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RESUMO: O presente trabalho tem por escopo analisar o conflito entre direitos de 

personalidade e direitos de liberdade de expressão, liberdade de manifestação do pensamento e 

direito à informação, no contexto das biografias não autorizadas. Para tanto, serão analisadas 

as proteções prestadas pelo ordenamento jurídico a ambos os direitos em conflito, e a 

importância destes em um Estado Democrático de Direito. Será analisada também, a aplicação 

da técnica de ponderação, quando em conflito normas e/ou direitos constitucionalmente 

garantidos. Ao final, valendo-se de estudo de caso, será analisada a ADI 4815 que deu 

interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 20 e 21 do Código Civil e afastou a 

exigência de autorização prévia do biografado, de seus familiares e até mesmo de terceiros 

retratados, para a elaboração e comercialização de biografias. Busca-se por meio disso, saber 

se a exigência de prévia autorização do biografado, de seus familiares ou de qualquer outra 

pessoa nela retratada traduz censura privada, indo de encontro com direitos de liberdades 

constitucionalmente garantidos ou se os direitos de personalidade devem prevalecer no caso 

concreto. O método a ser utilizado é o hipotético-dedutivo. 

 

Palavras-chave: ADI 4815. Dignidade. Personalidade. Liberdade. Ponderação. 

 

ABSTRACT: The present work aims to analyze the conflict between personality rights and 

rights of freedom of expression, freedom of expression of thought and right to information, in 

the context of unauthorized biographies. To this end, the protections provided by the legal 
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system to both conflicting rights, and their importance in a Democratic State of Law, will be 

analyzed. It will also be analyzed, the application of the weighting technique, when in conflict 

with norms and / or constitutionally guaranteed rights. In the end, using a case study, ADI 4815 

will be analyzed, which gave interpretation according to the Federal Constitution to articles 20 

and 21 of the Civil Code and removed the requirement of prior authorization from the 

biographer, his family members and even third parties portrayed , for the elaboration and 

commercialization of biographies. It seeks, therefore, to know whether the requirement of prior 

authorization of the biographer, his family members or anyone else portrays it, translates private 

censorship, going against constitutionally guaranteed rights of freedoms or if personality rights 

should prevail in the concrete case. The method to be used is the hypothetical-deductive. 

 

Keywords: ADI 4815. Dignity. Personality. Freedom. Weighting. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como tema central as biografias não autorizadas e os direitos 

personalíssimos na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.815. Trata-se, como será 

visto adiante, de conflito entre direitos de mesma categoria que chegou ao crivo do judiciário 

através do controle concentrado de constitucionalidade. Previstos no atual Código Civil, e 

também defendidos pela Constituição Federal de 1988, os direitos de personalidade geram, em 

sua maioria, um dever de abstenção da sociedade e do Estado.  

No contexto das biografias não autorizadas, os direitos de liberdade de expressão, 

liberdade intelectual e a livre manifestação do pensamento, conflitam-se com os direitos de 

personalíssimos, em especial com os direitos à imagem, honra e privacidade. A dúvida paira 

sobre quais desses direitos devem prevalecer em caso de conflito. Quais desses direitos, com a 

aplicação do princípio da proporcionalidade e da técnica de ponderação, devem ser 

relativizados para que o outro possa ser exercido com plenitude. 

Igualmente, busca-se compreender o julgamento do Supremo Tribunal Federal na ADI 

4.815, a qual permitiu a publicação de biografias sem a prévia autorização do biografado, dando 

interpretação conforme à constituição aos artigos 20 e 21 do Código Civil e, ao final, dar 

respostas ao seguinte problema de pesquisa: Com a aplicação da técnica de ponderação, deve 

prevalecer os direitos de liberdade de expressão e atividade intelectual em detrimento aos 

direitos de personalidade? 
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Desse modo, duas hipóteses serão possíveis. Na primeira delas os direitos 

personalíssimos devem ter prevalência e na segunda os direitos à liberdade de expressão e 

atividade intelectual é que devem prevalecer. Por isso, será abordado de forma individualizada 

o princípio da dignidade da pessoa humana, os direitos personalíssimos, direitos de liberdade 

de expressão e livre manifestação do pensamento, a proteção jurídica dada a tais direitos, o uso 

da técnica da ponderação, casos que deram ensejo ao ajuizamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade e principais aspectos da ADI 4815. 

Ademais, visando obter respostas a problemática de pesquisa, o presente trabalho foi 

dividido em sete tópicos. No primeiro deles será abordado a dignidade da pessoa humana como 

um dos fundamentos da República, demonstrando seus desdobramentos, tanto nos direitos de 

liberdades quanto nos direitos de personalidade. No segundo tópico, discorre-se sobre o 

conceito e atributos dos direitos de personalidade, sendo eles inerentes à pessoa humana, tendo 

como características a intransmissibilidade, irrenunciabilidade e vitaliciedade, ainda em caráter 

subjetivo são absolutos, indisponíveis, imprescritíveis e impenhoráveis. 

No terceiro tópico, destaca-se a proteção jurídica dada aos direitos de personalidade em 

variadas esferas do campo do direito. Verifica-se que a proteção se dá a nível constitucional 

como direitos fundamentais, no campo penal de forma repressiva com a previsão dos crimes 

contra a honra e no campo cível como proteção da intimidade. 

No quarto tópico, será abordado a proteção jurídica dada ao direito de liberdade de 

expressão, livre manifestação do pensamento e liberdade de informação, em âmbito 

constitucional, e sua importância no Estado Democrático de Direito. O quinto tópico, aborda a 

técnica de ponderação e sua aplicação no conflito entre normas e direitos constitucionalmente 

garantidos, sopesando valores para se chegar a uma solução racional ao conflito entre normas 

e/ou princípios. 

Posteriormente no sexto tópico, serão abordados alguns casos emblemáticos que deram 

causa à propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815, notadamente quanto às 

obras “Lampião – o mata sete”, “Estrela solitária -um brasileiro chamado Garrincha” e “Roberto 

Carlos em Detalhes” 

Por fim, no sétimo tópico, analisou-se a ADI 4.815, voto a voto, com o intuito de 

levantar os fundamentos utilizados para afastar a exigência de prévia autorização para a 

veiculação de biografias. Com o objetivo de obter resultados da problemática apresentada, o 

artigo tem por propósito utilizar o método hipotético-dedutivo, baseando-se para tanto nos 

procedimentos instrumentais de pesquisa bibliográfica, legislativa e de análise de caso. 
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1. A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA COMO FUNDAMENTO DA REPÚBLICA 

 

A Constituição Federal de 1988, como uma constituição democrática, adotou a 

dignidade da pessoa humana como um de seus fundamentos. Assim, a dignidade da pessoa 

humana goza do status de princípio constitucional. (BARROSO, 2019, p. 245). Logo: “É ela, a 

dignidade, o primeiro fundamento de todo o sistema constitucional posto e o último arcabouço 

da guarida dos direitos individuais.”. (NUNES, 2018, p.68). 

