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RESUMO  

  

Este estudo visa demonstrar a necessidade da tutela ao direito à intimidade frente ao 
ordenamento jurídico brasileiro e a compatibilidade desse direito com o direito à liberdade de 
expressão, sendo este o objetivo geral. Como objetivo mais específico, este estudo se 
concentra na análise dos direitos e garantias fundamentais conferidos aos cidadãos, analisando 
conceitos como vida privada, intimidade, honra e imagem das pessoas na visão do direito 
constitucional, além da liberdade de expressão. Estudou-se também a influência do princípio 
da dignidade da pessoa humana no trato dos direitos fundamentais. No viés Civil, buscou-se 
caracterizar os direitos da personalidade, sua evolução histórica, conceituar pessoa e 
demonstrar a possibilidade de aplicação de direitos fundamentais às pessoas jurídicas. Foi 
realizado um estudo sobre liberdade de expressão e liberdade de imprensa, analisando 
limitações da liberdade de expressão e conflitos com o direito à intimidade. Estudou-se a 
responsabilidade civil em caso de violação do direito à intimidade. Finalmente, analisou-se o 
julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 que declarou a não 
recepção da antiga Lei de Imprensa, Lei nº 5.250/67, pela Constituição Federal de 1988. 

 

Palavras-chaves: Direitos Fundamentais. Princípios e regras. Personalidade. Intimidade. 
Liberdade de Expressão do Pensamento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This study aims at demonstrating the need to protect the right to intimacy within Brazilian’s 

legal system and its compatibility with the right to freedom of speech, this one being the 

general objective. As a more specific objective, this study focuses on the analysis of 

fundamental rights and guarantees given to citizens, analyzing concepts such as private life, 

intimacy, people’s honor and image under the view of constitutional law, in addition to 

freedom of speech. It has also been studied the principle of human dignity’s influence on the 

treatment of fundamental rights. Under a Civil viewpoint, we sought to characterize 

personality rights, their historical evolution, conceptualize person and demonstrate the 

possibility of applying fundamental rights to legal persons. We carried out a study regarding 

freedom of speech and freedom of the press, analyzing limitations to the freedom of speech 

and conflicts involving the right to intimacy. It has been studied the civil responsibility in case 

of violation of the right to intimacy. Finally, we looked into the judgement of the Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 which declared that former Law of the 

Press, Law nº 5.250/67, was not accepted into the new legal system by the Federal 

Constitution of 1988. 

 

Key-words: Fundamental rights. Principles and Rules. Personality. Intimacy. Freedom of 
speech. 
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 1 INTRODUÇÃO  

       

A invasão da vida íntima das pessoas tornou-se muito forte nas últimas décadas. 

São atos que violam a vida do indivíduo, gerando danos irrecuperáveis para as pessoas 

envolvidas. O exercício do direito de liberdade de expressão e de informação pela 

mídia, em alguns momentos, desvirtua-se das suas funções e descamba para o 

sensacionalismo, reforçando a ideia de medo e insegurança da população, e violando 

direitos e garantias fundamentais construídos historicamente.  

Devido à esta observação, percebe-se que existem dois direitos de igual valor em 

conflito: o direito à intimidade e o direito de liberdade em expressar pensamentos. 

Nesse sentido, há a necessidade de saber se a forma que são abordados os 

acontecimentos íntimos pela comunicação de massa estão observando os requisitos 

legais impostos pelo nosso ordenamento jurídico.  

No âmbito civilista, o direito à intimidade é tipificado como direito da 

personalidade, inerente, pois, ao próprio homem, tendo por objetivo resguardar a 

dignidade e integridade da pessoa humana, sendo, ainda, caracterizado como um direito 

subjetivo exercitável e oponível erga omnes. Sendo um direito da personalidade, 

cumpre, por óbvio, investigar as suas origens através de um estudo histórico-jurídico. 

Notamos, nesse estudo, que os direitos da personalidade foram elevados à categoria de 

garantias fundamentais, obrigatórias em toda e qualquer Carta Constitucional como 

forma de proteção e defesa das condições mínimas de sobrevivência do ser humano. 

No entanto, a cada dia, o direito à intimidade vem adquirindo maior relevo com 

a frequente expansão das técnicas de comunicação. O rádio, a televisão, os 

computadores e, mais recentemente, a internet deram origem a uma verdadeira 

revolução tecnológica, que impõe ao indivíduo uma coordenação automática e 

manipulada, independentemente de sua vontade. 

O direito à intimidade há de ser resguardado e respeitado como uma conquista 

relevante no atual Estado Democrático de Direito em que vivemos, apesar de uma parte 

da jurisprudência defender a supremacia do direito à liberdade de expressão em casos de 

conflitos, com posterior reparação de danos.  Cumpre salientar, no entanto, que tanto a 

proteção à intimidade como à vida privada devem ter como fundamento maior a 

proteção à dignidade da pessoa humana, da qual emana toda e qualquer proteção ao 

indivíduo.  
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Para aprofundar o tema será necessário fazer um estudo na área do Direito 

Constitucional, pois tanto a liberdade de expressão quanto o direito à intimidade estão 

elencados entre os direitos e garantias fundamentais, além da abordagem do tema no 

âmbito do direito civil, tendo em vista a previsão de indenização por dano civil e o 

estudo da pessoa jurídica que também é disciplinado no Código Civil. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar a necessidade 

da tutela do direito à intimidade frente ao ordenamento jurídico brasileiro, amparado 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana, numa visão de direito fundamental, 

elencado pela Constituição Federal de 1988 e, ainda, tendo respaldo no Código Civil 

brasileiro de 2002, além de realizar um estudo sobre o direito à liberdade de expressão, 

confrontando com o direito à intimidade, tendo em vista possíveis danos. Para tanto, o 

trabalho se desenvolverá, além desta introdução, em quatro capítulos adicionados das 

considerações finais.  

No primeiro capítulo será realizada uma abordagem sobre os direitos e garantias 

constitucionais, apresentada breve nota sobre a evolução histórica, conceito, 

aplicabilidade e eficácia desses direitos fundamentais, como também o conflito 

existente entre eles. Conceituaremos norma jurídica, diferenciando princípios de regras 

e analisaremos, a partir do princípio da unidade da constituição e da proporcionalidade, 

soluções em caso de conflito entre direitos fundamentais, utilizando a técnica da 

ponderação. 

O capítulo dois abordará conceitos do Direito Civil como pessoa e personalidade 

jurídica, além de fazer um apanhado histórico da origem dos direitos da personalidade, 

traçar suas características, conceituar, classificar e mencionar alguns direitos da pessoa 

jurídica. 

No capítulo três será estudado o direito à intimidade, estabelecendo seu conceito, 

características e natureza jurídica. Também são analisadas as diferenças entre 

intimidade, privacidade, imagem e honra. Ver como se comporta, no ordenamento 

jurídico brasileiro, a tutela à intimidade, examinando a aplicabilidade deste direito às 

pessoas jurídicas. 

Por fim, no capítulo quatro, será realizado um estudo sobre a liberdade de 

expressão, mais especificamente dos meios de comunicação através da liberdade de 

imprensa, confrontando com o princípio da dignidade da pessoa humana. Analisaremos 

as limitações ao direito de liberdade de expressão e os conflitos entre intimidade e 



12 

 

liberdade de manifestação do pensamento. Será feito uma abordagem sobre a 

responsabilidade civil em caso de violação do direito à intimidade, e, finalmente, 

examinaremos o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 

130 que declarou a não recepção da antiga Lei de Imprensa, Lei nº 5.250/67, pela 

Constituição Federal de 1988. 
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2 DIREITOS E GARANTAS FUNDAMENTAIS 

 

   Os direitos e garantias fundamentais vêm proteger bens da vida privada do ser 

humano e da coletividade consideradas essenciais e, por isso, são postos a salvo das 

investidas do Estado. 

Os direitos fundamentais são apontados pelos doutrinadores como de essencial 

importância na Constituição Federal de 1988. Agra (2002, p. 136) afirma que a principal 

característica desses direitos é a sua noção de fundamentalidade, ou seja, de dispositivo 

essencial do ordenamento jurídico. Nesse sentido, ressaltamos que um dos principais 

norteadores dos direitos fundamentais é o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Em relação ao confronto dos direitos fundamentais abordados neste trabalho, 

quais sejam os direitos à intimidade e à liberdade de expressão, Fernandes Neto (2004, 

p.61) assevera que o princípio da dignidade da pessoa humana impõe à comunicação 

social o dever de seguir a decência, respeitar o decoro, não expondo e explorando 

sensacionalisticamente as mazelas do ser humano, conspurcando qualidades morais de 

indivíduos.  

Por outro lado, a Constituição Federal de 1988, elaborada e promulgada após o 

declínio do regime ditatorial, traz diversas disposições que asseguram o direito à 

liberdade de expressão, conferindo aos meios de comunicação a liberdade de transmitir 

as mais diversas informações e de manifestar-se a respeito de um determinado fato. 

Estes direitos não devem ser submetidos à censura, conforme dispõe os art. 5º, IX e art. 

220, § 2º da CF/88, mas precisa atentar aos demais direitos e garantias fundamentais, 

como ao direito à intimidade, vez que são de extrema importância para o fortalecimento 

dos sistemas democráticos. 

É notório que o exercício do direito de liberdade de expressão e de informação 

pela mídia, em alguns momentos, desvirtua-se das suas funções e descamba para o 

sensacionalismo, invadindo, por vezes, a intimidade dos indivíduos, violando direitos e 

garantias fundamentais construídos historicamente. Não esquecendo, por óbvio, que os 

órgãos de comunicação também têm importância para a proteção dos direitos 

fundamentais, uma vez que podem exercer papel de forte influência social. 

Visando um estudo mais detalhado do conflito em questão, apresentaremos, no 

próximo tópico, breve notas sobre a evolução histórica dos direitos e garantias 

fundamentais. 
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2.1 Breve nota sobre a evolução histórica dos direitos fundamentais 

 

Os denominados direitos e garantias fundamentais, de forma mais abrangente, 

têm sua positivação em constituições, tratados e leis decorrentes de processos históricos 

vividos pela humanidade. Percebemos que nenhum estudo sobre tais direitos pode 

alicerçar-se sem que seja feito um apanhado histórico, iniciado desde as concepções 

mais abstratas, passando pela Revolução francesa e pelo período iluminista, até o atual 

Estado Democrático de Direito que vivenciamos, que visa a garantir e efetivar o núcleo 

de todo direito fundamental, que é a própria dignidade humana. 

Um dos momentos históricos que marca essa busca de direitos pode ser 

visualizado com o cristianismo, em que Deus se fez carne colocando-se em igualdade 

com os seres humanos. Segundo Mendes e Branco (2011, p. 154) esse momento 

histórico imprimiu à natureza humana alto valor intrínseco, norteando a elaboração do 

próprio direito positivo. Pregava-se, entre os povos daquela época, a igualdade perante 

Deus. Esse era um dos fundamentos dos que pretendiam limitar o poder dos reinados 

impositivos, que governavam a partir da força, disseminando o medo.  

Dessa forma, não se pode desprezar a importante contribuição dada pelas 

religiões, notadamente pelo cristianismo, como observado acima, que prega valores 

como o amor ao próximo, a caridade, a solidariedade, o perdão e principalmente a 

igualdade entre os seres humanos. Historicamente, as religiões contribuíram para 

afirmar tais direitos em sociedade, mesmo que não tenham sido sempre os mesmos em 

todas as épocas. Assim, concluímos que a sedimentação dos direitos fundamentais como 

normas obrigatórias é resultado de maturação histórica. 

Atualmente, temos que o fundamento da igualdade é utilizado para afirmar que 

só se justifica a superioridade do Estado no momento em que prevalecer o interesse 

público. Em outras palavras, é uma forma de limitação do poder do Estado (em outros 

tempos, dos reinados soberanos) em prol da coletividade. Ressalta ainda Mendes e 

Branco (2011, p. 154/155) que o “Estado deve servir aos cidadãos, sendo instituição 

concatenada para lhes garantir os direitos básicos.”  

A filosofia oriental, notadamente com Buda, Confúcio, Zoroastro e Gandhi, 

também teve grande importância no desenvolvimento do valor ao bem comum e à paz 

entre os indivíduos, os povos, as nações. Somando-se ainda a filosofia de Pitágoras na 

Grécia, chegando ao esplendor com Sócrates, Platão e Aristóteles. Outros povos, como 

os egípcios e os hebreus foram importantes para a criação e divulgação de preceitos 
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éticos, direitos relacionados à função do Estado em face de seus cidadãos e 

embrionariamente de direitos humanos. 

Analisaremos agora a evolução histórica dos direitos fundamentais a partir da 

divisão de tais direitos em dimensões ou gerações. Doutrinariamente existem alguns 

autores que preferem utilizar a expressão dimensão no lugar de geração, mas 

acreditamos que a explicação acerca dessa distinção seria inadequada no presente 

estudo. O que podemos ressaltar é que os direitos fundamentais passa, ao longo do 

tempo, por um processo cumulativo e quantitativo, o que denota que, a cada geração, 

esses direitos aumentam a abrangência em direção à universalização já profetizada pelos 

franceses, na Declaração dos Direitos do Homem, de 1789, documento importantíssimo 

na evolução dos direitos fundamentais. 

Por sinal, faz-se necessário citar alguns dispositivos da Declaração francesa 

devido à sua importância na positivação dos direitos tidos como inerentes ao homem. 

Assim dispõe o art. 2º: “O fim de toda associação política é a conservação dos direitos 

naturais e imprescritíveis do homem”. E o art. 4º da mesma Declaração afirma que o 

exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limite senão as restrições 

necessárias para assegurar aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos 

direitos. 

Agora, antes de detalharmos cada dimensão dos direitos fundamentais, citaremos 

a lição de Bonavides (2009, p. 571/572), resumindo cada dimensão: 

 
[...] os direitos da primeira geração, direitos individuais, os da segunda, 

direitos sociais, os da terceira, direitos ao desenvolvimento, ao meio 

ambiente, à paz e à fraternidade, permanecem eficazes, são infra estruturais, 

formam a pirâmide cujo ápice é o direito à democracia: coroamento daquela 

globalização política para qual, como no provérbio chinês da grande muralha, 

a Humanidade parece caminhar a todo vapor, depois de ter dado o seu 

primeiro e largo passo.  

 

 Num primeiro momento, os direitos fundamentais vêm defender os cidadãos das 

ingerências do Estado, momento histórico denominado pela doutrina jurídica de direitos 

de primeira geração ou dimensão. São os primeiros a serem positivados, daí tal 

denominação. Tais direitos também são chamados de direitos de liberdade, pois buscam 

afastar do poder do soberano a intromissão no âmbito de atuação dos cidadãos, 

regulando direitos civis e políticos. Nesse momento, a busca era pela liberdade de 

atuação na sociedade como seres individuais que somos. Entre esses direitos, podemos 

encontrar o direito de religião, de pensamento e de vida privada. 
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 Dessa forma, como bem ressalta Maia (2012, p. 38), os direitos de primeira 

geração têm status negativo, pois obrigam o Estado a se manter numa posição de 

respeito e abstenção em face da liberdade que tem cada indivíduo para agir, ou seja, 

comportar-se de forma a non fecere, omitindo-se em praticar atos que importem no 

cerceamento ou mitigação dos direitos e liberdades individuais. 

   Num segundo momento, podemos identificar o que a doutrina denomina direitos 

de segunda geração ou dimensão, comportando os direitos sociais, culturais e 

econômicos. São inspirados pelo princípio da igualdade e serviram de combustíveis dos 

ideais contrários ao Estado totalmente liberal, sugerindo que o Estado seja um ente mais 

preocupado com o social. Historicamente, a situação se agravou com o crescente 

descaso com os problemas sociais, associado às pressões decorrentes da 

industrialização, o impacto do crescimento demográfico e o agravamento das 

disparidades no interior da sociedade. Esses fatores geraram novas reinvindicações, 

impondo ao Estado um papel ativo na realização da justiça social.  

   Buscou-se, assim, direitos que não mais correspondiam a uma pretensão de 

abstenção do Estado, mas que o obrigavam a prestações positivas. São exemplos os 

direitos à assistência social, à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer. 

