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   “Você suga a nossa liberdade, nós sugamos a sua privacidade.” 

Anonymous Brasil



RESUMO

A privacidade é um direito fundamental amplamente assegurado na maioria dos países. No

Brasil, referido direito é garantido na Constituição Federal de 1988 e em diversas outras leis

do ordenamento jurídico pátrio, conforme a finalidade destas. O Judiciário Brasileiro tem, ao

longo dos anos, enfrentado uma série de questões que confrontam o direito à privacidade com

o interesse público, sendo o último visto aqui como o direito da coletividade em ter acesso a

determinadas  informações  que,  em  um  primeiro  momento,  seriam  apenas  de  interesse

particular de um indivíduo. Esse conflito culmina na colisão entre direitos fundamentais de

diferentes espécies. O presente estudo tem a finalidade de estudar em que medida o direito à

privacidade é tutelado no Brasil por meio de pesquisas bibliográficas e analisar a atuação do

Judiciário  em casos  concretos  (jurisprudência)  que  envolvem o  conflito  entre  o  direito  à

privacidade  e  o  interesse  público.  Embora  seja  possível  verificar  a  existência  de  uma

prevalência do público sobre o privado, deve-se atentar para uma adequada aplicação das

técnicas de hermenêutica pelos magistrados nas decisões judiciais ante a colisão entre direitos

fundamentais, devendo ser assegurado o princípio da dignidade da pessoa humana.

Palavras-chave: Privacidade. Interesse Público. Direitos Fundamentais.



ABSTRACT

Privacy is  a  fundamental  right  widely guaranteed in  most  of  the countries.  In Brazil,  it’s

guaranteed at the Federal Constitution of 1988 and in several other laws of the national legal

order according to their purposes. The Brazilian Judiciary has, over the years, faced a series of

issues  that  confront  the  right  to  privacy  with  the  public  interest.  The  last  one  can  be

considered as the right of the collectivity to have access to certain information that, at first,

would be only of someone’s particular interest. This conflict culminates in a collision among

fundamental rights of different species. The present monograph has the purpose of studying

the privacy’s protection in Brazil with bibliographic researches and the Judiciary’s actions in

practical cases (jurisprudence) involving the conflict  between the right to privacy and the

public interest. Although it's possible to observe the prevalence of the public over the private,

it's  necessary  to  pay  attention  to  a  proper  application  of  interpretation  techniques

(hermeneutics) by judges in judicial decisions when there is a collision among fundamental

rights as well as the best way to assure the principle of human dignity.

Keywords: Privacy. Public Interest. Fundamental Rights.
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1 INTRODUÇÃO

O direito à privacidade está, constantemente, sofrendo relativizações e violações

nas  mais  diversas  situações  do  dia  a  dia.  A violação  de  referido  direito,  garantido  pela

Constituição  Federal  Brasileira,  tem  ocorrido  com  maior  frequência  após  o  advento  da

Internet,  ferramenta que possibilitou uma maior  velocidade no fluxo de informações  pelo

mundo, assim como possibilitou o surgimento de diferentes ferramentas de interação social

entre as pessoas. Contudo, antes mesmo da Internet, não era raro acontecer casos em que a

privacidade  era desrespeitada,  fato que  causou inquietação nos  juristas  do mundo inteiro,

fazendo com que houvesse a urgente necessidade de se buscar meios de garantir a tutela deste

direito fundamental, tendo em vista sua grande importância para a manutenção da integridade

psíquica do ser humano.

Notadamente, o Direito e o Judiciário se deparam com uma série de situações em

que é possível visualizar um conflito entre o direito à privacidade de um indivíduo frente ao

interesse público, sendo este último visto aqui como um direito da coletividade a ter acesso a

determinadas informações que, em uma perspectiva ideal, não poderiam exorbitar da esfera

pessoal de alguém.

Diante  da  necessidade  de  enfrentar  o  mérito  nos  mais  diversificados  casos

concretos que são submetidos à apreciação do Judiciário, os magistrados precisam conciliar

regras e sopesar diferentes princípios na tentativa de se buscar a melhor resposta jurisdicional

para  determinado conflito.  Essa tarefa  não é  tão simples  na prática forense e  precisa  ser

dotada de caráter majoritariamente técnico. Nesse sentido, o que deve prevalecer, o direito

fundamental à privacidade ou o interesse público? Como enfrentar situações em que há a

colisão entre direitos fundamentais constitucionalmente protegidos?

É nesse contexto que interessante se faz a análise de como é possível conciliar a

esfera privada e a esfera pública. O método utilizado no presente trabalho consiste na pesquisa

bibliográfica e pesquisa jurisprudencial, consubstanciado na análise de conceitos, do conjunto

de  leis  que  trata  sobre  a  matéria  e  situações  enfrentadas  pelo  Judiciário  brasileiro,  com

enfoque  especial  nas  ferramentas  tecnológicas  de  interação  social  e  abordagem de  casos

emblemáticos, que obtiveram maior notoriedade nos meios de comunicação e constituíram

paradigmas importantes no amadurecimento da matéria na seara jurídica do país.
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2 CONTORNOS DO DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE

Ao  longo  do  tempo,  os  direitos  fundamentais  e  as  suas  violações  têm  sido

destaque em uma considerável quantidade de processos judiciais, estando associados a eles

calorosos debates sobre os limites de preservação destes direitos.  O direito à privacidade,

classificado  como  direito  fundamental  e  direito  da  personalidade,  foi  e  ainda  é  alvo  de

constantes  polêmicas.  Ante  a  atual  configuração  da  sociedade,  esse  direito  tem  sofrido

relativizações,  exigindo  posicionamentos  do  Estado  por  meio  da  atuação  jurisdicional.  A

necessidade  de  manifestação  do  Judiciário  tem  contribuído  significativamente  para  uma

melhor compreensão do direito  à  privacidade,  que nem sempre foi  de fácil  assimilação e

delimitação.

2.1 Conceitos e aspectos históricos

De forma simples, o termo privacidade pode ser entendido como sendo o direito

que  cada  indivíduo  possui  de  manter  sob  o  seu  controle  o  conjunto  de  informações

concernentes  à  sua  vida,  podendo  decidir  quando  e  onde  essas  informações  poderão  ser

colocadas em domínio público, assim como decidir quem poderá acessá-las e usá-las. Esse

conjunto  de  informações  é  composto,  principalmente,  por  elementos  subjetivos,  como  as

relações familiares e afetivas, os segredos, os pensamentos, os hábitos, etc.

O direito à privacidade tem proteção legal na grande maioria dos ordenamentos

jurídicos existentes no mundo. No Brasil, referido direito está consagrado no rol dos direitos

fundamentais da Constituição Federal de 1988, mais especificamente na parte que lista os

direitos e garantias individuais. Trata-se também de verdadeiro direito da personalidade, pois

é inerente à pessoa humana e possui caráter majoritariamente subjetivo, consagrado pelo art.

21 do Código Civil Brasileiro de 2002.

Com efeito,  Leonardi  (2011,  p.  45)  aduz que,  quando o assunto é  o direito  à

privacidade, é pertinente trazer à baila a origem desta palavra para uma melhor assimilação.

O  vernáculo  deriva  do  latim  privare,  com a  forma  adjetiva  privatus.  Com base  na  raiz

etimológica, o mais adequado seria o uso do termo privatividade, porém este vocábulo cedeu

espaço  para  a  palavra  privacidade,  que  é  mais  costumeiramente  utilizada  na  língua

portuguesa.

A delimitação do conceito de privacidade, todavia, foi objeto de diversas reflexões
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em âmbito  doutrinário  e  jurisprudencial  ao  longo dos  anos,  sendo até  hoje  permeado  de

dúvidas e debates. O conceito de privacidade está em constante transformação na medida em

que  acompanha  o  desenvolvimento  da  sociedade,  com  destaque  especial  para  o

desenvolvimento  das  ferramentas  tecnológicas,  que,  em  alguns  casos,  exigem  uma

relativização deste direito e necessitam de informações de cunho pessoal para o seu uso. 

Nesse sentido, o conceito de privacidade pode ter diferentes nuances, haja vista a

dinâmica  social  que  está  diretamente  ligada  ao  direito  analisado.  Com  base  em  tais

considerações  e  no  objeto  da  presente  pesquisa,  é  mais  adequado  considerar  o  termo

privacidade como gênero, sendo espécies a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem

das  pessoas.  Porém,  há  discussões  doutrinárias  a  respeito  da  consideração  destes  direitos

como sendo independentes, isto é, são considerados direitos diversos. Ferreira Filho (1997, p.

35), por exemplo, entende que há distinção entre intimidade e vida privada:

Os  conceitos  constitucionais  de  intimidade  e  vida  privada  apresentam  grande
interligação,  podendo porém ser  diferenciados  por  meio da  menor  amplitude  do
primeiro que se encontra no âmbito de incidência do segundo. Assim, o conceito de
intimidade relaciona-se às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana,
suas relações familiares e de amizade, enquanto o conceito de vida privada envolve
todos  os  relacionamentos  da  pessoa,  inclusive  os  objetivos,  tais  como  relações
comerciais, de trabalho, de estudo, etc.

O certo é que,  mesmo com diferentes entendimentos sobre o que vem a ser a

privacidade e distintas denominações de referido instituto em diferentes países, todos eles

convergem em um sentido comum. A referida acepção pode ser extraída da obra de Doneda

(2006, p. 101):

A privacy  norte-americana, o  droit au secret de la vie privée  ou simplesmente  la
protection de la vie privée na França; o diritto allá riservatezza (ou a segretezza) na
Itália (ou mesmo a privacy, termo usado no país); a reserva da intimidade da vida
privada  (Portugal);  o  Derecho  a  la  intimidad  na  Espanha;  a  noção  da  Die
Privatsphäre, que divide a autonomia individual e a vida social, presente na doutrina
da Alemanha; a integritet da Suécia, que compreende a noção pela qual as pessoas
têm direito de serem julgadas de acordo com um perfil  completo e fiel  de suas
personalidades; são algumas das designações utilizadas para se referir ao complexo
de interesses que remetem ao termo privacidade.

No  Brasil,  convém  destacar  que  a  Constituição  Federal  de  1988  não  trouxe

expressamente em seu texto o termo privacidade na parte dos direitos e garantias individuais,

o que reforça a ideia de que a privacidade pode ser entendida como um conjunto dos direitos à

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas. Nessa feita, aborda-se o conceito

de privacidade no seu sentido genérico e amplo, destacado por Silva (2010, p. 208):
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Toma-se, pois, a privacidade como "o conjunto de informação acerca do indivíduo
que ele pode decidir manter sob seu exclusivo controle, ou comunicar, decidindo a
quem, quando, onde e em que condições, sem a isso poder ser legalmente sujeito". A
esfera de inviolabilidade, assim, é ampla, "abrange o modo de vida doméstico, nas
relações  familiares  e  afetivas  em  geral,  fatos,  hábitos,  local,  nome,  imagem,
pensamentos, segredos, e, bem assim, as origens e planos futuros do indivíduo.”

Em contrapartida, destaca-se o que não está inserido na esfera do privado, sendo

questionável a tutela do direito à privacidade a partir do momento em que uma determinada

informação ou dado pessoal é exposto ao público pelo livre arbítrio do titular do direito, ou

seja, há uma renúncia. Acerca da esfera da publicidade, interessante é o conceito de Novelino

(2013, p. 437):

A  esfera da publicidade  compreende os  atos  praticados em local  público com o
desejo de torná-los públicos. Não basta apenas que o ato seja praticado em local não
reservado (elemento espacial), exige-se um  elemento volitivo interno:  a renúncia.
Esta pode ser  expressa (como a que ocorre nos programas televisivos de  reality
show) ou tácita (pessoas públicas em eventos públicos, como shows, comícios, noite
de autógrafos, entrega de prêmios e solenidades em geral), mas somente será válida
se  ocorrer  de  forma  casuística  e  temporária  (“não  exercício”).  A  esfera  da
publicidade  compreende,  ainda,  fatos  pertencentes  ao  domínio  público  ou
informações passíveis de serem obtidas licitamente.

Historicamente, um dos primeiros indícios do surgimento da necessidade de tutela

do direito à privacidade e o advento de um debate mais específico sobre o assunto surgiram

com o artigo The right to privacy de autoria dos norte-americanos Samuel D. Warren e Louis

D. Brandeis, publicado na Harvard Law Review no ano de 1890. Em referido artigo, Warren e

Brandeis abordam o chamado “direito de estar só”, que se traduz na ideia da necessidade de

respeito à preservação da privacidade do indivíduo, devendo esta ser inviolável. O artigo foi

escrito em virtude do surgimento das máquinas fotográficas portáteis à época e também teve

como ensejo, principalmente, as fofocas publicadas na imprensa de Boston acerca da vida

pessoal da esposa de Samuel D. Warren, mulher de prestígio na sociedade e filha de senador

da República naquele período, segundo relata Costa Júnior (1970, p. 09-10). Dessa forma, o

artigo foi publicado  visando interesses pessoais,  mas foi de fundamental importância para

uma  primeira  fomentação  do  debate  sobre  os  limites  da  inviolabilidade  do  direito  à

privacidade.

Com isso, nos primórdios do citado debate, os contornos do direito à privacidade,

de um modo ou de outro, sempre estiveram associados ao avanço da tecnologia. Os avanços

da  ciência  com  o  desenvolvimento  da  Internet  e  suas  ferramentas,  indubitavelmente,

facilitaram o fluxo de informações e proporcionaram uma série de facilidades na vida do ser

humano.  A própria  atividade  estatal  foi  muito  beneficiada  com referido  desenvolvimento
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tecnológico, aproximando o Estado dos particulares. Contudo, toda ação é passível de sofrer

uma reação, podendo vir acompanhada de consequências benéficas ou maléficas.

Nessa linha, interessantes são as palavras de Zanon (2013, p. 27):

A revolução  tecnológica  e  a  internet,  com  sua  estrutura  aberta,  facilitaram  e
disseminaram as  possibilidades  de formação de bancos  de dados  e de fluxos de
informações. Todo indivíduo, em suas mais diversas formas de atuação social, seja
como  contribuinte,  paciente,  empregado,  beneficiário  de  programas  sociais  ou
simples  consumidor,  tem  seus  dados  pessoais  coletados  e  processados
permanentemente. Vivemos uma massiva utilização de dados pessoais por entidades
governamentais e privadas, o que traz novos desafios para o direito à privacidade.
Mesmo os dados  aparentemente inócuos  podem ser  perigosos quando tratados e
cruzados com outros coletados das mais diversas fontes.

Logo, faz-se necessário um amadurecimento sobre como é possível conciliar o

uso saudável das ferramentas tecnológicas sem que ocorra uma invasão à esfera privada do

indivíduo, sendo importante delimitar os conceitos de esfera pública e esfera privada, ante a

própria dificuldade doutrinária de fixar um conceito único ao instituto da privacidade.

