
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Creio então que o rei está certo, há passagens sobre as quais 
só o biografado poderá falar, ou parecerão, se escritas por 
outra pessoa, no meu caso, por exemplo, ficção — científica. 
Mas concordo mesmo é com Joaquim Barbosa e Ana Maria 
Machado (e o seu livrinho) e acho que o importante mesmo é a 
conversa. Precisamos debater, atualizar, aprimorar as leis e, 
sobretudo, cumpri-las. Calúnias, difamações, inverdades e 
afins devem pesar no bolso de quem as publica, são 
inaceitáveis22. 
 

 

No mesmo sentido, é a posição de Chico Buarque: 

 

A defesa da intimidade é assunto palpitante no mundo atual. 
Não apenas a facilidade de entrar em correspondência 
eletrônica exibida pelas novas tecnologias, mas também casos 
como o esforço inglês de conter os terríveis abusos a que 
chegou sua imprensa tradicionalmente bisbilhoteira. Claro que 
o princípios luminosos da liberdade de expressão e do direito à 
informação reagiriam, como reagiram e reagirão, à ameaça que 
esse mundo novo apresenta. A discussão está longe de ter 
chegado a um termo. Não seria a mera retirada dos dois 
artigos do Código Civil que daria a última palavra sobre o 
assunto entre nós. Felizmente estamos todos sofrendo por ter 
ousado abrir o diálogo. O mero reconhecimento da importância 
do tema nos deveria tornar tolerantes com os vacilos, as 
imprecisões, as atitudes suspeitas de quem quer que tente 
tratar do assunto. Mas, se o tom unilateral que tomou a 
imprensa me causou alguma revolta, as notas e matérias que 
deixam entrever manobras suspeitas provocam considerável 
mal-estar23. 
 

 

Na opinião do escritor e jornalista Nelson Motta: 

 

Em países civilizados, os processos são rápidos, e as 
indenizações, pesadas, que funcionam como ameaça aos 
picaretas e estímulo à responsabilidade dos escritores. Por isso 
qualquer biografia é censurada previamente, não pelo 
biografado, mas pelos advogados das editoras, para que tudo 
que está escrito possa ser provado e demonstrado e nada 
possa motivar um processo milionário. Tem funcionado até 
agora, ninguém fala em mudar24. 
 

 

Na opinião do cantor e compositor Djavan: 
 

                                                           
22

Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/Acesso em: 16/01/2015 
23

Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/Acesso em: 16/01/2015 
24

Idem. 

http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/Acesso
http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/Acesso
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A liberdade de expressão, sob qualquer circunstância, precisa 
ser preservada. Ponto. No entanto, sobre tais biografias, do 
modo como é hoje, ela, a liberdade de expressão, corre o risco 
de acolher uma injustiça, a medida em que privilegia o mercado 
em detrimento do indivíduo; editores e biógrafos ganham 
fortunas enquanto aos biografados resta o ônus do sofrimento 
e da indignação. Nos países desenvolvidos, você pode abrir 
um processo. No Brasil também, com uma enorme diferença: 
nós não somos um país desenvolvido. A sugestão de se 
estabelecer um percentual oriundo da venda desse produto 
destinado ao biografado me parece razoável, mesmo 
acreditando que ninguém queira ver sua vida exposta 
publicamente de maneira predatória por dinheiro. Essa medida, 
de certo modo, desmotivaria a edição desenfreada dessas 
biografias e nos lembraria a todos que ter direitos implica ter 
deveres também25. 
 
 

O autor da obra é Paulo César Araújo,baiano de Vitória da Conquista, 

historiador pela Universidade Federal Fluminense, jornalista formado na PUC-

RJ e mestre em Memória Social pela UNI-RIO. A obra do autor sobre Roberto 

Carlos é relevante para a presente dissertação dada a sua repercussão e os 

desafios que surgem para resolução de conflitos entre a liberdade de 

expressão, a liberdade de informação, o direito à imagem. 

Com quinze capítulos, o livro ―Roberto Carlos em detalhes‖, que foi 

publicado pela Editora Planeta em 2006, descreve a trajetória do rei, contando 

inclusive sobre o acidente ocorrido em sua infância, no ―Pequeno Cachoeiro‖, 

nome dado pelo próprio cantor à cidade onde nasceu, Cachoeiro do 

Itapemirim/ES, seus amores, e outros detalhes de sua carreira. Em poucos dias 

o livro se tornou sucesso, sendo inclusive, capa da revista Bravo. 

As palavras de apresentação na orelha e contracapa retratam o que o 

autor pretende relatar em sua obra sobre a vida de Roberto Carlos.Ressaltando 

que os dados descritos são , em sua grande maioria do conhecimento de 

todos. 

 conforme descreve o próprio Paulo Cesar Araújo: 

 

Este livro é um relato sincero e vigoroso da vida de um menino 
filho de imigrantes, simples e humilde, que por força de seu 
próprio talento e muita vontade de vencer, galgou os mais altos 
lugares da hierarquia artística de seu país...Um criador de 

                                                           
25

Disponível em: http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/Acesso em: 16/01/2015 
 

http://oglobo.globo.com/infograficos/batalha-biografias/Acesso
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beleza e encantamento que muito ajudou a mostrar e pôr em 
destaque a importância da música popular no conjunto atual 
das comunicações de massa. Sua vida é uma mensagem de 
força e coragem, livre-iniciativa, ideias, coleguismo e senso 
profissional. Um relato que deve ser lido por todos os jovens 
(dos oito aos oitenta anos...)(ARAÚJO, 2014, p.214). 

 

 

Contudo, em pouco tempo, o que era para ser sucesso, foi o início de 

uma batalha judicial, que levou Paulo Cesar Araújo aos tribunais. Roberto 

Carlos entrou com uma ação cível e uma ação criminal em face do biógrafo, 

alegando invasão de privacidade, com intuito de impedir a circulação da 

biografia.Na época, este caso foi divulgado em diversos jornais, revistas e 

outros meios de comunicação e continua sendo alvo de debates. 

Este episódio, levantoua grande reação entre biógrafos, editores e 

muitos outros seguimentos. Sobre o assunto,o escritor Paulo Coelho 

declarou―Não posso ficar calado, porque isso que aconteceu na 20ª Vara 

Criminal da Barra Funda me diz respeito, já que desrespeita minha profissão de 

escritor‖(Araújo apud Paulo Coelho,2014, p.322).Conforme adverte Schreiber, 

 

A vida privada de Paulo Coelho lhe pertence e, ainda que o 
Mago decida fazê-la desaparecer, o truque deve ser, na 
medida do possível, um ato próprio e consciente, fruto do 
exercício da sua autonomia privada, não uma imposição do 
Estado ou da sociedade como um todo. Qualquer pessoa 
famosa ou não, tem direito à privacidade, que, em sua acepção 
mais antiga, corresponde ao direito de manter em segredo 
acontecimentos pessoais e sensações íntimas que não deseja 
tornar público. Da ponderação desse direito com as liberdades 
de informação e expressão é que se extrairá a solução do caso 
concreto (SCHREIBER, 2011, p.143). 

