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RESUMO

O presente trabalho de conclusão de curso faz uma análise dos direitos
fundamentais, em especial ao direito à honra, à imagem, à intimidade e à vida
privada, os quais tem maior facilidade de serem afetados pela atividade da imprensa.
Será analisada a atividade da imprensa na sociedade, bem como sua asseguração
pela Constituição Federal, para, a partir daí, verificarmos a colisão entre a liberdade
da imprensa e os direitos fundamentais da personalidade. Só após a concepção dos
conflitos entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade é que será
analisada uma forma de solução para os mesmos, utilizando-se, para tal, o princípio
da proporcionalidade. Por fim, serão analisados casos concretos em que foi utilizado
o referido princípio para solução de conflitos entre os direitos fundamentais.
Palavras-Chave: Direitos fundamentais. Liberdade de imprensa. Conflito de
direitos fundamentais. Princípio da proporcionalidade.

ABSTRACT

The present study Completion of course is an analysis of fundamental rights,
particularly the right to honor, image, intimacy and privacy, which is easier to be
affected by the activity of the press. The activity of the press in society will be
analyzed as well as their assurance by the Federal Constitution, and, from there,
verify the collision between press freedom and fundamental rights of personality.
Only after conception conflicts between press freedom and the rights of the
personality is to be considered a form of solution for the same, using to this end the
principle of proportionality. Finally, specific instances in which that principle for
resolving conflicts between fundamental rights was used will be analyzed.
Keywords: Fundamental rights. Freedom of the press.Conflict of fundamental
rights.Principle of proportionality dialogue.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho apresenta um estudo sobre os direitos fundamentais
estampados no ordenamento jurídico, mais precisamente sobre os direitos da
personalidade e seus conflitos com a atividade da imprensa.

Essa explanação é necessária diante dos conflitos que ocorrem diariamente
entre os direitos fundamentais inerentes à pessoa e a liberdade de imprensa, que de
uma forma ou de outra, ao veicular noticiários e semelhantes, acaba por adentrar a
esfera íntima das pessoas, violando os direitos da personalidade.

Ocorre que, por ambos serem direitos fundamentais, há uma dificuldade de
solução dos conflitos, abrangendo o presente estudo sobre esta temática, bem como
analisando uma forma para a resolução da colisão entre direitos fundamentais.

Para tanto, foram realizadas pesquisas bibliográficas e eletrônicas, bem como
analisados casos concretos em que foi estampado o referido conflito entre os
direitos fundamentais da personalidade e a liberdade de imprensa.

Inicialmente, no primeiro capítulo, foi feita uma abordagem sobre os direitos
fundamentais no ordenamento jurídico brasileiro, bem como um aprofundamento nos
direitos fundamentais da personalidade, que são mais facilmente violados pela
atividade diária da imprensa.

Já no segundo capítulo, foi realizado um estudo sobre a atividade de
imprensa, bem como seu status de direito fundamental, demonstrada em seguida
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uma forma de resolver os conflitos que ocorrem entre a liberdade de imprensa e sua
afetação sobre os direitos da personalidade.

Por fim, serão apresentados casos concretos em que ocorreu o conflito entre
os direitos fundamentais da própria pessoa e a liberdade de imprensa, delineando
sobre o resultado tomado pelo Poder Judiciário na resolução de tais conflitos.
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1 A PERSONALIDADE SOB A ÓTICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
No presente capítulo, pretende-se fazer algumas considerações acerca dos
direitos fundamentais, tão importantes no desenvolvimento do ser humano em uma
sociedade. Para tanto, se dará ênfase aos direitos fundamentais que são inerentes à
própria pessoa, chamados de direitos da personalidade.

É importante tratar sobre este tema para que se possa compreender que tipos
de garantias o ser humano possui, além de averiguar onde estão alocados no
ordenamento jurídico brasileiro.
1.1 Considerações acerca dos direitos fundamentais e suas garantias
Tratar sobre os direitos fundamentais é um tema de grande relevância, visto
que são direitos essenciais a todos os povos, que existem em vários tempos para
formar a base do Estado Democrático de Direito.

Segundo o Professor Paulo Bonavides (2000, p. 15), os direitos fundamentais
propriamente ditos são aqueles que podem ser atribuídos ao homem que vive
livremente na sociedade, sendo-lhe garantido em face das funções desenvolvidas
pelo estado.