  Mendes (2011, p. 156) ressalta que estes direitos são chamados direitos sociais 

não porque sejam direitos de coletividades, mas por se ligarem a reinvindicações por 

questões de justiça social. Dessa forma, o princípio da igualdade ganha realce nessa 

segunda geração de direitos fundamentais, buscando o reconhecimento de liberdades 

sociais e não apenas individuais. 

   Concluímos que na segunda geração há uma diferença com relação a atuação 

estatal, tendo em vista que na geração anterior o dever do Estado era de se abster em 

determinados campos da vida do indivíduo, enquanto que, na segunda, o dever do 

Estado é de interferir para assegurar um maior equilíbrio nas relações dos proprietários 

e dos trabalhadores. 

   Não podemos esquecer que entre os direitos de segunda geração, além dos já 

citados anteriormente, identificamos os diferentes direitos do trabalhador assalariado. 

Assim observa Comparato (2008, p. 65) ao destacar o dispositivo do Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 1966 (art. 8º): “o direito de toda pessoa 

a um nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive à alimentação, 



17 

 

vestimenta e moradia adequadas, assim como a uma melhoria contínua de suas 

condições de vida”.  

   Sobre os direitos de terceira geração, destacamos que estes são concebidos 

visando à proteção das coletividades, dos interesses difusos e coletivos e não do homem 

isoladamente. Aqui, a própria espécie humana é o seu objeto de proteção. Objetiva-se 

garantir direitos universais à paz, ao meio ambiente, ao desenvolvimento, à conservação 

do patrimônio histórico e cultural. São denominados direitos de fraternidade, de 

solidariedade.  

   A doutrina também aponta uma quarta geração de direitos fundamentais. Maia 

(2012, p. 47) observa que tais direitos foram introduzidos pela globalização política 

ocorrida no Brasil nos últimos anos, atuando no ordenamento jurídico, universalizando 

os direitos tidos como fundamentais e garantindo, assim, a última fase da 

institucionalização do Estado Social. Assim, são direitos de quarta dimensão: o direito à 

democracia, o direito à informação e o direito ao pluralismo político. Ressalta-se, no 

entanto, que os doutrinadores divergem quanto à classificação dessa quarta geração. 

  Assim, firmando o que já foi dito acerca das gerações de direito, que se 

identificam com algum momento histórico vivido por dada sociedade, apresentamos as 

gerações de direito nas palavras de Lenza (2008, p. 588, grifo do autor), que também 

destrincha a evolução em quatro gerações, com algumas diferenças em relação ao que já 

foi apresentado, notadamente referente à quarta dimensão: 

 
Direitos humanos de primeira geração: alguns documentos históricos são 

marcantes para configuração e emergência do que os autores chamam de 

direitos humanos de primeira geração (séculos XVII, XVIII e XIX): (1) 

Magna Carta de 1215, assinada pelo rei ‘João Sem Terra’; (2) Paz de 

Westfália (1648); (3) Habeas Corpus Act (1679); (4) Bill of Rights (1688); 

(5) Declarações, seja a americana (1776), seja a francesa (1789). 

Mencionados direitos dizem respeito às liberdades públicas e aos direitos 

políticos, ou seja, direitos civis e políticos a traduzirem o valor de liberdade. 

Direitos humanos de segunda geração: o momento histórico que os inspira 

e impulsiona é a Revolução Industrial europeia, a partir do século XIX. Nesse 

sentido, em decorrência das péssimas situações e condições de trabalho, 

eclodem movimentos como o cartista – Inglaterra e a Comuna de Paris 

(1848), na busca de reivindicações trabalhistas e normas de assistência social. 

O início do século XX é marcado pela Primeira Grande Guerra e pela fixação 

de direitos sociais. Isso fica evidenciado, dentre outros documentos, pela 

Constituição de Weimar, de (1919) Alemanha, e pelo Tratado de Versalhes, 

(1919) OIT. Portanto, os direitos humanos, ditos de segunda geração, 

privilegiam os direitos sociais, culturais e econômicos, correspondendo aos 

direitos de igualdade. Direitos humanos de terceira geração: marcados pela 

alteração da sociedade, por profundas mudanças na comunidade internacional 

(sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico e científico), as 
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relações econômico-sociais se alteram profundamente. Novos problemas e 

preocupações mundiais surgem, tais como a necessária noção de 

preservacionismo ambiental e as dificuldades para proteção dos 

consumidores, só para lembrar aqui dois cadentes temas. O ser humano é 

inserido em uma coletividade e passa a ter direitos de solidariedade. Direitos 

humanos de quarta geração: segundo orientação de Norberto Bobbio, 

referida geração de direitos decorreria dos avanços no campo da engenharia 

genética ao colocarem em risco a própria existência humana, através da 

manipulação do patrimônio genético. Segundo mestre italiano: [...] já se 

apresentam novas exigências que só poderiam chamar-se de direitos da 

quarta geração, referentes aos efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa 

biológica, que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada 

indivíduo. 

 

 Por fim, observamos uma interseção dos direitos de quarta dimensão, na 

classificação de Paulo Bonavides, com os direitos fundamentais centrais deste estudo de 

monografia, quais sejam os direitos à intimidade e à liberdade de pensamento. No 

entanto, os direitos tutelados, segundo doutrina de Bonavides (2009, p. 571) 

correspondentes são os direitos à democracia e à informação. Segundo o professor, 

 
A democracia positivada (...) materialmente possível graças ao avanço da 

tecnologia e da comunicação, e legitimamente sustentável graças à 

informação correta e às aberturas pluralistas do sistema. Desse modo, há de 

ser também uma democracia isenta já das contaminações da mídia 

manipuladora, já do hermetismo de exclusão, de índole autocrática e 

unitarista, familiar aos monopólios do poder. Tudo isso, obviamente, se a 

informação e o pluralismo vingarem por igual como direitos paralelos e 

coadjuntores da democracia. 

 

 

  Como vimos, com o passar do tempo, surgiram novas necessidades devido às 

transformações existentes em cada sociedade em determinado período cronológico. Essa 

necessidades levaram os seres humanos a pensar em novas formas para regular as 

relações, de forma mais justa para maior parte possível da sociedade. Lembrando que os 

direitos fundamentais possuem caráter cumulativos, situados num contexto de unidade e 

indivisibilidade. 

  É importante destacar que, em algumas partes do mundo, os direitos 

fundamentais ainda são pouco reconhecidos, seja por fatores religiosos, culturais, 

sociais ou mesmo por causa do difícil acesso à tecnologia que permitam acesso à 

informação e interação com o restante do mundo. Nesses países, nota-se a dificuldade 

de consolidação de ordenamentos jurídicos que respeitem principalmente a dignidade 

dos indivíduos. 
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2.2 Conceito de direitos e garantias fundamentais 

 

 Passaremos, no presente tópico, a compreender melhor os conceitos de direitos e 

garantias fundamentais, o que realmente representam em nosso cotidiano e qual seja sua 

essencialidade. Ressalta-se, no entanto, que tentar conceituar direitos fundamentais e 

suas garantias é uma missão árdua, sendo um tema polêmico, haja vista as divergentes 

opiniões entre os constitucionalistas. 

Inicialmente, destacamos que direitos fundamentais diferenciam-se das garantias 

fundamentais. Enquanto aqueles são bens em si mesmo considerados, estes são 

instrumentos para assegurar, preservar, reparar o exercício dos direitos fundamentais. 

Miranda (1998, p. 89) estabelece essa diferença:  

  
[...] os direitos representam por si só certos bens, as garantias destinam-se a 
assegurar a fruição desses bens; os direitos são principais, as garantias são 
acessórias; os direitos permitem a realização das pessoas e inserem-se direta 
e imediatamente, por isso as respectivas esferas jurídicas; as garantias só 
nelas se projetam pelo nexo que possuem com os direitos... os direitos 
declaram-se, as garantias estabelecem-se". (grifo nosso)  

 

  As garantias constitucionais, em conjunto, caracterizam-se como imposições, 

positivas ou negativas, aos órgãos do Poder Público, limitativa de sua conduta, para 

assegurar a observância ou, no caso de violação, a reintegração dos direitos 

fundamentais. Dessa forma, concluímos que as garantias são instrumentos 

asseguradores dos direitos existentes, concebidos em razão daqueles, mas que não são 

apenas garantias, mas direitos instrumentais, para efetivação de direitos fundamentais, 

sendo também direitos fundamentais. 

  Adentrando agora na conceituação de direitos fundamentais percebemos que tais 

direitos podem ser entendidos a partir de várias expressões: “direitos naturais, direitos 

do homem, direitos individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, 

liberdades públicas e direitos fundamentais do homem”.  

  Bulos (2012, p. 522) conceitua direitos fundamentais como o conjunto de 

normas, princípios, prerrogativas, deveres e institutos inerentes à soberania popular, que 

garantem a convivência pacífica, digna, livre e igualitária, independentemente de credo, 

raça, origem, cor, condição econômica ou status social. Já para Marmelstein (2008, p. 

34) os direitos fundamentais são:  
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[...] normas jurídicas, intimamente ligadas à ideia de dignidade da pessoa 
humana e de limitação do poder, positivadas no plano constitucional de 
determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua importância 
axiológica, fundamentam e legitimam todo o ordenamento jurídico.  

 

Assim, fica evidente que os direitos fundamentais servem para proteger a 

dignidade de cada indivíduo, representando alicerce para o ordenamento jurídico e 

parâmetro de segurança na busca por uma vida digna.    

  No entanto, colocar em prática tais direitos não é tarefa fácil, haja vista os 

inúmeros conflitos vivenciados no cotidiano, como o que é enfrentado nessa pesquisa: 

direito à intimidade em conflito com o direito à liberdade de expressão. 

 Prosseguindo no estudo, observamos que não apenas os direitos elencados no 

Título II da Constituição possuem caráter de fundamentalidade. Sanches (s.d. apud 

Lenza, 2008, p. 587) afirma que podem “ser encontrados ao longo do texto 

constitucional”. Com isso, podemos afirmar a elevada importância dos direitos 

elencados no Título II da Constituição Federal, contudo sempre lembrando que existem 

direitos também de essencialidade e conexos com aqueles que não estão explícitos no 

mencionado Título constitucional.  

  Vale acrescentar entendimento doutrinário de Agra (2002, p. 134) expondo que a 

Constituição Cidadã foi inovada: “outrossim, sistematizou os direitos fundamentais 

como principal objeto de proteção jurídica, tornando-os as normas constitucionais que 

ostentam maior legitimação na sociedade. Por isso são cláusulas pétreas, e uma das 

partes principais da Carta Magna”. O autor afirma, ainda, existir uma base para 

sustentação dos direitos e garantias fundamentais quando explica que o princípio 

preponderante que condensa os direitos fundamentais, garantindo-lhes uma feição 

sistêmica, é a dignidade da pessoa humana. 

  Na concepção da doutrina majoritária, os direitos fundamentais têm alicerce na 

dignidade da pessoa humana, considerada um dos fundamentos do Estado Democrático 

de Direito pelo art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988.  É elemento essencial 

e informador dos direitos e garantias fundamentais. Ressaltamos, dessa forma, 

preponderantemente, que a dignidade da pessoa humana é ponto crucial de nosso 

estudo, pois podemos observar que não apenas os direitos e garantias fundamentais 

encontram alicerce em tal princípio, mas todo o ordenamento jurídico. 
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  Existem acerca do tema direitos e garantias fundamentais, duas correntes 

doutrinárias na qual procuram compreender a fundamentação para sua existência na 

Constituição Federal. As correntes são denominadas de positivista e jus naturalista. A 

primeira acredita que os direitos inerentes a pessoa humana decorrem da lei e a segunda 

acredita que existem direitos inerentes ao ser humano, denominados também de direitos 

do homem ou direitos humanos. 

  Andrade e Miranda (s.d, apud Canotilho, 2003, p. 529) fazem a distinção: 

 
[...] as expressões «direitos do homem» e «direitos fundamentais» são 

frequentemente utilizadas como sinônimas. Segundo a sua origem e 

significado poderíamos distingui-las da seguinte maneira: direitos do homem 

são direitos válidos para todos os povos e em todos os tempos (dimensão 

jusnaturalista-universalista); direitos fundamentais são os direitos do homem, 

jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os 

direitos do homem arrancariam da própria natureza humana e daí seu caráter 

inviolável, intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 

objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta. 

 

  Mendes e Branco (2011, p. 157) lembram, ainda, outra classificação na busca de 

justificar a existência dos direitos fundamentais: a corrente idealista, segundo a qual os 

direitos humanos são ideias, princípios abstratos que a realidade vai acolhendo ao longo 

da história; e a corrente realista, a qual preconiza que tais direitos são resultado direto de 

lutas sociais e políticas. 

   Entendemos que existem direitos invioláveis do homem, independentemente do 

reconhecimento estatal através da positivação. Assim, acreditamos que o 

posicionamento doutrinário e filosófico que melhor se justifica quanto aos direitos 

fundamentais dos humanos é a corrente naturalista. Nesse sentido, compreendemos que 

a lei está a serviço do homem, existindo a partir da necessidade humana de melhor 

regular suas relações com o todo que o cerca, tendo em vista uma maior segurança, 

além de organização e disciplina para sua própria existência.  

  Independente de distinções doutrinárias, destacamos que o objetivo maior deste 

estudo não está para discussão sobre a origem de tais direitos do homem, mas 

necessariamente para defender a efetivação desses direitos e analisar a compatibilidade 

em situações de conflito. Para isso, vale lembrar o pensamento de Bobbio (1992, p. 45) 

a respeito da questão em tese:  
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Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é sua natureza e 

fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, 

mais sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir, que 

apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados. 

 

 Além disso, não basta que um direito encontre bons motivos filosóficos, aceitos 

no momento, para ser positivado; é indispensável o concurso de condições sociais e 

históricas favoráveis para que esse direito ganhe status de direito fundamental e se 

incorpore aos estatutos vigentes. 

 

2.3 Norma Jurídica: princípios e regras 

 

  Para continuarmos avançando no estudo, precisamos compreender a diferença 

entre princípio e regra, inclusive para analisarmos, mais adiante, possíveis conflitos. 

Canotilho nos ensina que tanto o princípio quanto a regra são espécies de norma. Nesse 

caso, temos a norma como gênero e princípios e regras suas espécies. A distinção entre 

as espécies normativas mencionadas é de vital importância para sabermos se existe ou 

não uma hierarquia entre elas. 

   Iniciando a distinção entre as espécies, utilizamos a definição de Canotilho 

(2003, p. 1.255, grifo do autor): 

 
Regras – insista-se neste ponto – são normas que, verificados determinados 

pressupostos, exigem, proíbem ou permitem algo em termos definitivos, sem 

qualquer excepção (direito definitivo). Princípios são normas que exigem a 

realização de algo, da melhor forma possível de acordo com as possibilidades 

fácticas e jurídicas. Os princípios não proíbem, permitem ou exigem algo em 

termos de «tudo ou nada»; impõem a optimização de um direito ou de um 

bem jurídico, tendo em conta a «reserva do possível», fáctica ou jurídica. 

 

Então, entre as características apontadas, podemos afirmar que os princípios 

possuem um grau de abstração maior que as regras, ou seja, seu conteúdo normativo não 

tem uma delimitação tão precisa. Como consequência dessa abstração tem-se a 

necessidade de um intermediário no momento da aplicação de determinado princípio. 

No entanto, é importante lembrar que os princípios servem de norteadores das regras. 

As regras devem estar, por isso, seguindo e respeitando os princípios. Servem os 

princípios como verdadeiros balizadores das regras, seu alicerce, seu fundamento, sua 

origem. 