 

O livro que ainda se encontra proibido, sob a alegação de que a 

Constituição garante o direito à imagem e à privacidade das pessoas. De fato, 

conforme analisado no decorrer deste trabalho de pesquisa, e de acordo com 

os fundamentos encontrados na legislação, tais direitos são garantidos, mas é 

necessário um estudo detalhado dos referidos temas,paraentão entender o real 

sentido de sua aplicação. 
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A polêmica Paulo Cesar de Araújo versus Roberto Carlos, com toda a 

repercussão que alcançou, demonstra a necessidade de que o projeto de lei 

que ora aguarda a devida aprovação e publicação, efetivamente muito 

contribuirá para resolução de outros casos, semelhantes a este, pois afinal, 

muitas histórias precisam ser contadas, sem que isto seja considerado uma 

violação de direito à imagem, principalmente em se tratando de pessoas 

publicas. 

Contudo, diante da falta de previsão legal para resolver os conflitos 

envolvendo os casos das biografias não autorizadas, a doutrina brasileira 

procura suprir tal omissão, conforme Enunciado 279 da IV Jornada de Direito 

Civil, que assim estabelece: 

 

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. 

 

Com efeito, o referido enunciado representa uma iniciativa para servir 

de parâmetro na atuação do Poder Judiciário, bem como em defesa tanto das 

editoras e biógrafos, quanto dos biografados, em caso de conflitos. 

Portanto, com a obra de Paulo Cesar de Araújo, que conta a história de 

vida do rei, surge, na realidade, um outro desafio, que foi o de resgatar os 

direitoshátanto tempo já conquistado pelos biógrafos, escritores e editores 

brasileiros e que em pleno século XXI se vê sob ameaça.  

 

4.4 Aresposta do “Réu”  

 

Ao que parece seguir o princípio previsto na CF, em seu art.5°, 

LV, ―aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em 

geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 

recursos a ela inerentes‖. Em maio de 2014, Paulo Cesar Araújolançou um 

novo livro, onde se propôs a contar toda a trajetória de sua obra sobre o rei. 
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De fato, o que se observa no decorrer dos capítulos do seu novo livro, 

―O Réu e o Rei, minha história com Roberto Carlos, em detalhes‖, é uma luta 

do autor, pela liberdade de expressão e ao mesmo tempo,dar uma resposta 

para as inúmeras acusações sofridas. 

Este foi o novo desafio assumido por Araújo após a proibição e 

apreensão do livro Roberto Carlos em detalhes e toda a batalha dos processos 

judiciais: escrever um livro que contaria a sua própria história, conforme ele 

mesmo afirma: 

 

Neste novo livro, conto a minha história, falo da longa e intensa 
relação com meu objeto de estudo que resultou naquela 
biografia, que acabou me tornando réu de dois processos. É a 
história de um brasileiro, vindo do interior, filho de 
trabalhadores, fã de Roberto Carlos, que contra todas as 
adversidades estudou, chegou à faculdade, pesquisou e 
escreveu sobre o maior ídolo da nossa música popular. Esta é 
a minha versão sobre um polêmico acontecimento que já não 
pertence apenas a mim ou a Roberto Carlos, mas sim à história 
da luta por maiores liberdades públicas no Brasil (ARAÚJO, 
2014, p.10). 

 

Neste novo livro, Paulo Cesar Araújo faz sua autobiografia e relata 

episódios que vão desde sua infância, em Vitória da Conquista, seu ingresso 

na faculdade, entrevistas até a obra sobre Roberto Carlos. Uma história 

comovente sobre um fã que desde a sua infância conhecia as músicas e 

caminhada de seu ídolo. 

A esse respeito, Araújo menciona: 

 

Na minha infância, o único artista da música brasileira que eu 
identificava pelo nome, pela imagem e pela voz era Roberto 
Carlos. E, quando irrompia uma canção dele no rádio, eu 
pulava de alegria e corria para perto do aparelho(Ibidem, p.15). 

 

Munido de coragem, o texto de Paulo Cesar também narra os 

bastidores de uma batalha que, para muitos, era oculta. Portanto, a publicação 

de ―O Réu e o Rei‖, surge também como uma resposta a todos os pontos 

obscuros no decorrer de todos esses anos. Um importante ponto a ser 

destacado foram os processos judiciais que surgiram pela publicação de 
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―Roberto Carlos em detalhes‖. Situação que o autor, nunca imaginaria 

acontecer. 

Conforme enfatiza Paulo Cesar, 

Foi estranho saber que eu seria o querelado, ―a pessoa que é 
objeto de uma querela, contra quem se move uma ação penal‖, 
e que Roberto Carlos era o meu querelante, ―que ou aquele 
que querela, que move a ação penal contra outrem, dito 
querelado‖. Duas palavras feias e que jamais tinham estado 
presentes na minha vida, mas que agora me rondariam por 
força da ação judicial do cantor contra mim(Ibidem, p.237). 

 

Ainda sobre o assunto,continua 

 

Geralmente, em casos de ação judicial contra escritores ou 
jornalistas, a batalha é travada apenas na esfera cível, porque 
ali o querelante pode conseguir os seus dois objetivos: a 
proibição ou alteração da obra publicada e a indenização em 
dinheiro. Na esfera criminal busca-se a condenação do réu a 
uma pena, que em alguns casos pode ser até restritiva de 
liberdade. Ao recorrer a esses dois expedientes, Roberto 
Carlos parecia almejar exatamente isto: proibir o livro, receber 
o pagamento de indenização e que me fosse aplicada uma 
punição. A primeira ação proposta foi uma queixa- crime contra 
mim, no dia 16 de janeiro, na 20ª Vara do Fórum Criminal da 
Barra Funda, em São Paulo(Ibidem, p.240). 

 

Além da queixa-crime, Roberto Carlos também ajuizou uma ação cível, 

cuja finalidade era a cobrança de uma indenização, que, diferentemente da 

queixa-crime, que era apenas contra o autor do livro, no processo cível o artista 

acusava o autor e a editora Planeta.  