O doutrinador Guilherme Peña de Moraes (2000, p. 11), refere que os direitos
fundamentais resultam de posições jurídicas das pessoas enquanto seres racionais,
com eficácia das suas atitudes nas relações com o Estado ou entre particulares,
podendo os direitos fundamentais estar ou não estampados em uma constituição.

Dessa forma, pode-se compreender, primeiramente, que os direitos
fundamentais são aqueles atribuídos ao homem, ser racional e que possui
convivência dentro de uma organização chamada Estado. Que esse cidadão possui
direitos mínimos frente às atitudes do Poder que organiza a sociedade (Estado),
bem como direitos mínimos entre os demais particulares.
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Com relação à terminologia, deve-se atentar que não é unânime o título de
direitos fundamentais, pois conforme salienta Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p. 27),
existem várias denominações ao referir sobre os direitos fundamentais, tais como
direitos humanos, direitos do homem, direitos subjetivos públicos, liberdades
públicas, direitos individuais, direitos humanos fundamentais, etc.

Porém, devem ser evitadas terminologias que possam se referir a direitos
humanos, pois conforme afirma Sarlet (2009,p. 29):
Em que pese sejam ambos os termos (direitos humanos e direitos
fundamentais) comumente utilizados como sinônimos, a explicação
corriqueira e, diga-se de passagem, procedente para a distinção é de
que o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos
do ser humano reconhecidos e positivados na esfera do direito
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a
expressão “direitos humanos” guardaria relação com os documentos
de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas que
se reconhecem ao ser humano como tal, independente de sua
vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto,
aspiram à validade universal.

Assim, a expressão “direitos humanos” deve ser aplicada ao referir direitos
contidos em ordem internacional, não tendo nenhum liame direto com o estudo em
questão, o qual trará algumas considerações sobre os direitos fundamentais para
que se possa seguir uma linha tênue de pensamento.

Utilizando-se dos pensamentos acima expostos por Sarlet (2009, p. 29), fica
claro que o tema “direitos fundamentais” está ligado a um positivismo jurídico de um
determinado Estado, devendo este ente organizativo propiciar, em meio a sua
legislação, normas garantidoras de direitos existenciais.

A partir disso, utilizando-se do positivismo brasileiro, os direitos fundamentais
estão explícitos no título II da Constituição Federal de 1988, que se refere aos
Direitos e Garantias Fundamentais.

Não se pode confundir direitos fundamentais com garantias fundamentais,
ambos referidos pelo título II da Carta Magna, pois conforme ensina Pedro Lenza
(2011, p. 863), “os direitos são bens e vantagens prescritas na norma constitucional,
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enquanto as garantias são instrumentos através dos quais se assegura o exercício
dos aludidos direitos ou prontamente os repara”.

Assim, quando o título II da Constituição Federal refere sobre os direitos
fundamentais, está se referindo sobre o que é protegido pelo ordenamento jurídico,
diferente das garantias fundamentais, que nada mais são do que as “armas” que a
Constituição Federal tem para reparar e salvaguardar os direitos garantidos.

Dessa forma, quando se fala em assegurar algum bem contido no
ordenamento jurídico, deve-se atribuir a palavra “direito”, enquanto a forma de
garantir os bens inominados utiliza-se a palavra “garantia”.

Ao tratar do tema dos direitos fundamentais, é essencial que sejam
apresentados os critérios classificatórios dos direitos. A maioria dos doutrinadores,
ao invés de se utilizar da palavra “classificação”, utiliza o termo “gerações”, ou até
mesmo “dimensões”.

Alguns doutrinadores apresentam apenas três gerações de direitos, enquanto
outros doutrinadores mais contemporâneos apresentam cinco gerações. Utilizandose das doutrinas mais clássicas, e tendo em vista que as três primeiras gerações
podem ter mais impacto na vida global, serão apresentadas as três gerações em
que se podem classificar os direitos fundamentais.

Segundo Lenza (2011, p. 860), a primeira dimensão dos direitos fundamentais
é aquela que trata sobre a liberdade individual, que ocorre com a passagem de um
estado autoritário para um estado de direito.