2.2 Esfera Pública versus Esfera Privada

As dificuldades em determinar o que vem a ser o conceito de privacidade tem raiz

na própria diferenciação entre o que vem a ser algo da esfera pública e o que vem a ser algo

que se encaixa na esfera privada. Essa delimitação nem sempre foi clara e remonta à época da

Grécia Antiga, período em que começaram a acontecer debates mais aprofundados sobre o

tema. A necessidade de estabelecer um conceito mais hermético para os termos “público” e

“privado” surgiu  do  forte  sentimento  político-social  característico  dos  povos gregos,  cujo

entendimento era o de que a organização político-social da sociedade deveria estar dissociada

da  organização  familiar  do  indivíduo.  Há  ainda  a  chamada  esfera  social,  que  seria  uma

espécie de interseção entre a esfera pública e a esfera privada, segundo Arendt (2007, p. 37):

A distinção  entre  uma  esfera  de  vida  privada  e  uma  esfera  de  vida  pública
corresponde  à  existência  das  esferas  da  família  e  da  política  como  entidades
diferentes e separadas, pelo menos desde o surgimento da antiga cidade-estado; mas
a ascendência da esfera social, que não era nem privada nem pública no sentido
estrito do termo, é um fenômeno relativamente novo, cuja origem coincidiu com o
surgimento da era moderna e que encontrou sua forma política no estado nacional.

Seguindo a mesma linha de raciocínio de Arendt, Ferraz Júnior (2003, p. 135)

busca  traçar  uma  diferenciação  entre  o  direito  público  e  o  direito  privado  com base  na

distinção  entre  a  esfera  pública  e  a  esfera  privada.  A esfera  pública  é  representada  pela
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sociedade, enquanto a esfera privada é representada pelo indivíduo. Cabe ao Estado buscar

uma conformação entre as duas esferas aqui citadas a fim de que se atinja o denominado

“estado social”. Apenas dessa forma é que se torna possível uma conciliação entre o público e

o privado, propiciando a convivência entre os indivíduos em sociedade. Com isso, o papel do

Estado,  consubstanciado  na  sua  atuação  jurisdicional,  é  de  fundamental  importância  na

tentativa  de  resguardar  o  direito  público  e  o  direito  privado,  efetivando  assim  o  Estado

Democrático de Direito:

Juridicamente,  o  Estado,  um verdadeiro  organismo (burocrático)  de funções,  um
ente abstrato,  produto do agir  político transformado em fazer,  guarda perante os
indivíduos uma relação de comando supremo: soberania. O direito, explicado pela
soberania, torna-se comando, relação de autoridade no sentido de poder. A distinção
entre o poder  soberano e sua esfera  e  o  poder dos indivíduos em suas  relações
marca, assim, a distinção entre a esfera pública e a privada e, por conseguinte, entre
direito público e privado.

Em qualquer abordagem acerca do direito à privacidade é indissociável, portanto,

a necessidade de fazer-se uma análise do binômio público/privado, tendo em vista o conteúdo

histórico  que  esta  relação  carrega.  O  direito  da  sociedade/coletividade  em  ter  acesso  a

determinadas informações pode ser vista como uma das vertentes da esfera pública existente

no presente tema, consistente no denominado interesse público.

O  interesse  público,  assim  como  o  direito  à  privacidade,  pode  ser  dividido

também em espécies. A acepção interesse público é gênero, podendo ser divido em interesse

coletivo, difuso, secundário e primário.

No presente estudo, interessa utilizar o conceito de interesse público primário, que

pode ser entendido como um desdobramento do princípio da soberania popular, de acordo

com Frota (2015, p. 49):

O interesse público primário transparece a formulação jurídica do “interesse social
(o interesse da sociedade ou da coletividade como um todo)”, sendo este, por sua
vez, lobrigado como voz da soberania popular. Cuida-se, portanto, da acepção pura
(e  de  maior  rigor  científico)  da  locução  interesse  público.  Trata-se  do  interesse
público  propriamente  dito  ou  seja,  o  interesse  do  todo  social,  da  comunidade
considerada por inteiro”, inserto – frisa-se - no ordenamento jurídico.

Ao longo dos anos, a dicotomia entre o direito à privacidade (direito individual) e

o interesse público (direito da coletividade) tem causado conflitos de diferentes naturezas no

âmbito jurídico, dificultando a atuação jurisdicional do Estado, haja vista que não constitui

tarefa fácil buscar uma aplicação do Direito que possa conciliar os dois lados. As dificuldades

de se buscar uma atuação jurisdicional em consonância com o direito individual e o direito da
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sociedade podem ser verificadas nas esferas constitucional, criminal, cível e, até mesmo, em

uma vertente mais sociológica ou psicológica.

2.3 Perspectivas sociológica e psicológica

Na esfera sociológica, por exemplo, interessantes são as colocações de Bauman

(2011, p. 31), que aborda em sua obra a necessidade da sociedade contemporânea em expor a

vida privada, nos levando a refletir até que ponto o direito à privacidade merece proteção a

partir do momento em que o titular deste direito “abdica” dele:

Numa surpreendente inversão dos hábitos dos nossos ancestrais perdemos de certa
forma boa parte da coragem, energia e vontade para persistir na defesa da “esfera do
privado”. Nos nossos dias,  não é tanto a possibilidade de traição ou violação da
privacidade  que  nos  assusta,  mas  seu  oposto:  fechar  todas  as  saídas  do  mundo
privado, fazer dele uma prisão, uma cela solitária ou uma masmorra do tipo em que
antigamente  desapareciam  as  pessoas  que  perdiam  as  boas  graças  do  soberano,
abandonadas no vácuo da despreocupação e do esquecimento públicos – o dono
desse “espaço privado” é condenado a sofrer para sempre as consequências de suas
ações. 
A falta de ouvintes ansiosos para arrancar à força nossos segredos – ou rasgá-los e
surrupiá-los  de  dentro  das  muralhas  da  privacidade,  para  exibi-los  publicamente
como propriedade  de  todos,  e  incentivar  as  pessoas  a  desejar  compartilhá-los  –
talvez seja o maior pesadelo para nossos contemporâneos. “Ser uma celebridade”
(quer dizer, estar constantemente exposto aos olhos do público, sem ter necessidade
nem direito ao sigilo privado) é hoje o modelo de sucesso mais difundido e mais
popular.

Antes mesmo de Bauman, sociólogo da contemporaneidade, a exposição da vida

privada na era da tecnologia já vinha sendo objeto de duras críticas, quando a Internet ainda

não era acessível e não estava largamente disseminada pelo mundo. O comportamento do ser

humano começava a sofrer transformações em meados da década de 1970, já anunciando a

possibilidade  do  aparecimento  de  distúrbios  psicológicos,  conforme  pode-se  constatar  no

seguinte trecho da obra de Costa Júnior (1970, p. 16):

É que a civilização da técnica,  identificando o homem com a sua função social,
transformando-o em insignificante peça da complexa engrenagem industrial,  nêle
inculca sentimentos de desvalorização. Êle se sente esmagado pelo anonimato, pela
diluição de sua individualidade nas grandes concentrações urbanas da era industrial
tecnológica, de sorte que a exposição de sua vida à curiosidade e contrôle alheios
resulta,  paradoxalmente,  na superação  de  sua  mediocridade:  ser  espionado é,  de
algum modo, ser importante. Êste sentimento a tal ponto foi difundido e prestigiado
pela filosofia tecnológica que, nos tempos vertentes,  a vida privada, a solidão, é
interpretada  como  um  prazer  vicioso,  índice  de  excentricidade,  sintoma  de
marginalização e mediocridade.
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Essa exposição da privacidade é diretamente influenciada também pela sociedade

de consumo e pelos meios de comunicação, que buscam mostrar qual padrão de vida é o ideal,

qual tipo de vida você deve levar para ser considerada uma pessoa “descolada” e interessante

aos olhos da sociedade. Todavia, há um interesse econômico por trás da propagação desse

estilo  de  vida.  Os  meios  de  comunicação  e  as  redes  sociais  são  mantidos  através  da

publicidade, condicionando os indivíduos ao consumo de determinado produto ou serviço em

troca de uma vida invejável, que certamente garantirá curtidas e um sentimento de aceitação

social. A viagem perfeita, a roupa que está na moda, o corpo escultural, dentre outros, são

alguns dos requisitos necessários para lhe garantir algumas curtidas nas redes sociais. Esse

mecanismo de “ganhar curtidas” não foi criado com a finalidade de ser uma mera ferramenta

de interação entre as pessoas, há um propósito por trás da opção “curtir”. 

A psicologia é capaz de explicar a atração que as redes sociais exercem sobre os

indivíduos, fazendo com que estes, em algumas situações, fujam do parâmetro saudável de

exposição da vida privada e negligenciem as políticas de privacidade oferecidas pelas próprias

redes sociais. Não é à toa que Mark Zuckerberg, um dos criadores do site Facebook, chegou a

cursar Psicologia pela Universidade de Harvard.

O sistema de curtidas pode ser explicado por meio do chamado condicionamento

operante, concebido por um psicólogo americano chamado Burrhus Frederic Skinner, no qual

a repetição ou não de uma ação está condicionada às repercussões ou consequências desta, ou

seja,  a  obtenção de um certo número de curtidas  em uma publicação na rede social  será

determinante para que você queira postar cada vez mais, pois as curtidas proporcionam um

sentimento agradável de aceitação.

Existe um experimento chamado “A caixa de Skinner” que ajuda na compreensão

do  fenômeno  denominado  condicionamento  operante.  Por  meio  do  referido  experimento,

Skinner buscou explicar o comportamento humano a partir de um estudo científico prático, se

distanciando um pouco dos conceitos subjetivos inerentes ao ramo da Psicologia, sendo por

este motivo considerado um dos maiores estudiosos do século XX na sua área.

Na “caixa de Skinner”, foi colocado um rato privado de alimento. Naturalmente, o

rato se comportava de diferentes formas dentro da caixa. Quando o animal se aproximava de

uma barrinha perto da parede da caixa, Skinner introduzia uma gota d’água através de um

mecanismo,  o que possibilitava que  o rato a  bebesse.  As próximas gotas  eram colocadas

quando o rato se aproximava um pouco mais da barra. As outras quando o rato encostava o

nariz na barra. Depois ele encostava as patas e assim em diante, até que o animal chegasse a

pressionar  a  barra  dezenas  de  vezes  até  saciar  completamente  sua  sede.  Através  do
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experimento, foi possível observar que os comportamentos do rato, que eram seguidos de um

estímulo  reforçador  (a  água),  aumentavam  de  frequência,  enquanto  outros  diminuíam.

A partir  da observação do comportamento do animal,  Skinner  passou a modelar  diversos

padrões comportamentais em diferentes espécies. (EPAMINONDAS, 2008, online)

O comportamento humano segue a mesma lógica, podendo ser moldado após a

observação  das  consequências  de  uma  ação  (curtidas),  tendo  em  vista  a  necessidade  de

aceitação social inerente à natureza humana, como já ressaltado anteriormente.

A tutela jurídica da privacidade também possui estrita relação com a manutenção

de uma adequada integridade psíquica do indivíduo. Esse é o entendimento de Bittar (1999

apud ZANON, 2013, p. 39), que menciona o direito à intimidade, que, por sua vez, é um dos

desdobramentos do direito à privacidade em seu sentido amplo, conforme destacado no início

do presente estudo: 

De grande relevo no contexto psíquico da pessoa é o direito à intimidade, que se
destina a resguardar a privacidade em seus múltiplos aspectos: pessoais, familiares e
negociais. (…) Situando-o dessa forma, entre os direitos de cunho psíquico, nele
divisamos a proteção da privacidade, na exata medida da elisão de qualquer atentado
a aspectos particulares ou íntimos da vida da pessoa, em sua consciência, ou em seu
circuito próprio, compreendendo-se o seu lar, a sua família e a sua correspondência.

Em virtude de uma recorrente violação do direito  à privacidade e os variados

danos  causados  na  vida  das  pessoas,  necessária  se  fez,  ao  longo do tempo,  a  criação de

institutos  jurídicos  que  pudessem propiciar  uma forma de  punir  condutas  que  atentassem

contra a privacidade, na medida em os danos provocados podem ser de difícil reparação à

integridade psíquica do indivíduo.

2.4 A tutela do direito fundamental à privacidade na legislação internacional e legislação
pátria

Inicialmente, em nível internacional, o direito à privacidade tem menção expressa

em  quatro  dos  mais  importantes  instrumentos  normativos  internacionais,  quais  sejam:  a

Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  do  Homem,  a  Declaração  Universal  dos

Direitos  Humanos,  o  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Civis  e  Políticos  e  a  Convenção

Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). O Brasil é signatário dos

instrumentos citados, tendo eles influenciado diretamente na configuração da legislação pátria

que hoje trata sobre o direito à privacidade.
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A Declaração  Americana  dos  Direitos  e  Deveres  do  Homem  foi  o  diploma

internacional  a garantir  proteção à privacidade no seu art.  5º:  “Toda pessoa tem direito à

proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular

e familiar.”

Na  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  a  tutela  da  privacidade  vem

expressa em seu art. 12: “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua

família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação.

Contra tais intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à proteção da lei.”

O  Pacto  Internacional  sobre  Direitos  Civis  e  Políticos  menciona  o  direito  à

privacidade no seu art. 17: “1. Ninguém poderá ser objeto de ingerências arbitrárias ou ilegais

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

ofensas ilegais às suas honra e reputação. 2. Toda pessoa terá direito à proteção da lei contra

essas ingerências ou ofensas.”

Por fim, na Convenção Americana de Direitos Humanos, a vida privada faz-se

presente no art. 11: “1. Toda pessoa tem direito ao respeito da sua honra e ao reconhecimento

de sua dignidade.  2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua

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

ilegais à sua honra ou reputação. 3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei  contra tais

ingerências ou tais ofensas.”

Vislumbra-se que há uma preocupação em proteger o indivíduo das ingerências ou

ofensas do próprio Estado, assim como da sociedade em geral. A partir daí, imprescindível é a

existência  de  leis  nacionais  nos  países  signatários  que  possam  efetivar  a  proteção  da

privacidade  em  suas  diferentes  facetas,  tendo  em  vista  a  obediência  a  tais  instrumentos

internacionais.

2.4.1 Constituição Federal e Códigos

Como já mencionado, a privacidade consta no rol de direitos fundamentais da

Constituição Federal Brasileira de 1988, no seu art. 5º, inciso X. Os incisos XI e XII, que

tratam da inviolabilidade da casa e  da inviolabilidade do sigilo  da correspondência e  das

comunicações  telefônicas,  respectivamente,  podem  ser  considerados  uma  ramificação  da

proteção da vida privada,  estando portanto englobados também na proteção constitucional

conferida ao direito à privacidade. Vejamos:
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Art.  5º  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos
seguintes:
[...]
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;
XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de
dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas
hipóteses e na forma que a lei  estabelecer  para fins de  investigação criminal  ou
instrução processual penal.

Além  de  estar  presente  na  Carta  Maior,  a  tutela  do  direito  fundamental  à

privacidade também foi garantida nos códigos civil, penal e tributário, por exemplo.

No Código Civil,  há menção expressa à tutela da vida privada,  assim como à

`proteção da imagem da pessoa nos arts. 20 e 21:

Art.  20.  Salvo se  autorizadas,  ou se necessárias  à  administração  da justiça ou à
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou
a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser
proibidas,  a  seu requerimento e  sem prejuízo  da indenização  que couber,  se lhe
atingirem a  honra,  a  boa fama ou a  respeitabilidade,  ou se se  destinarem a  fins
comerciais.
Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para
requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do
interessado, adotará as providências necessárias  para impedir  ou fazer  cessar  ato
contrário a esta norma.