Para Canotilho, citado acima, a complexidade de distinguir princípio de regra 

está, muitas vezes, relacionado ao fato de não se esclarecer duas questões fundamentais: 
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a de saber se os princípios têm função retórica ou argumentativa ou se são normas de 

conduta; e também em saber se entre princípios e regras há um denominador comum ou 

uma diferença qualitativa. E explica o autor que os princípios podem exercer função 

argumentativa como também denotar uma função integrativa do direito. No entanto, o 

principal está em saber que os princípios são qualitativamente distintos das regras 

jurídicas, em especial pelos aspectos abaixo citados:  

 

(1) – os princípios são normas jurídicas impositivas de uma 

optimização,compatíveis com vários graus de concretização, consoante os 

condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras são normas que prescrevem 

imperativamente uma exigência (impõem, permitem, ou proíbem) que é ou 

não é cumprida; a convivência dos princípios é conflitual; a convivência de 

regras é antinômica. Os princípios coexistem; as regras antinômicas excluem-

se; 

(2) – consequentemente, os princípios, ao constituírem exigência de 

otimização, permitem o balanceamento de valores e interesses (não 

obedecem, como as regras, à «lógica do tudo ou nada»), consoante se peso e 

a ponderação de outros princípios eventualmente conflituantes; as regras não 

deixam espaço para qualquer outra solução, pois se uma regra vale (tem 

validade) deve cumprir-se na exacta medida das suas prescrições. Nem mais 

nem menos. 

(3) – em caso de conflito entre princípios,estes podem ser objecto de 

ponderação, de harmonização, pois eles contêm apenas «exigências» ou 

«standards» que, em «primeira linha» (prima facie) devem ser realizados; as 

regras contêm «fixações normativas»  definitivas, sendo insustetável a 

validade simultânea de regras contraditórias. 

(4) – os princípios suscitam problemas de validade e peso (importância 

ponderação, valia); as regras colocam apenas questões de validade (se elas 

não são correctas devem ser alteradas). 

 

 Essa distinção realizada pelo mestre português é bastante técnica e profunda, 

mas capaz de distinguir as espécies normativas em estudo. Por fim, Mendes e Branco 

(2011, p. 208) observam que princípios são mandados de otimização, já que impõem 

que sejam realizados na máxima extensão possível. Por isso, é factível, segundo os 

autores citados acima, que um princípio seja aplicado em graus diferenciados, conforme 

o caso que o atrai. 

 Lembramos ainda, que, no âmbito dos direitos fundamentais, normas que 

configuram princípios são mais frequentes. Analisaremos a seguir situações de conflito 

entre princípios, sendo esta uma das questões centrais da presente pesquisa que servirá 

para a compreensão da problemática dos direitos estudados: intimidade e expressão do 

pensamento. 
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2.4 Conflito entre princípios: técnica da ponderação 

 

 A estrutura constitucional pretende ser um complexo de normas que se 

harmonizam e se complementam, formando um sistema uno, abrangendo variados 

temas, sem, todavia, se contradizer. No entanto, não implica dizer que este sistema uno 

e com finalidade determinada não possua tensões entre seus dispositivos. 

 A exemplo disso, Canotilho (2003, p. 1.182, grifo do autor) demonstra em suas 

palavras o seguinte: 

 
Considerar a Constituição como uma ordem ou sistema de ordenação 

totalmente fechado e harmonizante significaria esquecer, desde logo, que ela 

é, muitas vezes, o resultado de um compromisso, entre vários actores sociais, 

transportadores de idéias, aspirações e interesses substancialmente 

diferenciados e até antagônicos ou contraditórios. 

 

Os interesses mencionados acima trazem as tensões (ou conflitos) no sistema de 

princípios e, consequentemente, no ordenamento jurídico. Não importa dizer, no 

entanto, que vivemos numa insegurança jurídica, mas pretendendo lembrar que devido 

às diferentes aspirações sociais precisamos conviver com os conflitos existentes.  

É importante lembrar, por outro lado, que mesmo nessas situações não existem 

princípios absolutos, sobrepondo-se a outros sem uma ponderação. Nesse sentido, 

Canotilho explica que a pretensão de validade absoluta de certos princípios com 

sacrifício de outros originaria a criação de princípios reciprocamente incompatíveis com 

a unidade da Constituição. Daí o reconhecimento de momentos de tensão ou 

antagonismo entre os vários princípios e a necessidade de aceitar que os princípios não 

obedecem, em caso de conflito, a uma lógica do tudo ou nada, antes podem ser objeto 

de ponderação e concordância prática, diante de cada caso.   

Nesse ponto, vale a pena analisar a explicação do jurista alemão Robert Alexy 

(2008, p. 594) sobre a técnica da ponderação. Para o autor, a lei do sopesamento divide 

o conflito entre princípios em três passos, na busca da ponderação dos interesses: 

 
No primeiro, é avaliado o grau de não-satisfação ou afetação de um dos 

princípios. Depois, em um segundo passo, avalia-se a importância da 

satisfação do princípio colidente. Por fim, em um terceiro passo, deve ser 

avaliado se a importância da satisfação do princípio colidente justifica a 

afetação ou a não-satisfação do outro princípio. 
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  Em outras palavras, deverá ser analisado, caso a caso, a importância dos valores 

em conflito, devendo dar preferência ao que, para aquele caso específico em análise, for 

mais importante. Assim, em situação de conflito, será necessário ponderação.  

  Feito o estudo da ponderação, podemos descrevê-la como uma técnica de 

decisão para casos difíceis, em relação aos quais o raciocínio tradicional da subsunção 

não é adequado. O propósito da ponderação é solucionar esses conflitos normativos de 

maneira menos traumática para o sistema como um todo, de modo que as normas em 

oposição continuem a conviver, sem a negação de qualquer delas, ainda que em 

determinado caso concreto elas possam ser aplicadas em intensidades diferentes.  

A ponderação, segundo os ensinamentos expostos, é uma forma mais sofisticada 

que a subsunção, por ser possível a convivência de todos elementos normativos 

pertinentes ao caso concreto. Na subsunção há necessidade de exclusão das disposições 

normativas antagônicas, enquanto na ponderação de interesses a convivência conflituosa 

de premissas válidas de mesma hierarquia é possível, apesar de ser possível que uma 

prevaleça em relação a outra. 

  Tem-se que o propósito da ponderação é colocar fim no conflito de forma menos 

traumática, na medida em que podem conviver em intensidades diferentes.  Sobre a 

colisão de direitos fundamentais, Farias (2000, p. 121) lembra que estes direitos são 

outorgados por normas jurídicas que possuem essencialmente as características de 

princípios. Dessa forma, o que foi dito sobre a colisão de princípios se aplica, em regra, 

ao caso de colisão entre direitos fundamentais. 

  Cavalieri (2012, p. 124/125) explica, ao abordar a temática, que 

constitucionalistas utilizam a jurisprudência alemã para aplicar a técnica da ponderação 

de bens ou interesses como meio mais adequado para se solucionarem eventuais 

conflitos entre a liberdade de comunicação e os direitos da personalidade. Ensina, ainda 

 
[...] que, embora não se deva atribuir primazia absoluta a um ou a outro 

princípio ou direito, no processo de ponderação desenvolvido para a solução 

do conflito o direito de noticiar há de ceder espaço sempre que o seu 

exercício importar sacrifício da intimidade, da honra e da imagem das 

pessoas.  

 

  Farias e Rosenvald (2008, p. 159/160), em entendimento diverso, afirmam que, 

em casos tais (colisão de direitos da personalidade e liberdade de imprensa), é certa e 
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incontroversa a inexistência de qualquer hierarquia, merecendo, ambas as figuras, uma 

proteção constitucional, como direito fundamental. Impõe-se, então, o uso da técnica da 

ponderação dos interesses, buscando averiguar, no caso concreto, qual o interesse que 

sobrepuja, na proteção da dignidade humana. Impõe-se investigar qual o direito que 

possui maior amplitude casuisticamente. 

  A resposta para o conflito entre as teses defendidas por cada autor é motivo de 

grande controvérsia na doutrina. Contudo, em uma coisa concordam: a técnica da 

ponderação é o meio mais adequado, atualmente, para verificação de prevalência de um 

ou outro direito. 

  Descobrimos então que, por se tratarem de princípios, admite-se sua convivência 

mesmo que conflituosa, conforme doutrina Cavalieri (2012, p. 124): “princípios 

aparentemente contraditórios podem harmonizar-se desde que se abdique da pretensão 

de interpretá-los de forma isolada e absoluta.” 

 O que não se pode permitir é que o direito preterido no caso concreto seja por 

completo excluído, pois, como comporta em sua essência a própria dignidade da pessoa 

humana, estaria ela também sendo excluída, o que, sem sombra de dúvida, é 

inconcebível com a harmonia e completude do ordenamento jurídico constitucional 

vigente nos Estados Democráticos de Direito. 

  

2.5 Aplicabilidade das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

  

 Devido à tamanha importância que possuem os direitos e garantias fundamentais 

no ordenamento jurídico, precisamos compreender a sua aplicabilidade e eficácia para 

estarmos atentos quanto ao tempo em que podemos exigir tais direitos. Assim, vale 

lembrar ensinamento de Lenza (2008, p. 593): 

 
Eficácia indireta ou mediata – os direitos fundamentais são aplicados de 

maneira reflexa, tanto em uma dimensão proibitiva e voltada para o 

legislador, que não poderá editar lei que viole os direitos fundamentais, 

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

fundamentais, ponderando quais devam aplicar-se às relações privadas; 

eficácia direta ou imediata – alguns direitos fundamentais podem ser 

aplicados às relações privadas sem que haja necessidade de ‘intermediação 

legislativa’ para sua concretização. 
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Da explanação acima, podemos utilizar outra linguagem com intuito de deixar 

mais compreensivo. Quando falamos em dimensão proibitiva, estamos destacando, por 

exemplo, que o Poder Legislativo está proibido constitucionalmente de abolir ou violar 

os direitos e garantias individuais. Ao tratarmos de eficácia positiva, demonstramos a 

necessidade de determinado direito vir a ser ampliado através de uma lei elaborada 

posteriormente à Constituição.  

  Na eficácia direta ou imediata, os direitos não precisam de lei posterior que os 

efetivem, tendo eficácia desde sua criação, respeitando claro, o período de vacatio legis 

se a lei ao contrário não dispuser. A Constituição Federal garante a aplicabilidade 

imediata das normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais, por força do seu 

art. 5º, §1º.  

 Assim, independentemente da dimensão a que os direitos pertençam, estes 

possuem aplicabilidade imediata, devendo o Estado, ao reconhecer determinado direito 

como fundamental, garantir a sua efetiva aplicação através dos instrumentos 

garantidores previstos na própria Constituição, tais como os afamados remédios 

constitucionais: habeas corpus, habeas data, mandado de segurança. 

 Dessa forma, nota-se a importância do Estado como garantidor dos direitos 

fundamentais, tendo o dever de proporcionar uma efetiva prestação jurisdicional a todos 

que tiverem seus direitos violados. Por outro lado, a partir do momento em que o Estado 

não proporciona uma prestação jurisdicional célere e eficaz, os próprios direitos 

fundamentais estarão sendo violados, surgindo o direito à reparação em forma de 

indenização. 

 Verifica-se, ainda, a preocupação dos sistemas jurídicos democráticos em evitar 

que os direitos tidos como essenciais à dignidade da pessoa humana quedem como letra 

morta ou que só ganhem eficácia a partir da atuação do legislador. Segundo Mendes e 

Branco (2011, p. 173) essa preocupação liga-se à necessidade de superar, em definitivo, 

a concepção do Estado de Direito Formal, em que os direitos fundamentais somente 

ganham expressão quando regulados por lei. 

 Assim, para evitar a flagrante violação aos direitos fundamentais positivados nas 

Constituições, como ocorreu na Alemanha, quando da implantação do nazismo, os 

sistemas jurídicos preocuparam-se em positivar dispositivo determinando que as normas 
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de direitos fundamentais têm aplicação imediata, como ocorre na Constituição 

brasileira.  

 O significado essencial dessas cláusulas é ressaltar que as normas que definem 

direitos fundamentais são normas de caráter preceptivo, e não meramente programático. 

Não são normas matrizes de outras normas, mas são também normas diretamente 

reguladoras de relações jurídicas. Mendes e Branco (2011, p. 174) deixam claro que á a 

lei que deve mover-se no âmbito dos direitos fundamentais, não o contrário. E que os 

direitos fundamentais se fundam na Constituição, e não na lei. 

 Vimos até aqui a proteção dos direitos do homem no âmbito do Direito 

Constitucional. Passaremos, no próximo capítulo, à abordagem de tais direitos no ramo 

do Direito Civil, conceituando, inicialmente, alguns institutos essenciais para o 

desenvolvimento e compreensão da pesquisa. 
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3 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

  A partir do presente tema, começamos a ter uma visão de direitos civilmente 

positivados, mas que teve, em sua parte dispositiva, influência constitucional, 

principalmente no que tange aos direitos individuais, analisando os desdobramentos dos 

direitos da personalidade no tempo. Observaremos, primeiramente, aspectos da 

evolução histórica dos direitos da personalidade, conceituando, posteriormente, pessoa e 

personalidade. Apresentaremos as características dos direitos da personalidade e 

abordaremos a possibilidade de estender tais direitos às pessoas jurídicas. 

 

3.1 Aspectos de sua evolução histórica  

 

  Diniz (2004, p. 218) relata que o reconhecimento dos direitos da personalidade, 

como categoria de direito subjetivo, é relativamente recente, porém sua tutela jurídica já 

existia na antiguidade. Segundo a autora, naquela época, 

  
[...] punia-se ofensas físicas e morais à pessoa, através da actio injutiarum, 

em Roma, ou da dike kakegorias, na Grécia. Com o advento do cristianismo, 

houve um despertar para o reconhecimento daqueles direitos, tendo por 

parâmetro a ideia de fraternidade universal. Na era medieval entendeu-se, 

embora implicitamente, que o homem constituía o fim do direito, pois a Carta 

Magna (séc. XIII), na Inglaterra, passou a admitir direitos próprios do ser 

humano. Mas foi a Declaração dos Direitos de 1789 que impulsionou a 

defesa dos direitos individuais e a valorização da pessoa humana e da 

liberdade do cidadão.  

 

 Após a Segunda Guerra Mundial, diante das agressões causadas pelos governos 

totalitários à dignidade humana, tomou-se consciência da importância dos direitos da 

personalidade para o mundo jurídico, resguardando-os na Assembleia Geral da ONU de 

1948, na Convenção Europeia de 1950 e no Pacto Internacional das Nações Unidas. 

Apesar disso, no âmbito do direito privado, seu avanço tem sido muito lento, embora 

contemplados constitucionalmente. 

No Brasil, os direitos da personalidade, formalmente elencados no Código Civil, 

surgiram apenas em 2002 com o advento do novo Código. Percebe-se a modificação de 

valores da codificação brasileira, que deixa de ter um perfil essencialmente patrimonial, 

característica do Código Civil de 1916, para se preocupar substancialmente com o 

indivíduo, visto em sua condição pessoal. 
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  Gagliano e Pamplona (2008, p. 139) conceituam direitos da personalidade como 

aqueles que têm por objeto a projeção dos atributos físicos, psíquicos, morais e 

intelectuais da pessoa em si e em sua dimensão social. São valores que não se podem 

reduzir pecuniariamente, como a vida, a integridade física, a intimidade e a honra da 

pessoa. 

  Quanto à natureza dos diretos da personalidade, ainda observam os autores que 

esta possui duas vertentes já explicadas anteriormente neste trabalho: a corrente 

positivista e a corrente jus naturalista. Lembramos apenas que a primeira corrente toma 

por base a ideia de que os direitos da personalidade devem ser somente aqueles 

reconhecidos pelo Estado, que lhes daria força jurídica. Não aceitam, portanto, a 

existência de direitos inatos à condição humana. Já a segunda corrente, a jus naturalista, 

como bem explica Didier (s.d apud GAGLIANO; PAMPLONA, 2008, p. 138) afirma 

existir 

 
 [...] um mínimo de direitos, ligados à pessoa humana, que não podem ficar 

sem a proteção do Estado. Assim, a despeito da existência de previsão 

legislativa, ou mesmo que haja lei em sentido contrário, é possível afirmar 

que há determinados direitos que são universais, devem viger em todos os 

povos, sob todos os céus, sobre todas as terras. Daí a importância das 

‘declarações de direitos’, com pretensões universalizantes. Eis por que as 

questões das meninas mutiladas africanas e das meninas mulçumanas 

francesas geram polêmica em todo planeta, porque em ambos os casos o 

direito positivo local permite, ao que parece, violação a direitos básicos de 

pessoa humana (integridade física e dignidade da pessoa humana, 

respectivamente) que se reputam universais. O direito natural que também se 

pretende universal, responde melhor a essa questão. Se adotássemos a 

concepção jus positivista, certamente teríamos mais dificuldade de combater 

os horrores nazistas, a multilação africana ou a ‘burqa’ afegã. 