Bonavides (2000, p. 563), afirma que:
os direitos de primeira geração ou direitos de liberdade tem por titular
o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades
ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço
mais característico, enfim, são direitos de resistência ou de oposição
perante o Estado.
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Seguindo a mesma linha de pensamento, Gilmar Antônio Bedin (2002, p. 43)
refere que os direitos de primeira geração surgiram a partir das declarações de
direito, especialmente a Declaração de Virgínia (1776) e a Declaração da França
(1789), e que esta primeira geração abrange os direitos negativos, ou seja, direitos
estabelecidos ao indivíduo, limitando o poder do estado.

Fica claro que os direitos de primeira geração são aqueles direitos que o
indivíduo possui contra a atividade do Estado, estabelecendo limites para este não
interfira nos direitos pessoais de cada um.

O professor Bonavides (2000, p. 564), aborda os direitos de segunda geração
como aqueles que exigem do Estado determinadas prestações materiais que não
são possíveis de se obter por limitação de recursos, sendo, portanto, chamados de
direitos sociais.

Da mesma forma, Lenza (2011, p. 861) afirma que os direitos sociais surgiram
no início do século XX, marcado pelas péssimas condições de trabalho e suas
respectivas reinvindicações pelos trabalhadores, buscando uma prestação estatal
para melhorar a qualidade de vida da coletividade.

Bedin (2002, p. 56) explana que os direitos de segunda geração são aqueles
denominados de direitos políticos ou de liberdades políticas, os quais, ao contrário
dos direitos de primeira geração, são compreendidos como os direitos de
participação do indivíduo no Estado.

Assim, enquanto os direitos de primeira geração procuram uma atuação
negativa do estado, sem que este interfira nos direitos dos cidadãos, os direitos de
segunda geração são entendidos como aquela atuação do indivíduo nos
desdobramentos do Estado, com participação efetiva na tomada das decisões.

Por fim, os direitos de terceira dimensão são aqueles, seguindo os
pensamentos de Lenza (2011, p. 862), como protetores do gênero humanidade, que
transcendem do interesse do indivíduo e passam a se preocupar como o teor da
humanidade.
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Bonavides (2000, p. 569) refere que dentre esses direitos de terceira
dimensão, podem se destacar o direito ao desenvolvimento, ao meio ambiente e a
comunicação.

Os direitos da terceira geração, segundo o professor Bedin (2002, p. 61), são
aqueles direitos de crédito que o indivíduo tem em face do Estado devedor,
aguardando atuações concretas que visem um mínimo de igualdade e de bem-estar
social.

Após esta classificação dos direitos fundamentais, é de suma importância
analisar onde os mesmos estão alocados no positivismo jurídico brasileiro.

O grande rol contido na Constituição Federal sobre os direitos e garantias
fundamentais está contido no seu artigo 5º, que traz setenta e oito incisos sobre os
mais variados temas assegurados nesta Lei Maior.

Apesar de existir um número tão grande de direitos, o referido artigo não é o
único lugar de onde se pode extrair tais preceitos, pois conforme ensina Peña (2000,
p. 15), a enumeração que está contida no artigo 5º da Constituição Federal de 1988,
não é exaustiva, pois é apresentada à luz de cláusulas abertas, não excluindo
demais direitos fundamentais implícitos ou decorrentes de princípios que informam o
direito positivo brasileiro.

Da mesma forma, Lenza (2011, p. 859), refere que os direitos fundamentais
“não se restringem ao artigo 5º da Constituição Federal, podendo ser encontrados
ao longo do texto constitucional”.

Percebe-se que os direitos fundamentais estão estampados não somente no
artigo 5º da Constituição Federal, tampouco somente no título II da referida Carta,
que tem expressamente a denominação de “direitos e garantias fundamentais”.

Conforme leciona Sarlet (2009, p. 65) a Constituição Federal abarcou
inúmeros direitos fundamentais ao longo do seu texto constitucional, tendo somente
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no Título II (dos Direitos e Garantias Fundamentais) “sete artigos, seis parágrafos e
cento e nove incisos, sem se fazer menção aqui aos diversos direitos fundamentais
dispersos pelo restante do texto constitucional”.

Assim, frente à existência de inúmeros direitos fundamentais essenciais a
convivência humana entre particulares, bem como assegurar a relação em face do
Estado, inviável elencar todos os direitos fundamentais existentes no direito positivo
brasileiro. Ademais, nem todos os direitos fundamentais tem relação com o tema
abordado no presente estudo.