Nó Código Penal Brasileiro, temos quatro tipos penais principais que visam coibir

condutas que violem o direito à privacidade. São eles a divulgação de segredo (art. 153), a

violação de segredo funcional (art.  154), invasão de dispositivo informático (art.  154-A) e

violação de sigilo funcional (art. 325). Vejamos in verbis:

Art. 153 - Divulgar alguém, sem justa causa, conteúdo de documento particular ou
de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor, e cuja divulgação
possa produzir dano a outrem:
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa
Art. 154 - Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em razão de
função,  ministério,  ofício  ou  profissão,  e  cuja  revelação  possa  produzir  dano  a
outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação.
Art.  154-A.  Invadir  dispositivo  informático  alheio,  conectado  ou  não  à  rede  de
computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim
de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou
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tácita  do  titular  do  dispositivo  ou  instalar  vulnerabilidades  para  obter  vantagem
ilícita: 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. 
§  1o Na mesma pena incorre  quem produz,  oferece,  distribui,  vende ou  difunde
dispositivo  ou  programa  de  computador  com o  intuito  de  permitir  a  prática  da
conduta definida no caput.
§  2o Aumenta-se  a  pena  de um sexto a um terço se da  invasão resulta  prejuízo
econômico.
§ 3o Se da invasão resultar a  obtenção de conteúdo de comunicações eletrônicas
privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas, assim definidas
em lei, ou o controle remoto não autorizado do dispositivo invadido:
Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui
crime mais grave.
§  4o Na  hipótese  do  §  3o,  aumenta-se  a  pena  de  um  a  dois  terços  se  houver
divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a qualquer título, dos dados
ou informações obtidos.
§ 5o Aumenta-se a pena de um terço à metade se o crime for praticado contra:
I - Presidente da República, governadores e prefeitos;
II - Presidente do Supremo Tribunal Federal; 
III  -  Presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  do  Senado  Federal,  de  Assembleia
Legislativa  de Estado,  da Câmara  Legislativa do Distrito  Federal  ou de  Câmara
Municipal; ou
IV - dirigente máximo da administração direta e indireta federal, estadual, municipal
ou do Distrito Federal.
[...]
Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer
em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime
mais grave.

Aqui é importante destacar que o art. 154-A do Código Penal, que tipifica o crime

de  invasão  de  dispositivo  informático,  foi  incluído  pela  Lei  nº  12.737/2012,  também

conhecida  popularmente  como  “Lei  Carolina  Dieckmann”.  Referida  lei  surgiu  ante  a

necessidade de punir crimes cibernéticos que violavam a privacidade dos indivíduos, sendo

fruto, portanto, de uma nova realidade que surgiu com o desenvolvimento da tecnologia e

suas diversas  ferramentas.  A lei  foi  apelidada com o nome da famosa atriz  brasileira  em

virtude da violação da privacidade desta em 2012, quando algumas de suas imagens íntimas

foram publicadas  nas  redes  sociais  em virtude  da  invasão  de  seu  e-mail  pessoal  por  um

hacker, que tentou extorquir a atriz em troca da não publicação das imagens.

Por fim, o Código Tributário Nacional traz a proteção do sigilo fiscal, que está

também relacionado à tutela do direito à privacidade. É importante frisar que há exceções às

vedações dispostas na própria lei, conforme redação do art. 198:

Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação,
por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão
do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros
e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades. 
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§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os
seguintes:
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;

II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública,
desde que seja  comprovada a  instauração regular  de  processo  administrativo,  no
órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que
se refere a informação, por prática de infração administrativa.

§ 2o O intercâmbio de informação sigilosa, no âmbito da Administração Pública, será
realizado  mediante  processo  regularmente  instaurado,  e  a  entrega  será  feita
pessoalmente à autoridade solicitante, mediante recibo, que formalize a transferência
e assegure a preservação do sigilo.

§ 3o Não é vedada a divulgação de informações relativas a:

I – representações fiscais para fins penais;

II – inscrições na Dívida Ativa da Fazenda Pública;

III – parcelamento ou moratória.

Em relação ao Código Tributário Nacional, é possível perceber que o destinatário

da lei é o próprio Estado, que, na sua função arrecadatória e fiscal, também pode cometer

abusos ao utilizar dados particulares dos contribuintes de forma irresponsável.

2.4.2 Leis Especiais

No atual ordenamento jurídico brasileiro,  existem leis  especiais  que buscaram,

dentro da finalidade para a qual foram criadas, tutelar o direito à privacidade. Condeixa (2014,

online), destaca duas leis que merecem maior atenção, dada a sua importância no cotidiano

jurídico. Por esta razão, elas serão abordadas aqui. Todavia, a tutela do direito à privacidade

no âmbito das leis especiais não se esgota nelas, existem outros atos normativos que também

trazem em seu bojo, direta ou indiretamente, uma preocupação em resguardar a vida privada

dos indivíduos ou da sociedade como um todo. As leis acima referidas são: a Lei de Acesso à

Informação (Lei nº 12.527/2011) e o Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

2.4.2.1 Lei de Acesso à Informação

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) surgiu, principalmente, como

obediência ao princípio da publicidade na Administração Pública previsto na Constituição

Federal, haja vista que constitui direito dos cidadãos ter acesso a determinadas informações

inerentes à atuação dos órgãos públicos da Administração Direta, Administração Indireta e

demais entidades de algum modo ligadas às pessoas jurídicas de direito público. Muito mais



23

do que um direito dos cidadãos, a divulgação de informações de interesse público constitui

também um dever da Administração Pública quando esta, nos termos da lei,  deve conferir

transparência  aos  atos  de  gestão  praticados,  às  receitas  e  despesas  públicas.  Buscou-se

garantir a “cultura de acesso” em detrimento da “cultura de segredo”, que prevaleceu por

muito tempo no âmbito da Administração Pública, de acordo com material elaborado pela

então Controladoria Geral da União (CGU):

A implementação de um sistema de acesso à informação tem como um de seus
principais  desafios  vencer  a  cultura  de  segredo  que,  muitas  vezes,  prevalece  na
gestão pública. A disponibilização de informações ao cidadão exige uma cultura de
abertura e o servidor tem um papel fundamental para a mudança cultural, pois lida
cotidianamente com a informação pública,  de sua produção a seu arquivamento.
(BRASIL, 2011, p. 13)

A existência  de  uma  “cultura  de  acesso”  em  detrimento  de  uma  “cultura  de

segredo” está intimamente interligada com a concretização do próprio princípio democrático,

que pode ser encarado como uma das bases da Lei de Acesso à Informação. O povo deve ter

conhecimento e acompanhar de perto a atuação dos governantes:

Paralelamente, e como reflexo da maior participação dos cidadãos na formação da
vontade política governamental, dá-se o processo de publicização do poder. Agora, o
que é público (não privado) deve ser exercido no meio do público (não secreto). O
controle do poder, regra paradigmática das modernas Democracias representativas,
somente pode ter lugar quando os cidadãos têm acesso às práticas governamentais.
Assim, o acesso do grande público ao conhecimento das ações do governo constitui-
se  em  pilar  fundamental  para  a  estruturação  de  um  regime  democrático.
(CADEMARTORI; CADEMARTORI, 2011, p. 339)

Em seu art.  31,  a  lei  traz  a  proteção  às  informações  pessoais.  O conceito  de

“informação pessoal” também vem delimitado na própria Lei de Acesso à Informação no seu

art. 4º, inciso IV. Vejamos o que dizem esses dispositivos em sua literalidade:

Art. 4o Para os efeitos desta Lei, considera-se:
[...]

IV  -  informação  pessoal:  aquela  relacionada  à  pessoa  natural  identificada  ou
identificável;
[...]
Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente
e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como
às liberdades e garantias individuais.
§ 1o  As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida
privada, honra e imagem:
I - terão seu acesso restrito,  independentemente de classificação de sigilo e pelo
prazo  máximo  de  100  (cem)  anos  a  contar  da  sua  data  de  produção  a  agentes
públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e



24

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão
legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.
§  2o  Aquele  que  obtiver  acesso  às  informações  de  que  trata  este  artigo  será
responsabilizado por seu uso indevido.
§  3o O  consentimento  referido  no  inciso  II  do  §1º  não  será  exigido  quando  as
informações forem necessárias:
I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente
incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;
II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público
ou  geral,  previstos  em  lei,  sendo  vedada  a  identificação  da  pessoa  a  que  as
informações se referirem;
III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.
§ 4o A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de
pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de
irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em
ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.
§ 5o Regulamento disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação
pessoal.

A Lei de Acesso à Informação foi apoiada pela população em geral, pois garantiu

o direito de acompanhar com maior exatidão como estava sendo gerido os recursos públicos.

Uma  outra  parcela  da  população,  formada  principalmente  pelos  servidores  públicos,  não

recepcionou a lei de bom grado, haja vista que ela garante que a remuneração dos agentes

públicos seja divulgada, sendo alegado que estava ocorrendo uma grave violação do direito à

privacidade. Diante do impasse causado pelas divergências que surgiram acerca da matéria,

mais  uma vez  coube ao  Poder  Judiciário,  na  figura  do  Supremo Tribunal  Federal,  tentar

dirimir e pacificar o conflito, como será visto mais a frente.

2.4.2.2 Marco Civil da Internet

O  Marco  Civil  da  Internet  (Lei  nº  12.965/2014)  poderia  ser  considerado  um

grande avanço em termos de legislação no Brasil. O número alto de crimes cibernéticos que

violavam diretamente o direito à privacidade,  ante a característica da Internet de ser uma

“terra sem lei”, foi fator determinante para que houvesse uma regulação do uso da Internet no

país. Era urgente a necessidade de se criar uma lei capaz de regular os direitos e os deveres

dos usuários e provedores de Internet. Essa urgência se tornou ainda mais perceptível após

práticas  de espionagem dos Estados Unidos contra  o Governo Brasileiro através da NSA

(National  Security  Agency)  em  meados  de  2013,  sendo  considerado  verdadeiro  atentado

contra a soberania do Brasil.  Referido episódio,  inclusive,  chegou a fragilizar  as relações

diplomáticas com os norte-americanos.
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Essa visão de que era urgente a criação de uma lei que pudesse regulamentar o uso

da Internet no país sofreu resistências por parte de alguns grupos, pois acreditava-se que o

Brasil já possuía, no seu ordenamento jurídico, dispositivos legais suficientes que garantiam a

punição de condutas decorrentes do mal uso da Internet. Ademais, alegava-se que a Internet

possui caráter internacional e o ciberespaço deve ser pautado pela independência. Sobre o

tema, Lemos (2005, p. 95) fala que:

No  Brasil,  essa  corrente  de  pensamento  de  que  a  internet  não  podia  ser
regulamentada  contribuiu  para  um  atraso  significativo  na  percepção  de  que  a
tecnologia digital  conjugada com a internet  demanda uma intervenção normativa
imediata, para a composição dos interesses de usuários, detentores da propriedade
intelectual  e provedores de serviços e infra-estrutura.  Essa intervenção normativa
faz-se  necessária  principalmente  como  forma  de  estabelecer  com  clareza  a
distribuição de responsabilidades e riscos inerentes à internet, possibilitando assim o
dimensionamento  de  investimentos,  incentivando  autores  e  criadores  ao  mesmo
tempo em que garante a sociedade em geral o acesso à informação ao menor custo.

A Lei  nº  12.965/2014  é  pautada  em  três  princípios:  liberdade  de  expressão,

privacidade e neutralidade da rede, previstos no seu art. 3º, incisos I, II e III. Além desses

princípios, merece destaque também o art. 7º, que expõe a atual importância da Internet no

exercício da cidadania:

Art. 3o A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:
I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento,
nos termos da Constituição Federal;

II - proteção da privacidade;

III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 
[...]
Art. 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são
assegurados os seguintes direitos: 
I – inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo
dano material ou moral decorrente de sua violação; 
II – inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por
ordem judicial, na forma da lei;
III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por
ordem judicial; 
[…]

Mesmo diante da inovação em termos de tutela do direito à privacidade, muitas

críticas surgiram sobre a nova lei à época. Na verdade, a lei já entrou em vigor “obsoleta”,

tendo em vista que a velocidade do desenvolvimento de ferramentas tecnológicas no âmbito

da Internet é muito rápida, deixando a lei de tratar de novas realidades emergentes. Podem-se

citar como exemplos o aumento do comércio eletrônico e da comunicação digital por meio de

aplicativos de troca de mensagens. 
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No sentido oposto,  há entendimentos  de que o Marco Civil  da Internet  tem a

função de estabelecer obrigações civis  e disseminar o uso consciente da Internet antes de

partir para a criminalização de condutas criminosas:

O Marco Civil da Internet, em seu caráter regulamentador e instrutivo, coloca o fator
humano como ponto chave da segurança da informação. Investir somente em alta
tecnologia  e  ignorar  o  fator  humano  pode  expor,  por  exemplo,  informações
importantes e confidenciais. A existência de um projeto de lei com bases nos direitos
fundamentais, na segurança da Internet e na educação facilita o desenvolvimento de
futuros  projetos  para  formação  de  usuários  mais  conscientes  de  seus  direitos  e
deveres.

O foco nos direitos fundamentais, instrução e definição de obrigações civis quanto à
utilização  da  Internet  em detrimento  da  direta  abordagem criminal  das  posturas
adotadas no ciberespaço constitui um dos pontos altos do Marco Civil da Internet.
Não é  coerente definir  penalidades  sem antes  abordar obrigações civis  quanto a
postura  no  ciberespaço,  ou  seja,  sem antes  educar  os  usuários  e  estabelecer  um
regulamento. O Direito Penal, como ultima ratio, somente pode ser invocado após
todos os outros ramos do direito terem falhado na tentativa de regular determinada
conduta. (ARAÚJO, 2012, online)

Diante da constante transformação social e das novidades em termos tecnológicos,

várias questões chegaram ao Judiciário, sendo um verdadeiro desafio garantir uma adequada

tutela do direito fundamental à privacidade, como analisado a seguir a partir do estudo de

casos concretos.
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3  A  TUTELA  DO  DIREITO  FUNDAMENTAL  À  PRIVACIDADE  NA
JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA

A privacidade e o interesse público estão constantemente sendo confrontados nas

mais diferentes situações jurídicas. No Brasil, os Tribunais Superiores enfrentaram questões

atinentes à matéria, que não envolvem apenas o direito privado, como se pode pensar em um

primeiro momento, mas também envolve assuntos inerentes à seara do direito público. Na

verdade,  a  tutela  jurídica  do  direito  à  privacidade  é  um  tema  caracterizado  pela

interdisciplinariedade, como em quase todos os temas do Direito.

Dentre os casos enfrentados pelo Judiciário Brasileiro, tem-se: o conflito entre a

efetivação da Lei de Acesso à Informação e a não divulgação dos vencimentos dos servidores

públicos;  a  existência  ou  não  de  privacidade  em  espaços  públicos;  e  a  publicação  de

biografias não autorizadas.