 

  De forma restrita e positivista, França (1975, apud STOCO, 2004, p. 1613) 

inicia sua compreensão assim: “Direitos da personalidade dizem-se as faculdades 

jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as 

suas emanações e prolongamentos”. O autor distingue, ainda, personalidade em stricto 

sensu e em latu sensu: 

 
Em sentido estrito, é o direito geral e único da pessoa sobre si mesma. Em 

sentido lato, é, além deste, quanto respeite, outrossim, aos seus diversos 

aspectos, projeções e prolongamentos [...]. São de Direitos da Personalidade 

de natureza pública a generalidade daqueles definidos nas declarações 

constitucionais dos direitos do cidadão. São de natureza social, o direito à 

educação, ao trabalho, ao lazer, ao sossego, etc. São de natureza privada 

todos os que dizem respeito aos aspectos privados da personalidade, inclusive 
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aqueles que, segundo outras perspectivas, se possam considerar também 

como de natureza pública ou social. 

 

  Também é relevante a doutrina de Ancona (1980, apud STOCO, 2004, p. 1613), 

a qual afirma que 

 
[...] os direitos da personalidade são as prerrogativas do sujeito em relação às 

diversas dimensões de sua própria pessoa. Assim, na sua dimensão física 

exerce o homem os direitos sobre sua vida, seu próprio corpo vivo ou morto 

ou sobre suas partes separadamente. Isto é o que chamaríamos de direito 

sobre a integridade física. Como é óbvio, faz parte dessa integridade a saúde 

física e a aparência estética; por isso foi que afirmamos ser o dano estético, 

como dano moral, uma ofensa ao direito da personalidade. Outra dimensão 

do homem é a intelectual. Como decorrência disto tem a pessoa humana 

direito às suas próprias criações artísticas, literárias e científicas, assim como 

tem o direito de manifestar opiniões como lhe convier. É o que o Prof. 

Limongi França chamava de direitos à integridade intelectual. Finalmente, 

temos a dimensão moral e é aí que se localiza o gozo dos direitos sobre a 

integridade moral. Dentre esses estão o direito à liberdade, à honra, ao 

segredo, ao recato, ao nome, ao próprio retrato e à própria imagem.  

 

 Os direitos da personalidade, segundo aquela escritora, possuem um 

desdobramento em dimensões diferenciadas. A primeira dimensão é a física, em que 

deve ser respeitado o corpo físico de cada pessoa, evitando uma violação e 

consequentemente um dano estético; a segunda é a intelectual, pois a pessoa possui a 

possibilidade de criação, e o objeto criado vincula-se diretamente ao criador; por último 

tem o âmbito da integridade moral, segundo o qual, se for desrespeitado, sujeitará à 

responsabilidade pelo dano moral causado. 

 

3.2 Características dos direitos da personalidade 

 

  Doutrinariamente, os direitos da personalidade assumem várias características. 

No entanto, observa-se que o Código Civil brasileiro de 2002 elenca apenas duas delas 

mais explicitamente: irrenunciabilidade e intransmissibilidade.  

  Doutrinadores como Diniz (2004, p. 120) ampliam o rol de características dos 

direitos da personalidade, dispondo que: “são absolutos, intransmissíveis, indisponíveis, 

irrenunciáveis, ilimitados, imprescritíveis, impenhoráveis e inexpropriáveis”. Afirma 

também a autora que tais direitos são extrapatrimoniais, por serem insuscetíveis de 
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mensuração econômica, se for impossível a reposição do statu quo ante e a reparação in 

natura. 

  Borba (1991, apud VENOSA, 2006, p. 199, grifo do autor) menciona que  

 
[...] pela circunstância de estarem intimamente ligados à pessoa humana, os 

direitos da personalidade possuem os seguintes característicos: (a) são inatos 

ou originários porque se adquirem ao nascer, independendo de qualquer 

vontade; (b) são vitalícios, perenes ou perpétuos, porque perduram por toda a 

vida. Alguns se refletem até mesmo após a morte da pessoa. Pela mesma 

razão são imprescritíveis porque perduram enquanto perdurar a 

personalidade, isto é, a vida humana. Na verdade transcendem a própria vida, 

pois são protegidos também após o falecimento; são também imprescritíveis; 

(c) são inalienáveis, ou, propriamente, relativamente indisponíveis, por, em 

princípio, estão fora do comércio e não possuem valor econômico imediato; 

(d) são absolutos, no sentido de que podem ser opostos erga omnes. Os 

direitos da personalidade são, portanto, direitos subjetivos de natureza 

privada. 

 

  

  Tomam-se os direitos da personalidade, ainda, como inatos e permanentes, 

acompanhando a pessoa por toda sua vida até a morte. Observamos, no entanto, nessa 

afirmação, duas ressalvas: a primeira refere-se aos direito do nascituro, ser humano já 

concebido que se encontra em estado fetal, dentro do ventre materno; e a segunda 

referente à proteção post mortem deles, ou seja, quando o indivíduo tem extinta sua 

personalidade pela morte, deixando de ser pessoa, nos termos do Código Civil, 

momento em que se faz a família habilitada a suscitar uma possível lesão desses direitos 

outrora atribuíveis à atual figura do morto. Tal, um critério de legitimação que decorre 

da lei.  

  Quanto à questão da extensão dos direitos da personalidade ao nascituro, é certo 

que o assunto é bastante controverso. Nesse ponto, a doutrina bipartiu-se. Existem duas 

correntes que procuram definir e demarcar o início da personalidade civil do homem 

como sujeitos de direitos: a natalista e a concepcionista.  

  Segundo Semião (2000, p. 33), a corrente natalista atribui a personalidade 

apenas ao ente que nasceu vivo. Assim, antes de nascer, não é pessoa, apenas mera 

expectativa (nesse sentido: Pontes de Miranda, Eduardo Espinola e Caio Mário da 

Silva). Monteiro (2012, p. 76), inclusive, denomina o nascituro como “pessoa 

condicional”, logo, a aquisição da personalidade acha-se sob a dependência da condição 

suspensiva, o nascimento com vida. 
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 Já a corrente concepcionista defende que o nascituro, desde a concepção, é 

sujeito de direitos e, assim, tem personalidade jurídica (no mesmo sentido: Teixeira de 

Freitas, Clóvis Bevilácqua e Maria Helena Diniz).  

  O artigo 2o do Código Civil dispõe que a personalidade civil da pessoa começa 

do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro.  

Percebe-se, no entanto, pela leitura do dispositivo, que o ordenamento jurídico pátrio 

não deu a clareza necessária à resolução do impasse, uma vez que deixa algumas 

dúvidas com relação às prerrogativas razoavelmente asseguradas ao nascituro.  

  Assim, percebemos que o Código Civil de 2002 abriu espaço para a dúvida, pois 

afirma, no mesmo artigo, com ideias aparentemente contraditórias, que “a personalidade 

começa com o nascimento com vida, porém, os direitos do nascituro estão a salvo, 

desde a concepção”. Logo, é inegável que esse artigo gere dúvidas quanto à 

personalidade do nascituro, pois é juridicamente discutível que alguém possua direitos, 

porém não possua personalidade, pois um é premissa do outro.  

  O fato é que, pelas recentes decisões dos tribunais, verificamos uma expressiva 

tendência à adoção da teoria concepcionista, embora a interpretação isolada de alguns 

dispositivos do Código Civil levar a crer que, a rigor, o legislador adotou a teoria 

natalista. Mas, se fizermos uma interpretação sistemática com outros tantos dispositivos 

do Código, há a certeza de que o legislador garante direitos ao nascituro, em última 

instância, por querer assegurar mesmo a sua dignidade como ser projetado para viver. 

Tudo parte da certeza maior do próprio direito de nascer, conforme constitucionalmente 

explicitado. 

  Limongi França (1996, p. 50 apud SEMIÃO, 2000, p. 39) é categórico ao 

defender que “quem diz direitos afirma capacidade e quem afirma capacidade reconhece 

personalidade”. 

 

3.3 Conceitos de pessoa e personalidade  

 

  Conforme os ensinamentos de Monteiro (2012, p. 44), a palavra “pessoa” veio 

do termo em latim persona, que se tratava da máscara usada nos anfiteatros da Roma 

Antiga e que a entendiam como o ressoar da voz dos atores, ou seja, o personagem, a 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111983995/c%C3%B3digo-civil-lei-10406-02


34 

 

representação de alguém. “Filosoficamente, pessoa é o ente que realiza seu fim moral e 

emprega sua atividade de modo consciente.” 

  Semião (2000, p. 24) define pessoa como o sujeito de direitos, no que difere da 

coisa, tida sempre como o objeto de uma relação jurídica. Já Diniz (2004, p. 115/116) 

dispõe que: 

 
Pessoa é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo 

sinônimo de sujeito de direito. Sujeito de direito é aquele que é sujeito de um 

dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica, que é o poder de 

fazer valer, através de uma ação, o não cumprimento do dever jurídico, ou 

melhor, o poder de intervir na produção da decisão judicial. 

 

  Reforçando a ideia levantada anteriormente por Diniz, Venosa (2006, p.140) 

confirma o conceito de pessoa utilizado pela referida autora dizendo: “consideram-se 

pessoas tanto o homem, isoladamente, como as entidades personificadas, isto é, certos 

grupos sociais que se denominam pessoas jurídicas”. Portanto, as pessoas podem ser 

naturais ou jurídicas. Estas são objeto de estudo do próximo capítulo. 

A respeito do conceito de pessoa, vejamos uma observação pertinente retirada 

do Novo Código Civil, realizada por Gagliano e Pamplona Filho (2008, p. 80): 

 
[...] substituindo a expressão ‘homem’ por ‘pessoa’, em evidente atualização 

para uma linguagem politicamente correta e compatível com a nova ordem 

constitucional, dispõe, em seu art. 1.º, que: ‘Toda pessoa é capaz de direitos e 

deveres na ordem civil’. Essa disposição como se infere, permite a ilação de 

que a personalidade é atributo de toda e qualquer pessoa, seja natural ou 

jurídica, uma vez que a própria norma civil não faz tal distinção de acepções. 

 

   Da explicação acima, retiramos também o conceito de personalidade jurídica, 

trazida pelo art. 1º do Código Civil. Assim, para a Teoria Geral do Direito Civil, 

personalidade jurídica é a aptidão genérica para titularizar direitos e contrair obrigações, 

ou seja, é o atributo necessário para ser sujeito de direito. 

   Gonçalves (2011, p. 94) diz que personalidade jurídica, “é o pressuposto para a 

inserção e atuação da pessoa na ordem jurídica [...]. É qualidade jurídica que se revela 

como condição preliminar de todos os direitos e deveres”. No entanto, não basta ser 

apenas sujeito de direito e obrigações, ou seja, ser pessoa, é preciso também, como 

afirmamos anteriormente, aptidão, e essa aptidão quer dizer tão somente capacidade. 
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Abrangendo o tema, detalhando o que vem a ser capacidade, Venosa (2006, p. 141, 

grifo do autor) explica: 

     

Nesse diapasão, distingue-se a capacidade de direito ou jurídica, aquela que 

gera aptidão para exercer direitos e contrair obrigações da capacidade de 

fato, que é a aptidão ‘pessoal’ para praticar atos com efeitos jurídicos. 

Exemplo: o homem maior de 18 anos entre nós (maior de 21 no Código de 

1916), na plenitude de sua capacidade mental, tem ambas as capacidades, a 

de direito e a de fato, pode ser sujeito de direito, podendo praticar 

pessoalmente atos da vida civil; já o alienado mental, interdito por decisão 

judicial, não deixa de ter personalidade, como ser humano que é, possuindo 

capacidade jurídica, podendo figurar como sujeito de direito, porém 

necessita de alguém, por ele, exercite a capacidade de fato que não possui, 

por lhe faltar o devido discernimento. Seus atos da vida civil são praticados 

por curador.   

 

Assim, adquirida a personalidade jurídica, toda pessoa passa a ser capaz de 

direitos e obrigações (art. 1° do Código Civil). Possui, portanto, capacidade de direito 

ou de gozo. Todo ser humano tem capacidade de direito, pelo fato de que a 

personalidade jurídica é atributo inerente à sua condição. Concluímos, assim, que a 

capacidade é uma extensão da personalidade, na qual é uma extensão da pessoa, ou 

melhor, toda pessoa tem personalidade e é capaz de exercer direitos e contrair 

obrigações.  

  Sobre a definição de pessoa jurídica, importante para sabermos mais adiante se 

essas pessoas são detentoras de direitos da personalidade, temos: “a pessoa jurídica 

como sendo o grupo humano, criado na forma da lei, e dotado de personalidade jurídica 

própria, para a realização de fins comuns”. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2008, 

p. 182). 

  Segundo Diniz (2006, p. 44), além de a pessoa jurídica ser um grupo de pessoas, 

“é a unidade de pessoas naturais ou de patrimônios que visa à obtenção de certas 

finalidades, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações”. 

  Venosa (2006, p. 249) traz para nosso estudo palavras demonstrando que tanto a 

capacidade atribuída a uma pessoa natural, como também a personalidade atribuída, 

estende-se a pessoa jurídica.  

 
[...] assim como se atribui capacidade à chamada pessoa natural - o indivíduo 

-, atribui-se personalidade a esse grupo de pessoas ou a um conjunto 

patrimonial criado em busca de um fim. Assim como se atribui à pessoa 

humana capacidade jurídica, da mesma forma se atribui capacidade a essas 
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entidades que se distanciam da pessoa individual para formar o conceito de 

pessoa jurídica. 

 

  No próximo capítulo faremos um estudo dos direitos à intimidade, imagem, 

honra e vida privada, abrangendo uma visão do Direito Civil e, fundamentalmente, do 

Direito Constitucional. 
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4 DIREITO À INTIMIDADE 

 

  Nessa seara de direitos da personalidade e de sua titularidade, faz-se necessário 

destacar a importância do confronto entre eles, naquilo que para a pessoa possa 

significar atentado à sua dignidade. Assim é que existe um desafio a ser superado ao 

estabelecer, com precisão, os contornos, limites, conteúdo e a dimensão do que vem a 

ser protegido quando falamos em intimidade. Uma das razões que pode facilitar a 

compreensão do termo e seus limites deve levar em conta os valores vigentes em cada 

época e lugar, pois, valores vigentes em tribos indígenas, em povos bárbaros, em 

tempos medievais na Europa, sofrem modificações ao compararmos as diferentes 

sociedades e épocas vividas. 

  Contemporaneamente, o direito à intimidade não terá tanta abrangência quanto 

em tempos mais longínquos, devido aos avanços tecnológicos, em especial os da 

internet. Atualmente, muito da vida pessoal é voluntariamente divulgado na rede 

mundial de computadores. Dessa forma, a intimidade, a imagem, a honra e a vida 

privada ganham exposição pública muito maior do que há alguns anos.   

  Este trabalho tem também como objetivo diferenciar esses direitos, o que 

faremos nos tópicos seguintes, compreendendo suas limitações e abrangência, 

conflitando, por final, com o direito à liberdade de expressão do pensamento. De 

antemão, fica a dedução de que estabelecer uma distinção precisa entre o que o público 

tem direito a conhecer e o que o homem tem direito a conservar para si mesmo, nem 

sempre é fácil. Mas adentraremos na problemática que é instigante. Antes, no entanto, 

analisaremos alguns dispositivos legais que tutelam o direito à intimidade. 

 

4.1 Tutela à intimidade no ordenamento jurídico brasileiro 

 

  Inicialmente, compilamos os dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal de 

1988 que traz regulamentações com respeito ao direito à intimidade:  

        

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 à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação;  
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XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém podendo penetrar sem 

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

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

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

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

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

investigação criminal ou instrução processual penal; 

LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a 

defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. 