Quando se trata de temas constitucionais, como é o caso dos direitos
fundamentais, é importante referir a forma de aplicabilidade das normas
constitucionais.

José Afonso da Silva (2007, p. 408) leciona que as normas definidoras dos
direitos e garantias fundamentais tem aplicação imediata ou direta, isto é, as normas
constitucionais que transcrevem ensinamentos sobre os direitos e garantias
fundamentais possuem todos os elementos necessários à sua pronta incidência
sobre os fatos, situações, condutas ou comportamentos que elas regulam.

Dessa forma, fica demonstrada a grande relevância que os direitos
fundamentais têm em uma sociedade, garantindo direitos mínimos aos indivíduos
para que possam viver em comunidade sem sofrer violações e poder desenvolver
relações com os demais membros.

Como já foi referido, existem diversos direitos fundamentais no ordenamento
jurídico brasileiro, tanto os expressos ao longo do texto constitucional, como aqueles
de forma implícita ao longo do texto normativo. Porém, somente vamos tratar nesse
trabalho dos direitos fundamentais que possuem relevância quanto à matéria que
envolve direitos da personalidade frente à atuação da imprensa.

Na atuação da imprensa, como será afirmado em momento oportuno, existem
fatos que podem colidir com direitos fundamentais, principalmente os direitos à
honra, à imagem e a vida privada. Dessa forma, importante analisar do que se
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tratam estes direitos de possível confrontação/violação, o que se fará no item
seguinte.
1.2 Direitos fundamentais à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada
Os direitos fundamentais à honra, à imagem, à intimidade e à vida privada
ganham posição de destaque no presente estudo, pois são os que mais facilmente
podem ser afetados pela atuação da imprensa, que de uma forma ou de outra,
poderá adentrar na ceara de tais direitos.
Conforme afirma Cláudio Luiz Bueno de Godoy (2011, p. 27) “o exercício da
liberdade de imprensa suscita colidência em especial com o direito à honra, à
imagem e à privacidade”.

Assim, fica claro que a atividade que a imprensa realiza diariamente tem
maior propensão de ir de encontro com os direitos à honra, à imagem e à
privacidade, pois, de alguma maneira, os noticiários veiculados tendem a exibir fatos
ou opiniões sobre os referidos direitos. Com isso, ocorre um conflito, onde a
imprensa interfere na ceara do indivíduo, visto que afeta direitos inerentes à pessoa,
que são assegurados no ordenamento jurídico brasileiro.

Importante salientar que a intimidade e a vida privada são referidos como
direitos à privacidade, como será visto ao decorrer o presente estudo.

Segundo Sílvio Romero Beltrão (2005, p. 15), os direitos fundamentais à
honra, à imagem e à vida privada são direitos essenciais da pessoa humana,
amparados na Constituição Federal.

Com relação ao direito à honra, este é um primeiro direito da personalidade
que possui status de direito fundamental, sendo considerado nas palavras de
Edilsom Farias(1996, p. 108) como “uma das primeiras manifestações em defesa de
valores ou qualidades morais da pessoa humana”.
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Pedro Frederico Caldas (1997, p. 26) relata que o direito fundamental da
honra possui dificuldade de avaliar e sopesar o sentimento interno, o que tem levado
os juristas a considerar um conceito mais abrangente quando se refere à honra,
tomando diversos planos, como a honra civil, honra profissional, honra política, etc.

Godoy (2008, p.28) referiu que o direito à honra pode ser dividido em duas
vertentes, a interna e outra externa. Quando se fala em honra interna, deve-se ter
em mente a honra subjetiva, como por exemplo, a autoestima, o amor-próprio, o
sentimento da própria dignidade, a consciência do próprio valor moral e social. Já ao
referir sobre honra externa, esta traduz a honra objetiva, qual seja a honra que o
indivíduo desfruta perante a sociedade, o apreço e o respeito que tem em sua volta
perante os demais indivíduos de convívio.

Após referir o que é a honra, é de suma importância referir que este direito
ganhou status de direito fundamental, tendo grande relevância no artigo 5º da
Constituição Federal, conforme se verifica pela transcrição abaixo:

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.