3.1 A Lei de Acesso à Informação e a divulgação dos vencimentos dos servidores públicos

A Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) é uma norma existente no

Direito Brasileiro que buscou tutelar diretamente o direito à privacidade a partir da proteção

das informações pessoais dos indivíduos. Esse ato normativo também foi um grande avanço

no que diz respeito à concretização do princípio da publicidade da Administração Pública,

conferindo maior transparência na gestão dos recursos públicos, haja vista que os cidadãos

poderiam acompanhar a gestão das receitas e das despesas públicas pelos governantes.

Em atendimento às diretrizes da Lei de Acesso à Informação, os Municípios, os

Estados  e  a  União  mantêm sítios  eletrônicos  nos  quais  é  possível  acompanhar  em quais

segmentos  estão  sendo  aplicados  os  recursos  públicos,  o  que  inclui  os  vencimentos  dos

servidores.  A divulgação  destas  informações  foi  motivo  de  revolta  para  muitos  agentes

públicos, que alegavam grave violação ao direito à privacidade e ao princípio da dignidade da

pessoa humana. Por outro lado, escancarou uma série de irregularidades no pagamento dos

vencimentos dos servidores,  que estavam percebendo valores indevidos e muito acima do

permitido pelo teto constitucional, revelando a realidade imoral e injustificável dos “super

salários” nos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Como já era esperado, o Judiciário recebeu uma enxurrada de ações de servidores

públicos  que  pleiteavam  a  não  divulgação  de  seus  vencimentos,  sendo  concedidas,  em
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diferentes  lugares  do  país,  liminares  que  garantiram  a  não  divulgação  dos  vencimentos

vinculados  aos  respectivos  nomes  dos  beneficiários.  A clara  controvérsia  na  matéria  não

poderia, obviamente, deixar de chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF), sendo o presente

caso um exemplo do conflito entre o direito individual à privacidade (não divulgação dos

vencimentos  dos  servidores  públicos)  e  o  direito  da  coletividade/interesse  público  em ter

acesso à informação (concretização do princípio da publicidade na Administração Pública).

A Corte  se  pronunciou  sobre  a  matéria  em duas  principais  oportunidades:  no

Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 3.902/SP e no Recurso Extraordinário com

Agravo 652.777/SP. No último, a questão foi efetivamente pacificada de acordo com voto

proferido pelo Ministro Teori Zavascki, tendo como base voto proferido pelo Ministro Ayres

Britto no Agravo Regimental acima mencionado. A justificativa foi  de que é imperiosa a

divulgação da remuneração bruta, cargos e funções titularizados pelos servidores públicos,

assim como os órgãos de lotação destes, por tratarem-se de informações de interesse público,

não cabendo no caso a manutenção de sigilo, haja vista que não há atentado à segurança do

Estado  ou  da  sociedade  que  possam justificar  a  não  divulgação  de  dados  referentes  aos

vencimentos. Não cabe falar sobre direito à intimidade ou à vida privada, sendo a divulgação

destas informações um ônus inerente ao exercício de uma função pública.  O princípio da

publicidade administrativa deve prevalecer  em detrimento do direito  à  privacidade de um

grupo de indivíduos.

Em  síntese,  é  plenamente  constitucional  a  publicação,  em  sítios  eletrônicos

mantidos pela Administração Pública, os nomes dos servidores e os valores correspondentes

aos seus vencimentos brutos e outras vantagens pecuniárias, inclusive não há a incidência de

dano moral indenizável. Contudo, é importante frisar que parcelas de cunho pessoal, como

pensão  alimentícia,  plano  médico  etc.,  não  podem  ser  divulgadas,  sob  pena  de

inconstitucionalidade fundamentada no direito à intimidade. Abaixo seguem as ementas dos

julgados aqui citados:

SUSPENSÃO  DE  SEGURANÇA.  ACÓRDÃOS  QUE  IMPEDIAM  A
DIVULGAÇÃO,  EM  SÍTIO  ELETRÔNICO  OFICIAL,  DE  INFORMAÇÕES
FUNCIONAIS  DE  SERVIDORES  PÚBLICOS,  INCLUSIVE  A  RESPECTIVA
REMUNERAÇÃO.  DEFERIMENTO  DA  MEDIDA  DE  SUSPENSÃO  PELO
PRESIDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE
NORMAS  CONSTITUCIONAIS.  DIREITO  À  INFORMAÇÃO  DE  ATOS
ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E
ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA.
NÃO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E
SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVOS DESPROVIDOS. 1. Caso
em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1ª parte do inciso
XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por eles
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titularizados,  órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de
interesse coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem que a
intimidade  deles,  vida  privada  e  segurança  pessoal  e  familiar  se  encaixem  nas
exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso
XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão em jogo nem a segurança do Estado
nem do conjunto da sociedade. 2. Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida
privada,  pois  os  dados  objeto  da  divulgação  em causa  dizem respeito  a  agentes
públicos  enquanto  agentes  públicos  mesmo;  ou,  na  linguagem  da  própria
Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” (§6º do art. 37). E quanto à
segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro
que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos
dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a
proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No
mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um
Estado  republicano.  3.  A prevalência  do  princípio  da  publicidade  administrativa
outra coisa não é senão um dos mais altaneiros modos de concretizar a República
enquanto forma de governo. Se, por um lado, há um necessário modo republicano de
administrar o Estado brasileiro, de outra parte é a cidadania mesma que tem o direito
de ver o seu Estado republicanamente administrado. O “como” se administra a coisa
pública a preponderar sobre o “quem” administra – falaria Norberto Bobbio -, e o
fato é que esse modo público de gerir a máquina estatal é elemento conceitual da
nossa  República.  O  olho  e  a  pálpebra  da  nossa  fisionomia  constitucional
republicana. 4. A negativa de prevalência do princípio da publicidade administrativa
implicaria,  no  caso,  inadmissível  situação  de  grave  lesão  à  ordem  pública.  5.
Agravos  Regimentais  desprovidos.
(STF, SS 3902 AgR-segundo, Relator(a):  Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno,
julgado  em  09/06/2011,  DJe-189  DIVULG  30-09-2011  PUBLIC  03-10-2011
EMENT VOL-02599-01 PP-00055 RTJ VOL-00220-01 PP-00149)

Em idêntico sentido:

CONSTITUCIONAL.  PUBLICAÇÃO,  EM  SÍTIO  ELETRÔNICO  MANTIDO
PELO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, DO NOME DE SEUS SERVIDORES E DO
VALOR DOS CORRESPONDENTES VENCIMENTOS.  LEGITIMIDADE.  1.  É
legítima  a  publicação,  inclusive  em sítio  eletrônico  mantido  pela  Administração
Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos
e vantagens pecuniárias. 2. Recurso extraordinário conhecido e provido.
(STF, ARE 652777, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado
em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-128 DIVULG 30-06-2015 PUBLIC 01-07-2015) 

Sobre  o  assunto,  é  importante  ainda  mencionar  que,  no  âmbito  do  Poder

Executivo,  foi  editado o Decreto nº  7.724/2012,  cuja  finalidade foi  regulamentar  a  lei  de

Acesso à Informação, onde consta a previsão de quais parcelas devem ser divulgadas pelos

ocupantes de cargos públicos no art. 7º, § 3o, inciso VI:

Art. 7º É dever dos órgãos e entidades promover, independente de requerimento, a
divulgação em seus sítios na Internet de informações de interesse coletivo ou geral
por eles produzidas ou custodiadas, observado o disposto nos arts. 7º e 8o da Lei nº
12.527, de 2011. 
[...]
§ 3o Deverão ser divulgadas, na seção específica de que trata o § 1o, informações
sobre: 
[...]
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VI -  remuneração e subsídio recebidos por ocupante de cargo,  posto,  graduação,
função e emprego público, incluindo auxílios, ajudas de custo,  jetons e quaisquer
outras  vantagens  pecuniárias,  bem  como  proventos  de  aposentadoria  e  pensões
daqueles  que  estiverem  na  ativa,  de  maneira  individualizada,  conforme  ato  do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
[...]

Mesmo com a existência de uma lei que garante a divulgação da remuneração dos

servidores e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, ainda

existem setores  da Administração Pública  que,  de  forma voluntária,  não se  submetem às

diretrizes  da  Lei  de  Acesso  à  Informação,  deixando de  divulgar  informações  importantes

acerca  da  aplicação  dos  recursos  públicos,  o  que  constitui,  lamentavelmente,  mais  um

verdadeiro obstáculo na fiscalização da Administração Pública pelos cidadãos.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) também traz

em  seu  bojo  a  ideia  de  uma  gestão  fiscal  planejada  e  baseada  na  transparência,  mais

especificamente  em  seu  art.  1º,  §  1º.  Em  seu  art.  48,  com  a  redação  dada  pela  Lei

Complementar nº 131/2009 e pela Lei Complementar nº 156/2016, são estabelecidas regras

para  a  transparência  da  gestão  fiscal,  com  previsão  inclusive  da  necessária  participação

popular, realização de audiências públicas e ampla divulgação da execução orçamentária e

financeira à sociedade:

Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para
a responsabilidade na gestão fiscal,  com amparo no  Capítulo II  do Título VI da
Constituição.
§ 1o A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente,
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das
contas públicas,  mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e
despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita,
geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada
e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão
de garantia e inscrição em Restos a Pagar.

[…]

Art.  48.  São instrumentos de transparência da gestão fiscal,  aos  quais será dada
ampla  divulgação,  inclusive  em meios  eletrônicos  de  acesso  público:  os  planos,
orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as prestações de contas e o respectivo
parecer prévio; o Relatório Resumido da Execução Orçamentária e o Relatório de
Gestão Fiscal; e as versões simplificadas desses documentos.

§ 1o A transparência será assegurada também mediante:

I – incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os
processos de elaboração e discussão dos planos,  lei de diretrizes orçamentárias e
orçamentos;

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em
meios eletrônicos de acesso público; e

III – adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda
a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao
disposto no art. 48-A.
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§ 2º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão suas
informações  e  dados  contábeis,  orçamentários  e  fiscais  conforme  periodicidade,
formato e sistema estabelecidos pelo órgão central  de contabilidade da União, os
quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso público.

Sobre a transparência na Administração Pública, Pires (2011, p. 72) aduz que esta

não tem a função apenas  de demonstrar  à população a gerência  dos recursos públicos de

forma fria a partir de números, mas também deve ter como finalidade a construção de uma

relação de confiança entre os gestores públicos e a sociedade. Esta relação deve ser sustentada

pelo  pilar  da  boa-fé.  O sentimento  de  pertencimento  à  cidadania  e  cultivo  do  civismo e

humanismo têm origem no nascimento de uma relação pautada na confiança. A autora ainda

afirma que “um  cosiddetto sistema de transparência de uma missão excelsa é, em verdade,

uma função de pedagogia cultural, de formação humana e cultivo do espírito político, mesmo

naquelas  almas mais  rústicas  e  avessas  à  civilização.  Um professar  constante  da verdade

republicana.”

Em uma vertente oposta, com o aprimoramento da Informática e a sua utilização

na Administração Pública na divulgação de dados pessoais, Silva (2013, p. 211-212) pondera

que:

O intenso desenvolvimento de complexa rede de fichários eletrônicos, especialmente
sobre dados pessoais, constitui poderosa ameaça à privacidade das pessoas. O amplo
sistema de informações computadorizadas gera um processo de esquadrinhamento
das pessoas, que ficam com sua individualidade inteiramente devassada. O perigo é
tão maior quanto mais a utilização da informática facilita a interconexão de fichários
com a possibilidade de formar grandes bancos de dados que desvendem a vida dos
indivíduos, sem sua autorização e até sem seu conhecimento.

O assunto aqui em tela está também diretamente relacionado com outro princípio

da Administração Pública de grande importância nas relações jurídicas que envolvem matérias

pertencentes  à  seara  do  Direito  Administrativo,  qual  seja  o  princípio  da  supremacia  do

interesse público. Referido princípio não está expresso na Constituição Federal, contudo tem

sido  reconhecido  largamente  pela  doutrina  e  pela  jurisprudência.  Ademais,  vem  sendo

utilizado  como  justificativa  para  dirimir  conflitos  entre  direitos  individuais  e  direitos  da

coletividade.  As  palavras  de  Carvalho  Filho  (2014,  p.  34) nos  permite  compreender  a

importância  do  princípio  da  supremacia  do  interesse  público  no  campo  do  Direito

Administrativo, mais propriamente na dissolução de divergências práticas:

As  atividades  administrativas  são  desenvolvidas  pelo  Estado  para  benefício  da
coletividade. Mesmo quando age em vista de algum interesse estatal imediato, o fim
último de sua atuação deve ser voltado para o interesse público. E se, como visto,
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não  estiver  presente  esse  objetivo,  a  atuação  estará  inquinada  de  desvio  de
finalidade.
Desse modo, não é o indivíduo em si o destinatário da atividade administrativa, mas
sim o grupo social num todo. Saindo da era do individualismo exacerbado, o Estado
passou  a  caracterizar-se  como  o  Welfare  State (Estado/bem-estar),  dedicado  a
atender  ao  interesse  público.  Logicamente,  as  relações  sociais  vão  ensejar,  em
determinados momentos, um conflito entre o interesse público e o interesse privado,
mas, ocorrendo esse conflito, há de prevalecer o interesse público.
Trata-se, de fato, do primado do interesse público. O indivíduo tem que ser visto
como  integrante  da  sociedade,  não  podendo  os  seus  direitos,  em  regra,  ser
equiparados aos direitos sociais. Vemos a aplicação do princípio da supremacia do
interesse  público,  por  exemplo,  na  desapropriação,  em  que  o  interesse  público
suplanta o do proprietário; ou no poder de polícia do Estado, por força do qual se
estabelecem algumas restrições às atividades individuais.

Embora  possua  um  caráter  quase  que  absoluto  no  âmbito  do  Direito

Administrativo,  no  ponto  de  vista  da  doutrina  majoritária,  alguns  segmentos  da  doutrina

entendem que o princípio da supremacia do interesse público não deveria se sobressair em

situações  onde  há  a  colisão  com direitos  fundamentais,  a  não  ser  em situações  bastante

específicas que devem ser cautelosamente estudadas pelos operadores do direito.  Referido

princípio,  inclusive,  não  guardaria  concordância  com  os  valores  da  ordem  jurídica

constitucional brasileira, notadamente porque os direitos fundamentais possuem um papel de

centralidade e destaque na Constituição Federal, segundo  Sarmento (2007, p. 103-104). No

entanto, esta visão é minoritária, devendo ser considerado o denominado Estado Democrático

de Direito, no qual o interesse da coletividade deve estar acima de interesses particulares, em

especial quando a matéria envolve questões relevantes para uma correta e adequada gerência

na Administração Pública, o que pode ser nitidamente visualizado no caso concreto retratado

neste tópico.

Em sentido contrário, porém com fundamento também na existência do Estado

Democrático de Direito, entende-se que o princípio da supremacia do interesse público sobre

o privado está superado, na medida em que não guarda mais concordância com os novos

delineamentos da Administração Pública. Faz-se necessária a imposição de limites. É o que

diz Marques Júnior (2014, p. 268 e 271):

O aperfeiçoamento do Estado de Direito representado pelo neoconstitucionalismo
reverbera no aspecto de questionamento, transformação e superação da supremacia
do interesse público sobre o privado que cede espaço a um modelo participativo,
paritário e consensual de Administração Pública, inclusive no tocante à imposição de
limites objetivos à discricionariedade administrativa.
[…]
O interesse público não se coaduna com unanimidade, mas sim com os anseios da
maioria  dos  cidadãos,  que  não  podem  ser  manipulados  arbitrariamente  pela
Administração Pública, como tradicionalmente é feito no Brasil, olvidando-se dos
parâmetros da cidadania inclusiva albergada pelo Texto Constitucional de 1988.
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Com isso,  percebe-se  que  a  tendência  ainda  é  de  prevalência  do  princípio  da

supremacia  do  interesse  público,  contudo  há  entendimentos  diversos  que  estão

proporcionando um amadurecimento sobre a temática e que podem levar a uma concepção

diferenciada da consideração preferencial da esfera pública em detrimento da esfera privada

no âmbito do Direito Administrativo.