 

 

O Código Civil de 2002, no capítulo V- DOS DIREITOS DE VIZINHANÇA, 

que abrange os artigos 1.277 a 1.313, regula situações inerentes à vizinhança, 

determinando distância regulamentar entre as moradias no que diz respeito à construção 

de varandas, terraços e eirados, como também a proibição de abertura de janelas que 

não estejam dentro do limite permitido. Sobre a questão da vizinhança na área rural, o 

Código Civil também regulamenta a construção de edificações e a distância regular 

entre terrenos vizinhos para que seja levantada a edificação (art. 1303 do CC). 

  Evidente demonstração em resguardar a intimidade teve do legislador, ao editar 

estas normas, tendo em vista um mínimo de individualidade entre os membros da 

mesma comunidade ou vizinhança em que habitam. 

Destaca-se que o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei n.º 8.069 de 13 de 

julho de 1990, defende a intimidade em seu art. 27, determinando o segredo de justiça 

nos casos de reconhecimento de filiação, numa clara defesa da intimidade do menor. O 

artigo 47, parágrafo 3° protege a criança ou adolescente adotado, sendo proibidas 

quaisquer anotações que identifiquem a origem do ato. Isso porque, existindo anotações 

que revelassem a origem da adoção, poderiam gerar um preconceito por parte de 

terceiros que tomassem conhecimento do fato, sendo plausível, então, a defesa da 

intimidade. 

No Código de Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078 de 11 de setembro de 1990, 

o artigo 42 dispõe que o consumidor jamais poderá ser submetido a circunstâncias que o 

coloquem em constrangimento ou o exponham ao ridículo, e ainda, impedem que seja 

ameaçado tendo em vista débito não liquidado. Dessa forma, pretende-se evitar uma 

desmoralização pública do devedor. 

A Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, que trata das Sociedades 

Anônimas, regula a situação em que será possibilitada a exibição por inteiro de livros da 

companhia, por ordem judicial, a requerimento de acionistas da empresa que tenham 
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posse de, no mínimo, 5% (cinco por cento) das ações da empresa e ainda se houver 

grave suspeita de irregularidade (art. 105). Vemos que, inclusive, o próprio acionista da 

empresa não tem acesso a determinados documentos, pois esses instrumentos são 

sigilosos, restritos a determinados integrantes daquela pessoa jurídica. 

Ainda sobre sigilo de informações, no que diz respeito à pessoa jurídica, a Lei 

n.º 10.650, de 16 de abril de 2003, no art. 2º, assegura “o sigilo comercial, industrial, 

financeiro ou qualquer outro protegido por lei, bem como o relativo à comunicação 

interna dos órgãos e entidades governamentais”. Demonstra-se, nesse dispositivo, a 

necessidade evidente em resguardar vários aspectos da pessoa jurídica, evitando 

intromissões que possibilitem causar algum prejuízo a empresa nos variados setores da 

pessoa, pois tanto a área comercial, industrial quanto na financeira é defeso, sem 

consentimento, divulgarem-se tais informações. 

Estabelece o Código Tributário Nacional, Lei n.º 5.172, de 15 de outubro de 

1966, em seu art. 198, que é vedada a divulgação de informações por parte de seus 

funcionários de fatos relativos a sujeito passivo, no que tange a parte econômica e 

financeira, que em razão de ofício detém em seu poder. 

O Código de Processo Civil, Lei n.º 5.869, de 11 de janeiro de 1973, ainda em 

vigor, já que o Novo CPC está em período de vacatios legis, dispõe no art. 155 casos em 

que se faz necessário segredo de justiça. Entre eles, os que dizem respeito a casamento, 

filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos, guarda de 

menores e interesse público. 

Estabelece também, o CPC, no art. 363, alguns casos em que se pode escusar a 

parte e o terceiro da exibição de documentos ou coisa quando pertinentes a 

determinadas situações que possam constituir embaraço ou dano a qualquer das partes 

ou ainda desrespeito a qualquer norma que infrinja códigos de ética profissionais. O art. 

347 dispõe sobre o depoimento pessoal, admitindo-se que a parte não é obrigada a depor 

de fatos a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo.  

O Código de Processo Penal, organizado através do Decreto-Lei n.º 3.689 de 03 

de outubro de 1941, dispõe de forma semelhante ao que é regulado no Código de 

Processo Civil no que tange ao segredo nos depoimento de pessoas em razão de 

ministério, ofício ou profissão. Ainda, o art. 233 veda a utilização de cartas obtidas por 

meio criminoso. Existem também dispositivos no Código Penal (art. 138 a 145) que 
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preveem os crimes contra a honra, além dos art. 184 a 186 que tratam de violações à 

propriedade intelectual. 

Analisaremos, agora, mais detalhadamente, a diferença entre os direito à 

intimidade, à privacidade, à honra e à imagem, concluindo com a possibilidade de 

extensão dos referidos direitos às pessoas jurídicas. 

 

4.2 Intimidade versus privacidade 

 

 Inicialmente, para compreender o direito à intimidade, faz-se necessário 

diferenciá-lo dos demais direitos resguardados pelo art. 5º, inc. X da Carta Magna, o 

qual dispõe: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 

pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de 

sua violação”. Nesse dispositivo, a Constituição resguarda a vida privada, em sentido 

amplo, de cada pessoa. Mas então, qual a diferença entre esses direitos? 

 Observamos que nem a doutrina, nem os diplomas legais ou as convenções 

internacionais pacificaram tal classificação. Não existe um consenso do que seja 

exatamente o direito à vida privada e à intimidade. Diante da dificuldade de serem 

conceituados os direitos em estudo, ao serem positivados ao longo da história, estes 

foram genericamente previstos como direito à vida privada (em sentido lato).  

 Agra (2002, p. 166) procura diferenciar intimidade de vida privada: 

 
Intimidade é a esfera de vida que só ao cidadão em particular diz respeito, 

não pertencendo a mais ninguém; é o espaço de sua individualidade. O 

princípio da exclusividade a protege. Vida privada significa as relações 

pertinentes ao cidadão e aos seus familiares, englobando as pessoas que 

participam do seu cotidiano. 

 

 Há autores que explicam que o direito à intimidade faria parte do direito à 

privacidade, que seria mais amplo. Mendes e Branco (2011, p. 315) explicam que a 

privacidade teria por objeto os acontecimentos dos relacionamentos pessoais em geral, 

as relações comerciais e profissionais que o indivíduo não deseja que seja de 

conhecimento público. E de forma mais restrita, a intimidade seria as conversações e os 

episódios ainda mais íntimos, envolvendo relações familiares e amizades mais 

próximas. 
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 Na visão quase poética de Dotti (1980, apud STOCO, 208, p. 1848) intimidade 

vem a ser: 

 

[...] um sentimento, um estado de alma, que existe nos ambientes interiores, 

mas se protege também no exterior para ser possível a liberdade de amar, 

pensar, sorrir, chorar, rezar, enfim, a liberdade de viver a própria vida e 

morrer a própria morte. É assim um das liberdades fundamentais do corpo, da 

mente e do espírito. 

 

Através do conceito extraído acima, podemos observar que uma das primeiras 

liberdades é a liberdade de viver a própria vida, desfrutar todos os aspectos positivos de 

uma existência e enfrentar o que nela há de negativo para não sucumbir. Podemos, 

então, perceber a liberdade que temos de agir dentro da nossa própria esfera de 

pensamentos e sentimentos para, a partir daí, estarmos aptos a atuarmos em sociedade 

como pessoas, equilibrados, cientes de nossos direitos e obrigações.  

Precisamos da liberdade de “viver nossa própria vida”, como disse o autor, sem 

interferências externas. Podemos, se quisermos, expressar nossa individualidade sem 

que, contudo, isso seja conhecido por um número indeterminado de pessoas.  

Stoco (2008, p. 1849) destaca que ninguém tem direito de, sem consentimento, 

invadir as coisas materiais e espirituais de outrem; de perscrutar a sua vida, a sua família 

e as suas amizades ou inimizades; invadir a sua casa ou o seu recesso e espionar a sua 

conduta e o seus relacionamentos, ainda que pouco recomendáveis. 

Westin (s.d., apud SILVA, 2003, p. 55) divide o direito à intimidade em quatro 

grandes grupos: solidão ou isolamento; círculo restrito da família e dos amigos onde se 

desenvolvem relações sinceras e naturais entre as pessoas; anonimato ou direito de 

gozar da intimidade em público sem ser reconhecido ou identificado; e, por fim, reserva 

como realidade mais sutil na qual uma pessoa se defende psicologicamente contra as 

possíveis invasões dos meios de comunicação. 

Entendemos então, intimidade como as aspirações pessoais e individuais, bem 

como sentimentos (ódio ou amor), pensamentos (negativos ou positivos) que uma 

pessoa tem em relação a si e ao próximo, objetivos e metas (estudar, trabalhar, rezar, 

passear) que estabelece cotidianamente no seu convívio com amigos e familiares, não 

cabendo a ninguém saber precisamente o que pretende, pensa e sente ao agir desta ou 

daquela maneira.  



42 

 

Outra observação importante é que a intimidade não existe apenas 

restritivamente no seio do lar, tendo em vista que é algo inerente à pessoa. Dessa forma, 

não existe a possibilidade de, ao sair de casa, deixar a intimidade “guardada na gaveta”, 

pois é parte integrante da pessoa. Por isso a intimidade de cada indivíduo deve ser 

respeitada, inclusive em lugares públicos e por quem quer que seja, posto ser inviolável.  

Quanto às características, o direito à intimidade é vitalício porque acompanha a 

pessoa por toda a vida; intransmissível, pois não pode ser levado ou exercido por outra 

pessoa; imprescritível, porque a propositura de ação visando à defesa de sua violação 

não tem prazo, salvo na repercussão patrimonial da afronta à intimidade.  

Outra característica relevante é o caráter irrenunciável. Como lembra Silva 

(2003, p. 62) em leitura: 

 
O fato da pessoa consentir que a história da sua vida seja abordada em filme 

ou obra literária, que eventualmente alcance grande repercussão junto ao 

público, não implica na possibilidade ampla que invadam ou devassem a sua 

intimidade, ou que explorem de outras variadas maneiras, com base numa 

suposta renúncia ao direito respectivo. 

 

 

É um direito subjetivo de natureza potestativa, pois cabe a cada pessoa a 

faculdade de defender-se da intromissão do particular em sua esfera pessoal, inclusive, 

contra arbitrariedades do próprio Estado. Uma invasão de domicílio por uma autoridade 

policial, desde que não autorizada judicialmente e nem prevista entre as hipótese 

constitucionais permissivas, é um exemplo de violação do direito à intimidade pelo 

Estado. Ressalta-se que os direitos fundamentais, dentre os quais a intimidade, foram 

positivados para proteger o indivíduo das arbitrariedades do Estado. 

Costa Júnior (1997, apud STOCO, 2004, p.1644) reforça que o direito à 

intimidade integra a categoria dos direitos da personalidade ou, mais precisamente, 

enquadra-se entre os direitos que constituem um atributo da personalidade, 

caracterizando-se por ser absoluto, indisponível e por não se revestir de natureza 

patrimonial. 

Para concluir, Mendes e Branco (2011, p. 315/316) lembram que, sem 

privacidade, não há condições propícias para o desenvolvimento livre da personalidade. 

A reclusão periódica à vida privada é uma necessidade de todo homem, para a sua 
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própria saúde mental. Fala-se em curiosidade permanente de terceiros como obstáculo 

para o crescimento, o que é fato a ser diariamente superado. 

Dedicaremos agora nossa análise à diferença entre o direito à intimidade e os 

direitos à honra e à imagem, todos direitos fundamentais resguardados como cláusulas 

pétreas pela Constituição Federal. Ressalta-se, antes, que esses direitos podem ser 

classificados de acordo com suas características. Segundo Lomongi França (s.d, apud 

FARIAS, 2000, p. 132) os direitos da personalidade são divididos, com base na natureza 

dos bens integrantes, em três grupos: (a) direitos físicos: à imagem, à vida, à integridade 

física, ao corpo e à voz humana; (b) direitos psíquicos: à intimidade, à liberdade e ao 

segredo; (c) direitos morais: à honra, à identidade pessoal e às criações intelectuais. 

 

4.3 Intimidade versus honra  

 

Da classificação acima, inferimos que os direitos à intimidade, à honra e à 

imagem são direitos da personalidade psíquicos, morais e físicos, respectivamente, 

merecendo tutela especial em caso de violação, pois são invioláveis conforme é 

garantido pelo art. 5º, inciso X, da CF/88, assegurado o direito à indenização. 

O direito à honra encontra previsão em tratados internacionais do qual o Brasil é 

signatário, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José 

da Costa Rica) de 1969 (Art. 11 - Proteção da honra e da dignidade. 1. Toda pessoa tem 

direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade), bem como no 

Código Penal brasileiro, que estabelece, dentre os artigos 138 e 140, os crimes contra a 

honra: calúnia, difamação e injúria.  

Desde muito tempo, os antigos já defendiam que a honra era um atributo da 

pessoa que deveria ser preservado e que as gerações de família deveriam zelar por sua 

dignidade e decoro. De acordo com Farias (2000, p. 134), com a ideia de honra surge 

uma das primeiras manifestações em defesa de valores ou qualidades morais da pessoa. 

Segundo o autor, sua origem remonta, igualmente como muitos outros direitos e 

institutos jurídicos, ao Direito Romano. 

Observa-se que, tanto quanto houve dificuldade em definir vida privada e 

intimidade, a definição do que vem a ser honra encontrou esse mesmo obstáculo. É o 

que explica Amarante (2005, p. 73): 
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Tanto a conferência dos juristas nórdicos, realizada em Estocolmo, em 22 e 

23.5.1967, quanto o conselho da Europa, na Resolução n. 428/1970, 

reconheceram o direito à honra como integrante do núcleo da privacidade. 

Alguns autores, num momento em que a doutrina sobre os direitos da 

personalidade ainda engatinhava, reduziram a proteção jurídica da intimidade 

à tutela da honra. 

 

Ou seja, apesar de situado ente os direitos integrantes do núcleo privacidade, a 

doutrina confundia o direito à honra, precisando-o como a proteção à intimidade. Mas, 

apesar da errônea classificação, Amarante (2005, p.73) anota que: 

 
A doutrina moderna insurge-se contra esses erros na classificação dos direitos 

da personalidade, como enfatiza que a tutela da honra é independente da 

tutela da intimidade. Se a honra, conforme anotamos, significa a dignidade 

pessoal refletida na consideração dos outros e no sentimento da própria 

pessoa, a intimidade, em sentido oposto, quer justamente significar a 

subtração da consideração de terceiros, da publicidade e da permanência da 

tranquilidade. 

 

 

Reforça esse entendimento a visão de Dotti (1980, apud, Amarante, 2005, p. 74), 

pois: “Enquanto o ataque à honra ofende o conceito social que o sujeito passivo 

pretende gozar, na agressão à intimidade não existe a finalidade danosa contra o 

conceito, mas sim contra o ambiente de privacidade que envolve a vítima.” 

Corroborando com os entendimentos acima, Greco (2010, p. 395) afirma “que a 

honra é um conceito que se constrói durante toda uma vida e que pode, em virtude de 

apenas uma única acusação leviana, ruir imediatamente.” Para Farias (2000, p. 134), o 

fundamento da honra radica no princípio da dignidade da pessoa humana. Vale dizer: a 

honra é atributo inerente a qualquer pessoa independentemente de raça, religião, classe 

social. 

O Direito Penal subdivide a honra em três tipos, vale dizer: injúria, calúnia e 

difamação. A cada uma dessas espécies, o Direito Penal impõe uma pena aos que a 

infringirem, tanto quanto a Constituição Federal prevê uma indenização pecuniária ao 

infrator, sendo o que disciplina seu artigo 5º, inciso X. 