Como se denota, a honra foi referida no inciso X do Artigo 5º da Constituição
Federal de 1988, apresentando-se como um direito fundamental com proteção
constitucional. Isto é, a Carta maior traz expressamente que é inviolável a honra das
pessoas, tamanha sua importância para o ser humano e seu desenvolvimento em
uma sociedade.

Importante mencionar que a honra também foi referida em legislação
infraconstitucional, porém não ganhando grande especialidade, uma vez que sequer
ganhou dispositivo próprio para ser individualizada.
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Quando referida a honra em legislação infraconstitucional, esta foi alocada
juntamente com o nome e a imagem pelo artigo 17 do Código Civil, o qual vai
transcrito abaixo e, conforme se denota, tutela não somente o nome em si das
pessoas, como também a honra:

Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em
publicações ou representações que a exponham ao desprezo
público, ainda quando não haja intenção difamatória.

Como leciona Anderson Schreiber (2013, p. 74)
a honra merecia atenção específica do Código Civil no capítulo
dedicado aos direitos da personalidade. Não ganhou, todavia, um
dispositivo próprio. Sua proteção acabou mesclando com outros
atributos da pessoa humana, como o nome e a imagem.

Diante disso, a honra pode ser afetada, segundo Flávio Tartuce (2013, p. 88)
quando ocorre uma violação “com repercussões físico-psíquicas, subclassificadas
em honra subjetiva (autoestima) e honra objetiva (repercussão social da honra)”.

Da mesma forma como disposto sobre a honra, a imagem também possui
tutela constitucional no artigo 5º, inciso X da Constituição Federal, artigo este que já
foi transcrito acima.

Como definição, Schreiber (2013, p. 106) explica que a imagem pode ser
entendida

como

toda

representação

de

um

ser

humano

determinado,

individualizando dos demais. Mas, como muitas coisas no direito, o conceito de
imagem não é pacificado, pois determinados doutrinadores entendem que a imagem
é descrita como atributos físicos de uma pessoa, que devem ser protegidos. De
outra banda, há entendimentos que a imagem, além de atributos físicos, também
consiste em atributos morais que individualizam o ser.

Ressalta-se que a honra e a imagem não se confundem, pois, como trata
Godoy (2008, p. 35) “a imagem pode ser violada sem que seja afetada a honra de
uma pessoa”.
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Segundo Tartuce (2013, p. 87), a proteção da imagem resguarda aqueles
traços característicos que individualizam um ser humano do outro, diante das
qualificações de alguém.

De acordo com Sílvio de Salvo Venosa (2011, p. 177)

[...] a imagem de uma pessoa é uma das principais projeções de
nossa personalidade e atributo fundamental dos direitos ditos
personalíssimos. O uso indevido da imagem traz, de fato, situações
de prejuízo e constrangimento.

Com relação a imagem como um direito fundamental, Sidney Cesar Silva
Guerra (2004, p. 63) ensina que o direito à imagem pode ser entendido em uma
dimensão ampla que foi garantida constitucionalmente. Tanto isso e verdade que a
Constituição Federal protege a imagem-retrato por meio do artigo 5º, inciso X, bem
como protege a imagem-atributo encontrada no artigo 5º, inciso V da Carta Maior.

Assim, fica fácil compreender que o direito à imagem é garantido amplamente
no corpo do texto constitucional.

Ademais, diante das várias elucidações trazidas ao estudo, a imagem
compreende-se como aqueles traços individualizadores de um ser humano perante
outro, diferenciando facilmente os indivíduos. Tais traços exclusivos possuem
proteção por se entenderem como essenciais à convivência e ao desenvolvimento
do ser humano.

Além dos direitos fundamentais à honra e à imagem, a Constituição Federal
Brasileira, da mesma forma, garantiu destaque à asseguração da privacidade das
pessoas humanas. Tais direitos, como já afirmados, são fundamentais para a
convivência social de uma população, sendo os direitos que mais sofrem perante a
atuação da imprensa, como se verá mais adiante no aprofundamento do estudo.

Com relação à privacidade, Godoy (2008, p. 38) assevera que
a Constituição Brasileira, em seu artigo 5º, inciso X, declarou
invioláveis além da honra e a imagem das pessoas, sua intimidade e
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sua vida privada. Ou seja, consagrou mais esses direitos da
personalidade, tutelando-os de forma expressa.