3.2 Privacidade nos espaços públicos

Estar em um local considerado público e ter ciência desta característica autorizam

a invocação da proteção do direito à privacidade? O Judiciário enfrentou a questão em um

caso que ganhou uma atenção especial dos meios de comunicação por envolver a famosa atriz

e  apresentadora  brasileira  Daniella  Cicarelli  e  o  seu  ex-namorado,  o  empresário Renato

Aufiero Malzoni Filho, conhecido como Tato Malzoni. A famosa tinha atraído os olhares da

mídia internacional à época em decorrência do seu casamento com o até então jogador de

futebol Ronaldo Nazário um ano antes do acontecimento.

Em 2006,  o casal  de namorados foi  flagrado pelo paparazzo espanhol  Miguel

Temprano em uma praia localizada na cidade de Tarifa, em Cádiz na Espanha, protagonizando

momentos íntimos. As cenas foram inicialmente exibidas no programa de televisão “Dolce

Vita” da rede espanhola Telecinco. Poucos minutos após a exibição das imagens no canal, o

vídeo já estava disponível na Internet em diferentes plataformas virtuais.

A fim  de  ver  o  vídeo  retirado  da  Internet,  Daniella  Cicarelli  e  Tato  Malzoni

ingressaram com ação inibitória contra a IG – Internet Group do Brasil Ltda., Organizações

Globo  de  Comunicação  e  o  You  Tube  Inc.,  alegando  grave  violação  aos  direitos  da

personalidade em virtude da veiculação reiterada das imagens do casal em sites de notícias e a

divulgação de links para acesso ao vídeo, além do fato de as imagens não serem de interesse

público, mas sim tratarem-se de um momento de intimidade do casal. Os autores alegaram

ainda a ausência de consentimento para a publicação do material. Destarte o ajuizamento da

ação inibitória, foi ajuizada também ação de indenização por danos materiais e morais.

Sobre  o  presente  caso,  merece  considerações  a  decisão  proferida  em primeira

instância  na  ação  inibitória.  O  magistrado  Gustavo  Santini  Teodoro,  responsável  pelo

julgamento  da  causa,  prolatou  sentença  julgando  improcedente  o  pleito  da  modelo  e  do

empresário. Em suma, a motivação foi que, em algumas situações, não há porque se falar em
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direito à proteção da imagem quando esta é exibida pela própria pessoa em local público,

principalmente quando se tem ciência da conduta praticada, não importando se esta é lícita ou

ilícita. Seria previsível que manter relações sexuais em uma praia, onde havia a presença de

outras pessoas, é algo que atrairia olhares curiosos. O magistrado ainda ressalta que pessoas

famosas  têm o direito  à privacidade mitigado,  na medida em que é  um ônus inerente ao

trabalho que desempenham. Além disso, o julgador afirma ainda que não é cabível a aplicação

de multa  aos  réus,  haja  vista  que o vídeo foi  amplamente  divulgado em diferentes  sítios

eletrônicos,  chegando  na  “esfera  do  impossível”  tentar  remover  o  vídeo  de  todas  as

plataformas  virtuais.  A  cominação  de  multa  em  face  apenas  dos  réus  mencionados

caracterizaria  enriquecimento  sem  causa,  não  sendo  razoável  a  partir  da  análise  das

peculiaridades  do  caso.  Invocar  direito  à  privacidade  em  um  lugar  público  é  temeroso,

principalmente quando há uma “renúncia” da privacidade quando se tem pleno conhecimento

das condutas praticadas e as repercussões que elas podem provocar. Uma decisão favorável

aos  autores  poderia  culminar  em  um  aumento  no  número  de  processos  com  pedidos

semelhantes. (LEIA…, 2007, online)

Em sede de apelação, a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Estado

de São Paulo, devendo os réus providenciar a remoção do vídeo de todas as suas plataformas

com fundamento na violação do princípio da dignidade da pessoa humana, assim como na

violação do direito de imagem, privacidade e intimidade, e demais dispositivos da legislação

civil aplicável à espécie. Segue a ementa:

Ação inibitória fundada em violação do direito à imagem, privacidade e intimidade
de pessoas fotografadas e filmadas em posições amorosas em areia e mar espanhóis
- Esfera íntima que goza de proteção absoluta, ainda que um dos personagens tenha
alguma notoriedade, por não se tolerar invasão de intimidades [cenas de sexo] de
artista ou apresentadora de tv -Inexistência de interesse público para se manter a
ofensa aos direitos individuais fundamentais [artigos 1o, III e 5o, V e X, da CF] -
Manutenção da tutela antecipada expedida no agravo de instrumento nº 472.738-4 e
confirmada no julgamento do agravo de instrumento nº 488.184-4/3 -Provimento
para fazer cessar a divulgação dos filmes e fotografias em web-sites, por não ter
ocorrido consentimento para a publicação - Interpretação do art. 461, do CPC e 12 e
21, do CC, preservada a multa diária de R$250.000,00, para inibir transgressão ao
comando de abstenção.
(TJ-SP  -  AC:  5560904400  SP,  Relator:  Enio  Zuliani,  Data  de  Julgamento:
12/06/2008, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2008)

Convém ainda destacar que foi discutido também o valor da multa arbitrada pelo

desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conforme ementa da decisão

acima  colacionada.  O  You  Tube,  que  posteriormente  foi  adquirido  pelo  Google,  ficou

obrigado a retirar o vídeo do ar, sob pena de multa diária no valor de R$ 250.000,00 (duzentos
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e cinquenta mil reais). Embora a empresa tenha empregado esforços na tentativa de retirar o

vídeo de sua plataforma por completo, isso não foi possível. À época, o You Tube chegou,

inclusive,  a  ser  bloqueado  temporariamente  por  determinação  judicial,  tendo  em  vista  o

descumprimento  da  obrigação.  O  episódio  causou  grande  revolta  na  comunidade  de

internautas, que se sentiram lesados ao ter o direito de acesso à informação tolhido.

Ante o valor estratosférico da multa, o Google ingressou com Recurso Especial

junto  ao  Superior  Tribunal  de  Justiça  pleiteando  a  redução  do  valor  desproporcional  da

cominação legal.  Por unanimidade,  os ministros definiram a reparação em R$ 250.000,00

(duzentos e cinquenta mil reais) para cada um dos envolvidos no vídeo, perfazendo o total de

R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). (DANTAS, 2015, online)

Sobre a privacidade das pessoas públicas, é importante ser observada a dicotomia

entre privacidade e direito à informação. Qual deles deve prevalecer? A solução do problema

reside na mitigação do direito à privacidade das pessoas públicas, o que faz com que o direito

à informação tenha uma tendência a prevalecer em face do direito à privacidade, a depender

do caso. Associada ao direito à informação, temos também a chamada liberdade de imprensa,

que consiste no direito de informar, se informar e ser informado. 

Em sentido  contrário  às  colocações  anteriores,  e  ainda  sobre as  limitações  do

direito à privacidade das pessoas públicas, interessante é a colocação de Bittar (1995  apud

GUSHIKEN; AMARAL, 2009, online), que frisa a necessidade de a pessoa pública estar no

exercício de suas atividades para que tenha o direito à privacidade relativizado:

Excepciona-se da proteção a pessoa dotada de notoriedade e desde que no exercício
de  sua  atividade,  podendo  ocorrer  a  revelação  de  fatos  de  interesse  público,
independentemente  de  sua  anuência.  Entende-se  que,  nesse  caso,  existe  redução
espontânea dos limites da privacidade (como ocorre com os políticos, atletas, artistas
e outros que se mantêm em contato com o público com maior intensidade). Mas o
limite da confidencialidade permanece preservado: assim, sobre fatos íntimos, sobre
a vida familiar, sobre a reserva no domicílio e na correspondência não é lícita a
comunicação sem consulta do interessado.

Fazendo ainda um contraponto,  Canotilho (2003  apud GUSHIKEN; AMARAL,

2009, online), entende que não há a existência de renúncia ao direito à privacidade, mas sim

uma autonomia por parte do titular deste direito, que pode dispor do mesmo de acordo com

suas convicções. Não há um parâmetro de comportamento pré-determinado a ser considerado

o correto na seara da privacidade:

Do ponto de vista jurídico-constitucional, uma pessoa que decide tornar públicos
comportamentos geralmente protegidos pela reserva de intimidade da vida privada
não  está,  por  esse  motivo,  a  renunciar  desse  direito,  mas  sim  a  exercê-lo
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autonomamente de acordo com suas próprias preferências. O direito à intimidade é
compatível com diferentes modos de utilização.
[...]
É que, numa sociedade composta por milhões de indivíduos portadores das mais
diversas, incomensuráveis e antagônicas concepções mundividenciais e valorativas,
e frequentemente portadores de interesses e objetivos completamente diferentes, é
impossível  e  indesejável  impor  a  todos  eles  uma  determinada  concepção  de
privacidade e muito menos transformar unidimensionalmente o direito à privacidade
num dever de privacidade.

Ainda,  especificamente  sobre  o  caso  concreto  em  questão,  Schreiber  (2008,

online) pondera que:

Em primeiro lugar, a invocação da publicidade do local afigura-se evidentemente
imprópria em situações onde o uso da tecnologia configura artifício inesperado e até
malicioso. Absurdo assim que, como no episódio Cicarelli, se diga pública a praia ao
crepúsculo, onde alguns casais permanecem, e onde uma troca de intimidades pode
ser captada à longa distância, ampliada, “corrigida”, de modo a que, suprindo-se a
precária iluminação natural, um afago à meia-luz acabe se convertendo em uma cena
de alta definição e impactante clareza.
[…]
Para  além da  manipulação  do  argumento  do  local  público,  é  de  se  rejeitar,  em
segundo  lugar,  a  qualificação  de  qualquer  pessoa  como  pública,  a  sugerir  que
nenhum aspecto de  sua vida privada permanece a  salvo de lentes  indiscretas.  A
taxação  de  atrizes,  atletas,  políticos,  como  “pessoas  públicas”,  a  autorizar  uma
espécie de presunção de autorização à divulgação de suas imagens, ou a suscitar,
ainda, o perverso argumento de que a veiculação na mídia mais beneficia do que
prejudica aqueles que dependem da exposição ao público, representa a ingerência
alheia em seara atinente apenas ao próprio retratado.

Não há,  portanto,  um entendimento  consolidado sobre  a  existência  ou não de

privacidade  em  espaços  públicos.  Ante  a  não  pacificação  da  matéria  e  entendimentos

divergentes, possivelmente o assunto ainda poderá figurar em outras oportunidades sobre as

quais o Judiciário deverá se manifestar.

Ainda na discussão da existência ou não de privacidade nos espaços públicos,

convém ser trazida à baila a chamada “sociedade de vigilância”. Hoje, sair de casa significa

ser observado por “olhos constantes e atentos”, isto é, câmeras de vigilância instaladas nos

mais  diversos  lugares,  sejam  eles  as  ruas  ou  até  mesmo  estabelecimentos  públicos  ou

privados. A videovigilância não seria uma prática abusiva e não estaria fora dos parâmetros da

razoabilidade? Considerando as características da era contemporânea, mais notadamente em

relação à insegurança e à violência, os sistemas de monitoramento eletrônico são ferramentas

que se impõem. No entanto,  nesse contexto,  surge um novo questionamento:  a vigilância

demasiada, com vistas a amenizar a sensação de insegurança, não acarretaria um prejuízo ao

exercício da liberdade dos indivíduos? Souza (2008, p. 97) traz uma visão interessante sobre

os limites da necessidade de vigilância e o exercício da liberdade:
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O maior prejuízo quando se abre mão do direito à privacidade é certamente o efeito
colateral que tal fato pode gerar, pois a ausência de privacidade resulta também na
ausência  de  dignidade  e  respeito  pelos  cidadãos  e,  se  todas  as  condutas  destes
cidadãos  são  gravadas,  julgadas  e  talvez  utilizadas  contra  eles  mesmos,  neste
momento não há mais o que se intitula como liberdade. E neste ponto encontra-se o
maior risco da bipolaridade entre segurança pública e privacidade! Optar por uma
aplicação em maior grau, em maior peso, do direito à segurança (opção claramente
plausível  em  uma  sociedade  inserida  na  era  do  medo,  que  vive  uma  sensação
permanente  de  insegurança)  significa  não  só  a  depreciação  da  privacidade,  ou
melhor  dizendo,  sua  aplicação  em  menor  proporção,  uma  vez  que  os  direitos
fundamentais não são excludentes nem tampouco diretamente conflituosos,  como
também a depreciação da liberdade em todos os seus sentidos.

O conflito entre o direito à privacidade associado ao exercício da liberdade versus

a necessidade da vigilância como instrumento para efetivação da segurança pública é um

debate complexo,  que talvez culminará em uma realidade ainda não vislumbrada.  Ante o

exposto,  a  sociedade  delineada  por  George  Orwell  em sua  famosa  obra  intitula  “1984”,

antigamente  vista  apenas  como  fruto  da  ficção  e  da  imaginação  do  escritor,  mostra-se

extremamente atual e demonstra que não há limites para os avanços da tecnologia.

3.3 As biografias não autorizadas

Com debate semelhante ao caso anterior, o Supremo Tribunal Federal teve que

enfrentar mais uma vez o conflito entre o direito à privacidade e o interesse público, este

último  traduzido  no  direito  à  liberdade  de  expressão.  O  debate  acerca  da  publicação  de

biografias  não  autorizadas  na  Corte  teve  início  a  partir  da  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade 4.815 ajuizada pela Associação Nacional de Editores de Livros (Anel)

no ano de 2012, onde se questionava a autorização do biografado ou de seus familiares para

que uma obra (livro, filme, etc.) pudesse ser publicada, sob pena de ser caracterizada grave

violação do direito à privacidade passível de indenização.

No Brasil,  biografias foram objetos  de brigas judiciais,  tiveram partes  de seus

conteúdos censuradas ou foram recolhidas das livrarias. A título de exemplo, algumas das

obras  biográficas  que  causaram polêmicas  com os  respectivos  autores  e  pessoas  públicas

sobre as quais tratam foram: o livro Roberto Carlos em Detalhes, do jornalista e historiador

Paulo César de Araújo (cantor Roberto Carlos); o livro Jogo Duro, do professor e jornalista

Ernesto  Rodrigues  (ex-presidente  da  Fifa  João  Havelange);  o  livro  Estrela  Solitária,  um

brasileiro chamado Garrincha,  do biógrafo e jornalista Ruy Castro (ex-jogador de futebol
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Garrincha); O Mago, de Fernando Morais (escritor Paulo Coelho); o livro Lampião, O Mata

Sete, do  juiz  aposentado  Pedro  de  Morais  (cangaceiro  Virgulino  Ferreira  da  Silva,  vulgo

“Lampião”); o livro Noel Rosa – Uma Biografia, dos jornalistas João Máximo e Carlos Didier

(cantor Noel Rosa); o livro Na Toca dos Leões, de Fernando Moraes (agência de publicidade

W/Brasil); o livro O Bandido que sabia Latim, de Toninho Vaz e o livro Passeando por Paulo

Leminski, de  Domingos  Pellegrini  (escritor  Paulo  Leminski);  o  livro  Sinfonia  de  Minas

Gerais – A vida e a literatura de João Guimarães Rosa, de Alaor Barbosa (escritor Guimarães

Rosa) e o curta-metragem  Di-Glauber, do cineasta Glauber Rocha (pintor Di Cavalcanti).