A doutrina classifica a honra em subjetiva e objetiva. De acordo com Bittar 

(1999, p. 129), honra subjetiva diz respeito ao sentimento pessoal de estima ou 

consciência de sua própria dignidade, enquanto honra objetiva se refere à fama de que 

desfruta no seio da coletividade, a estima que a cerca nos seus ambientes familiar, 
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profissional, comercial ou outro. Resumindo, a primeira é o conceito que a pessoa tem 

de si mesma e a segunda é conceito que a pessoa possui a partir da valoração social, ou 

seja, o que as pessoas pensam sobre ela.  

Dessa forma, Tavares (2013, p. 544) pondera que, nos crimes contra a honra da 

pessoa, não se admite, como na difamação, a exceção da verdade (isto é, que o agente 

prove a veracidade do fato que impugnou) ressalvado a ofensa contra funcionário 

público, relativa ao exercício da função. O autor observa que, ainda que o fato imputado 

à pessoa seja verdadeiro, por contra sua dignidade, violando sua honra subjetiva, não 

poderá seu divulgador beneficiar-se com a prova da verdade. 

Essa distinção é relevante principalmente quando falamos dos crimes cometidos 

contra honra da pessoa, pois ao falarmos em honra subjetiva estaríamos nos referindo ao 

crime de injúria e ao falarmos de honra objetiva estaríamos nos referindo aos crimes de 

calúnia ou difamação. 

Por fim, quanto à mitigação do direito à honra de pessoas públicas, o Superior 

Tribunal de Justiça julgou em 2008 o Recurso Especial n° 1.025.047-SP, de relatoria da 

Ministra Nancy Andrighi. Em esclarecedora decisão, a relatora assevera que pessoas 

públicas têm diminuída a sua esfera de proteção à honra. A redução do âmbito de 

proteção aos direitos de personalidade, nos caso dos políticos, pode, em tese, ser aceita 

quando a informação, ainda que de conteúdo familiar, diga algo sobre o caráter do 

homem público, pois existe interesse relevante na divulgação de dados que permitam a 

formação de juízo crítico, por parte dos eleitores, sobre os atributos morais daquele que 

se candidata a cargo eletivo.   

Aceita-se, nessas situações, mitigação da honra e, por vezes, da intimidade da 

pessoa pública, adentrando na sua esfera privada. Não se permite, por outro lado, 

violação da intimidade sem a justificativa do interesse público. No acórdão citado 

acima, o recorrente, político de grande destaque nacional, investigado em CPI, é 

acusado de engravidar uma adolescente, numa relação extraconjugal. No entanto, foi 

declarada a falsidade da imputação. A tese da mitigação do direito à honra das pessoas 

públicas, nesse caso, não foi aplicada, pois a acusação era improcedente, sem visível 

interesse público. 
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4.4 Intimidade versus imagem 

 

Conforme ocorreu com os direitos à intimidade, à vida privada e à honra, o 

direito à imagem, doutrinariamente falando, teve difícil delimitação de seu conteúdo. 

Morais (1972, apud, Farias, 2000, p. 150) explica que: “Inicialmente considerado como 

uma simples manifestação do direito à intimidade, todavia o direito da pessoa sobre sua 

própria imagem distingue-se do direito à intimidade, apesar de em certas ocasiões 

ambos os direitos apareçam conectados”. 

Segundo o dicionário Aurélio, imagem é “aquilo que evoca uma determinada 

coisa, por ter com ela relação simbólica; símbolo”. Farias (2000, p. 148/149), conceitua 

imagem como a reprodução dos traços físicos da figura humana sobre um suporte 

material qualquer. Explica que a imagem não se limita ao semblante ou ao rosto, mas 

também a partes isoladas do corpo humano, como a reprodução de um pé, de um braço, 

de uma mão, de um busto. O autor lembra, ainda, que a imagem pode ser reproduzida 

“pelos mais diversos meios e instrumentos, abarcando, além das formas estáticas de 

representação (fotografias, pintura, fotograma, escultura, holografia), as dinâmicas 

(cinema, vídeo)”. 

É necessário, no entanto, uma maior ampliação e especificação da ideia de 

imagem, sendo esta é um atributo da pessoa pelo qual é reconhecida socialmente. Nesse 

sentido, Munhoz (2003, p. 23, apud Maia, 2012, p. 94) define imagem como a “forma 

de exteriorizar a personalidade, de torná-la perceptível, ou seja, é a aparência visível da 

pessoa”. Segundo a autora, a imagem interessa ao Direito como sendo toda e qualquer 

forma de representação da figura humana, significando não apenas reprodução, mas 

também aspecto. 

Desse conceito, inferimos que o significado jurídico da palavra imagem, direito 

protegido constitucionalmente, abrange toda e qualquer forma de individualização de 

uma pessoa, podendo se dar em relação a seu retrato, a sua voz, ao seu nome, ou seja, a 

qualquer de suas características físicas que permitam o seu reconhecimento e 

individualização em sociedade. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n° 58.101/SP, teve 

a oportunidade de definir imagem como “a projeção dos elementos visíveis que 

integram a personalidade humana, é a emanação da própria pessoa, é o eflúvio dos 
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caracteres físicos que a individualizam”. A Corte vai além, determinando que a 

reprodução da imagem “somente pode ser autorizada pela pessoa a que pertence, por se 

tratar de direito personalíssimo, sob pena de acarretar o direito de indenizar.” 

Identificamos que o direito à imagem está dentro do âmbito de proteção da vida 

privada. A esfera de proteção do direito à imagem, assim como do direito à intimidade, 

engloba um círculo menor de abrangência que o direito à vida privada, mas pertencendo 

a ela. Nesse cenário de interseção, por vezes, há o conflito entre imagem e intimidade. 

Para Cavalieri (2012, p. 117), nem toda utilização da imagem de uma pessoa 

configura violação a este direito, ou mesmo ao direito à intimidade. Para o autor, 

 
[...] se a imagem for capturada no contexto do ambiente, aberto ao público, de 
forma que a imagem adira ao local (praia, apresentação esportiva, movimento 
de rua), ou a algum acontecimento (acidente, manifestação pública), nenhuma 
lesão haverá à imagem. Mas se a fotografia publicada demonstra, ao 
contrário, que o objetivo da composição gráfica é justamente o de explorar a 
imagem de alguém, caberá indenização.  

 

 

Dessa forma, a imagem de uma pessoa pode ser violada sem que seja atingida a 

sua intimidade. É o caso de exposição de imagem capturadas em locais públicos, 

utilizadas como finalidade jornalística. Por outro lado, a pessoa pode ter fotos pessoais, 

obtidas sem autorização em ambientes particulares, veiculadas em meios de 

comunicação, casos em que se tem violado, além do direito à imagem, o direito à 

intimidade. 

  

4.5 Intimidade e direitos da pessoa jurídica 

 

A defesa da extensão de alguns direitos da personalidade, mais especificamente 

do direito à honra objetiva e à imagem a ser desfrutado por uma pessoa jurídica, já teve 

maior rejeição. Atualmente, nos faz ver José Afonso da Silva (2008, apud, Mendes, 

2011, p. 305) que: 

 
[...] acha-se superada a doutrina de que os direitos fundamentais se dirigem 

apenas às pessoas humanas. Os direitos fundamentais suscetíveis, por sua 

natureza, de serem exercidos por pessoas jurídicas podem tê-las por titular. 

Assim, não haveria porque recusar às pessoas jurídicas o direito ao “princípio 

da igualdade”, nem o direito de resposta, o direito de propriedade, o sigilo de 

correspondência, a inviolabilidade de domicílio, as garantias do direito 

adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada.’ Os direitos 
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fundamentais à honra e à imagem, ensejando pretensão de reparação 

pecuniária, também podem ser utilizados pela pessoa jurídica. O tema é 

objeto de súmula do STJ, que assenta a inteligência de que também a pessoa 

jurídica pode ser vítima de ato hostil a sua honra objetiva. A Súmula 227/STJ 

consolida o entendimento de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.  

 

Entre os exemplos explicitados, estão o direito ao sigilo de correspondência e à 

inviolabilidade do domicilio, ou seja, direito à intimidade, além do direito à honra e à 

imagem. É importante frisar, no entanto, que a honra violada deve ser a objetiva, já que 

a pessoa jurídica não possui sentimento pessoal de estima ou consciência de sua própria 

dignidade. Lembrando, como foi explicado em tópico acima, que honra objetiva se 

refere à fama de que a pessoa desfruta no seio da coletividade. Logo, pessoa jurídica 

está sujeita à violação de sua honra objetiva.  

Explica Szaniawski (s.d, p. 25, apud STOCO, 2004, p. 1857): 

 
[...] concluímos que existe no Direito brasileiro a proteção à vida privada e a 

intimidade das pessoas jurídicas no tocante aos seus negócios, atividade 

econômica e situação financeira, caracterizando este dever de sigilo como 

dever de segredo profissional, tanto devidos pela Fazenda Pública como por 

seus serventuários, encontrando-se limites ao seu dever de segredo em grau 

absoluto diante da requisição judiciária quando as informações requisitadas 

interessarem à boa administração da Justiça, aplicando-se o mesmo critério 

em relação ao direito ao sigilo bancário, isto é, no dever de todos litigantes 

prestarem informações ao Juiz quando este determinar. 

 

Na análise da legislação, temos que o próprio Código Civil de 2002 dispõe no 

seu art. 52: “aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da 

personalidade”. Nesse entendimento, Matos (2005, p. 01) explica que a pessoa jurídica 

tem seus direitos protegidos desde o momento de seu registro (nascimento da pessoa 

jurídica) até seu encerramento, protegendo-se, ainda, certos direitos mesmo após seu 

encerramento.  

  O autor ainda especifica alguns dos direitos da personalidade que são aplicáveis 

às pessoas jurídicas: honra, reputação, nome, marca e símbolos (direito à identidade da 

pessoa jurídica), propriedade intelectual, ao segredo e ao sigilo, privacidade, e assim 

todos os que, com o avanço do direito, fizeram-se necessários à proteção dos 

desdobramentos e desenvolvimento da ‘vida’ das pessoas jurídicas. 

No que concerne ao direito à intimidade, é de fácil constatação, através das 

palavras de Szaniawski acima, que não poderá ocorrer violação a correspondências e 

nem tão pouco ao domicílio da pessoa jurídica. No entanto, apesar da Constituição 
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Federal não atribuir a inviolabilidade disposta no artigo 5º, inciso XII de forma 

expressa, não há dúvidas quanto à possibilidade da pessoa jurídica usufruir desse direito 

constitucional, tendo em vista que tais direitos fundamentais devem ser interpretados 

para alcançar o maior número de possibilidades possíveis, pois a aplicação legal deve 

observar os fins sociais (art. 5° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).  

A legislação infraconstitucional, diferentemente do dispositivo constitucional 

que não inclui a pessoa jurídica de forma expressa, regula a hipótese de violação à 

intimidade na Lei 10.650 de 16 de abril de 2003, em seu, art. 2º, §2º que assim dispõe: 

“é assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro sigilo 

protegido por lei, bem como os relativos às comunicações internas dos órgãos e 

entidades governamentais.” 

Outro dispositivo é o da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos 

e obrigações relativos à propriedade industrial, que no seu art. 42 dispõe: “A patente 

confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 

produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar [...]”. 

Nessa linha de compreensão, consultamos a doutrina para verificarmos o que 

sugere sobre a matéria e Silva (2003, p. 94) sustenta que a ausência de previsão 

constitucional expressa: “[...] não impede que se ampare também a pessoa jurídica, com 

base em aplicação analógica ou interpretação extensiva daquele dispositivo, ou com 

base em outros dispositivos de lei ou nos valores incorporados pelo sistema jurídico”. 
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5 DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

A liberdade de expressão é útil no processo de conquistas políticas, científicas e 

avanços culturais, sendo de suma importância para o desenvolvimento social, devendo, 

portanto, ser livre o seu exercício como garante a Constituição Federal. Essa liberdade é 

considerada, inclusive, como termômetro do regime democrático.  

Nesse mesmo sentido, Santos Filho (1997, apud, STOCO, 2004, p. 1644) 

defende que, sem liberdade de manifestação e opinião, assegurados 

constitucionalmente, não se há falar em democracia. Segundo o autor, 

 
[...] sua ausência constitui a pior ameaça à liberdade de um povo. Somente o 

acesso a informações (verídicas, imparciais e inspirada pelo interesse 

público) é que viabiliza ao ser humano a oportunidade de se desvendar fatos 

ocorridos sobre os quais almeja formar um juízo de valor. Aliás, denunciar o 

mal é dever ético da imprensa. É sua função primordial e, por isso, não pode 

ser abandonada.  

 

 

Pela leitura da citação acima, é importante perceber também o caráter ético que 

deve acompanhar a liberdade de imprensa, com uma postura de dignidade e fidelidade 

ao que se transmite. Antes de avançarmos, reservamos as principais disposições 

normativas da Constituição Federal que regulam esse direito: 

 
Art. 5º. IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 

anonimato;   

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

comunicação, independentemente de censura ou licença; 

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

fonte, quando necessário ao exercício profissional;   

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.  

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

artística.  

 

O direito à liberdade de expressão também é mencionado em tratados 

internacionais, como a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 (“art. 19. 

Todo o indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, implicando na 

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 
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fronteiras”). E a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, Pacto San José 

da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, diz: 

 
Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 1. Toda pessoa 
tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 

inclui a liberdade de procurar, receber e difundir informações e ideias 
de qualquer natureza, sem considerações de fronteiras, verbalmente ou 
por escrito, ou em forma impressa ou artística, ou por qualquer meio 
de sua escolha.  

  

 

A proteção da liberdade de expressão se sustenta em vários fundamentos. O 

primeiro é o de que se trata de uma garantia essencial ao livre desenvolvimento da 

personalidade e da dignidade humana, por possibilitar ao indivíduo interagir com seus 

semelhantes, expondo as próprias ideias e sentimentos, bem como conhecer as opiniões 

e pontos de vista alheios. Ressalta-se também a importância desse direito para a 

construção e o fortalecimento do sistema democrático, ao contrário dos sistemas 

ditatoriais. Parte-se da premissa da liberdade de entender e de expressar esse 

entendimento.  

É relevante lembrar, nesse ponto, que a censura é exercida especialmente em 

regimes de exceção, para controlar arbitrariamente a liberdade de expressão e a de 

informação, o que não é permitido após a Constituição Cidadã de 1988. No entanto, 

deve-se observar a garantia de outros direitos, em caso de eventual conflito com a 

liberdade de expressão. Assim, se a censura é proibida, no atual sistema democrático, o 

Estado deve zelar para que as pessoas não tenham violadas a sua imagem ou sua honra, 

direitos fundamentais tão importantes quanto o da liberdade de expressão.   

 

5.1 Liberdade de expressão e de informação: conceito e diferença  

 

A liberdade de expressão encontra-se intrinsicamente relacionada à liberdade de 

pensamento, sendo esta a origem daquela, pois não é possível expressar nada se, 

previamente, não existir cogitação e ponderação a respeito. Para compreendermos 

melhor a diferença, adentraremos em um rápido estudo sobre as esferas da liberdade de 

manifestação do pensamento. No dizer de Zannoni e Bíscaro (1993, apud, Farias, p. 

159/160): 
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A liberdade de expressão e informação deduz-se da liberdade de 

manifestação do pensamento. Na verdade, ambas estão sempre unidas 

porquanto a liberdade de pensamento teria escasso valor sem a 

correspondente possibilidade de expressar-se ou difundir-se.  

 

Portanto, a liberdade de expressão e de informar é decorrência natural da 

liberdade de expressar o pensamento. Tornaria inócuo o direito de expressar o 

pensamento se não pudéssemos nos expressar ou informar aquilo que emana livremente 

de nossa mente. Consectário lógico, emanação da liberdade de pensamento é a 

expressão e a informação. 

Embora tenha conteúdo material semelhante, há distinções importantes entre a 

liberdade de expressão e a de informação. Enquanto essa exige o requisito da 

veracidade, ainda que uma verdade subjetiva e apenas possível, pela circunstância de 

que é isso que as pessoas legitimamente supõem estar conhecendo ao buscá-la, não se 

exige esse requisito quando se refere a manifestações da liberdade de expressão. Assim, 

segundo ensina Barroso (2001), a distinção se estabelece por um critério de prevalência: 

haverá exercício do direito de informação quando a finalidade da manifestação for a 

comunicação de fatos noticiáveis, cuja caracterização vai repousar, sobretudo no critério 

da sua veracidade. 