Sobre o pedido de antecipação de tutela na Vara Cível, o juiz 

MaurícioChaves de SouzaLima em sua decisão assim salientou: 

 

DECISÃO 
Trata-se de ação através da qual o autor se insurge contra a 
publicação não-autorizada da sua biografia, requerendo a 
antecipação dos efeitos da tutela para que sejam interrompidas 
a publicação, a distribuição e a comercialização do livro. 
Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. A biografia de uma 
pessoa narra fatos pessoais, íntimos, que se relacionam com o 
seu nome, imagem e intimidade e outros aspectos dos direitos 
da personalidade. 
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Portanto, para que terceiro possa publicá-la, necessário é que 
obtenha a prévia autorização do biografado, interpretação que 
se extrai do art. 5º, inciso X, da Constituição da República, o 
qual dispõe serem invioláveis a intimidade, a vida privada e a 
imagem das pessoas. 
No mesmo sentido e de maneira mais específica, o art. 20, 
caput, do Código Civil/02, é claro ao afirmar que a publicação 
de obra concernente a fatos da intimidade da pessoa deve ser 
precedida da sua autorização, podendo, na sua falta, ser 
proibida se tiver idoneidade para causar prejuízo à sua honra, 
boa fama ou respeitabilidade. 
Registre-se, nesse ponto, não se desconhecer a existência de 
princípio constitucional afirmando ser livre a expressão da 
atividade intelectual e artística, independentemente de censura 
ou licença (inciso IX do mesmo art. 5º). 
Todavia, entrecruzados estes princípios, há de prevalecer o 
primeiro, isto é, aquele que tutela os direitos da personalidade, 
que garante à pessoa a sua inviolabilidade moral e de sua 
imagem. Além do mais, conforme mansa jurisprudência, não 
está compreendido dentro do direito de informar e da livre 
manifestação do pensamento a apropriação dos direitos de 
outrem para fins comerciais. 
Assim, presente a plausibilidade do direito alegado pelo autor 
da causa, ante a necessidade da sua prévia autorização para a 
publicação e para a exploração comercial da sua biografia. 
Presente, ainda, o requisito do receio de dano irreparável ou de 
difícil reparação (art. 273, I, do CPC), na medida em que, não 
concedida a medida ora pleiteada, permanecerá a 
comercialização da obra, fazendo com que novas pessoas 
tomem conhecimento de fatos cujo sigilo o autor quer e tem o 
direito de preservar. 
Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela, para 
determinar aos réus a interrupção da publicação, da 
distribuição e da comercialização do livro ´Roberto Carlos em 
Detalhes´, em todo o território nacional, no prazo de três dias, 
sob pena do pagamento de multa diária de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais). 
Citem-se. 
Intimem-se. 
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2007. 
Maurício Chaves de Souza Lima26. 
 
 

Analisando adecisão do juiz, o historiador e biografo Paulo Cesar 
comenta: 

 
O único pleito do artista que Maurício Chaves de Souza Lima 
não atendeu totalmente foi a absurda cobrança de 500 mil reais 
de multa diária caso os réus não cumprissem a medida liminar 

                                                           
26

JUIZ DE DIREITO (Processo nº: 2007.001.006607-2Movimento: 3Tipo do movimento: 
Conclusão ao JuizDecisãoCOMARCA DA CAPITAL Juízo de Direito da 20ª Vara Cível Proc. nº 
2007.001.006607-2. Disponível em:  http://www.conjur.com.br/2007-fev-
23/juiz_carioca_manda_recolher_biografia_roberto_carlos.Acesso em: 15/01/2015. 
 

http://www.conjur.com.br/2007-fev-23/juiz_carioca_manda_recolher_biografia_roberto_carlos.Acesso
http://www.conjur.com.br/2007-fev-23/juiz_carioca_manda_recolher_biografia_roberto_carlos.Acesso
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de proibição. Ele determinou então uma multa de 50 mil reais 
por dia. A expectativa agora era que os advogados da editora 
Planeta apresentassem à justiça contra-argumentos que 
refutassem as acusações de Roberto Carlos(ARAÚJO, 2014, 
p.270). 
 
 

A partir daí, o livro ―Roberto Carlos em detalhes‖ estava oficialmente 

proibido. E novamente surgem posicionamentos entre juristas, jornalistas, fãs e 

outros seguimentos a respeito do tema. 

Em 2007, a advogada da editora em que Paulo Cesar publicou o livro 

de Roberto Carlos entrou com a defesa do caso. 

Conforme esclarece Araújo, 

 

A primeira peça, de 27 páginas, chamada ―agravo de 
instrumento com efeito suspensivo‖, tinha um único objetivo: 
obter a imediata suspensão da ordem de proibição dada pelo 
juiz da 20ª Vara Cível do Rio, ou seja, que a editora pudesse 
voltar a comercializar o livro, até que houvesse o julgamento 
final do recurso. A segunda peça, a principal, de 41 páginas, 
era a contestação da editora Planeta, e tinha duplo objetivo: 
também obter a liberação do livro e, principalmente, evitar que 
a empresa fosse condenada a pagar qualquer indenização a 
Roberto Carlos(Ibidem, p.279). 

 

No seu segundo livro sobre o caso Roberto Carlos, há também relatos 

do ocorrido em audiência de conciliação na 20ª Vara Criminal da Barra Funda, 

em que um dos motivos a serem tratados era o fato de a biografia escrita não 

ter sido autorizada pelo artista. O advogado AlvaroBorgerth explicou que o 

embasamento estava no fato de ―que as leis brasileiras davam respaldo ao que 

eles estavam fazendo, diferentemente da legislação dos Estados Unidos, que 

favorece as biografias não autorizadas‖(ARAUJO,2014, p.303). O fato é que 

nesta audiência a advogada aceitou o acordo proposto pelo advogado de 

Roberto Carlos de se comprometer em não publicar, distribuir ou comercializar 

a biografia. Em contra partida, conforme bem explica Paulo Cesar, o artista 

desistiria dos dois processos, abrindo mão do pedido de indenização e da 

cobrança da multa.Para Paulo Cesar, com certeza não foi uma bom acordo, 

visto que o mesmo, havia investido na publicação de sua obra.  

O biógrafo ainda acrescenta que: 
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Foi neste momento que constatei, surpreso e perplexo, que a 
editora desistira de brigar com Roberto Carlos. A partir desse 
momento, me senti abandonado e desnorteado. Não sabia o 
que fazer numa situação dessas, se podia virar a mesa e não 
aceitar o acordo. Não estavam claras para mim as 
consequências disso. A editora não queria correr o risco de 
pagara multa até ali acumulada. 
A audiência prosseguiu tensa coma as duas partes 
argumentando seus prós e contras. Não se falava do livro ou 
da violação aos princípios da liberdade de pensamento ou 
expressão. O único motivo de discórdia naquela sala era o 
valor em dinheiro que seria pago ou não ao artista. No meu 
canto, torcia para elesnão se entenderem e ainda acreditava 
que isso era possível(ARAÚJO, 2014, p.308). 
 

 

ApósaEditora Planeta e o advogado do rei decidirem o acordo, outro 

ponto chama a atenção nas palavras de Paulo Cesar, que ele mesmo narra no 

livro ―O Réu e o Rei‖: 

 

Roberto, você está se preocupando à toa comigo. Eu sou um 
homem sério, um pesquisador e historiador da música 
brasileira. Além do mais, nessa era da internet não dá para 
controlar tudo que é dito sobre você. Em diversos sites e blogs 
há várias pessoas diariamente lhe criticando ou ridicularizando, 
e você não pode impedir isso. Então, pra que calar justamente 
eu, um estudioso da sua obra? Foi com muita dificuldade que, 
durante quinze anos, realizei essa pesquisa, sacrificando a 
minha vida pessoal e a da minha família. Eu fiz este livro com 
tanto amor e carinho que o dediquei à minha filha Amanda, de 
cinco anos. E será lamentável essa biografia não mais existir 
quando ela crescer(Ibidem, p.315).  
 