(BARRUCHO, 2015, online)

Em 2015, a ação foi julgada e pôs fim à polêmica das biografias não autorizadas,

tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia, que proferiu um voto paradigmático sobre a

questão.  Em referido  voto,  destacou-se  a  proibição  de  qualquer  tipo  de  censura  no  país,

conforme dispõe a Constituição Federal no seu art. 220, seja ela proveniente do Estado ou de

particular.  O  recolhimento  de  obras  já  publicadas  constitui  censura  judicial.  A ministra

salienta que é necessário o balanceamento de direitos, devendo ser conjugado o direito às

liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da

pessoa biografada e dos autores das biografias. Por esta razão, ficou devidamente garantido o

direito  de  resposta  e  o  direito  à  indenização  nas  hipóteses  de  publicação  de  conteúdos

impróprios ou que não estejam condizentes com a realidade. Com isso, a ação foi julgada

procedente, sendo dada interpretação conforme a constituição aos arts. 20 e 21 do Código

Civil, sem redução de texto. Foi declarado ser inexigível a autorização da pessoa biografada

ou de seus familiares, no caso de pessoas falecidas, para a publicação de obras biográficas

literárias ou audiovisuais. Abaixo a ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 20 E 21 DA LEI N.
10.406/2002  (CÓDIGO  CIVIL).  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  ATIVA
REJEITADA.  REQUISITOS  LEGAIS  OBSERVADOS.  MÉRITO:  APARENTE
CONFLITO  ENTRE  PRINCÍPIOS  CONSTITUCIONAIS:  LIBERDADE  DE
EXPRESSÃO,  DE  INFORMAÇÃO,  ARTÍSTICA  E  CULTURAL,
INDEPENDENTE DE CENSURA OU AUTORIZAÇÃO PRÉVIA (ART. 5º INCS.
IV, IX, XIV; 220, §§ 1º E 2º) E INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE, VIDA
PRIVADA, HONRA E IMAGEM DAS PESSOAS (ART. 5º, INC. X). ADOÇÃO
DE CRITÉRIO DA PONDERAÇÃO PARA INTERPRETAÇÃO DE PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL.  PROIBIÇÃO  DE  CENSURA  (ESTATAL  OU
PARTICULAR).  GARANTIA CONSTITUCIONAL DE  INDENIZAÇÃO  E  DE
DIREITO  DE  RESPOSTA.  AÇÃO  DIRETA JULGADA PROCEDENTE  PARA
DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AOS ARTS. 20 E 21
DO CÓDIGO CIVIL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A Associação Nacional dos
Editores de Livros - Anel congrega a classe dos editores, considerados, para fins
estatutários, a pessoa natural ou jurídica à qual se atribui o direito de reprodução de
obra literária, artística ou científica, podendo publicá-la e divulgá-la. A correlação
entre o conteúdo da norma impugnada e os objetivos da Autora preenche o requisito
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de  pertinência  temática  e  a  presença  de  seus  associados  em  nove  Estados  da
Federação comprova sua representação nacional, nos termos da jurisprudência deste
Supremo  Tribunal.  Preliminar  de  ilegitimidade  ativa  rejeitada.  2.  O  objeto  da
presente ação restringe-se à interpretação dos arts. 20 e 21 do Código Civil relativas
à  divulgação  de  escritos,  à  transmissão  da  palavra,  à  produção,  publicação,
exposição ou utilização da imagem de pessoa biografada. 3. A Constituição do Brasil
proíbe qualquer censura. O exercício do direito à liberdade de expressão não pode
ser  cerceada  pelo  Estado  ou  por  particular.  4.  O  direito  de  informação,
constitucionalmente garantido, contém a liberdade de informar, de se informar e de
ser  informado.  O primeiro  refere-se à  formação da opinião pública,  considerado
cada  qual  dos  cidadãos  que  pode  receber  livremente  dados  sobre  assuntos  de
interesse da coletividade e sobre as pessoas cujas ações, público-estatais ou público-
sociais, interferem em sua esfera do acervo do direito de saber, de aprender sobre
temas relacionados a suas legítimas cogitações. 5. Biografia é história. A vida não se
desenvolve apenas a partir da soleira da porta de casa. 6. Autorização prévia para
biografia  constitui  censura  prévia  particular.  O recolhimento  de  obras  é  censura
judicial, a substituir a administrativa. O risco é próprio do viver. Erros corrigem-se
segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e
o  direito  de  resposta  devem  ser  exercidos  nos  termos  da  lei.  7.  A liberdade  é
constitucionalmente  garantida,  não  se  podendo  anular  por  outra  norma
constitucional (inc. IV do art. 60), menos ainda por norma de hierarquia inferior (lei
civil), ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito
constitucionalmente  assegurado,  qual  seja,  o  da  inviolabilidade  do  direito  à
intimidade, à privacidade, à honra e à imagem. 8. Para a coexistência das normas
constitucionais dos incs. IV, IX e X do art. 5º, há de se acolher o balanceamento de
direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade,
da  privacidade,  da  honra  e  da  imagem  da  pessoa  biografada  e  daqueles  que
pretendem  elaborar  as  biografias.  9.  Ação  direta  julgada  procedente  para  dar
interpretação  conforme  à  Constituição  aos  arts.  20  e  21  do  Código  Civil,  sem
redução de texto, para, em consonância com os direitos fundamentais à liberdade de
pensamento e de sua expressão, de criação artística,  produção científica,  declarar
inexigível  autorização  de  pessoa  biografada  relativamente  a  obras  biográficas
literárias  ou  audiovisuais,  sendo  também  desnecessária  autorização  de  pessoas
retratadas como coadjuvantes (ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas
ou ausentes).
(STF, ADI 4815, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em
10/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC
01-02-2016)

Muito  além  de  suprir  uma  curiosidade  da  sociedade  sobre  a  trajetória  de

determinado indivíduo, frisa-se que as biografias possuem um caráter educativo, proveniente

de uma aproximação da vida de pessoas públicas com a vida de pessoas anônimas, devendo

ser respeitado o “direito de saber”. Temos mais uma vez um embate entre a esfera privada e a

esfera pública, que pode levar a alguns questionamentos, segundo Carino (1999, p. 169):

A biografia trata do individual, da trajetória de uma dada vida, específica, concreta.
A educação, por seu turno, embora lidando com cada indivíduo, trata do coletivo:
dos  conhecimentos,  normas,  valores  etc.,  com  os  quais  esse  ser  individual  irá
participar  da  vida  da  sociedade,  isto  é,  da  instância  coletiva.  Do ponto de  vista
epistemológico, como cuidar da generalização, ou seja, como descobrir a interseção
entre a trajetória individual e a da sociedade na qual essa trajetória é percorrida? 
Observando a  questão  de outro  ponto de  vista:  como estabelecer  o  contorno  do
individual, isolando-o e, ao mesmo tempo, inserindo-o no coletivo? Do ponto de
vista biográfico, como reconhecer o que é comum ao indivíduo e à sua espécie e sua
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sociedade, em face do que lhe é intrínseco, pessoal, único, original? 

As  respostas  para  essas  questões  residem  no  balanceamento  dos  direitos,

conforme  citado  acima  e  entendimento  presente  na  jurisprudência,  sendo  resguardado  o

direito de resposta e indenização. A liberdade de expressão deve ser amplamente garantida,

mas não pode ser confundida com um “poder supremo” através do qual tudo se pode falar e

fazer.

Nesse sentido, mostram-se interessantes as colocações de Farias (2000, p. 168-

170):

A liberdade de expressão e informação, que atinge o nível máximo de sua proteção
quando exercida por profissionais dos meios de comunicação social, como qualquer
outro direito fundamental, não é absoluta, tem limites. Assim, além do limite interno
referido da veracidade da informação, a liberdade de expressão e informação deve
compatibilizar-se com os direitos fundamentais dos cidadãos afetados pelas opiniões
e informações, bem como ainda com outros bens constitucionalmente protegidos,
tais  como  a  moralidade  pública,  saúde  pública,  segurança  pública,  integridade
territorial, etc. Contudo, pelo fato de a liberdade de expressão e informação desfrutar
do status de direito fundamental, o Poder Público, ao pretender restringir o âmbito
de proteção constitucional dessa liberdade para atender os limites supracitados, terá
que justificar a necessidade da intervenção e só poderá efetivar a restrição por meio
de lei (reserva de lei explícita ou implícita, autorizada pela constituição). Esta deverá
ainda  satisfazer  a  máxima  da  proporcionalidade,  a  fim de  que  resulte  intacto  o
núcleo essencial da liberdade de expressão e informação.

O  direito  à  liberdade  de  expressão  está  presente  na  legislação  constitucional

brasileira desde a Constituição de 1824, muito embora a efetivação deste direito tenha sofrido

fortes  violações  ao  longo  da  História  do  Brasil.  Acerca  do  contexto  histórico  brasileiro,

merece destaque o posicionamento do  Ministro Luís Roberto Barroso em seu voto na ADI

4.815. Em referida oportunidade, o ministro ressaltou que a liberdade de expressão deve ter

tratamento preferencial por três principais motivos, tendo em vista pressupostos filosóficos e

teóricos, e por questões fáticas específicas brasileiras. Primeiro,  ela é tão acidentada e tão

sofrida que precisa ser afirmada e reafirmada em ato contínuo e eventualmente com certo

exagero.  Segundo,  não  é  somente  um  pressuposto  democrático  como  é  também  um

pressuposto para o exercício dos outros direitos fundamentais e para a plenitude dos outros

direitos, sejam eles privados ou públicos. Terceiro, ela é essencial para o conhecimento da

história e para a conservação da memória nacional.

A liberdade de expressão proporciona o direito ao conhecimento, à informação,

além de ser  fundamental  para  a  concretização da democracia,  possuindo como finalidade

precípua garantir a participação popular, segundo as palavras de Sarlet (2014, p. 460-461):

Dada a sua relevância para a  democracia e o pluralismo político,  a liberdade de
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expressão - pelo menos de acordo com significativa doutrina - assume uma espécie
de posição preferencial (preferred position), quando da resolução de conflitos com
outros princípios constitucionais e direitos fundamentais, muito embora se afirme
que no Brasil a teoria da posição preferencial - em que pese consagrada pelo STF
quando do  julgamento  da  ADPF 130 — tem sido,  em geral,  aplicada  de  forma
tímida. De qualquer modo, não se trata de atribuir à liberdade de expressão (em
qualquer  uma  de  suas  manifestações  particulares)  a  condição  de  direito
absolutamente imune a qualquer limite e restrição, nem de estabelecer uma espécie
de hierarquia prévia entre as normas constitucionais. Assim, quando se fala de uma
posição preferencial - pelo menos no sentido em que aqui se admite tal condição -,
tem-se  a  finalidade  de  reconhecer  à  liberdade  de  expressão  uma  posição  de
vantagem no caso de conflitos com outros bens fundamentais no que diz com a
hierarquização das posições conflitantes no caso concreto, de tal sorte que também
nessa esfera - da solução para eventual conflito entre a liberdade de expressão e
outros bens fundamentais individuais e coletivos - não há como deixar de considerar
as exigências da proporcionalidade e de outros critérios aplicáveis a tais situações. 

Sobre a censura e seguindo a ideia ressaltada no voto da Ministra relatora Cármen

Lúcia, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos expressamente garante o direito à

liberdade de expressão, todavia essa liberdade pode ser responsabilizada, caso seja exercida

fora dos parâmetros da razoabilidade. O art. 13 da Convenção também ressalta que a censura

não pode ser realizada por quaisquer meios, sendo possível considerar que a censura judicial

está aí compreendida:

Art. 13

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

2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito a censura
prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que devem ser expressamente fixadas pela
lei e ser necessárias para assegurar:

a. o respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou

b.  a  proteção da segurança  nacional,  da  ordem pública,  ou da saúde ou da moral
públicas.

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios indiretos, tais como o
abuso  de  controles  oficiais  ou  particulares  de  papel  de  imprensa,  de  frequências
radioelétricas ou de equipamentos e aparelhos usados na difusão de informação, nem
por quaisquer outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de ideias e
opiniões.

Com isso,  conclui-se  que,  na  hipótese  de  publicação  de  biografias,  prevalece  o

interesse da coletividade, que tem o direito de ter  o acesso a informações sobre a vida das

pessoas públicas biografadas. Pode-se dizer que há também uma garantia do direito à cultura, na

medida em que a literatura e o cinema são instrumentos utilizados na elaboração de biografias e

fazem parte da própria construção social de uma nação. Priorizar o indivíduo em detrimento do

coletivo não guarda correlação com o princípio democrático existente na Constituição Federal
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Brasileira. Todavia, sempre deve haver uma análise dentro dos parâmetros da razoabilidade sobre

o conteúdo das obras biográficas, sob pena de violação de outro princípio de elevada importância

no arcabouço constitucional do país, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. De

acordo com Farias (2000, p. 57), é um grande desafio para a filosofia prática e para a política

“encontrar o ponto de equilíbrio no tenso relacionamento entre indivíduo e sociedade.”
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4  A  COLISÃO  ENTRE  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  E  A  ATUAÇÃO
JURISDICIONAL DO ESTADO

Os magistrados, representantes do Estado em sua função jurisdicional, não podem

se eximir de julgar as demandas que a eles chegam, sendo, por vezes, tarefa complexa buscar

dar a melhor resposta à sociedade na pacificação dos conflitos. É muito comum, por exemplo,

demandas  que  trazem conflitos  entre  direitos  fundamentais.  Como  buscar  conciliar  esses

direitos? O coletivo (público) deve sempre prevalecer em detrimento do individual (privado)?

As técnicas de hermenêutica são ferramentas que vão direcionar o processo de solução de

problemas que envolvem a colisão entre direitos fundamentais.

4.1 Conceito, hermenêutica e decisão judicial no âmbito dos direitos fundamentais

Conceitualmente falando,  direitos  fundamentais  correspondem a uma categoria

jurídica  que  tem  como  finalidade  a  proteção  da  dignidade  humana  em  todas  as  suas

dimensões. Por isso, tal qual o ser humano, tem natureza polifacética, buscando resguardar o

homem  na  sua  liberdade  (direitos  individuais),  nas  suas  necessidades  (direitos  sociais,

econômicos  e  culturais)  e  na  sua  preservação  (direitos  relacionados  à  fraternidade  e  à

solidariedade).” (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 2005, p. 109-110 apud IURCONVITE, 2007,

online)

Desse modo, constata-se que os direitos fundamentais não podem ser vistos de

forma  dissociada  do  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  há  uma  relação  de

interdependência  entre  os  referidos  direitos  e  este  princípio  fundamental  expressamente

mencionado na Constituição Federal no seu art.  1º, III.  Negar direitos fundamentais a um

indivíduo significaria negar-lhe a própria dignidade. Nesse sentido, leciona Sarlet (2004, p.