Deduzimos que o objeto do direito à liberdade de expressão é mais amplo. Para 

Farias (2000, p. 163), a liberdade de expressão tem como objeto “a expressão de 

pensamentos, ideias e opiniões, devendo incluir-se também as crenças e juízos de 

valor’. Segundo o autor, este direito teria também âmbito de proteção mais amplo que o 

direito à informação, “vez que aquele não estaria sujeito, no seu exercício, ao limite 

interno da veracidade, aplicável a este último”. 

No mesmo sentido, Cavalieri Filho (2012, p. 122, grifo do autor) ensina que 

liberdade de expressão 

 

[...] é o direito de expor livremente uma opinião, um pensamento, uma ideia, 

seja ela política, religiosa, artística, filosófica ou científica. A liberdade da 

expressão nada tem a ver com fatos, com acontecimentos ou dados ocorridos. 

Tudo se passa no mundo das ideias, sem qualquer compromisso com a 

veracidade e a imparcialidade. Por liberdade de expressão, dizem os autores, 

entende-se que qualquer pessoa tem o direito de expor livremente as suas 

ideias, os seus pensamentos, as suas convicções, respeitada, a toda evidência, 

a inviolabilidade da privacidade de outrem. Não posso dizer o que quiser 

sobre a vida privada de outrem porque a própria Constituição não permite. 
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Poderemos mesmo dizer, em linhas gerais, que a liberdade de expressão possui 

uma relação com o mundo interior, já que não tem preocupação com a verdade exterior, 

nem com a descrição de algo que aconteceu, apenas como o respeito ao direito à 

intimidade do próximo. Já na liberdade de comunicação encontramos uma relação com 

o exterior, pois existe um compromisso com a verdade e a imparcialidade de algo que 

aconteceu. Relaciona-se com algum fato e deve vir desacompanhada de posicionamento 

pessoal.  

Farias (2000, p. 164) ressalta que o limite interno da veracidade, aplicado ao 

direito à informação, refere-se à verdade subjetiva e não à verdade objetiva, ou seja, o 

que se exige é um dever de diligência ou apreço pela verdade, no sentido de que seja 

revelado a fonte dos fatos noticiáveis (a Constituição Federal veda o anonimato) e 

verificado a idoneidade da notícia antes de qualquer divulgação. 

Corroborando a ideia, Cavalieri Filho (2012, p. 122) assevera que, 

 
[...] quem divulga uma informação, divulga a existência de um fato, a 

ocorrência de um acontecimento, de um trecho da realidade, dados 

objetivamente apurados, por isto está vinculado à veracidade e à 

imparcialidade. Em suma, quem divulga um fato fica responsável pela 

demonstração de sua existência objetiva, despida de qualquer apreciação 

pessoal. 

 

Assim, não é qualquer tipo de informação que merece proteção. Tendo em vista 

o potencial transformador e educativo que os meios de comunicação podem exercer, o 

direito à informação exercida por estes se refere a fatos que possam contribuir para a 

formação da opinião pública em uma sociedade democrática.  

Fernandes Neto (2004, p. 60) lembra-se do princípio da dignidade da pessoa 

humana como norteador da aplicação dos direitos fundamentais. Para o autor, tal 

princípio 

 
[...] impõe à Comunicação Social o dever de seguir a decência, respeitar o 

decoro, não expondo e explorando sensacionalisticamente as mazelas do ser 

humano, conspurcando qualidades morais de indivíduos. A dignidade da 

pessoa humana impede, no âmbito da publicidade, a exploração do ser 

humano, transformando-o em protagonista de publicidade em razão de suas 

enfermidades, deformidades, desgraças. A dignidade da pessoa humana coíbe 

as humilhações, enquanto sua utilização na Comunicação Social evita que 

estas sejam veiculadas ou exploradas pela mídia. 
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Dessa forma, mostramos que o direito à informação deve ser exercido buscando-

se a credibilidade e a veracidade das informações. Assim, é certo que a mídia deve ter 

um compromisso com a verdade dos fatos, levando ao conhecimento do público 

informações completas, apreciáveis que serão sob diferentes perspectivas, para que se 

evitem conclusões precipitadas e distorcidas a respeito de determinado acontecimento.    

A proteção ao princípio da plena liberdade de informação conferido aos meios 

de comunicação não abrange, certamente, informação irresponsável, tendenciosa, uma 

vez que esse direito só existe e se justifica na medida em que os indivíduos têm o direito 

ao acesso a uma informação correta e imparcial. Reiterando a compreensão exposta, 

ressaltamos que o direito à informação, em si implicando, seja os atos de comunicar e 

também os de receber livremente informações pluralistas e corretas, é premissa para o 

exercício de outros direitos fundamentais. 

 

5.2 Limitações ao direito de expressão  

 

A liberdade de expressão e informação, que atinge o nível máximo de 

necessidade de proteção quando exercida por profissionais dos meios de comunicação, 

não é um direito absoluto, ou seja, possui limites. Assim, além do limite interno, 

referido à veracidade da informação, a liberdade de expressão deve compatibilizar-se 

com os demais direitos fundamentais. 

Em sede de Recurso Especial (REsp n°29639/RJ), julgado em 2009, o relator 

Ministro Luís Felipe Salomão asseverou:  

 
Posto seja livre a manifestação do pensamento [...] tal direito não é absoluto. 

Ao contrário, encontra rédeas tão robustas e profícuas para a consolidação do 

Estado Democrático de Direito quanto o direito à livre manifestação do 

pensamento: trata-se dos direitos à honra e à imagem, ambos condensados na 

máxima constitucional da dignidade da pessoa humana. 

 

Vê-se que os direitos da personalidade à intimidade, à honra e à imagem, 

resguardados pela Constituição Federal constituem verdadeiros limites externos da 

liberdade de expressão. No próprio Título VIII, Capítulo V, que trata da Comunicação 

Social, encontramos o referido limite: “art. 220. §1º Nenhuma lei conterá dispositivo 

que possa constituir embaraço a plena liberdade de informação jornalística em qualquer 
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veículo de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, IV, V, X, XIII e 

XIV” (grifo nosso).   

Assim, o artigo 220, §1º determina que se observe: a) a vedação ao anonimato, 

ao expressar livremente seu pensamento; b) o direito de resposta, proporcional ao 

agravo cometido, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; c) a 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas; d) 

exigência de qualificação profissional para os que se dedicam aos meios de 

comunicação; e e) o direito de todos ao acesso à informação. 

Quanto à essencialidade de haver qualificação profissional para os que 

trabalham na área de comunicação social, o Supremo Tribunal Federal julgou, em sede 

de Recurso Extraordinário (RE n° 511.961), ser inconstitucional o requisito que exigia 

do profissional da área de jornalismo o nível superior de escolaridade para o exercício 

da profissão.  

A Constituição Federal prevê também, como limite ao exercício liberdade de 

expressão, a restrição legal à publicidade de bebidas alcoólicas, medicamentos e 

terapias (art. 220, §4º). Impõe, ainda, para a produção e a programação das emissoras de 

rádio e de televisão, o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, 

confiando à lei federal a tarefa de estabelecer meios para a defesa desses valores (art. 

220, §3º, II). Por fim, prevê a regulamentação das diversões e espetáculos públicos, 

cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se 

recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada (art. 220, 

§3º, I). 

Além desses, outros limites podem ser depreendidos de leis de alcance geral, 

interferindo, indiretamente, na liberdade de expressão. Assim, leis sobre segurança das 

vias de tráfego ou de proteção ao patrimônio ambiental ou turístico podem ter impacto 

restritivo sobre a liberdade de expressão, embora perseguindo outros objetivos, 

perfeitamente legítimos. 

Quanto às divulgações jornalísticas através de charges, assunto polêmico no 

cenário internacional por causa do recente assassinato de chargistas na França, fato 

divulgado amplamente na imprensa francesa e internacional, conhecido como “Je suis 

Charlie”, há de se ponderar a liberdade de expressão com a proteção da honra. Essa 

modalidade de jornalismo, em geral, não costuma agradar ao retratado. No entanto, tem 
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sido admitida como lícita manifestação da liberdade de expressão. Mas, se assume 

conotação ofensiva à honra ou à privacidade do caricaturado, não tem porque ser 

protegida, pois não se podem afrontar direitos sob pena de reação judicial ou mesmo 

religiosa.  

Por fim, quando qualquer outro valor entrar em conflito com o direito à 

liberdade de expressão, deve-se usar a técnica do sopesamento, para que, atendendo ao 

critério da proporcionalidade, descubra-se, no caso concreto, qual princípio/direito deve 

prevalecer. Nesse sentido, entendimento do STF (RE n° 511.961/SP): “As liberdades de 

expressão e de informação e, especificamente a liberdade de imprensa, somente podem 

ser restringidas pela lei em hipóteses excepcionais, sempre em razão da proteção de 

outros valores e interesses constitucionais igualmente relevantes, como os direitos à 

honra, à imagem, à privacidade e à personalidade em geral”. 

 

5.3 Conflito entre intimidade e liberdade de manifestação do pensamento 

 

Os direitos previstos na Lei Maior deverão estar em harmonia, dentro de limites 

impostos pela própria Constituição. Na lição de Cavalieri (2012, p. 124):  

 
[...] sempre que direitos constitucionais são colocados em confronto, um 

condiciona o outro, atuando como limites estabelecidos pela própria Lei 

Maior para impedir excessos e arbítrios. Assim, se ao direito à livre 

expressão da atividade intelectual e de comunicação contrapõe-se o direito à 

inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem, segue-

se como consequência lógica que este último condiciona o exercício do 

primeiro. 

 

 

Devemos lembrar, no entanto, que a crítica jornalística, uma das manifestações da 

liberdade de expressão, quando exercida com responsabilidade, é de suma importância 

para o fortalecimento da democracia.   O que acontece é que, muitas vezes, esse direito 

é realizado de forma distorcida, desatentando-se ao dever funcional de emitir 

comentários comprometidos com o respeito e com os princípios éticos, estes a todos 

imponíveis. 

No Superior Tribunal de Justiça, esse choque de princípios vem sendo enfrentado 

pelos ministros, de maneira incidental, já que esta é uma discussão de fundo 

constitucional, de competência do Supremo Tribunal federal, em crescente número de 

processos. Como não há uma fórmula a ser sempre aplicada em caso de conflito, os 
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Tribunais vêm construindo sua jurisprudência, sobretudo a partir de casos que envolvem 

pedidos de indenização por danos morais. 

 Acreditamos que, em alguns casos, é difícil a identificação de um excesso 

cometido na liberdade de expressão dos meios de comunicação social, mas, existem 

conceitos, segundo Cavalieri (2012, p. 126/127) que podem auxiliar na identificação do 

sensacionalismo: 

 
A crítica jornalística não se confunde com a ofensa; a primeira apresenta 

ânimo exclusivamente narrativo conclusivo dos acontecimentos em que se 

viu envolvida determinada pessoa, ao passo que a segunda descamba para o 

terreno do ataque pessoal. Não se nega ao jornalista, no regular exercício da 

sua profissão, o direito de divulgar fatos e até de emitir juízo de valor sobre a 

conduta de alguém, com a finalidade de informar a coletividade. Daí a descer 

ao ataque pessoal, todavia, em busca de sensacionalismo, vai uma barreira 

que não pode ser ultrapassada, sob pena de configurar abuso de direito, e, 

consequentemente, o dano moral e até material. 

 

 

O direito à liberdade de expressão não concede, dessa forma, ao profissional da 

mídia, o direito de, em público, elaborar o seu próprio julgamento violando a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.  

 No mesmo sentido, Bulos (2012, p. 576) atenta para que “é comum jornalistas 

levantarem suposições, insinuarem, praticarem o mal, atormentarem a paz no afã de dar 

a notícia.” A prática jornalística exercida dessa forma viola os direitos da personalidade 

e atinge o valor constitucional da dignidade humana.  

No julgamento do Recurso Especial n° 645.729/RJ, em 2012, o Ministro 

Antônio Carlos Ferreira considerou de caráter sensacionalista reportagem sobre um 

desembargador, a qual fez várias insinuações, ligando o magistrado a condutas ilícitas 

ou imorais. Os Ministros da Quarta Turma concluíram que, mesmo não havendo dolo 

em macular a imagem da autoridade, no mínimo houve a culpa pelo teor da nota 

publicada que extrapolou o exercício regular do direito de informar. 

Em outo julgado (REsp n° 1.068.824/RJ) os Ministros do STJ também 

consideraram que houve excesso por parte da imprensa. O recurso foi interposto por 

uma Editora contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização a ex-

presidente da República por danos morais. De acordo com o Ministro Sidnei Benedi, 

relator do recurso, não se tratou de “pura crítica”, suportável ao homem público, no 

interesse público de informar, mas sim, de injúria. 
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O artigo 6º, inciso I, do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o qual 

dispõe ser "dever do jornalista: opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem 

como defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos", 

é um preceito importante, mas que, infelizmente, é ignorado por determinados 

profissionais da mídia. 

Stoco (2004, p. 1644), com propriedade, alarma que: 

 
Certo segmento da imprensa, notadamente a mídia televisiva, não divulga a 

notícia, mas cria a notícia. Não reproduz fatos, mas cria e dá vida aos fatos 

que lhe interessa. Outras vezes divulga fatos verdadeiros, mas carrega nas 

tintas, exagera nos adjetivos, transforma indiciado em réu e suspeito em autor 

de crime. Não se permitem esses exageros e despropósitos. Nem a 

caricaturização de notícias sérias, com força de ofender e desmoralizar. 

Nesses casos, no cotejo entre o direito de resguardo e o direito de divulgar, 

prevalece o primeiro. (grifo nosso) 

 

Para a Ministra Nancy Andrighi, “a liberdade de informação deve estar atenta ao 

dever de veracidade, pois a falsidade dos dados divulgados manipula, em vez de formar 

a opinião pública”. Deve atender também ao interesse público, pois “nem toda 

informação verdadeira é relevante para o convívio em sociedade” (REsp n° 

896.635/MT). 

É preciso, portanto, de um mínimo de cautela dos profissionais da imprensa, a 

fim de se evitarem abusos. O alto índice de competitividade que se instala nesse meio 

não pode justificar a divulgação de fatos alheios a qualquer custo, com intuito apenas de 

lucro e popularidade. A dignidade da pessoa humana é estrutural em nosso ordenamento 

jurídico. 

Por isso, inteligentemente, o nosso legislador constituinte protegeu de forma 

indiscutível a pessoa, quando violado direito fundamental, na medida em que assegura 

“o direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, 

moral ou a imagem” (art. 5º, V, CF/1988), assunto explanado no próximo tópico. 

No caso prático, quando há colisão entre direito à intimidade e direito à 

liberdade de expressão, devemos lembrar que inexiste qualquer hierarquia entre eles, 

merecendo, ambos os direitos acaso conflitantes, igual proteção constitucional, como 

direitos fundamentais que são. Impõe-se, então, o uso da técnica da ponderação dos 

interesses, buscando averiguar, no caso concreto, qual o interesse que pode chegar a 
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prevalecer, na proteção da dignidade humana. Impõe-se investigar qual seja o direito 

com maior amplitude casuisticamente. 

Um fator importante que norteia a aplicação desses direitos fundamentais e a 

escolha de um em detrimento de outro é o interesse público da informação. Se uma 

notícia ou reportagem sobre determinada pessoa veicula um dado que, de fato, interessa 

à coletividade, no exercício da liberdade de informação, a balança tende para a liberdade 

de imprensa. Por outro lado, se uma pessoa é prejudicada por uma notícia que se 

restringe à sua vida privada, sem relevante interesse público envolvido, haverá grande 

chance de ela obter indenização por ofensa à honra ou à intimidade. 