A vagueza de tal princípio, proporciona que o mesmo sirva aos dois lados do litígio, 

projetando seus próprios valores e convicções, quando em disputa questões moralmente 

controversas. (BARROSO, 2019, p. 245). Pode-se afirmar que é reservada a referido princípio 

uma certa deliberação democrática. “Sob o manto do princípio da dignidade da pessoa humana 

podem abrigar-se as concepções mais diversas: a defesa e a condenação do aborto, a defesa e a 

condenação da eutanásia, o liberalismo e o dirigismo econômico etc.” (BARCELLOS, 2000, p. 

177)  

Segundo Alexandre de Moraes (2019, p.17), a dignidade da pessoa humana: 

 

[...]concede unidade aos direitos e garantias fundamentais, sendo inerente às 

personalidades humanas. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das 

concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade 

individual. A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 

manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de 

modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem 

todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade. 

 

A dignidade é um valor e princípio, que funciona tanto como justificação moral quanto 

como fundamento dos direitos fundamentais, constituindo, até mesmo, parte deles. Aquém, nos 

casos em que existem lacunas no ordenamento jurídico, ambiguidades e inclusive nos casos de 

colisão entre direitos fundamentais, o princípio da dignidade humana torna-se a bússola que 

leva a melhor solução.  Ainda, qualquer lei contrária, ou que viole a dignidade humana, será 

nula de pleno direito. (BARROSO, 2019, p. 246). 

Não há um conteúdo determinado ou uma delimitação de todas as pretensões que podem 

ser buscadas com escopo no princípio ora em comento, sendo este um campo livre para 

deliberações. No entanto, um conteúdo mínimo de efeitos pode ser apurado. Dentre esses 
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efeitos, destacam-se os direitos de liberdade, tais como, a liberdade de expressão. 

(BARCELLOS, 2000, p. 179). 

Nas palavras da ilustre Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha (2009, p. 21): 

 
A Constituição Federal brasileira tem sido vista atualmente como “carta das 

liberdades”, e por isso ela centralizou a dignidade da pessoa humana como ponto de 

partida e ponto de chegada da interpretação do direito e da aplicação da ação desse 

direito em qualquer nível e em qualquer seara.  

 

Ainda, tendo em vista que a dignidade nasce com a pessoa, ou seja, é nata e inerente a 

sua essência, e que a pessoa, sendo um ser social que nasce, se desenvolve e vive em sociedade, 

não serão somente protegidos pela dignidade da pessoa humana os direitos relativos a 

integridade física ou psíquica, mas também seus direitos relativos à liberdade, decorrentes de 

seu pensamento, ações e comportamentos. Assim sendo, sua intimidade, imagem e sua 

consciência, seja ela espiritual, científica ou religiosa, também compõem sua dignidade, 

devendo esta ser respeitada pelo Estado e pela sociedade. (NUNES, 2018, p.71). 

 

2. CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 

Direitos de personalidade é a expressão utilizada em menção aos atributos humanos a 

serem protegidos na esfera das relações privadas, sem prejuízo de encontrarem fundamento a 

nível constitucional e proteção legislativa em plano nacional e internacional. (SCHREIBER, 

2014, p. 13). 

São direitos inerentes à pessoa humana, e que desta não se destacam. Não possuem 

conteúdo econômico imediato e por esse motivo se particularizam dos direitos patrimoniais 

(GONÇALVES, 2019, p. 66). Visam a proteção de atributos da personalidade e decorrem única 

e exclusivamente da condição humana e do nascimento com vida (NADER, 2018, p. 199). 

O direito personalíssimo é aquele que a pessoa possui de defender o que lhe é próprio, 

como a vida, liberdade, integridade física, honra, imagem, etc. É um direito subjetivo de exigir 

da sociedade um comportamento negativo, podendo valer-se de ação judicial para tanto. 

(DINIZ, 2014, p. 87). 

Com muita propriedade, os ilustres doutrinadores Gagliano e Pamplona Filho, aduzem 

que: “A ideia a nortear a disciplina dos direitos da personalidade é a de uma esfera 

extrapatrimonial do indivíduo, em que o sujeito tem reconhecidamente tutelada pela ordem 
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jurídica uma série indeterminada de valores não redutíveis pecuniariamente [...]”. 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020, p. 95)  

Sendo assim, os direitos personalíssimos abrangem atributos da personalidade humana 

em suas esferas física, psíquica e moral, tais como vida, integridade física, intimidade, honra, e 

outros mais, que a princípio, não possuem viés econômico. (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2020, p. 94). 

Segundo Nader (2018, p. 199): 

 

Os direitos de personalidade, malgrado algumas opiniões em contrário, constituem 

direitos subjetivos. Como todo direito se origina de um fato jurídico lato sensu, os 

direitos da personalidade decorrem do nascimento. Este fato instaura uma relação 

jurídica, na qual a pessoa figura como portadora de direito subjetivo, ocupando o polo 

ativo, e a coletividade integra o polo passivo, assumindo a titularidade do dever 

jurídico. Aquele se denomina sujeito ativo da relação jurídica, enquanto a coletividade 

se apresenta como sujeito passivo. Depreende-se desta análise que os direitos 

subjetivos são absolutos, ou seja, oponíveis contra todos – erga omnes. Os próprios 

atributos da pessoa figuram como objeto da relação, entendendo-se o termo objeto do 

ponto de vista lógico. Assim, a coletividade é portadora de deveres jurídicos 

omissivos, segundo os quais deverá respeitar o nome, a honra, a individualidade do 

semelhante.  

 

Os direitos de personalidade, por serem ligados a própria existência humana, possuem 

como características a intransmissibilidade, irrenunciabilidade e vitaliciedade, sendo ainda, em 

seu aspecto subjetivo, absolutos, indisponíveis, imprescritíveis e impenhoráveis (TARTUCE, 

2019, p. 91). Como dispõe o artigo 11 do Código Civil, os direitos da personalidade “são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.” 

(BRASIL, 2002). 

A intransmissibilidade e a irrenunciabilidade são reflexos da indisponibilidade. O 

indivíduo não poderá mudar o titular de seus direitos nem por vontade própria. Nesta 

perspectiva, são intransmissíveis a terceiros, gratuita ou onerosamente, e irrenunciáveis, não 

havendo possibilidade de reconhecimento jurídico do abandono de direitos por vontade própria. 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020, p. 95-96). 

São vitalícios pois acompanham o indivíduo desde seu nascimento com vida até sua 

morte, havendo reflexos desses direitos que se projetam no pós-morte. São absolutos, impondo 

dever de respeito por toda a coletividade. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020, p. 96). 

Imprescritíveis pois não há prazo para seu exercício, não podendo ser extinto pelo não 

uso, entretanto, a pretensão pela reparação de eventual dano a esses direitos pode prescrever. 

São ainda impenhoráveis, pois extrapatrimoniais, entretanto não há qualquer impedimento 
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quanto a penhora de créditos relativos a direitos patrimoniais. (GAGLIANO; PAMPLONA 

FILHO, 2020, p. 96). 