 

É interessante perceber que todo este caso não chegaria ao fim após 

esta audiência, como o próprio biógrafo, escreve: 

 

O advogado acreditava que depois da audiência o caso estaria 
definitivamente encerrado e que nem ele e nem Roberto Carlos 
teriam mais que pensar no assunto. As coisas não seriam tão 
simplesassim. As críticas que surgiram após o anúncio da 
proibição e apreensão do livro foram das mais contundentes 
até hoje lançadas a um artista brasileiro, e a exposição 
negativa da imagem de Roberto Carlos alcançaria níveis nunca 
antes experimentados em sua carreira(Ibidem, p.320-321). 

 

Depois de todo o episódioocorrido naquela audiência, conforme continua 

relatando: 
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Mal consegui dormir nas primeiras noites após o acordo; 
chorava a cada vez que alguém me pedia para contar o que 
tinha acontecido e também quando um amigo me ligava 
apenas para prestar solidariedade. Minha vontade era não ver 
ninguém, não falar com ninguém, não ter que explicar nada a 
ninguém(ARAÚJO, 2014, p.323). 

 

Sobre a destinação dos livros apreendidos, que também foi motivo de 

muitas opiniões,o capítulo 10 do livro ―O Réu e o Rei‖ menciona que: 

 

Desde o incêndio da biblioteca de Alexandria, no século I a.C., 
a destruição de livros horroriza a parcela mais esclarecida da 
humanidade. Aquele episódio ficou como um marco de 
intolerância e barbárie, e a queima de livros, um ato simbólico 
muito forte, que remete a momentos de intolerância. Por isso, 
quando os jornais mostraram a imagem das caixas de livros 
sendo retiradas do depósito da editora, aquilo chocou muita 
gente(Ibidem, p.331). 

 

Apesar de o livro ter sido apreendido, não impediu que ele continuasse 

circulando. Conforme já observado no decorrer desta pesquisa, hoje, com o 

desenvolvimento das novas tecnologias, as informações chegam com muita 

facilidade e rapidez, que não foi diferente no caso ora analisado. 

Sobre isso, declarou Paulo Cesar Araújo: 

 

Não demorou para que versão integral do texto da biografia 
chegasse à rede. Na segunda semana de maio, ela já estava 
disponível em sites como o do Projeto Democratização da 
Leitura, biblioteca virtual e gratuita com um vasto acervo 
alimentado por centenas de colaboradores em todo o mundo. 
O site disponibilizou a biografia no formato PDF (com formato 
original da página do livro), acompanhado da mensagem: ―Viva 
a democracia‖(Ibidem, p.351). 

 

Enfim, o que fora proibido, agora era também colocado a disposição de 

internautas gratuitamente, bem como vendido em site de leilão, que  

particularespassaram a comercializar de forma livre e sem qualquer restrição, 

bastanto apenas um acesso. 

O biógrafo conta isso em seu novo livro: 

 

Nem eu e nem Roberto Carlos podíamos ter nenhum controle 
sobre a difusão e a circulação da biografia. A obra tornava-se 
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de domínio público. Tive prejuízo, claro, mas também sentia 
alívio por ver meu livro voando para longe da fogueira(Ibidem, 
p.353). 

 

Nas páginas do livro O ―Réu e o Rei‖, Araújo escreve sobre o pedido de 

contestação que ajuizou na 20ª Vara Cível do Rio de Janeiro, através da 

advogada Deborah Sztajnberg, com a finalidade de retirar a liminar que proibia 

a venda do livro ―Roberto Carlosem detalhes‖. 

Quem julgou a contestação foi a juíza Márcia Cristina Cardoso de 

Barros, que acatou o pedido, dando prazo para o cantor se manifestar, e em 

abril de 2008, sentenciou, que segundo relato de Araújo: 

E para dissabor da outra parte, ela deu atenção especial ao 
mérito da causa. Invasão de privacidade, uso indevido de 
imagem, exploração comercial de seu nome- nenhuma dessas 
acusações que Roberto Carlos me fez foi aceita por ela. O 
artigo 20 do Código Civil, tão citado pelos advogados, foi 
analisado pela juíza à luz de outros direitos(ARAÚJO, 2014, 
p.384). 

 

Em seguida continua: 

 

Foi uma sentença incomum, porque a juíza poderia 
simplesmente ter evocado o acordo e dado o processo por 
extinto. Porém, ela aceitou a minha contestação, ouviu também 
o outro lado, entrou no mérito da questão, julgou e condenou o 
cantor. No entanto, ela mão fez o mais importante: liberar o 
livro(Ibidem, p.385). 

 

Todo esse embate não chegou ao fim.Agora, no Congresso Nacional, a 

discussão segue sobre a aprovação ou não do Projeto de Lei sobre as 

biografias não autorizadas.No novo livro, Paulo Cesar dedica o capítulo 12 para 

contar os detalhes do que já foi tratado no capítulo anterior desta pesquisa. 

Finalmente, o autor afirma ao encerrar o último capítulo de ―O Réu e o 

Rei‖: 

 

Porém, assim como os escravos, esse livro não continuará 
acorrentado. Outras obras literárias já foram também proibidas 
e até queimadas no Brasil e, no entanto, estão hoje ao alcance 
de qualquer leitor, em qualquer biblioteca ou livraria. Creio que 
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mais cedo ou mais tarde meu livro terá o mesmo 
destino(Ibidem, p.474). 

 

Sobre este livro, Roberto Carlos também já se manifestou, conforme 

anunciado no site de O Globo, em maio de 2014: 

 

A decisão de Roberto Carlos foi anunciada na tarde desta 
sexta-feira, em nota divulgada para a imprensa e assinada por 
Marco Antonio Campos, advogado do Rei: ―Com relação ao 
livro ‗O réu e o rei‘, Roberto Carlos não vai tomar qualquer 
medida jurídica, em face de: a) o livro não ser uma biografia 
sua, mas uma autobiografia do autor; b) ao contrário do livro 
anterior, não conter invasão de sua privacidade e/ou injurias ou 
difamações a sua pessoa. O livro ―Roberto Carlos em 
Detalhes‖ não foi censurado ou apreendido, mas saiu do 
mercado em face de um acordo judicial, irrevogável e definitivo, 
assinado espontaneamente pelo autor do livro, o editor e a 
editora27. 
 

Entende-se que, talvez seja esta declaração o início do que se espera 

de toda a polêmica envolvendo a questão das biografias não autorizadas. A 

expectativa agora é de que no ano de 2015 o Projeto de Lei aprovado em 

2014possa efetivamente prosseguir para sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

Disponível em: http://oglobo.globo.com/cultura/roberto-carlos-nao-vai-justica-contra-novo-
livro-de-paulo-cesar-de-araujo-12662505#ixzz3P70Ss8Q7. Acesso em: 17/01/2015. 

http://oglobo.globo.com/cultura/roberto-carlos-nao-vai-justica-contra-novo-livro-de-paulo-cesar-de-araujo-12662505#ixzz3P70Ss8Q7
http://oglobo.globo.com/cultura/roberto-carlos-nao-vai-justica-contra-novo-livro-de-paulo-cesar-de-araujo-12662505#ixzz3P70Ss8Q7
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final dessa exposição, é possível delinear as principais ideias aqui 

analisadas nas proporções que se seguem.O direito contemporâneo vem 

sofrendo grande impacto e muitas mudanças diante de avanço dos meios de 

comunicação. O desafio, por parte da sociedade e da proteção aos direitos, 

está em aliar as liberdades, como a de se expressar ede informar, com os 

direitos que, semelhantes a esses, encontram-se amparo na legislação 

internacional e nacional. 