84):

Neste contexto, verifica-se ser de tal forma indissociável a relação entre a dignidade
da pessoa humana e os direitos fundamentais que mesmo nas ordens normativas
onde a dignidade ainda não mereceu referência expressa, não se poderá – apenas a
partir  deste  dado  –  concluir  que  não  se  faça  presente,  na  condição  de  valor
informador  de  toda  a  ordem  jurídica,  desde  que  nesta  estejam  reconhecidos  e
assegurados os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Com efeito, sendo
correta a  premissa de que os  direitos fundamentais constituem – ainda que com
intensidade variável – explicitações da dignidade da pessoa, por via de consequência
e, ao menos em princípio (já que exceções são admissíveis, consoante já frisado), em
cada  direito  fundamental  se  faz  presente  um conteúdo  ou,  pelo  menos,  alguma
projeção da dignidade da pessoa humana.
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Os  direitos  fundamentais  estiveram  presentes  na  legislação  constitucional

brasileira  desde  o  advento  da  Carta  Imperial  de  1824.  Todavia,  essa  espécie  de  direitos

apresentaram-se  com  caracteres  e  em  proporções  diferenciadas  ao  longo  da  criação  das

demais  constituições  brasileiras.  É  certo,  porém,  que  a  Constituição  Federal  de  1988

constituiu um grande avanço em sede de direitos  fundamentais,  além de conferir  posição

privilegiada a estes direitos no texto constitucional. Nenhuma outra constituição brasileira deu

tamanha importância a essa categoria de direitos. Essa característica é decorrente da própria

evolução  da  história  política  do  país.  Embora  a  disciplina  constitucional  dos  direitos

fundamentais no país tenha apresentado forte desenvolvimento, ainda há grande deficiência

na efetividade destes em termos práticos, conforme elenca Groff (2008, p. 127-128):

Existe uma relação direta entre o regime político e os direitos fundamentais. Durante
períodos de regimes ditatoriais no Brasil, os direitos encontravam-se declarados nas
Constituições, mas outros dispositivos da própria Constituição e a prática acabavam
por negar esses direitos. Por outro lado, durante períodos de relativa democracia
existiam previsões  de direitos,  e  as  demais  normas  constitucionais  estatuíam um
Estado  limitado,  o  que  oferecia  condições  para  uma  prática  que  respeitasse  os
direitos fundamentais. Desse modo, apesar das declarações de direitos nas diversas
Constituições  brasileiras,  seja  em  regimes  democráticos,  seja  ditatoriais,  houve
constantes violações aos direitos fundamentais, e ainda continua havendo nos dias
de  hoje,  apesar  de  termos  uma  das  mais  lindas  declarações  de  direitos  na
Constituição atual, de 1988. Sem sombra de dúvida, existe um grande fosso entre o
dever-ser e o ser ou entre o ideal e o real.

Ainda sobre  a  temática,  é  imprescindível  mencionar  a  diferença  entre  direitos

humanos  e  direitos  fundamentais.  De  acordo  com  Novelino  (2013,  p.  349),  existe  um

consenso na doutrina brasileira em relação à natureza diversa destes direitos:

A expressão direitos fundamentais (droits fondamentaux) surgiu na França, em 1770,
no movimento  político  e  cultural  que  deu  origem  à  Declaração  Universal  dos
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Apesar da inexistência de um consenso
acerca  da  diferença em relação aos  direitos  humanos,  a  distinção  mais  usual  na
doutrina  brasileira  é  no  sentido  de  que  ambos,  com  o  objetivo  de  proteger  e
promover a dignidade da pessoa humana, abrangem direitos relacionados à liberdade
e à igualdade, mas positivados em planos distintos. Enquanto os direitos humanos se
encontram  consagrados  nos  tratados  e  convenções  internacionais  (plano
internacional),  os  direitos  fundamentais  são  os  direitos  humanos  consagrados  e
positivados na Constituição de cada país (plano interno), podendo o seu conteúdo e
conformação variar de Estado para Estado.
A Constituição  brasileira  de  1988  adota  a  expressão  direitos  fundamentais  em
referência  aos  direitos  nela  positivados  (Título  II  –  Dos  direitos  e  garantias
fundamentais)  e  direitos  humanos  para  designar  os  consagrados  em  tratados  e
convenções internacionais (CF, art. 4.º, II; art. 5.º, § 3.º, e art. 109, V-A e § 5.º).

Nesse sentido, os direitos humanos atingem a categoria de direitos fundamentais

quando  positivados  por  um  determinado  ordenamento  jurídico,  que  os  tornam  mais
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importantes  que  os  demais  direitos,  isto  é,  referidos  direitos  ganham um  status especial.

Normalmente, os direitos fundamentais são especificados pela Constituição, como é o caso do

Brasil.  Entretanto,  isso pode variar de acordo com cada ordenamento jurídico.  (ROBLES,

2005, p. 07)

Os  direitos  fundamentais,  contudo,  não  são  somente  aqueles  expressamente

previstos na Constituição, mas também podem ser assim considerados aqueles direitos que

implicitamente  podem ser  deduzidos.  Os direitos  fundamentais  podem ser  reconhecidos  a

partir  da  identificação  das  seguintes  características:  pretensão  de  universalidade,

inalienabilidade,  imprescritibilidade,  historicidade,  irrenunciabilidade  e  relatividade.  Esta

última característica é que permitirá a ideia de balanceamento (“balancing”) ou ponderação

entre os direitos fundamentais.

Com  base  nessa  importante  característica  denominada  relatividade ou

limitabilidade, há uma ideia de imposição de limites nas relações conflitantes entre os direitos

fundamentais,  corroborando com a  máxima de que  não há  direito  absoluto.  A colisão  de

direitos fundamentais ocorrem basicamente de duas formas: um direito fundamental colide

com outro direito fundamental, e um direito fundamental colide com um bem coletivo ou do

Estado protegido pela Constituição. A resposta básica para a solução dos problemas reside na

Hermenêutica.  Cabe  ao  magistrado  identificar  se  o  caso  concreto  em análise  trata-se  de

conflito de regras (verifica-se se há reserva de lei sobre os direitos fundamentais em colisão)

ou  de  conflito  de  princípios.  Esta  última  hipótese  é  que  exigirá  do  magistrado  mais

discernimento e cautela.

Nesse sentido,  Bonavides (2004, p. 587) leciona a figura do “juiz social”,  um

indivíduo preocupado com uma adequada compreensão das questões sociais, o que constitui

um critério fundamental na hermenêutica constitucional:

Os direitos fundamentais são a sintaxe da liberdade nas Constituições. Com eles, o
constitucionalismo do século XX logrou a sua posição mais consistente, mais nítida,
mais característica.  Em razão disso, faz-se mister introduzir talvez,  nesse espaço
teórico,  o conceito do juiz social,  enquanto consectário derradeiro de uma teoria
material  da  Constituição,  e  sobretudo  da  legitimidade  do  Estado  social  e  seus
postulados de justiça, inspirados na universalidade, eficácia e aplicação imediata dos
direitos fundamentais. Coroam-se, assim, os valores da pessoa humana no seu mais
elevado grau de juridicidade e se estabelece o primado do Homem no seio da ordem
jurídica, enquanto titular e destinatário, em última instância, de todas as regras do
poder.
No que concerne ainda à figura abstrata do juiz social, este incorpora em seu juízo
ou aparelho de reflexão e entendimento uma vasta e sólida pré-compreensão das
questões sociais, pressuposto inalterável de toda a hermenêutica constitucional e de
seu conceito de concretização; enfim, aquilo que os alemães com rigor científico
costumam designar, numa feliz expressão da linguagem, por  Vorverständnis e que
sói  fazer  na  cabeça  do  magistrado  a  ratio das  decisões  judiciais  com  mais



46

sensibilidade para os direitos fundamentais e para o quadro social da ordem jurídica,
a que se prende, doravante, a dimensão nova, concreta e objetiva daqueles direitos.

Logo, a motivação das decisões judiciais devem ter como pressuposto um cunho

democrático, buscando aflorar o caráter social necessário nessas decisões ante a figura do

“juiz  social”  preceituada  por  Paulo  Bonavides,  assim  como  consiste  em uma  resposta  à

necessidade de se efetivar o Estado Social e seus postulados de justiça e, consequentemente, o

Estado Democrático de Direito. Decisões judiciais democráticas não são apenas aquelas que

visam atender o interesse público, mas devem ser fruto da condução democrática do processo

pelo magistrado com ampla participação dos jurisdicionados. Isso permite transparência na

atividade jurisdicional do Estado, conforme aduz Pereira (2010, p. 22):

O processo não pode engessar a atividade democrática dos jurisdicionados, mas sim
trazer à tona todas as pertinentes assertivas para a pacificação social. Muito se fala
no direito de ação como prerrogativa cívica dos jurisdicionados, mas a pacificação
social  e aplicação de vontade da lei ao caso concreto somente ocorrerão quando
pusermos  à  disposição  de  todos  a  prestação  de  tutela  jurisdicional  participativa,
permitindo  que  haja  influência  democrática  nos  provimentos  judiciais.  Surgiram
então os ideais de declaração dos direitos com eficácia concreta, o respeito irrestrito
à dignidade humana, além da democracia participativa como forma de controle e
transparência da atividade estatal.

Logo, pelo exposto, não é mais adequado, na sociedade contemporânea, manter a

visão tradicional de neutralidade do Direito, sendo este visto, de acordo com esta visão, como

uma teoria  pura  e  ciência  estática,  inicialmente  concebida  por  Hans  Kelsen em sua  obra

“Teoria Pura do Direito”. Para a concretização da figura do juiz social, faz-se necessário um

desligamento dessa concepção de neutralidade do Direito. Nessa linha, Silva (2005, p. 173-

174) aborda que:

Efetivamente, em oposição ao entendimento tradicional, reafirma-se o pensamento
de  que  a  neutralidade  não  existe  nem  no  direito  e  nem  na  ciência.  Admitir
neutralidade é negar a dialética existente na sociedade. O direito emerge da dialética
social  e  dentro  de  um processo  histórico;  brota  em meio  ao  conflito  das  forças
antagônicas, num processo de construção muitas vezes contraditório, com avanços e
recuos. Porém, mesmo que fustigando a concepção clássica, cabe aqui a ressalva que
já fazem os ilustres estudiosos do direito: essa crítica ao mito da neutralidade não se
traduz  em  pensar  o  trabalho  científico  como  resultado  de  mera  “opinião”  do
cientista, de recepcioná-lo como carbono de sua subjetividade, mas sim o de ver o
conhecimento  jurídico  imerso  no  social,  submergido  em  suas  estruturas  para
conhecer os vícios de que padece e, depois, emergir – sem qualquer alienação - , sob
a  influência  dos  diversos  fatores  (estruturais  e/ou  conjunturais),  fruto  de  uma
pesquisa dotada de uma visão crítica não mais imune aos problemas sociais e reais.
E é através dos estudos da hermenêutica jurídica que a efetivação desse ideário se
viabiliza. 

Permanecendo  ainda  na  temática  das  decisões  judiciais  e  considerando  a
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característica da relatividade dos direitos fundamentais, destaca-se o instituto do sopesamento.

Este deve ser realizado a partir de métodos racionais, devendo os juízes abstrair de valores

pessoais e concepções subjetivas. O processo deve ser primordialmente técnico. Com base

nesse entendimento, existem dois modelos de sopesamento: o modelo decisionista e o modelo

fundamentado. Sobre esses modelos, Alexy (2008, p. 164-165) aduz:

Se o sopesamento se resumisse à formulação de um tal enunciado de preferências e,
com  isso,  à  determinação  da  regra  relacionada  ao  caso  –  que  decorre  desse
enunciado -, o sopesamento, de fato, não representaria um procedimento racional. O
estabelecimento  da  preferência  condicionada  poderia  ocorrer  de  forma  intuitiva.
Aquele  que  sopesa  teria  a  possibilidade  de  seguir  única  e  exclusivamente  suas
concepções  subjetivas.  Não  seria  possível  falar  em  sopesamentos  corretos  e
sopesamentos equivocados.
No entanto, a um tal modelo decisionista de sopesamento pode ser contraposto um
modelo  fundamentado.  Em ambos os modelos o resultado do sopesamento é um
enunciado  de  preferência  condicionada.  No  modelo  decisionista  a  definição  do
enunciado de preferência é o resultado de um processo psíquico não controlável
racionalmente. O modelo fundamentado, por sua vez, distingue entre o processo que
conduz  à  definição  do  enunciado  de  preferência  e  sua  fundamentação.  Essa
diferenciação  permite  ligar  o  postulado  da  racionalidade  do  sopesamento  à
fundamentação do enunciado de preferência e afirmar: um sopesamento é racional
quando o enunciado de preferência, ao qual ele conduz, pode ser fundamentado de
forma racional. Com isso, o problema da racionalidade do sopesamento leva-nos à
questão da possibilidade de fundamentação racional de enunciados que estabeleçam
preferências condicionadas entre valores ou princípios colidentes. 

Na prática, todavia, constata-se que o modelo fundamentado, que preceitua um

sopesamento  racional  por  parte  do  magistrado,  nem  sempre  é  o  modelo  utilizado.  A

imparcialidade do juiz, característica inerente a esta carreira de Estado e que não se confunde

com o instituto  da  neutralidade,  parece  ser  algo  um tanto  quanto  utópico.  Por  mais  que

existam esforços em buscar a adequada imparcialidade, o magistrado, como ser humano que

é, possui convicções e valores pessoais, que podem ser entendidos como sendo “enunciados

de preferência”, conforme declara Robert Alexy. 

O juiz deve seguir a sua consciência de acordo com as peculiaridades sociais e

com os princípios do direito e da justiça.  A imparcialidade não pode ser confundida com

isolacionismo ou passividade, esta característica está mais relacionada à garantia do devido

processo  legal  pelo  magistrado.  O  representante  do  Estado  não  pode  atuar  por  meio  de

fórmulas pré-concebidas, ritualísticas e herméticas. (ALVES, 2000, p. 47)

Desse  modo,  tentar  buscar  uma solução  para  um conflito  exige  um exercício

constante do magistrado em decidir racionalmente e dentro dos parâmetros da imparcialidade

(na sua concepção contemporânea), a fim de se alcançar os moldes ideais de justiça.