Nas palavras de Maria Helena Diniz (2014, p. 87-88): 

 

Como todos os direitos da personalidade são tutelados em cláusula pétrea 

constitucional, não se extinguem pelo seu não uso, nem seria possível impor prazos 

para sua aquisição ou defesa. Logo, se a pretensão for indenização civil por dano 

moral direto em razão de lesão a direito da personalidade (p. ex., integridade física ou 

psíquica, liberdade de pensamento etc.), ter-se-á, na nossa opinião, a 

imprescritibilidade. Mas se a pretensão for a obtenção de uma reparação civil por dano 

patrimonial ou dano moral indireto, o prazo prescricional será de 3 anos (CC, art. 206, 

§ 3.o, V). Isto porque a prescrição alcança efeitos patrimoniais de ações 

imprescritíveis, como as alusivas às pretensões oriundas de direito da personalidade.  

 

No momento em que ocorrer uma violação, consistente em ato único, nasce para o titular 

do direito a pretensão de reparação pecuniária, que se extinguirá pela prescrição conforme 

regramento do Código Civil. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2020, p. 96). 

 

3. PROTEÇÃO JURÍDICA DADA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE (NOME, 

HONRA E PRIVACIDADE) 

 

A partir da consagração do princípio da dignidade na Constituição Federal de 1988, o 

direito privado, antes estritamente patrimonialista, viu-se obrigado a dar espaço à pessoa 

humana. Assim, como um avanço legislativo, o Código Civil de 2002 dedicou um capítulo 

exclusivo aos direitos de personalidade. (SCHREIBER, 2014). 

Os direitos personalíssimos gozam de proteção em diversos campos do ordenamento 

jurídico brasileiro. Em âmbito constitucional, são regulamentados como direitos fundamentais 

do Estado, visando a tutela da dignidade humana diante dos poderes públicos. Em matéria de 

direito penal, a proteção jurídica se dá de forma repressiva, visando a proteção contra atos de 

terceiros em ações tipificadas como criminosas. (BITTAR, 2015, p. 87) 

Em esfera de direito civil, “[...] perfaz-se a proteção por meio de instrumentos de 

preservação da pessoa no circuito privado, contra investidas de particulares e na salvaguarda de 

seus mais íntimos interesses, dentro da liberdade e da autonomia próprias de cada ser.” 

(BITTAR, 2015, p. 87). 

A proteção jurídica dada aos direitos de personalidade em âmbito civil, foi inserida no 

Capítulo II do Código Civil de 2002, mais especificamente entre os artigos 11 e 21. Apesar de 

estarem positivados em poucos artigos, a legislação civilista não exaure todos os direitos 
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inerentes à pessoa humana. Para tanto, o intérprete deve recorrer a axiologia constitucional para 

identificar direitos personalíssimos não previstos no ordenamento. (OLIVA, 2020, p. 151). 

O legislador não assumiu o risco de enumerar taxativamente os direitos personalíssimos, 

sendo assim, em poucas normas trouxe a previsão de proteção aos direitos inerentes à pessoa 

humana, talvez com o intuito de que posteriormente haja um desenvolvimento por parte da 

doutrina, jurisprudência e regulamentação por normas especiais. (DINIZ, 2014, p. 87). 

Dentre esses artigos, apuram-se cinco grupos distintos, os quais, em síntese, abrangem 

a tutela física, tutela mista, tutela do nome, tutela da honra e a tutela da privacidade (NADER, 

2018, p. 200)  

Eventual ameaça ou lesão a direito personalíssimo, pode gerar perdas e danos ao titular 

do direito, ou aos familiares em se tratando de pessoa já falecida, além de outras sanções 

eventualmente previstas em lei, conforme dispõe o artigo 12 e parágrafo único do atual Código 

Civil. (BRASIL, 2002). 

Importante destacar que: 

 

Não se pode negar, também ao companheiro ou companheira, na união estável, o 

direito de defender a honra do morto. Nesses casos, no entanto, e em outros que a 

riqueza da vida em sociedade faz brotar, a legitimidade para a causa deve ser 

examinada no caso concreto, evitando-se abusos e o alargamento dessa legitimidade 

para extensão não colimada pelo legislador. (VENOSA, 2020, p. 180).  
 

A tutela do nome está prevista no artigo 16 do Código civil, que assim dispõe: “Toda 

pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.” (BRASIL, 2002). 

“O nome integra a personalidade por ser o sinal exterior pelo qual se designa, se individualiza 

e se reconhece a pessoa no seio da família e da sociedade.” (DINIZ, 2014, p. 96). 

Ademais, conforme artigo 17 do código civil, o nome goza de proteção contra 

publicações ou representações de terceiros, que acarretem em desprezo público, ainda que não 

haja intenção difamatória, não podendo ainda, conforme artigo 18 do mesmo diploma legal, ser 

usado em propaganda comercial sem prévia autorização (BRASIL, 2002). 

Segundo Anderson Schreiber (2014, p. 76): 

 

[...] o que o dispositivo procura tutelar não é o uso do nome em si, mas a honra daquele 

cujo nome é empregado sem prévia autorização. O nome foi aí captado não como 

direito independente, mas como instrumento de lesão à boa fama e à respeitabilidade 

da pessoa no meio social.  
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A princípio, a divulgação do nome é permitida quando possuir fins jornalísticos e/ou 

informativos, prevalecendo nesse caso o direito à liberdade de expressão em detrimento da 

privacidade de seu titular (OLIVA, 2020, p. 156). 

No artigo 20, o Código Civil prevê a possibilidade de proibição da divulgação de 

escritos, a transmissão da palavra, ou imagem, quando atingirem a honra, boa fama ou 

respeitabilidade de seu titular, ou ainda, quando destinadas para fins comerciais, com a ressalva 

de atos autorizados ou necessários a administração da justiça e a manutenção da ordem pública. 

(BRASIL, 2002). 

Referido dispositivo, tutela o direito à imagem, abrangendo a imagem retrato, tida como 

a representação física do indivíduo, tais como as fotografias, e a imagem-atributo, formada pelo 

conjunto de características do indivíduo reconhecidas socialmente, tais como as competências 

e habilidades. (DINIZ, 2014, p. 99) 

Em seu artigo 21, o Código Civil prevê a tutela da vida privada. O dispositivo trata a 

vida privada da pessoa natural como sendo um direito inviolável, cabendo ao juiz impedir ou 

fazer cessar atos que violem tal direito, a requerimento do interessado. (BRASIL, 2002). 

O direito à vida privada abrange tanto a intimidade quanto a privacidade, apesar desta 

não se confundir com aquela. A privacidade diz respeito a aspectos externos do viver do 

indivíduo como seu modo de viver e seus hábitos, já a intimidade está ligada a aspectos internos, 

tais como o segredo e o amor por outra pessoa. (DINIZ, 2014, p. 102). 

A privacidade é vista como o exercício de uma liberdade pessoal, decorrente da 

necessidade humana, sendo algo interno ao sujeito e que o formou como ser humano. A 

privacidade é fundamental, não somente por oposição a terceiros, mas também em relação ao 

íntimo do próprio indivíduo, para que seja possível a promoção de seus desejos e a existência 

de seu espaço íntimo. (CANCELIER, 2017). 