No que se refere à liberdade de expressão e de pensamento,através 

da visão filosófica pode-se observar que uma das mais importantes defesas 

pode ser encontrada na obra do filósofo alemão Immanuel Kant (1724-1804). 

Na verdade, o conceito de liberdade é tão central na filosofia de Kant que não 

há exagero em dizer que ela é essencialmente uma filosofia da liberdade. Aliás, 

Kant é, antes de tudo, preciso e atento quanto aos diferentes sentidos do 

conceito de liberdade. Em particular, vai nos interessar nesse contexto a 

distinção entre liberdade externa ou liberdade das ações - de um lado, e 

liberdade interna ou liberdade da vontade, ou do juízo, de outro lado. 

Nesse particular, o estudo ressaltou o pensamento de Kant, que 

entende que a garantia da liberdade de expressão do pensamento por parte do 

ordenamento político-jurídico é absolutamente inegociável. Pois, segundo ele, 

o progresso da humanidade só será tornado possível se for garantida pelos 

governos a máxima liberdade de expressão, ou seja, de livre comunicação dos 

pensamentos entre os indivíduos, já que ela torna possível a formação de um 

espírito crítico nos povos. 

A liberdade de expressão também está ligada ao direito de externar 

ideias, opiniões, juízos de valor e manifestações do pensamento - tudo isso sob 

o amparo das normas jurídicas. Sobre a liberdade de expressão e informação 

entende-se que servem de fundamento para o exercício de outras liberdades. A 

liberdade como uma garantia fundamental foi contemplada em diversas 

constituições, tratados, declarações e acordo internacionais, o que demonstra a 

sua importância para a sociedade de um modo geral. 

O aumento tecnológico, conforme visto, trouxe sim, maiores 

facilidades, mas em contrapartida, um outro aspecto vem reclamando do direito 
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uma resposta adequada, no que diz respeito ao uso das liberdades públicas, 

como a liberdade de expressão e pensamento. 

A imagem, que é uma emanação e atributo da personalidade, 

integrante de um rol não taxativo dos direitos da personalidade, assim como a 

liberdade de expressão,tem sido alvo de polêmicas, em virtude desse avanço 

nas informações. 

A evolução dos direitos personalíssimos, que encontra um avanço nas 

revoluções liberais do século XVIII,tem como finalidade proteger a pessoa 

(natural ou jurídica) contra as intervenções arbitrárias do Estado. 

Os direitos da personalidade, tidos como base da dignidade humana, 

conquistaram sua autonomia normativa através da proteção que emana do 

próprio Estado. O art. 1,III, da CF/88, reforça este argumeto ao estabelecer o 

Princípio da Dignidade Humanacomo umdos fundamentos da República 

Federativa do Brasil, que envolve todo o ordenamento jurídico vigente e 

possuicaracterísticasque, de acordo com a doutrina majoritária,pressupõem os 

seguintes direitos: absolutos, inatos, intransmissíveis, imprescritíveis, 

extrapatrimoniais, indisponíveis e vitalícios. 

É certo que a liberdade de expressão não pode ser usada de forma 

ilegal ou irrestrita, como foi visto isso no decorrer desta pesquisa. Por outro 

lado, o direito à imagem não pode servir de forma absoluta como parâmetro 

para decisões nos tribunais. Existem aqui dois direitos que devem ser 

sopesados, para que haja imparcialidade do juiz.Ao exercer cada um desses 

direitos, por vezes, o indivíduo se vê limitado, gerando assim, uma colisão, e 

havendo uma oposição, onde um direito fundamental se contrapõe a um direito 

pessoal, como se ocorresse uma invasão da esfera de proteção. 

Fato é que, por não existir uma norma definidora, nestes casos, fica a 

mercê dos julgadores qual decisão tomar.A falta de equilíbrio vivenciada pelo 

Poder Judiciário muitas vezes tem sido a causa de tanta arbitragem na 

aplicação da decisão. 

Um ponto importante a se observaré que entre os direitos analisados, 

não há hierarquia. Todos indistintamente recebem a proteção que lhe é 

garantida. Portanto, nenhum deles pode ser considerado como um direito 

absoluto, por serem tratados com igualdade constitucional,ambos são direitos 

fundamentais. 
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Tais direitos (é impositivo repetir) estão elencados na mesma 

Constituição, considerada como a lei maior, que disciplina normas de um 

mesmo valor hierárquico.No confronto entre direitos considerados 

personalíssimos, como o caso da imagem e a liberdade de expressão, na 

ausência de uma normatização específica, o que se deve ponderar são os 

valores em questão. 

Cada caso é peculiar, não se podendo estabelecer um padrão. Ou 

seja, deve ser resolvido com cautela e não com partidarismo. Durante a 

pesquisa, foram analisadas as técnicas utilizadas pela doutrina (como o 

princípio da proporcionalidade,razoabilidade e a ponderação de valores) das 

quais o intérprete pode valer-se, quando em situações extremas tenha que 

escolher entre qual direito deve prevalecer. 

Assim, em caso de colisão entre a liberdade de expressão e 

informação, e o direito à imagem,de outro, é importante avaliar alguns 

aspectos, como por exemplo: se há veracidade nos fatos narrados, se o meio 

para obter a informação é lícito, se a pessoa, objeto da notícia é pública, o 

interesse público para divulgação, se não houve dano,por qualquer das partes 

envolvidas. Estes são, portanto, alguns parâmetros que podem ser utilizados 

pelo operador do direito no caso concreto. 

Não obstante, a ampla proteção conferida pela Lei Maior e toda a 

evolução da ciência jurídica, foi visto no decorrer da pesquisa, que o Código 

Civil de 2002,ao regulamentar os direitos da personalidade,nos artigos 20 e 21 

do CC,vem sendo, alvo de inúmeras discussões, merecendo, neste particular 

aspecto, urgente necessidade de reforma. 

Por fim, como indício de que a liberdade de expressão ainda sofre, não 

somente em outros países como também aqui no Brasil, e que a colisão de 

direitospersonalíssimos é algo que precisa ser julgado criteriosamente, o 

livro―Roberto Carlos em detalhes‖,do biógrafo Paulo Cesar Araújo,foi o caso 

analisado nesta dissertação. 

O livro que permanece proibido, desde 2007, encontra-se na lista de 

biografias não autorizadas, juntamente com outros ainda longe de encontrar 

solução, levantando divergência de opiniões. 

O Projeto de Lei 393/2011 sobre a questão das biografias não 

autorizadas que foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2014 e a Ação 
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Direta de Inconstitucionalidade dos arts.20 e 21 do CC, são os instrumentos 

que se esperam para a solução desse conflito. 