48

4. 2 A solução de conflitos entre direitos fundamentais pelos Tribunais e a relação com o
interesse público

Os direitos  fundamentais  e  os  direitos  da  personalidade  possuem uma estreita

relação, embora pertençam a planos distintos do direito. Os direitos da personalidade estão

majoritariamente  dentro  do  âmbito  do  direito  civil.  Quando  referidos  direitos  são

recepcionados pela Lex Superior, como direitos fundamentais, é que surge a possibilidade de

exigibilidade destes direitos frente aos poderes públicos. (FARIAS, 2000, p. 133)

Em controvérsias que envolvem os direitos da personalidade,  Schreiber (2008,

online) faz interessantes colocações sobre a deficiência do Código Civil de 2002 em tutelar os

direitos da personalidade:

Em matéria de direitos da personalidade, incumbe ao jurista brasileiro não permitir
que  a venalidade se  torne uma falha venial.  Somente a  segura  distinção  entre  a
lógica do  ter  e a do  ser  pode tutelar adequadamente a pessoa humana, de modo a
cumprir, plenamente, o elevado projeto constitucional.
Ao olhar  mais  atento,  tal  missão  pode,  contudo,  parecer  quixotesca.  A cotidiana
renúncia ao exercício de direitos da personalidade está por toda parte com  reality
shows protagonizados por quem aceita, com prazer, a veiculação pública da sua vida
privada, ou ainda com sites de relacionamento em que milhares de pessoas expõem,
diariamente, a sua intimidade. Big Brother, Orkut, e tantas outras novas palavras já
fazem parecer  antigo e até  senil  o discurso de que os interesses  existenciais são
indisponíveis ou irrenunciáveis.
[…]
A solução, já então necessariamente particular, há de se buscar, também aqui, no
balanceamento  e  ponderação  dos  múltiplos  interesses  envolvidos,  sem  que  se
contente nunca o magistrado com o caprichoso argumento da vontade. A trajetória
do direito privado contemporâneo tem sido justamente a de atenuar os contornos
absolutos  emprestados  pelo  individualismo jurídico à  vontade  humana,  enquanto
elemento legitimador das posições assumidas pela pessoa nas relações privadas, de
tal  modo  que  ao  intérprete  incumbe  perquirir  aquilo  que  a  vontade  oculta,  os
interesses que a dominam, e proceder à efetiva ponderação entre tais interesses e
outros contra os quais o ato voluntário se choca.

Com a constitucionalização dos direitos da personalidade, estando aqui englobado

o direito à privacidade, a jurisprudência vem sendo construída com base nos princípios da

unidade da constituição, da concordância prática, da proporcionalidade e da razoabilidade. Os

Tribunais Constitucionais têm adotado a teoria da preferred position, o que significa dizer que

determinado  direito  goza  de  uma  posição  de  preferência  em relação  a  outro,  devendo  o

primeiro prevalecer. A teoria da preferred position foi criada pela Suprema Corte dos Estados

Unidos. A título de exemplo, Farias (2000, p. 197-198) aborda a teoria da preferred position

aplicada em casos que envolvem o direito à liberdade de expressão e informação, que foi

tratado no presente estudo:
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Na aplicação em concreto do critério da preferred position em abstrato da liberdade
de expressão e informação, estabelecem-se certos requisitos: (a) o público (assuntos
ou sujeitos públicos) deve ser separado do privado (assuntos ou sujeitos privados),
pois não se justifica a valoração preferente da liberdade de expressão e informação
quando essa liberdade se referir ao âmbito inter privato dos assuntos ou sujeitos; (b)
o cumprimento do limite interno da veracidade (atitude diligente do comunicador no
sentido de produzir uma notícia correta e honesta),  pois a informação que revele
manifesto desprezo pela verdade ou seja falsa perde a presunção de preferência que
tem a seu favor.

Trazendo  referido  conflito  para  a  realidade  nacional  e  retomando  o  caso

enfrentado  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  na  ADI  4.815  (biografias  não  autorizadas),  é

possível  visualizar  na  prática  a  aplicação  da  teoria  da  preferred  position.  Além do  voto

paradigmático da Ministra Cármen Lúcia, o qual já foi objeto de considerações na presente

pesquisa, merecem destaque também as colocações dos demais ministros ao proferirem seus

respectivos votos sobre a matéria.

A Ministra  Rosa  Weber  aduz  que  a  liberdade  de  expressão  deve  ser  a  regra,

devendo  esta  ser  restringida  apenas  em  situações  excepcionais,  observados  os  limites

materiais  emanados  da  própria  Constituição.  Segundo  a  Ministra,  “o  núcleo  essencial  e

irredutível do direito fundamental à liberdade de expressão do pensamento compreende não

apenas  os  direitos  de  informar  e  ser  informado,  mas  também os  direitos  de  ter  e  emitir

opiniões e de fazer críticas.” Sobre o choque entre direitos constitucionalmente protegidos, ela

afirma:

Em vez de supor um choque entre liberdade de expressão e direito à intimidade,
situando-os em polos opostos de uma arena, a fim de decidir, mediante o recurso a
um critério valorativo qualquer (político, econômico, moral, ideológico etc.), aquele
que deve prevalecer em cada caso, a melhor hermenêutica constitucional é a que
afirma o caráter sistemático, harmônico, e não excludente dos direitos fundamentais.
Se tanto um quanto o outro princípio envolvidos estão consagrados em normas de
igual hierarquia,  não se pode sacrificar nenhuma delas,  negando-lhe vigência,  ao
simplesmente  afirmar  a  prevalência  de  um  em  detrimento  do  outro.  Cabe  ao
intérprete buscar solução que traduza reverência a todos os preceitos constitucionais
envolvidos, esclarecendo, isso sim, o seu âmbito próprio de proteção.

O Ministro Luiz Fux frisa que um sujeito público ganha notoriedade a partir da

vontade pública, sendo plenamente justo e justificável um interesse pela vida desse sujeito:

Essa pessoa é notória pela vontade pública, e a vontade pública tem  o direito de
saber quem é essa pessoa que ela levou ao enaltecimento e à notoriedade. Isso é o
direito imanente do ser humano. Ainda que não constasse da Constituição Federal, é
um direito natural saber se nós estamos admirando a pessoa certa - até porque, num
relacionamento humano, o elemento mais significativo é o elemento da admiração.
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Nós, que fomos juízes, sabemos que, quantas vezes, um vínculo conjugal se desfaz
pela destruição daquele sentimento de admiração.

O Ministro  Gilmar  Mendes  reforça  em seu  voto  a  ideia  de  ponderação  a  ser

adotada na hipótese de conflito entre os direitos aqui já abordados, de acordo com a passagem

abaixo extraída do inteiro teor do acórdão da ADI 4.815:

Vê-se, pois, que, no processo de ponderação desenvolvido para solucionar o conflito
de  direitos  individuais  não  se  deve  atribuir  primazia  absoluta  a  um ou  a  outro
princípio ou direito. Ao revés, esforça-se o Tribunal para assegurar a aplicação das
normas conflitantes, ainda que, no caso concreto, uma delas sofra atenuação.

Na seara dos direitos fundamentais, verifica-se, portanto, que o interesse público

costuma se  sobressair  em relação  ao  interesse  privado  na  grande  maioria  dos  casos.  Na

hipótese de colisão entre  interesse público e interesse privado,  Schier  (2007, p.  235-236)

leciona que, na verdade,  não há um critério universal que possa ser aplicado em todas as

situações de colisão, de preferência ou supremacia do interesse público sobre o privado. Para

Schier (2007, p. 241), a ideia de supremacia do interesse público tem causado uma distorção

do regime constitucional dos direitos fundamentais:

Com isso  tem-se que  a  inexata  compreensão  da  categoria  analisada,  vista  como
verdadeiro princípio geral  de Direito Público,  tem proporcionado que a ideia de
supremacia do interesse público sobre o privado funcione como verdadeira cláusula
geral  de restrição dos direitos,  liberdades e garantias fundamentais,  olvidando os
seus limites e distorcendo todo o regime constitucional dos direitos fundamentais.

No âmbito da interpretação, destaca-se também a aplicação da chamada “interação

unidirecional  dos  argumentos”,  que  leciona  a  ideia  de  que  o  intérprete  deve  verificar  a

existência de convergência dos argumentos institucionais para que seja possibilitada a solução

de determinada controvérsia. Os argumentos não institucionais (saúde pública, moral pública,

políticas públicas governamentais, etc.) são dotados de fragilidade em relação aos argumentos

institucionais, que são aqueles diretamente ligados às regras jurídicas. (ARAGÃO, 2007, p. 17

e 39)

Acerca da “interação unidirecional dos argumentos”, importantes são as palavras

de Ávila (2003, p. 140-141):

Pode ocorrer  que a interpretação logo revele que os  argumentos pertencentes ao
mesmo  agrupamento,  ou  mesmo  mutuamente  independentes,  seguem  a  mesma
direção.  Quando  isso  ocorrer,  a  interpretação  ganha  uma  força  justificativa
acumulada. Essa unidirecionalidade normalmente surge em função de determinados
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argumentos serem suportados por princípios. Nessa hipótese, entra em cena a ideia
de coerência do sistema jurídico: um sistema jurídico é tanto mais coerente quanto
maior for a cadeia de fundamentação que ele contiver, e quanto mais proposições
forem suportadas pelo menor número de princípios. A ideia de coerência, justamente
por que se relaciona com a concepção de racionalidade e generalidade inerente ao
Estado de Direito, reforça a justificação de uma determinada interpretação. Quanto
maior for a cadeia de fundamentação, maior a estrutura de estabilidade dos valores,
e maior a força justificativa dos argumentos.

Desse modo, entende-se, majoritariamente, que a ponderação precisa ser feita com

a consideração de que o interesse público possui  grande relevância para a  efetividade da

democracia, contudo não pode ser usado como uma espécie de justificativa para a restrição de

direitos individuais que foram alçados à categoria de direitos fundamentais. Destaca-se aqui o

direito  fundamental  à  privacidade,  que  tem  sofrido  fortes  relativizações  na  sociedade

contemporânea  e,  considerando a  atual  dinâmica  social,  ainda  sofrerá  mudanças  em seus

contornos.  Atualmente,  de acordo com a jurisprudência  aqui  analisada,  a  relativização da

privacidade,  quando  colocada  em  confronto  com  o  interesse  público,  é  validada  pelos

Tribunais no âmbito do Direito Administrativo, especialmente nas hipóteses em que é preciso

ser efetivado o princípio constitucional da publicidade na Administração Pública; quando o

indivíduo tratar-se de pessoa pública; e ainda quando coloca-se em pauta questões atinentes à

segurança pública. Apenas o futuro poderá nos mostrar o real impacto da mitigação deste

direito  de grande importância  na vida do ser humano e fundamental  para sua integridade

psíquica.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao  longo  do  tempo,  os  direitos  fundamentais  e  as  suas  violações  têm  sido

destaque em uma considerável quantidade de processos judiciais, estando associados a eles

calorosos debates sobre os limites de preservação destes direitos.  O direito à privacidade,

classificado  como  direito  fundamental  e  direito  da  personalidade,  foi  e  ainda  é  alvo  de

constantes  polêmicas.  Ante  a  atual  configuração  da  sociedade,  esse  direito  tem  sofrido

relativizações,  exigindo  posicionamentos  do  Estado  por  meio  da  atuação  jurisdicional.  A

necessidade  de  manifestação  do  Judiciário  tem  contribuído  significativamente  para  uma

melhor compreensão do direito à privacidade, que nem sempre foi de fácil assimilação.

O conceito  de  privacidade  pode  ter  diferentes  nuances,  haja  vista  a  dinâmica

social  que está  diretamente ligada a  ele.  Com base em tais  considerações  e  no objeto da

presente  pesquisa,  é  mais  adequado  considerar  o  termo  privacidade como  gênero,  sendo

espécies a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Sem desconsiderar,

todavia, que há correntes doutrinárias a respeito da consideração de tais direitos como sendo

independentes, isto é, são considerados direitos diversos.

Em  qualquer  abordagem  acerca  do  direito  à  privacidade  é  indissociável  a

necessidade de fazer-se uma análise do binômio público/privado, tendo em vista o conteúdo

histórico  que  esta  relação  carrega.  O  direito  da  sociedade/coletividade  em  ter  acesso  a

determinadas informações pode ser vista como uma das vertentes da esfera pública existente

no presente tema, consistente no denominado interesse público.

Ao longo dos anos, a dicotomia entre o direito à privacidade (direito individual) e

o interesse público (direito da coletividade) tem causado conflitos de diferentes naturezas no

âmbito jurídico, dificultando a atuação jurisdicional do Estado na solução de tais conflitos, já

que não constitui tarefa fácil buscar uma aplicação do Direito que possa conciliar os dois

lados. As dificuldades de se buscar uma atuação jurisdicional em consonância com o direito

individual e o direito da sociedade podem ser verificadas nas esferas constitucional, criminal,

cível e, até mesmo, em uma vertente mais sociológica.

Diante da constante transformação social e das novidades em termos tecnológicos,

várias questões chegaram ao Judiciário, sendo um verdadeiro desafio garantir uma adequada

tutela do direito fundamental à privacidade em face do interesse público.  Dentre os casos

enfrentados pelo Judiciário, que se destacaram por sua relevância, foram: a divulgação dos
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vencimentos  dos  servidores  públicos  em  sítios  eletrônicos  garantida  Lei  de  Acesso  à

Informação, a existência ou não de privacidade nos espaços públicos e a relativização da

privacidade de pessoas públicas (caso Daniella Cicarelli), e a publicação de biografias não

autorizadas.

Os magistrados, representantes do Estado em sua função jurisdicional, não podem

se eximir de julgar as demandas que a eles chegam, sendo, por vezes, tarefa complexa buscar

dar a melhor resposta à sociedade na pacificação dos conflitos. É muito comum, por exemplo,

demandas que trazem conflitos entre direitos fundamentais. As técnicas de hermenêutica são

ferramentas que vão ajudar no processo de solução de problemas que envolvem a colisão

entre esses direitos.

Com base na característica denominada relatividade ou limitabilidade dos direitos

fundamentais, há uma ideia de imposição de limites, corroborando com a máxima de que não

há direito absoluto.

Nesse sentido, e com base na constitucionalização dos direitos da personalidade,

estando aqui englobado o direito à privacidade, a jurisprudência vem sendo construída com

base nos princípios da unidade da constituição, da concordância prática, da proporcionalidade

e da razoabilidade. Os Tribunais Constitucionais têm adotado a teoria da preferred position, o

que significa dizer que determinado direito goza de uma posição de preferência em relação a

outro,  devendo  o  primeiro  prevalecer.  Verifica-se  a  frequente  aplicação  das  técnicas  da

ponderação/sopesamento.

Conclui-se  que  os  Tribunais  têm  decidido  em  favor  do  interesse  público  na

maioria  das vezes.  A ponderação precisa ser feita  com a consideração de que o interesse

público possui grande relevância para a efetividade da democracia,  contudo não pode ser

usado como uma espécie de desculpa para a restrição de direitos da personalidade que foram

alçados  à  categoria  de  direitos  fundamentais,  com  especial  destaque  para  o  direito

fundamental à privacidade, que tem sofrido fortes relativizações na sociedade contemporânea

e,  considerando  a  atual  dinâmica  social,  ainda  sofrerá  mudanças  em  seus  contornos.

Atualmente, de acordo com a jurisprudência aqui analisada, a relativização da privacidade,

quando colocada em confronto com o interesse público, é validada pelos Tribunais no âmbito

do Direito  Administrativo,  especialmente  nas  hipóteses  em que é  preciso  ser  efetivado o

princípio da publicidade na Administração Pública; quando o indivíduo tratar-se de pessoa

pública; e ainda quando coloca-se em pauta questões atinentes à segurança pública. Apenas o

futuro poderá nos mostrar o real impacto da mitigação deste direito de grande importância na
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vida do ser humano e fundamental para sua integridade psíquica.
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