Venosa (2020), defende uma posição mais firme do judiciário na preservação da 

intimidade, “Não se pode permitir que a tecnologia, os meios de comunicação e a própria 

atividade do Estado invadam um dos bens mais valiosos do ser humano, que é seu direito à 

intimidade, direito de estar só ou somente na companhia dos que lhe são próximos[...].”. 

(Venosa 2020, p. 190). 

Para aquém da tutela civilista dos direitos personalíssimos, o artigo 5º, inciso X da 

Constituição Federal diz serem “[...] 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.” (BRASIL, 1988). 
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O direito à honra ainda goza de tutela penal, notadamente quanto à atenção dada aos 

crimes de injúria, calúnia e difamação previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. 

Para parte da doutrina penalista, a tutela penal do direito à honra é algo dispensável, devendo 

quaisquer lesões ou ameaças a referido direito, serem solucionadas exclusivamente através de 

responsabilidade civil. Entretanto, em âmbito penal a honra serve não apenas ao intuito 

condenatório, mas também como excludente de responsabilidade. (SCHREIBER, 2014, p. 74). 

 

4. PROTEÇÃO JURÍDICA DADA AO DIREITO DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO, 

LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E LIBERDADE DE INFORMAÇÃO 

 

A Constituição de 1988, elaborada após o período do regime militar, consagrou como 

direito fundamental à liberdade de expressão. Diante do cenário de restrições e censuras as 

liberdades, especialmente quanto a liberdade de expressão, optou o legislador constituinte, em 

dar uma maior proteção a essas liberdades. (LOPES, 2015, p. 104). 

A liberdade de expressão foi consagrada pelo artigo 5º, incisos IV e IX, dando liberdade 

a manifestação do pensamento, desde que de forma não anônima, e liberdade às expressões 

intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação, sem qualquer tipo de censura ou de licença. 

(BRASIL, 1988). 

Dessa forma, a liberdade de expressão e a livre manifestação do pensamento, não 

poderão sofrer qualquer tipo de censura, seja ela de natureza política, ideológica ou artística. 

No entanto, poderá o poder público, por meio de lei ordinária regulamentar determinadas 

formas de expressões, como programas televisivos ou cinematográficos, através da 

classificação por faixas etárias, sem que isso afete o direito em comento (MORAES, 2019, p. 

56). 

Vale ressaltar que, a liberdade de expressão encontra proteção no artigo 220, caput da 

Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos: “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.” (BRASIL, 1988). 

Por meio dessa proteção, busca-se aquecer o debate público, com a circulação de 

diferentes ideias e pontos de vista, com o objetivo de que os indivíduos da sociedade, de posse 

de informações relevantes, consigam exercer sua autonomia de pensamento e julgamento, 

tomando decisões e adotando posições políticas, filosóficas e pessoais que julguem ser a mais 

adequada a sociedade. (LOPES, 2015, p. 105). 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 
 

A Constituição Federal garante também a liberdade de informação, sendo este um 

direito garantido a todos os cidadãos, consistente em receber informações verídicas, visando a 

captação de subsídios para a formação de opiniões e convicções concernentes a assuntos de 

ordem pública. (MORAES, 2019, p. 921).  

Segundo Alexandre de Moraes (2019, p.921): 

 

A proteção constitucional à informação é relativa, havendo a necessidade de distinguir 

as informações de fatos de interesse público, da vulneração de condutas íntimas e 

pessoais, protegidas pela inviolabilidade à vida privada, e que não podem ser 

devassadas de forma vexatória ou humilhante. 

  

A liberdade de informação é bastante abrangente, estando presente em vários artigos da 

Constituição Federal. O artigo 5º, XIV da Constituição Federal diz ser “[...] assegurado a todos 

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

profissional;” (BRASIL, 1988). 

Entretanto, a liberdade de expressão, a livre manifestação do pensamento e o direito à 

informação, não são regras absolutas, encontrando limites na própria Constituição Federal. O 

inciso X do artigo 5º, que diz ser “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;” (BRASIL, 1988). 

No artigo 220 § 1º, a Constituição Federal prevê um dever de harmonização no exercício 

das liberdades aqui tratadas, com os direitos individuais de inviolabilidade da intimidade e da 

vida privada. (BRASIL, 1988). 

No entanto, o dever de observância a esses direitos não implica a conclusão de que em 

caso de colisão entre liberdade de informação e os direitos de inviolabilidade da intimidade e 

vida privada, estes deverão prevalecer sobre aquele, visto que, nenhum direito fundamental é 

absoluto, sendo estes passíveis de restrições. (LOPES, 2015, p. 108). 

Apesar de a Constituição Federal repelir veementemente a censura prévia, o direito à 

liberdade de expressão encontra-se limitada pelos demais direitos fundamentais. Assim, o 

responsável poderá ser responsabilizado por atos ilícitos, civil e penalmente, quando o ato 

praticado violar direitos, sendo garantido indenização pelos danos morais e materiais 

eventualmente causados, além do efetivo e proporcional direito de resposta. (MORAES, 2019, 

p. 57). 
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5. TÉCNICA DE PONDERAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NO CONFLITO ENTRE 

NORMAS E DIREITOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS 

 

Como consequência da necessidade de interpretação constitucional, notadamente 

quanto aos conflitos entre normas, surgiu a necessidade do desenvolvimento de técnicas 

adequadas e capazes de dirimir tais conflitos, trazendo uma solução racional e controlada ao 

caso concreto (BARROSO, 2019, p. 319). 

Nas palavras de Robert Alexy (2015, p. 73): 

 

O olhar sobre o fenômeno da colisão de direitos fundamentais deu à luz constelações 

altamente diferentes que, porém, têm algo em comum: todas as colisões podem 

somente então ser solucionadas se ou de um lado ou de ambos, de alguma maneira, 

limitações são efetuadas ou sacrifícios são feitos.  

 

A técnica da ponderação foi o meio que o direito concebeu para resolver as colisões 

entre dois ou mais direitos fundamentais ou destes com outras normas e bens jurídicos 

constitucionalmente protegidos. (BARROSO, 2019, p. 510). 

A ponderação é o meio utilizado, primordialmente, para resolver conflitos entre 

princípios constitucionais, mas também aplicada na resolução de conflitos entre normas 

infraconstitucionais. (NADER, 2018, p. 137). Consiste basicamente em um sopesamento de 

normas ou princípios conflitantes, para definir qual deles deve ser aplicado ao caso concreto. 

(OLIVA, 2020, p. 75). 

Segundo enunciado no. 274 (IV jornada de Direito Civil do CJF), em se tratando de 

conflito envolvendo direitos personalíssimos, sendo estes regulados de maneira não exaustiva 

pelo legislador, decorrentes do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, deve o 

julgador aplicar a técnica da ponderação. 

Nesse contexto, "[...] a ponderação é um mecanismo argumentativo de grande relevo 

para a solução das problemáticas atuais mais complexas. Não restam dúvidas de que esse 

relevante artifício de lógica jurídica é associado à visão civil-constitucional do sistema [...]”. 