Resta consignar, finalizando o estudo, que em meio àspolêmicassobre 

este tema, em 2014, Paulo Cesar de Araújolançouo livro ―O réu e o rei‖, em 

que novamente coloca em pauta a questão das biografias não autorizadas e 

mostra como os direitos personalíssimos precisam ser sopesados no caso de 

um julgamento, para que de fato a justiça possa prevalecer no caso concreto. 
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APÊNDICE 

 

 

Transcrição da entrevista realizada com o biógrafo Paulo Cesar de 

Araújo, em 28 de fevereiro de 2015-Icaraí/Niterói 

 

 

Ione:Sobre as ações movidas contra você na época da publicação do 

livro ―Roberto Carlos em detalhes‖,como está hoje esta situação? 

 

Paulo Cesar- Foram dois processos, um cível e um criminal. O criminal 

foi arquivado lá na época. O juiz Tércio Pires, logo depois arquivou esse 

processo criminal. Aqui no cível eu contratei a advogada Débora Sztajnberg. 

Ela entrou com o recurso que eu narro no livro ―O réu e o rei‖. Esses recursos 

foram todos indeferidos, não foi a frente, e a última informação que eu tive, 

atualizando, até para uma matéria da ―Folha‖, que me chamou para participar 

do ―Cruzeiro do Roberto‖, para fazer a cobertura do evento.Eu aceitei, disse 

faço.Só não vou atrás de Roberto, mas, se for pra fazer uma reportagem,eu 

faria, como qualquer personagem.Aí eles não conseguiram autorização.Quer 

dizer, provavelmente, sabendo que era meu nome, eles vetaram,e eles 

justificaram dizendo que tinham um processo contra mim,enfim...aí eu liguei 

para minha advogada, e ela então me disse que o processo já foi arquivado, no 

criminal e agora no cível...Então, na verdade eu estou só aguardando a 

mudança da lei para ter uma retomada disso. 

 

Ione: E os livros proibidos? 

 

Paulo Cesar: Os livros estão recolhidos num galpão, lá em Diadema, 

segundo informação do ―Globo‖, que foi lá.O cara não confirmou, mas também 

não desmentiu. Não deixou entrar. Então, provavelmente os livros continuam 

lá, os onze mil livros. Então é isso. Estamos só aguardando a mudança da lei 

para ver o que é possível. Que retomada é possível. Enfim, vamos conversar 

com os advogados para ver um novo contexto. Porque o livro saiu de 
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circulação por um acordo; esse acordo foi questionado por mim, antes da 

homologação, houve uma falha técnica, outra editora que não fez acordo, com 

a mudança da lei, em tese estará livre, isso vamos definir.A mudança, como vai 

ficar o texto. 

 

Ione: Então você pensa em publicar novamente o livro? Retomar o seu 

projeto, depois da aprovação da lei? 

 

Paulo Cesar: Sem dúvida. Claro que, com o lançamento do ―Réu e o 

Rei‖, eu fiz a minha defesa, possível, explicando as contradições, as 

falhas...quer dizer, eu acho que o livro vai ser parte da defesa, numa 

retomada.Dependendo do texto final como vai ficar. 

 

Ione: Você tem acompanhado o andamento do Projeto de Lei que 

pretende mudar o art. 20 do Código Civil de 2002? O que você pensa a 

respeito? 

 

Paulo Cesar: Pois é, o Projeto de Lei do Deputado Newton Lima, foi 

aprovado na Câmara, e agora está no Senado. Só que para ser aprovado, o 

Deputado Newton Lima aceitou uma emenda do Ronaldo Caiado. Segundo 

Newton Lima, só foi possível aprovar o Projeto, na Câmara, com a emenda do 

Caiado. O Projeto do Newton Lima é claro, só que a emenda o Caiado é muito 

ruim. O texto é ruim, a proposta é ruim. Porque o texto de Newton Lima diz que 

―se o personagem se sentir ofendido na sua honra, boa fama e 

respeitabilidade, poderá pedir em rito sumário a mudança dos trechos do livro, 

numa próxima prensagem‖. Lá no senado, o que acontece, o relator, não está 

aceitando, a proposta da emenda do Caiado. Mas ele mesmo disse que sem a 

emenda do Caiado, o Projeto não será aprovado no Senado.Eu acho, que o 

Deputado Newton Lima disse, que era melhor aprovar com a emenda do 

Caiado e tentar depois e modificar  essa emenda.Mas os próprios editores, 

numa reunião com esse relator, que é Senador, disseram que a emenda é tão 

ruim, que vai continuar tudo como era.Vai sair a censura prévia para uma cena 

posterior. Então na verdade piorou, porque se você chega com um texto para o 

editor e houver trechos em que a pessoa biografada se sentir ofendida, numa 
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próxima prensagem do livro, vai ter que ser modificado. Haverá um.  Então, eu 

não estou otimista ao Senado, mesmo aprovando com a emenda do Caiado, e 

muito menos sem a emenda, porque se tirar a emenda, o Projeto não será 

aprovado.A minha expectativa agora e de todos nós que defendemos a 

liberdade de expressão, é a Ação de Inconstitucionalidade no STF,porque ali 

resolve o problema, sem a emenda do Caiado. Eu estou de olho é na Carmem 

Lúcia, porque ela é a relatora.E, ela havia prometido apresentar o relatório da 

audiência pública que ocorreu em 2013.Só que ela não fez isso, nem em 14 de 

dezembro de 2013, nem em 14 de dezembro de 2014.Mas me parece que este 

é o melhor caminho.Me parece que o voto dela será favorável. Não sei quando 

ela vai apresentar este relatório. E a ADIN vai considerar inconstitucional o art. 

20 para biografias, na prática é a mesma coisa, então é essa a expectativa. 

 

Ione: Como é que você viu a participação ao lado de Roberto Carlos, 

de compositores como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil, pessoas 

que cantavam ―É proibido proibir‖ ? 

 

Paulo Cesar: Sem grandes espantos. Você sabe que quando eu 

soube que eles estavam se encontrando, por conta do Projeto do ECAD 

(Escritório Central de Arrecadação- órgão criado para arrecadar os direitos 

autorais das músicas). Este foi o objetivo do Procure Saber, para lutar pelos 

direitos dos compositores, os compositores não estavam se sentindo 

representados pelo ECAD. Acusavam o ECAD de ser uma caixa preta, não ter 

transparência. Daí, inclusive o nome ―Procure Saber‖. Procure saber 

compositor sobre os direitos!!! Vamos questionar ao ECAD sobre nossos 

direitos. Então surgiu o Procure Saber. O Procure Saber foi fundado para 

discutir essas questões do ECAD, um Projeto de Lei...e estão se reunindo na 

casa de Chico Buarque, Roberto Carlos, Caetano na casa de Bola... eu 

pensei...que coisa boa! Roberto Carlos uma pessoa que vive em seu mundo a 

parte, que vive num mundo de pessoas que só pensam em dinheiro, negócios, 

empresas...se encontrando com Chico e Caetano,Djavan...Que coisa boa! 