Cavalieri (2012, p. 124) sustenta que princípios aparentemente contraditórios 

podem harmonizar-se desde que se abdique da pretensão de interpretá-los de forma 

isolada e absoluta. O que não se pode permitir é que, no conflito, um dos direito seja por 

completo excluído, pois, segundo o autor, como cada um comporta em sua essência a 

própria dignidade da pessoa humana, estaria ela também sendo excluída. 

No entanto, se no confronto desses direitos nos deparamos com o exercício 

inescrupuloso de um deles, pode-se cogitar de preteri-lo, numa conduta que estará 

implicando a ética ou a falta dela. Tome-se a hipótese de informação que revela total 

desprezo pela verdade, falseando, atingindo a intimidade alheia. Nesse caso, a liberdade 

de expressão não há de ter preferência, uma vez que não cumpriu a relevante função 

social confiada a esse direito. Assim, surge a perspectiva da indenização pelo dano 

sofrido, o que será analisado a seguir. 

 

5.4 Responsabilidade civil em caso de violação do direito à intimidade 

 

As limitações impostas aos meios de comunicação social não têm o intuito de 

cercear a atividade do profissional, mas tão somente o de preservar direitos de igual 

importância como os direitos à intimidade e à informação. Dessa forma, sendo 

desrespeitadas essas limitações, surge um conflito, que, analisado no caso concreto, 

pode ensejar indenização, como preconiza o art. 5º, incisos V e X da Constituição 

Federal:  

 
Art 5°, V- é assegurado o direito à resposta, proporcional ao agravo, além da 

indenização por dano material, moral ou à imagem. (grifo nosso). 
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Art 5°, X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação. (grifo nosso). 

 

Nas palavras de Cavalieri Filho (2005, p. 95): “não haveria que se falar em 

indenização, nem em ressarcimento, se não houvesse o dano. Pode haver 

responsabilidade sem culpa, mas não pode haver responsabilidade sem dano [...]”. 

Segundo o autor, dano material atinge os bens integrantes do patrimônio da vítima, 

entendendo-se como tal o conjunto de relações jurídicas de uma pessoa apreciáveis em 

dinheiro. 

Quanto ao dano moral, este pode ser visto, de acordo com Cavalieri Filho (2005, 

p.100) como dano que atinge o psíquico da pessoa, ou, então, sua reputação, intimidade, 

boa fama. Pode ser entendido também como uma violação à dignidade da pessoa 

humana, ou ainda, violação aos direitos da personalidade, atingindo, dessa maneira, a 

intimidade, a honra, a reputação, as convicções políticas, religiosas, filosóficas. O dano 

moral, como leciona Cavalieri Filho (2005, p. 100), é “dor, vexame, sofrimento, 

desconforto, humilhação, - enfim, dor da alma”.  

Um aspecto peculiar ao dano moral é a insuscetibilidade de ser o bem avaliado 

pecuniariamente, por isso, alguns autores preferem utilizar o termo satisfação à 

indenização. Entendemos que satisfação leva em conta não a reparação de um dano, 

pois uma humilhação sofrida jamais poderá ser reparada, haverá, em verdade, a 

imposição de uma satisfação ao violador da moral alheia. De acordo com Cavalieri 

Filho (2005, p. 102), “a satisfação tem ligação com a não impunidade, com o dar 

explicação, com o prevenir condutas semelhantes do infrator e dos demais membros da 

sociedade”, ou seja, possui caráter educativo. Não há, na verdade, como reparar um 

dano moral, mas sim satisfazer.  

A indenização do dano moral possui, assim, dupla face: a satisfação dos 

interesses lesados e a estipulação de valor suficiente para inibir novas investidas por 

parte de ofensor. Essa orientação tem sido adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, 

que tem chamado para si o controle da razoabilidade ou proporcionalidade do valor 

fixado a título de indenização do dano moral. Nesse sentido prolatou a Ministra Eliana 

Calmon, no julgamento do REsp n° 487.749/RS: 

 
Cabe a Superior Tribunal de Justiça o controle do valor fixado a título de 

indenização do dano moral, que não pode ser ínfimo ou abusivo, diante das 
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peculiaridades de cada caso, mas sim proporcional à dúplice função deste 

instituto: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima, e punição 

do ofensor, para que não volte a reincidir. 

 

Questão pacifica por esta Corte é também o da possibilidade de cumulação entre 

os danos morais e materiais. Assim determina o enunciado sumular 37: “são cumuláveis 

as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. Nesse 

sentido, julgou o Supremo Tribunal Federal (AI nº 496.406/SP) no caso que ficou 

conhecido como Escola Base. A decisão foi proferida pelo Ministro Celso de Mello.  

 
EMENTA: CASO ESCOLA BASE. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO. 

PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL QUE NÃO SE REVESTE DE 

CARÁTER ABSOLUTO. SITUAÇÃO DE ANTAGONISMO ENTRE O 

DIREITO DE INFORMAR E OS POSTULADOS DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA E DA INTEGRIDADE DA HONRA E DA IMAGEM. 

A LIBERDADE DE IMPRENSA EM FACE DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS, 

QUE SE RESOLVE EM CADA CASO, PELO MÉTODO DA 

PONDERAÇÃO CONCRETA DE VALORES. MAGISTÉRIO DA 

DOUTRINA.  

O exercício abusivo da liberdade de informar, de que resulte injusto gravame 

ao patrimônio moral/material e à dignidade da pessoa lesada, assegura, ao 

ofendido, o direito à reparação civil, por efeito do que determina a própria 

constituição da república (cf, art. 5º, incisos v e x). Incorrência, em tal 

hipótese, de indevida restrição judicial à liberdade de imprensa. Não recepção 

do art. 52 e do art. 56, ambos da lei de imprensa, por incompatibilidade com 

a constituição de 1988. Dano moral. Ampla reparabilidade. Precedentes do 

Supremo Tribunal Federal. Exame soberano dos fatos e provas efetuado pelo 

E. Tribunal de justiça do estado de São Paulo. Matéria insuscetível de revisão 

em sede recursal extraordinária. Agravo de instrumento improvido. (grifo 

nosso) 

 

 

Nesse caso ocorreu uma dupla violação de danos, tanto moral quanto material, 

como pode se observar da ementa do acórdão. O dano material ocorreu pela depredação 

e saques da escola, pois a imprensa noticiou que os donos daquela escola estariam 

abusando sexualmente dos discentes. Meses depois, o caso foi arquivado por falta de 

provas e a imprensa foi obrigada, pela justiça, a divulgar o erro cometido. 

Por fim, Cavalieri Filho (2012, p. 125) pontua que “a revelação de verdades da 

vida privada capazes de causar transtornos só se justifica se isso for essencial para se 

entender um fenômeno histórico. Se não, vira artifício sensacionalista, o que é 

eticamente condenável e politicamente perigoso”. 
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5.5 Direito à liberdade de expressão e Lei de Imprensa  

 

Inicialmente, é importante ressaltar que, atualmente, inexiste legislação 

infraconstitucional que regulamenta a imprensa no Brasil. O Supremo Tribunal Federal, 

em histórico julgado, “revogou” a Lei nº. 5.250/67, conhecida como Lei de Imprensa, 

traçando o perfil da imprensa pós-constituição de 1988. Faremos, a seguir, uma breve 

retrospectiva da decisão, tendo em vista a importância dos reflexos dessa inovação nos 

direito fundamentais, principalmente, no que diz respeito àqueles que estão 

intrinsicamente relacionados com a imprensa e que são objeto do presente trabalho de 

pesquisa. 

Esse julgamento não tratou apenas de decidir sobre a constitucionalidade da 

referida lei. O STF foi além: estabeleceu o conceito de imprensa, a maneira como 

devemos percebê-la e a sua relação com a sociedade e o próprio Estado. 

Em 2009, mesmo ano em que o próprio STF julgou a inconstitucionalidade da 

exigência de qualificação do profissional de jornalismo (RE n° 511.961/SP), o Supremo 

julgou a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130, arguida pelo 

Partido Democrático Trabalhista (PDT). A mencionada ADPF teve como objeto a Lei 

de Imprensa, a qual havia sido editada na Ditadura Militar e que previa algumas sanções 

em caso de ofensas cometidas por profissionais da comunicação social, no exercício da 

profissão. A mencionada ação pretendia, inicialmente, a não recepção de alguns artigos 

da mencionada lei, mas foi revogada na íntegra pelo Supremo Tribunal Federal. 

Em um primeiro momento, o relator, Ministro Carlos Ayres Brito, votou pela 

procedência integral da ação. Defendeu, em seu voto, a desnecessidade de qualquer lei 

que regulamente a liberdade de imprensa, afirmando, ainda, que a atividade jornalística 

é autoaplicável. Segundo o relator, a Constituição Federal já legislou integralmente a 

respeito da imprensa, determinando, inclusive, que o exercício da liberdade de imprensa 

não se submeteria a outros regramentos, senão, ao próprio texto constitucional. 

Procurou evitar, dessa forma, possíveis restrições legais à liberdade de imprensa. 

Carlos Ayres Britto defendeu a prevalência da liberdade de imprensa sobre 

certos direitos fundamentais como a intimidade, a honra e a imagem, denominando, 

inclusive, a manifestação do pensamento como “sobredireitos da personalidade”. 

Segundo o relator, esses primazia impede que recaia sobre a mídia o temor de ser 
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condenada por relatar fatos e exprimir opiniões, permitindo, dessa forma, maior 

liberdade na sua atuação. Assim defendeu em seu voto: 

 
[...] primeiro assegura-se o gozo dos sobredireitos. Somente depois é que se 

passa a cobrar do titular de tais sobre-situações jurídicas ativas um eventual 

desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também 

densificadores da personalidade humana. (ADPF nº 130, p.33). 

 

 

Esse foi o ponto em que mais divergiram os Ministros do Supremo Tribunal 

Federal. Assim foi que Menezes Direito discorreu, em seu voto, que o constituinte teve 

a intenção de privilegiar os direitos da personalidade, não devendo haver superioridade 

de um sobre o outro. Ele defende que existe um sistema de equilíbrio entre a liberdade 

de comunicação e o respeito aos direitos da personalidade. 

O Ministro Cezar Peluso constatou que a Constituição Federal não previu 

nenhum direito absoluto. O Ministro Gilmar Mendes, no mesmo sentido, frisou que o 

art. 220, §1º, da CF limita a liberdade de comunicação ao dispor que a liberdade de 

imprensa deve respeitar a intimidade, a privacidade, a honra e a imagem das pessoas, 

tirando daquela o caráter absoluto. A Ministra Ellen Gracie, por sua vez, discordou da 

existência de uma hierarquia entre os direitos fundamentais consagrados na 

Constituição. 

Quanto à responsabilização pelo dano causado pela imprensa, o Ministro Ayres 

Britto defendeu que a Constituição prega a responsabilização a posteriori da imprensa, 

estando de acordo com as regras de direito internacional sobre direitos humanos. Assim 

dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos: 

 
Artigo 13 - Liberdade de pensamento e de expressão 

[...] 

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito 

à censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser 

expressamente previstas em lei e que se façam necessárias para assegurar: 

a) o respeito dos direitos e da reputação das demais pessoas; 

b) a proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da saúde ou da 

moral públicas. 

 

O relator justifica, dessa forma, a superioridade da liberdade de imprensa, 

devendo esta ser responsabilizada apenas posteriormente ao dano causado. Ou seja, a 

proporcionalidade ocorreria entre a liberdade de expressão e a responsabilização civil 
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ou penal e não entre o direito à liberdade de expressão e os direitos da personalidade, 

mais especificamente intimidade, honra e imagem. 

É importante ponderar, no entanto, que, tentar garantir a liberdade de expressão 

dos meios jornalísticos à custa dos direitos personalíssimos dos indivíduos, justificando 

futuras indenizações, gera insegurança jurídica. É como se determinasse que um direito 

é absoluto.  Deve-se considerar, dessa forma, o risco gerado, tendo em vista a 

possibilidade de resultarem em danos irreversíveis aos cidadãos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após todo o exposto, algumas conclusões podem ser tomadas, as quais serão 

relacionadas a seguir.  

Primeiramente, percebemos que diante das grandes transformações e avanços 

tecnológicos, o direito vem necessitando cada vez mais se adequar às novas realidades 

em uma velocidade ainda maior. Nesse cenário, o direito à intimidade vem adquirindo 

maior relevo, tendo em vista as frequentes violações, principalmente pelo excesso dos 

meios de comunicação. 

Diante dos conflitos que vivenciamos na atualidade, é preciso que o direito seja 

dinâmico e pronto para resolver, no caso concreto, as possíveis controvérsias de 

interesses. Assim, nosso ordenamento jurídico tutelou direitos fundamentais como 

direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas e direito à 

liberdade de expressão. No estudo feito, mostramos ser clara a necessidade de proteção 

dos mesmos, sem a intenção de sobrepor um a outro. 

Observamos também, que o exercício do direito de liberdade de expressão e de 

informação pela mídia, em alguns momentos, desvirtua-se das suas funções e descamba 

para o sensacionalismo, violando direitos e garantias fundamentais construídos 

historicamente. No entanto, devemos lembrar que os órgãos de comunicação têm 

importância para a proteção desses direitos, levando em consideração sua função social 

de formar opiniões. 

A mídia tem importante função na construção e fortalecimento dos sistemas 

democráticos, pois possibilita que as pessoas tenham acesso a informações e opiniões 

diversificadas sobre temas de interesse público, e, assim, cheguem a formar convicções, 

habilitando-as à formulação de posições e críticas acerca de fatos e comportamentos da 

atualidade cujo conhecimento lhe chega, precisamente, através da imprensa. Além 

disso, também assegura a possibilidade dos cidadãos influenciarem os demais com suas 

opiniões.   

Ressalta-se, que nos períodos da ditadura militar brasileira, houve um controle 

estatal rigoroso à atuação desses órgãos, para impedir que os desrespeitos perpetrados 

aos direitos humanos dos cidadãos fossem amplamente divulgados.  Nesse período foi 

promulgada a Lei de Imprensa, Lei nº 5250/67, a qual foi declarada não recepcionada 
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pela Constituição Federal em histórico julgamento do Supremo Tribunal Federal na 

Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF nº 130), o que sugere a 

evolução das liberdades no Brasil. 

No entanto, apesar da clara intenção de evitar qualquer forma de censura à 

liberdade de expressão e de informação, defendeu-se, na decisão, a superioridade da 

liberdade de imprensa, devendo esta ser responsabilizada apenas posteriormente ao 

dano causado. Dessa forma, a proporcionalidade ocorreria entre a liberdade de 

expressão e a responsabilização civil ou penal e não entre o direito à liberdade de 

expressão e o direito à intimidade.  

Ocorre que, mais consentâneo com a dignidade humana é defender que esses 

direitos são igualmente fundamentais e constitucionais, possuindo, portanto, a mesma 

hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro. Assim sendo, acaso flagrado um impasse, 

deve-se valorar os aspectos do fato concretizado, momento em que se verificará qual 

prevalecerá, privilegiando-se ambos na maior medida possível. Deve-se considerar, 

ainda, o risco gerado, tendo em vista a possibilidade de resultarem em danos 

irreversíveis aos cidadãos. Por isso, não há de se falar em caráter absoluto de um direito 

em relação a outro. É mais prudente buscar-se sempre a harmonia dos interesses postos 

em jogo, mesmo quando conflitantes. 

Por fim, ressaltamos a importância de ser examinada a possibilidade da edição 

de uma legislação que regulamente a atividade jornalística sem, no entanto, censurá-la. 

A questão é polêmica, merecedora de estudo e, principalmente, de posicionamento mais 

uníssono pelos nossos tribunais. Apesar de o STF ter decidido pela não recepção da Lei 

de Imprensa, os Ministros, em julgamento, divergiram no tocante à importância da 

preservação de alguns dispositivos da referida lei, dentre os quais o direito de resposta. 

No entanto, a lei foi integralmente revogada. 

Não se fala, aqui, em cercear a liberdade de expressão, direito essencial em um 

Estado Democrático, mas, sim, possibilitar maior segurança jurídica para os cidadãos e 

para os próprios meios de comunicação. O que se busca é a proteção dos direitos 

fundamentais dos cidadãos diante dos abusos cometidos no exercício do direito de 

informar. 
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