(TARTUCE, 2019, p. 86). 

Segundo Canotilho et al., 2018, p. 95): 

 

[...] a ponderação de normas, bens ou valores é a técnica a ser utilizada pelo intérprete, 

por via da qual ele (i) fará concessões recíprocas, procurando preservar o máximo 

possível de cada um dos interesses em disputa ou, no limite, (ii) procederá à escolha 

do bem ou direito que irá prevalecer em concreto, por realizar mais adequadamente a 
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vontade constitucional. Conceito-chave na matéria é o princípio instrumental da 

razoabilidade ou da proporcionalidade.  
 

A aplicação da ponderação no caso concreto, segue basicamente três passos bem 

delimitados. No primeiro deles, o intérprete identifica as normas relevantes para o caso e 

eventuais conflitos. No segundo passo, caberá identificar os fatos e circunstâncias do caso 

concreto e sua ligação com as normas conflitantes. No terceiro e último passo, é que será 

efetivamente aplicada a técnica de ponderação. (BARROSO, 2019, p. 320). 

O intérprete analisa conjuntamente as normas e os fatos do caso em observação, 

atribuindo pesos aos elementos da disputa, a fim de aferir quais normas devem preponderar na 

resolução do caso. (BARROSO, 2019, p. 321). Ao final “[...] será preciso ainda decidir quão 

intensamente esse grupo de normas – e a solução por ele indicada – deve prevalecer em 

detrimento dos demais”. (BARROSO, 2019, p. 321). 

A aplicação dos postulados da técnica da ponderação carece de um rigor científico 

maior, para que não sirva ao propósito de justificar subjetivismos do intérprete sem a 

demonstração de um raciocínio lógico aplicado (CARDOSO, 2016, p. 138). 

Importante ressaltar que, no caso de conflito entre direito personalíssimos e direitos de 

liberdade de expressão e informação, o enunciado 279 (IV jornada de Direito Civil do CJF), diz 

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.  

 

Nesse sentido, “A ponderação é uma pintura moderna, com inúmeras cores sobrepostas, 

algumas se destacando mais do que outras, mas formando uma unidade estética. Ah, sim: a 

ponderação malfeita pode ser tão ruim quanto algumas peças de arte moderna.” (BARROSO, 

2019, p. 319). 
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6. CASOS EMBLEMÁTICOS QUE DERAM CAUSA À PROPOSITURA DA AÇÃO 

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.815 

 

 Dentre muitos casos de biografias não autorizadas que passaram pelo crivo do 

judiciário, e não obtiveram decisões favoráveis aos biógrafos, destaca-se a obra “Lampião – o 

mata sete” escrita por Pedro de Moraes. A referida obra teve sua publicação proibida no ano de 

2012 mediante decisão judicial. (CONPEDI/UFS, 2015, p. 279). 

A ação foi proposta pela filha do casal Virgulino Ferreira e Maria Bonita, sob a alegação 

de que a obra não teve qualquer concessão para sua publicação e que a mesma atacaria a 

intimidade e privacidade de seus pais, e por consequência a própria intimidade da requerente. 

Segundo a autora, a obra apontava comportamentos homossexuais de Lampião e infidelidade 

por parte de Maria Bonita. (TJ/SE, 2012, p. 2). 

Em sua sentença, o Juiz de Direito Aldo de Albuquerque Mello, fundamentou sua 

decisão no fato de as garantias de liberdade de imprensa e de manifestação do pensamento não 

serem absolutas e ilimitadas, devendo serem exercidas com respeito aos demais direitos 

individuais constitucionalmente garantidos. (TJ/SE, 2012, p. 6). 

Assim, não se admite que “[...] o princípio inerente à liberdade de expressão e de 

pensamento, seja utilizado para agredir, ofender ou mesmo ameaçar os direitos e garantias 

inerentes à preservação da honra, da intimidade e mais ainda, da vida privada da requerente.” 

(TJ/SE, 2012, p. 6). 

Nos casos envolvendo intimidade e honra da pessoa biografada, deve haver limitação 

no exercício da liberdade de imprensa e da livre manifestação do pensamento conforme 

preceitua o artigo 220, § 1º da Constituição Federal. (TJ/SE, 2012, p. 7). 

Segundo o magistrado, preservar a honra, intimidade e vida privada não traduz censura 

prévia e ilegítima do Poder Judiciário. Ao retirar de circulação determinada obra ofensiva, 

garante-se a harmonia entre princípios e garantias constitucionais. (TJ/SE, 2012, p. 9). 

Para aquém, fundamenta sua decisão dizendo que “[...] não existe qualquer interesse 

público na divulgação da opção sexual de Lampião, na potência sexual de Lampião ou ainda, 

nas aventuras sexuais de Maria Bonita.”. (TJ/SE, 2012, p. 10). 

Além disso, com base no artigo 20 § único do Código Civil, para a elaboração da 

biografia, seria necessário a autorização da herdeira de Lampião, o que não foi observado pelo 

requerido. (TJ/SE, 2012, p. 21). 
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Outro caso em destaque, foi a obra “Estrela solitária - um brasileiro chamado Garrincha” 

que retratava a vida de Manuel Francisco dos Santos, escrita por Ruy Castro, lançada pela 

Editora Schwarcz Ltda. (CONPEDI/UFS, 2015, p. 279). 

A ação foi proposta pelas filhas do biografado reclamando indenização por danos morais 

e matérias. Alegam as autoras que a obra publicada pela editora não teve autorização das 

herdeiras e que violava a imagem, nome, intimidade, honra e vida privada do biografado. (STJ, 

2006, p. 3) 

Em sessão de julgamento em plenário, de forma unânime, foi reconhecida a ocorrência 

de danos materiais e morais devidos pela ré à parte autora. Segundo o Ministro Presidente Aldir 

Passarinho Junior “[...] é devido dano moral, sem dúvida nenhuma, e creio que é muito razoável 

que se compreenda que um ataque ao pai ou à mãe já falecidos fere um direito dos filhos. Isso 

é tão óbvio, que dispensa maiores justificativas a respeito.” (STJ, 2006, p. 13). 

Um dos casos mais polêmicos, e que gerou grande descontentamento pelos órgãos 

editoriais, foi o caso da obra “Roberto Carlos em Detalhes” escrita por Paulo César Araújo, que 

retratou a vida do cantor Roberto Carlos Braga. (CONPEDI/UFS, 2015, p. 279). 

Descontente com a publicação da obra sem o seu consentimento, Roberto Carlos 

ingressou com ação judicial, requerendo a indenização por dano moral e material além da 

proibição de circulação da obra e sua retirada do mercado. (CONPEDI/UFS, 2015, p. 279). 

Em sede de liminar, o pedido foi concedido pelo Juiz Maurício Chaves de Souza Lima 

da 20ª Vara Cível da Comarca da Capital (RJ), determinando que no prazo de três dias a 

publicação, distribuição e comercialização da obra fossem interrompidas sob pena de multa 

diária no valor de cinquenta mil reais. (TJ/RJ, 2007). 