Roberto pode sair, quem sabe até mais arejado. Quem sabe ele pode até 

mudar a opinião sobre o meu livro, conversando com pessoas de vanguarda. 

Provavelmente foi a primeira vez que ele e Chico tiveram contatos tão 
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próximos. Sempre para carreiras paralelas. Roberto num caminho e Chico em 

outro. Roberto em uma posição política e Chico em outra.Sempre.Chico e 

Roberto não se encontravam pra nada, há não ser um convite para participar 

de um especial...Qual não foi minha surpresa, ao descobrir que ao contrário do 

que eu imaginava, Chico e Caetano não influenciaram Roberto, ao contrário, 

Roberto Carlos que fez a cabeça de Chico Buarque e Caetano para uma causa 

obscurantista, retrógada.O espanto foi de todo mundo...quer dizer, eu apostaria 

que Chico com uma postura ética ele influenciaria Roberto. Iria mostrar para 

Roberto, ao falar um pouco de liberdade, de luta...vai dizer inclusive que vai ser 

simpático para nossa causa do ECAD nesse momento, caminharmos para 

defesa da liberdade de expressão. Estamos defendendo aqui a transparência. 

Eu imaginava possíveis conversas para tentar convencer o Roberto. Então eu 

pensei como o ser humano é complexo...surpreendente. 

 

Ione: Quando eu penso e leio tudo que você viveu com esta história, 

eu fico admirada em perceber que você ainda, apesar de tudo, se emociona ao 

falar do ídolo Roberto Carlos, e fala com certo carinho sobre ele. Como você 

explica isso? 

 

Paulo Cesar: Aí parte do temperamento também. Eu entendo o que 

você fala, e entendo pessoas que chegam pra mim e falam ―Paulo se isso 

tivesse acontecido comigo, eu não ia querer saber de Roberto Carlos nunca 

mais‖.Eu entendo, é humano.Eu porém, nunca pensei assim.Primeiro porque 

eu sempre procurei racionalizar. Ele é meu objeto de estudo e eu sou um 

historiador, pesquisador.Eu não posso ter esse sentimento, nem brigar com 

meu objeto de estudo. Lamento o que aconteceu, claro que lamento, por tudo, 

pela história que passei eu lamento, mas se eu escolhi como objeto de estudo 

a música popular brasileira,eu estudo a música popular brasileira,eu não posso 

ter raiva de Chico, Caetano, enfim... sai um disco de Caetano, de Chico eu 

compro, continuo ouvindo a música popular brasileira, porque é meu objeto de 

estudo. Primeiro é essa atitude racional mesmo, objeto de estudo e também a 

questão do temperamento, sempre foi assim não somatizando e faço isso 

naturalmente.Acho até que para Roberto Carlos isso não é bom.Melhor seria 

se eu tivesse deixado pra lá...não tivesse mais olhado, não teria esse segundo 
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livro.Então, te explicando, é exatamente isso. E eu separo exatamente isso. Eu 

separo o sensor, do cantor do compositor. Eu não vou achar que os discosdele 

ficaram ruins agora porque me processou. Não. 

 

Ione: Eu li que Roberto Carlos exigiu que as letras das músicas fossem 

tiradas da internet, por que isso? 

 

Paulo Cesar: Pois é... é a mesma lógica . O empresário dele,no 

aspecto financeiro, mercadológico tem feito com que Roberto Carlos ganhe 

mais dinheiro.No aspecto de imagem, ele também tem influenciado. Então esse 

negócio de cifra, tem essa visão empresarial, ou seja, já que não estão nos 

pagando, vamos tirar.Essa visão empresarial, mercadológica.E a justificativa 

dele é porque tem músicas que tem um apelo comercial. O empresário falando 

na FOLHA sobre a música ―Esse cara sou eu‖- Não queremos disponibilizá-la 

gratuitamente. Uma visão comercial que só desgasta a imagem. Querendo 

ganhar mais...mas o que ele vai perder em termos de simbologia, esse capital 

cultural, tão grande que eu não sei se o que ele está ganhando em dinheiro, 

que nem sei se ele vai usufruir mais,por não haver mais tempo...vão ficar para 

os herdeiros dele, se compensa. Então é isso.Então esse episódio dele retirar 

as cifras, é mais um capítulo triste dessa visão mercadológica, só visando lucro 

imediato o tempo todo. 

 

Ione: Na sua opinião, a proibição do livro ―Roberto Carlos em detalhes‖ 

também estaria vinculada a algum interesse financeiro, comercial? 

 

Paulo Cesar: Sem dúvida foi um fator importante, principalmente da 

parte do empresário dele que se empenhou pessoalmente para obter a 

proibição do livro. Ele é empresário de Roberto desde 1993. Ele foi o 

articulador, eu coloquei a frase dele aí no meu livro, numa entrevista que ele 

deu na FOLHA ele disse ―Eu fui o articulador dessa proibição do livro‖.Ele falou 

isso lá no início, orgulhoso... o livro tinha acabado de ser proibido. Então é 

claro que ele estava visando a parte comercial e que o Roberto tem sido 

influenciado por ele cada vez mais.Mas aí no caso do Roberto  tem outros 

fatores, como a questão do toque, superstições, um conjunto de coisas, mas o 
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fundamental aí eu acho  para articulação e empenho do Dody foi a questão 

empresarial – Roberto você é uma marca, esse cara tá ganhando dinheiro com 

seu nome, essa editora. Você é que vai escrever sua biografia e essa biografia 

pode render filme e você não vai não vai ter porque é do autor em tese, então 

vamos fechar a porteira ...então foi isso. 

 

Ione: Você sofreu um grande prejuízo? 

 

Paulo Cesar: Sim...e eles se atentarem para os novos tempos.Isso eu 

acho que eles ainda não perceberam... a repercussão.Roberto desde os anos 

70 vive assim... proíbe uma coisa aqui, uma coisa ali,sem maiores 

repercussões, porque a sociedade tolerava aquilo, achava uma coisa 

natural,censura.Então ele veio mais ou menos assim,só que agora o contexto 

era outro.O objeto censurado era outro.Uma biografia que todos que leram, 

viram que redimensionava a carreira dele, a importância dele, enfim,que 

acabou ficando um marco dessa fase negativa dele. O problema com a 

FRIBOI, o episódio com o Tim Maia. 

 

Ione: O que você tem a dizer a respeito do seriado transmitido pela 

Rede Globo sobre a vida de Tim Maia, o depoimento de Roberto Carlos e o 

filme? 