Em sua fundamentação, o magistrado diz que “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.”. (TJ/RJ, 2007). 

Por tal motivo, para que a obra biográfica possa ser publicada, é necessária a prévia 

autorização do biografado conforme artigo 5º, inciso X da Constituição da República e artigo 

20, caput, do Código Civil. (TJ/RJ, 2007). 

Com base nessas e tantas outras decisões, que deixavam as biografias restritas ao 

consentimento do biografado, a Associação Nacional de Editores de Livros propôs no ano de 

2012 a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815, pedindo a declaração de 

inconstitucionalidade sem redução de texto dos artigos 20 e 21 do Código Civil, para que fosse 

afastada a exigência de prévia autorização do biografado. (CONPEDI/ UFMG, 2015, p. 567). 
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7. O POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA 

DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.815 

 

Julgada em 10 de junho de 2015, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.815, proposta 

pela Associação Nacional dos Editores de Livros – ANEL, tendo como relatora a ministra 

Cármen Lúcia, deu interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 20 e 21 do Código 

Civil, afastando assim, a exigência de autorização prévia do biografado, ou de seus familiares 

quando este já falecido, para a elaboração e comercialização de biografias. (STF, 2015). 

A discussão se dá no fato de a exigência de autorização prévia para publicação de 

biografias ser ou não inconstitucional, limitando os direitos de liberdade de expressão, 

informação, e livre manifestação do pensamento ou se é constitucional, devendo prevalecer os 

direitos de intimidade, privacidade, honra e imagem do biografado. (STF, 2015). 

Como um de seus fundamentos, alegou a autora que “os dispositivos legais em questão, 

em sua amplitude semântica não se coadunam com a sistemática constitucional da liberdade de 

expressão e do direito à informação.”. (STF, 2012, p. 02). 

Alegou ainda que, pessoas públicas gozam de privacidade e intimidade em uma esfera 

mais estreita e que suas histórias de vida se confundem com a história coletiva com base no em 

eventos de interesse público. Por tais motivos, seria a exigência de prévia autorização do 

biografado importar censura privada, atingindo a liberdade de expressão e o direito de 

informação dos demais cidadãos. (STF, 2012, p. 03). 

Afirmou que, apesar do propósito do legislador ao proteger a vida privada e intimidade, 

ao não prever qualquer exceção aos comandos do artigo 21 e 21 do Código Civil, acaba por 

violar o direito de informação previsto no artigo 5º, XIV da CF, e também o artigo 5º, IV e IX 

da Constituição Federal, que prevê a liberdade de manifestação do pensamento, atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação. (STF, 2012, p. 03). 

Ainda, a forma de interpretação que vinha sendo dada aos dispositivos não gerava a 

proteção de qualquer direito personalíssimo, mas sim uma disputa puramente mercantil, muitas 

vezes conduzida por pessoas que nunca conheceram o biografado. (STF, 2012, p. 06). 

Em seguida, a exigência de autorização prévia do biografado “[...] produz efeito 

devastador sobre o mercado editorial e audiovisual: escritórios de representação negociam 

preços absurdos pelas licenças, transformando informação em mercadoria.” (STF, 2012, p. 06). 

Ainda, destaca a gravidade de tal interpretação na memória coletiva ao dizer que: 
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O País se empobrece pelo desestímulo a historiadores e autores em geral, que 

esbarram invariavelmente em familiares que formulam exigências financeiras 

cumulativas e, por vezes, contraditórias. Ademais, são igualmente graves as 

distorções provocadas por uma história contada apenas pelos seus protagonistas. 

Trata-se, como se vê, de um efeito silenciador e distorcivo dos relatos históricos e da 

produção cultural nacional. (STF, 2012, p. 07). 

 

A prevalência da liberdade de expressão e informação, se daria pelo fato de pessoas 

públicas adquirirem posição de visibilidade social. Suas histórias de vida se confundem com a 

história coletiva e, em razão de sua notoriedade, o campo de proteção da privacidade e 

intimidade dessas pessoas é menos abrangente. (STF, 2012, p. 09). 

Para aquém, como segundo fundamento dessa prevalência, está a dupla dimensão da 

liberdade de expressão e informação. Ao mesmo tempo em que é um direito subjetivo 

individual do escritor, é um direito difuso que garante a livre circulação de ideias e informações 

no meio social. (STF, 2012, p. 09). 

Em tese baseada no direito comparado, apontou a autora o artigo 79 do Código Civil 

Português que afasta expressamente o consentimento do retratado quando justificado por sua 

“[...] notoriedade, o cargo que desempenhe, exigências de polícia ou de justiça, finalidades 

científicas, didáticas ou culturais.” (apud STF, 2012, p. 11). 

Ademais, fundamenta a prevalência dos direitos de liberdade de expressão e de 

informação no princípio do pluralismo, previsto no artigo 1º, inciso V da Constituição Federal, 

ao dizer que a biografia autorizada gera um monopólio que se contradiz com o ideal do 

pluralismo no que diz respeito à história política, artística e social do país. (STF, 2012, p. 11). 

Para mais, o abuso de direito, pelo biógrafo, quando do uso de informações 

conhecidamente falsas e que ofendam a honra do biografado, poderão ser posteriormente 

discutidas com a eventual aplicação de responsabilização civil e/ou penal. (STF, 2012, p. 12). 

Ouvida a presidente da república da época (Dilma Rousseff), se posicionou contrária à 

pretensão da autora nos seguintes termos:  

 

[...] nenhum direito à liberdade de expressão será supremo ou superior aos direitos 

personalíssimos e, igualmente, que a liberdade de informar não poderá ter seu pleno 

exercício assegurado, sob pena de desequilíbrio com o outro direito, também 

fundamental, que é o direito à privacidade.[...] outro ponto a ser observado é que na 

ponderação entre a liberdade de informação e de expressão e os direitos da 

personalidade destacam-se dois fatores: a veracidade do fato narrado e a existência de 

interesse público sobre o mesmo. (STF, 2015). 
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 Nessa sequência, somente informações verídicas e somente assuntos de interesse 

público gozam da proteção à liberdade de expressão e de informação. (STF, 2015). 

 Destacou a ministra Cármen Lúcia que, a Constituição Federal trata como fundamental 

a liberdade de expressão, de pensamento, liberdade intelectual, artística, científica e cultural e 

que em caso de violação dos direitos individuais do biografado a própria Constituição Federal 

dá a solução para o caso, devendo o autor da transgressão reparar o dano através de indenização 

reparatória. (STF, 2015). 

 Assevera ainda que “Não se admite, na Constituição da República, sob o argumento de 

se ter direito a manter trancada a sua porta, se invadido o seu espaço, abolir-se o direito à 

liberdade do outro.” (STF, 2015). 

Destaca que a existência do risco de abusos ao direito de informação e liberdade de 

expressão, mas que nesses casos existem formas de reparar os danos, através de indenização, e 

que fora disso é censura. (STF, 2015). 

Nesse sentido: 

 

norma infraconstitucional não pode cercear ou restringir direitos fundamentais 

constitucionais, ainda que sob o pretexto de estabelecer formas de proteção, impondo 

condições ao exercício das liberdades de forma diversa daquela constitucionalmente 

permitida, o que impõe se busque a interpretação que compatibilize a regra civil com 

a sua norma fundante, sob pena de não poder persistir no sistema jurídico; (STF, 

2015). 

 

Por tais motivos a ministra Cármen Lúcia, relatora do julgamento, votou favorável ao 

pedido da autora para “[...] em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de 

pensamento e de sua expressão, de criação artística e produção científica, declarar inexigível o 

consentimento de pessoa biografada”. (STF, 2015). 

No mesmo sentido foi o voto do ministro Luís Roberto Barroso, porém com 

fundamentação um pouco diversa. Destaca em seu voto o uso da técnica da ponderação para a 

resolução do caso (STF, 2015). 

Destaca que o modo com que o legislador conduziu a ponderação ao elaborar os artigos 

20 e 21 do Código Civil, importa em subordinação da liberdade de expressão aos direitos 

personalíssimos, violando assim o princípio da unidade da constituição ao produzir uma 

hierarquia entre direitos fundamentais. (STF, 2015). 

O ministro Barroso assevera ainda que “[...] a liberdade de expressão, na democracia 

brasileira, deve ser tratada como uma liberdade preferencial”. (STF, 2015). 
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Nesse sentido, segundo o ministro Barroso, não se busca dizer que a liberdade de 

expressão é hierarquicamente superior aos direitos de personalidade, até mesmo porque não 

existe hierarquia entre direitos fundamentais. A preferência pela liberdade de expressão 

significa dizer que o ônus argumentativo é transferido para quem deseja afastar tal liberdade, 

ou seja, quem deseja afastar a liberdade de expressão é quem deve demonstrar as razões para 

tanto. (STF, 2015). 

Para demonstrar a prevalência da liberdade de expressão, o ministro Barroso se vale de 

três argumentos. O primeiro deles é um argumento histórico, demonstrando as censuras à 

liberdade de expressão no Brasil durante décadas. Segundo ele, no Brasil, diferente de outros 

países, o histórico da liberdade de expressão leva a necessidade de afirmá-la e reafirmá-la até 

mesmo com certo exagero. (STF, 2015). 

Como segundo argumento, o ministro Barroso fundamenta que a liberdade de expressão, 

além de pressuposto democrático, é necessária para o exercício dos demais direitos 

fundamentais. Segundo ele: 

 

Para exercerem-se bem os direitos políticos, o direito de participação política, a 

liberdade de associação, a liberdade de reunião, o próprio desenvolvimento da 

personalidade, é preciso que haja liberdade de expressão, é preciso que haja uma livre 

circulação de fatos, opiniões e ideias para que cada um possa participar 

esclarecidamente do debate público. [...] sem liberdade de expressão, não existe 

plenitude dos outros direitos, não existe autonomia privada, não existe autonomia 

pública. (STF, 2015). 

 

Como terceiro e último argumento a prevalência da liberdade de expressão, o ministro 

Barroso fundamenta dizendo que “[...] a liberdade de expressão é essencial para o conhecimento 

da história, para o aprendizado com a história, para o avanço social e para a conservação da 

memória nacional.” (STF, 2015). 

Como consequência dessa prevalência, resulta o ônus de quem alega ter sua imagem, 

honra ou privacidade atingida em superar a liberdade de expressão. Resulta também em uma 

maior rigorosidade na análise de manifestações que buscam o cerceamento da liberdade de 

expressão, seja em âmbito legal, administrativo, judicial ou privado. Ainda, como consequência 

dessa prevalência, está a regra da proibição à censura ou licença prévia. (STF, 2015). 

Segundo o ministro Barroso, tendo em vista a proibição à censura prévia e a licença 

prévia pela Constituição Brasileira, em qualquer sanção pelo abuso da liberdade de expressão 

devem, preferencialmente, ser aplicados mecanismos de reparação a posteriori que não 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 
 

impeçam a veiculação da expressão, tais como a retratação, direito de resposta, indenização, e, 

eventualmente a responsabilização penal. (STF, 2015).  

Entretanto, quando a liberdade de expressão é usada como pretexto para a divulgação 

de mentira dolosa e deliberada, com o intuito de lesar alguém, pode ser considerada ilegítima 

tal divulgação. Ainda, quando a informação for obtida de forma clandestina, por extorsão ou 

invasão de domicílio, por exemplo, a irregularidade em sua obtenção pode acarretar em 

ilegitimidade para a divulgação. (STF, 2015). 

Nesse sentido, a liberdade de expressão segundo o ministro Barroso “[...] não é garantia 

de verdade, nem é garantia de justiça; ela é uma garantia da democracia, e, portanto, defender 

a liberdade de expressão pode significar ter que conviver com a injustiça [...]”. (STF, 2015). 

 No mesmo sentido, porém rebatendo a tese de prevalência dos direitos de liberdade de 

expressão apresentada pelo ministro Barroso, foi o voto da ministra Rosa Weber. Segundo a 

ministra, ao referir-se sobre as biografias, afirma que elas são a construção de memórias, não 

existindo povo ou sociedade que possa viver sem elas. (STF, 2015). 

 A ministra Rosa Weber afirma que “[...] controlar biografias, na verdade, implica 

controlar a história ou tentar controlar a história, tentar controlar a vida, tentar controlar ou 

apagar ou impedir que venha a lume a história e a própria memória.” (STF, 2015). 

 Em um Estado Democrático de Direito, a liberdade de expressão é a regra, e sua 

restrição é excepcional. Mostra-se incompatível com o Estado Democrático de Direito a 

imposição de restrições, a essas liberdades, traduzindo censura prévia. (STF, 2015). 

 Segundo a ministra, a prévia autorização para a construção de uma biografia é censura 

prévia e traduz a reintrodução do espírito autoritário vexassado pela Constituição vigente. (STF, 

2015). Ainda, para a ministra, assim como a liberdade de expressão, a privacidade também é 

indispensável a uma sociedade democrática. Ambos os direitos não se contradizem, não se 

opõem, e sim são complementares, trazendo proteção a dimensões diferentes da personalidade. 

(STF, 2015). 

Rebatendo a tese do ministro Barroso, ao se referir a não excludência de um dos direitos, 

a ministra Rosa Weber afirma que “Se tanto um quanto o outro princípio envolvidos estão 

consagrados em normas de igual hierarquia, não se pode sacrificar nenhuma delas, negando-

lhe vigência, ao simplesmente afirmar a prevalência de um em detrimento do outro.” (STF, 

2015). 

A garantia do direito à privacidade não tem o escopo de proibir publicações de interesse 

público. Não se trata de afirmar a supremacia de um direito sobre o outro, e sim fazer uma 



         

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 
 

delimitação dos campos de proteção de cada um. A privacidade tem por objetivo proteger 

assuntos pessoais dos quais inexista interesse público. (STF, 2015). 