 

Paulo Cesar: Outro fato lamentável, não é? Incrível que não tivessem 

percebido. Um filme que estava passando ainda, pessoas assistiram dias 

antes, semanas antes, é obvio que as pessoas iriam perceber que houve 

modificações ali para melhor, limpar a barra.Não sei como os caras que fizeram 

a edição, não pensaram mais uma vez.Se eu estivesse ali do lado eu ia dizer- 

vocês vão tirar este trecho, que é o trecho mais comentado do filme. Cena em 

que o cara joga dinheiro humilha Tim Maia, vocês vão tirar essa cena? Vai 

descer pela garganta das pessoas mais uma vez? Cena em que tira uma parte 

que sobre Roberto com Tim Maia e colocando Roberto para dar um 

depoimento. Se não tivesse passando o filme, muita gente não ia saber de 

nada.É importante dizer que a cena que foi cortada do seriado, está no livro , a 

cena que segundo me narrou Tim Maia, quem jogou o dinheiro foi Carlos 
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Manga, só está no meu livro, porque o filme é baseado no livro de Nelson 

Motta, mas algumas cenas eles pesquisaram em outras fontes, e essa cena de 

dinheiro, que foi a cena mais comentada, mais humilhante que foi cortada, só 

está em ―Roberto Carlos e detalhes‖, o filme tirou da li e acredito que não 

citaram isso para que Roberto não ficasse irritado antes.Porque eles 

mandaram o roteiro para Roberto aprovar, e eu imagino que eles não devam 

ter informado.Passou como uma cena do livro do Nelson Motta, mas está no 

meu livro.Isso mostra que o meu livro incomoda ao Roberto Carlos, pois a cena 

cortada do filme foi justamente essa que está no meu livro.Na verdade ele 

ajudou a Tim Maia, mas existe a fase que ele não ajudou, que foi de 1964 a 

1968. 

 

Ione: Existe um conflito envolvido nestas questões como liberdade de 

expressão e direito a imagem, mas também outro que é o direito a 

informação.Eu entendo, que as pessoas comuns devem ter o acesso a 

informação. Mas o que se observa, que no seu caso isso não foi levado em 

conta,não é verdade? 

 

Paulo Cesar: A sentença dada por Maurício Chaves, o primeiro juiz 

que deu a liminar aqui no Rio, é clara quando ele deu a sentença proibindo o 

livro , deu a tutela antecipada não desconheço art. 20 do CC, porém, entre 

cruzado estes dois direitos, há de prevalecer. 

 

Ione: Você foi alertado por Ruy Castro, que também havia passado por 

problemas quando escreveu sobre a vida de Garrincha e ainda assim você 

encarou? 

 

Paulo Cesar: Não só por ele, como por amigos, que diziam: você vai 

fazer a biografia de Roberto, isso pode dar problemas.Eu porém dizia: é meu 

objeto de estudo.Estamos numa democracia.Não existe biografia do Roberto, 

eu vou escrever, qual o problema? Eu não me preocupei.Eu me lembro que 

quando eu estava escrevendo o episódio da perna, por exemplo, as pessoas 

me perguntavam: você vai falar da perna?Eu não posso fazer a biografia do 

Roberto pulando esta parte. No processo eles consideram essa parte como 
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injuriosa e ofensiva.O processo não foi por calúnia e sim injúria e difamação.Eu 

torcia para que ele entendesse o livro.Eu fiz o livro que eu queria fazer, com as 

informações que eu achei necessárias, pautado pela CF, art. 5°. 

 

Ione: Você continua pesquisando sobre a vida de Roberto Carlos, ou 

ficou apenas no que escreveu em seu livro? 

 

Paulo Cesar: O arquivo continua sendo atualizado.Roberto Carlos é 

um artista que vive atuante. 

 

Ione: Se a lei for aprovada você pretender reeditar o livro Roberto 

Carlos em detalhes? 

 

Paulo Cesar: Sim, o livro vai ter uma outra edição. Vou atualizar, 

porque o livro foi lançado em 2006.Vai entrar, por exemplo , o Procure Saber. 

Como exatamente eu não sei, vai depender de como vai ficar a lei.Mas que 

certamente eu vou relançar a biografia de Roberto Carlos, isso aí é tão certo 

como dois e dois são quatro. Muita coisa eu já citei no livro O Réu e o Rei, aí 

não precisarei citar novamente. 

 

Ione:Seu livro foi escrito com informações públicas não foi? 

 

Paulo Cesar: Sim, os fatos eram públicos, mas os detalhes, é o 

trabalho do biógrafo. O trabalho do biógrafo é esse, dar sentido aos fatos. No 

caso da biografia de Roberto Carlos eu fui a Cachoeiro do Itapemirim, caminhei 

por onde ele passava. O biógrafo segue os caminhos do biografado. Até acho 

que se o livro tivesse sido escrito de qualquer jeito ele não teria se importado 

também. Mas o livro chegou com força, ele foi capa da Bravo, então isso 

incomodou também. Quanto mais as pessoas elogiavam o livro mais ele ficava 

com raiva do livro. Nós estamos em 2015, o livro foi lançado em 2006, ano que 

vem faz 10 anos que lancei o livro e não paramos de falar dele, continua atual. 

 

Ione: Como surgiu a ideia do livro O Réu e o Rei? 
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Paulo Cesar: Depois da proibição eu participei de vários eventos 

literários, eu convidado para bienais, e sempre alguém na plateia fazia 

perguntas: Paulo, você pensa contar isso que você contou aqui em um livro? 

Então um pouco a ideia surgiu assim, na estrada, as próprias pessoas me 

perguntando e, então, eu comecei a anotar nas viagens e comecei pelo 

capítulo 9, que é o capítulo da audiência. Comecei anotando as primeiras 

frases para não esquecer.Eu nem tinha certeza se daria um livro ou daria um 

capítulo da reedição do livro. 

 

Ione: Esse novo livro também teve uma boa repercussão, não é 

verdade? 

 

Paulo Cesar: Sim, ele entrou em várias listas, foi um dos mais 

vendidos logo que saiu, e no final do ano também saiu na lista dos melhores de 

2014. 

 

Ione:Você estava sozinho nesta luta? Você não teve apoio dos 

biógrafos? 

 

Paulo Cesar: Nada organizado, não temos um Procure Saber de 

biógrafos, até porque não temos tantos biógrafos assim no Brasil e de biógrafo 

não autorizado então...porque a maioria das biografias no Brasil são 

autorizadas.Paulo Coelho se manifestou, logo no início, lá atrás, depois da 

audiência. No outro dia me disseram que Paulo Coelho havia escrito algo a 

meu respeito. Comprei o jornal e quando li, o texto dele foi sol no dia seguinte, 

e aí eu vi que não estava sozinho nesta causa. Ele falou numa hora importante 

para causa e para mim particularmente foi um sol. 

 

Ione: Obrigada Paulo Cesar, por abrir sua casa e nos receber para 

esta entrevista. 
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Foto 1: tirada na residência do biógrafo Paulo Cesar de Araújo, com Professor 

Júlio Esteves e Ione Galoza de Azevedo.Foto da própria autora. 

 

 

Foto 2: : tirada na residência do biógrafo Paulo Cesar de Araújo,com Prof. Júlio 

Esteves e Ione Galoza de Azevedo.Foto da própria autora. 
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Foto 3: : tirada na residência do biógrafo Paulo Cesar de Araújo com 

Ione Galoza de Azevedo. Foto da própria autora. 
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ANEXO A – ADI 4815 
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ANEXO B- PROJETO DE LEI N°393/11 