Ainda, ao referir-se a figuras políticas, a ministra Rosa Weber afirma que: 

 

No caso dos ocupantes de cargos ou funções na estrutura do Estado, investidos de 

autoridade, é inevitável – e mesmo desejável, do ponto de vista do interesse público – 

que eles tenham o exercício das suas atividades escrutinado seja pela imprensa, seja 

pelos cidadãos, que podem exercer livremente os direitos de informação, opinião e 

crítica. É sinal de saúde da democracia – e não o contrário –, que os agentes políticos 

e públicos sejam alvo de críticas – descabidas ou não – oriundas tanto da imprensa 

como de indivíduos particulares, seja no uso de papel e lápis, seja no uso das 

amplamente disseminadas ferramentas tecnológicas de comunicação em rede. (STF, 

2015). 

 

Em sua conclusão, à ministra Rosa Weber afirma que, ao seu ver, a exigência de prévia 

autorização do biografado, e também a indenização pura e simples, sem a demonstração de 

efetiva ofensa dos direitos do biografado, decorrentes de erro, desde que ausente a má-fé e 

ciência prévia da inveracidade da informação por parte do biógrafo, configura censura prévia. 

(STF, 2015). 

O ministro Luiz Fux, acompanhando o voto da relatora, também se manifestou pela 

procedência da ação. Segundo o ministro, a exigência de prévia autorização, caracteriza censura 

que obsta o exercício da liberdade de informação. (STF, 2015). 

Nas palavras do ministro Fux: 

 

[...] a censura prévia, seja ela executada por órgãos públicos ou por particulares, 

aniquila completamente o núcleo essencial dos direitos fundamentais de liberdade de 

expressão e de informação, bem como, por via de consequência, fragiliza todos os 

demais direitos e garantias que a Constituição protege. (STF, 2015). 

 

Segundo o ministro, não se discute a possibilidade de publicar tudo o que o biógrafo 

pretenda, incluindo coisas degradantes e difamatórias. O que busca defender é, além da vedação 

à censura, os limites éticos da informação, garantindo a repressão aos desvios. (STF, 2015). 

Ainda, segundo o ministro Fux, “[...] na medida em que cresce a notoriedade da pessoa, 

diminui-se a sua reserva de privacidade.” (STF, 2015). 

O ministro Dias Toffoli, também acompanhando o voto da relatora, afirma que, o que 

se busca não é a autorização plena para o uso da imagem e vida privada do biografado, havendo 

a possibilidade de discussão em vias judiciais referentes a abusos e inverdades que resultem em 
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prejuízo ao biografado. Os direitos personalíssimos continuarão sendo tutelados pelo Judiciário, 

nas ilicitudes e infrações. (STF, 2015). 

No mesmo sentido, o ministro Gilmar Mendes afirma que a autorização prévia gera dano 

irreparável às liberdades de comunicação, científica e artística e que eventuais transgressões 

serão reparadas conforme mecanismos da própria Constituição Federal, incluindo o direito de 

resposta. (STF, 2015). 

Por fim, o ministro Marco Aurélio manifestou-se pela procedência da ação, seguindo o 

voto da relatora. Segundo ele, “Aquele que tenha alcançado visibilidade social é um verdadeiro 

livro aberto, e nós, cidadãos, temos interesse em conhecer, mediante revelação de terceiro, o 

respectivo perfil.”. (STF, 2015). 

Segundo o ministro Marco Aurélio, antecipar a visão do que venha a ser veiculado 

traduz censura pelo Estado, censura judicial. A publicação de biografias sem a exigência de 

autorização é sinônimo da memória brasileira. Atenta-se ainda ao fato de que eventual 

transgressão aos direitos personalíssimos poderá ser discutida judicialmente especialmente no 

campo civil, com consequente indenização. (STF, 2015). 

Para o ministro Celso de Mello, o fato de uma ideia ou opinião ser tida como errada por 

autoridades ou por particulares não se mostra suficiente para condicionar sua veiculação ao 

consentimento do retratado. Ainda, destaca que a incitação ao ódio não encontra guarida pela 

garantia constitucional da liberdade de expressão. (STF, 2015). 

Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski, destaca que o julgamento da matéria é 

um momento histórico para a corte, pois “[...] reafirma uma tese, que ela vem afirmando desde 

há muito tempo, no sentido de que é impossível que se censure ou que se exija autorização 

prévia de biografias.”. (STF, 2015). Nas palavras do ministro, o julgamento reafirma a liberdade 

de expressão, com a ressalva de que seu exercício não ofende os direitos constitucionalmente 

garantidos ao biografado. (STF, 2015). 

Assim, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, nos termos do voto da 

relatora ministra Cármen Lúcia, por unanimidade dos votos, foi julgado procedente o pedido 

da autora, afastando assim a exigência de consentimento do biografado e de outras pessoas 

retratadas como coadjuvantes. (STF, 2015). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A problemática ora apresentada, consiste em dar resposta a seguinte pergunta: Com a 

aplicação da técnica de ponderação, deve prevalecer os direitos de liberdade de expressão, livre 

manifestação do pensamento e direito à informação em detrimento aos direitos de 

personalidade? 

Para tanto, foram analisadas as proteções dadas pelo ordenamento jurídico a cada um 

dos direitos conflitantes e analisada a técnica de ponderação no caso de conflito de normas e 

princípios. Verificou-se que apesar de os direitos de personalidade, em especial os direitos a 

honra, nome e imagem, necessitarem de uma forte proteção por parte do ordenamento jurídico, 

contra ataques particulares e até mesmo do próprio Estado, estes não são absolutos, assim como 

os direitos a liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento e direito à informação 

também não os são. 

 Ainda, denota-se que os direitos de liberdade, em especial a liberdade de expressão, 

informação, intelectual e artística, são característicos de um Estado Democrático de Direito, 

sendo, até mesmo, base para o exercício dos demais direitos, inclusive aqueles inerentes à 

personalidade humana. Além disso, a Constituição Federal de 1988 veda expressamente a 

censura, seja ela por parte do Estado ou por particulares. 

A liberdade de expressão propicia um debate mais acalorado sobre assuntos de interesse 

público, dando mais autonomia de pensamento e julgamento à população em geral. De posse 

de informações, o cidadão consegue tomar decisões mais coerentes, decisões estas que afetam 

não só sua vida, mas da sociedade em geral. 

 Nesse sentido, a autorização prévia do biografado ou de seus herdeiros, em caso de 

pessoa já falecida, e por parte de terceiros retratados na biografia, com escopo na proteção dos 

direitos de personalidade, quando existente interesse público e inexistente a demonstração de 

prejuízo, traduz censura privada da qual resulta inúmeros danos a história nacional, 

desestimulando a veiculação de biografias. 

 Dessa forma, em caso de conflito, existindo curiosidade pública em determinada 

biografia, os interesses individuais e os direitos personalíssimos devem ser relativizados, 

prevalecendo os direitos à liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento e direito 

à informação. Entretanto, em caso de abuso de direito, será cabível a reparação do dano causado 

tanto em esfera cível quanto em esfera penal, nos casos que caracterizem crimes contra a honra, 

desde que devidamente comprovados pela parte interessada. 
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