Silva (1989, p. 183), referiu que o direito da privacidade contido no artigo 5º,
inciso X, da Constituição Federal, deve ser adotado em sentido amplo, abrangendo
todas as manifestações da vida privada e íntima das pessoas, entendendo, portanto,
que o direito fundamental à privacidade elenca tanto a intimidade quanto a vida
privada.

O entendimento de que a garantia da privacidade elenca tanto o direito à
intimidade quanto à vida privada não é uníssono, porém, para melhor entendimento
do estudo, será adotado o posicionamento de que o direito constitucional da
privacidade abarcará tanto o direito à intimidade quanto o direito à vida privada,
como afirmado pelo doutrinador José Afonso da Silva (1989, p. 183) na paráfrase
acima.

Iniciando pelo direito à intimidade, Alexandre de Morais (2006, p. 47) afirma
que se trata das “relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa, sua relações
familiares e de amizade”.

Sendo assim, a intimidade ocupa o plano íntimo das pessoas e suas relações
interpessoais com os indivíduos de seu convívio.

Godoy (2008, p. 40) leciona que a intimidade consiste na exclusividade que
alguém reserva para si, sem repercussão social, nem alcançando status de vida
privada que envolve um viver entre os outros, como a família, com o trabalho, no
lazer, etc.

Percebe-se que o direito fundamental à intimidade não traduz nenhuma
relação com terceiros, sendo apenas reflexos internos que cada indivíduo possui e
que não podem ser violados.

Ao tratar da vida privada, Godoy (2008, p. 41) afirma que este direito envolve
proteção de formas de convivência, as quais não podem sofrer interferência de
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terceiros, garantindo a troca de comunicação entre os particulares da esfera de
coexistência.

Desse modo, fica fácil compreender que a honra, a imagem, a intimidade e a
vida privada possuem respaldo de direitos fundamentais, guardando as relações
exclusivas das pessoas humanas.

Porém, como será demonstrado no segundo capítulo do presente estudo,
esses direitos da personalidade, que estão alocados dentro dos direitos
fundamentais, sofrem violações frente à atividade da imprensa, que, ao publicar
noticiários ou semelhantes, acabam por revelar fatos que são da própria pessoa e
suas relações fora do âmbito da publicidade.
1.3 O direito da personalidade e seu status de direito fundamental
Após a explanação sobre os direitos fundamentais à honra, imagem,
intimidade e vida privada, importante consignar que estes direito mencionados são
chamados de direitos da personalidade.

Segundo a concepção de Tartuce (2013, p. 87), como inerentes à pessoa e à
sua dignidade, essenciais para o mínimo de desenvolvimento livre do ser humano
dentro de uma coletividade.

Segundo a obra de Venosa (2011, p. 169), esses direitos são necessários
para a satisfação do homem, sendo um mínimo existencial para que se possa
proporcionar uma vida digna.

Sendo o homem um ser racional que somente consegue viver perante uma
sociedade, deve este ter uma série de elementos assegurados para que a vida se
torne adequada perante os outros.

Diante do elucidado, pode-se conceituar os direitos da personalidade,
conforme Maria Helena Diniz (2013, p. 142):
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São direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou
seja, a sua integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou
morto, corpo alheio, vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo
ou morto); a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento,
autoria científica, artística e literária) e sua integridade moral (honra,
recato, segredo pessoal, profissional e doméstico, imagem,
identidade pessoal, familiar e social).

Assim, fica fácil de compreender como são importantes os direitos da
personalidade dentro das relações humanas em uma sociedade, visto que
apresentam garantias constitucionais necessárias para um mínimo existencial.

De acordo com o entendimento de Carlos Roberto Gonçalves (2011, p. 184),
no ordenamento jurídico brasileiro, os direitos da personalidade ganharam grande
importância, principalmente pelo advento da Constituição Federal de 1988, em seu
artigo 5º, inciso X.

Verifica-se que os direitos da personalidade estão alocados no primeiro título
da Constituição Federal, o qual trata dos direitos e garantias fundamentais,
mostrando, assim, que os direitos da personalidade aqui tratados possuem status de
direito fundamental.

Nesse sentido, Schreiber (2013, p. 14) refere que os direitos da personalidade
estão ligados à dignidade humana, que é protegida no artigo 1º, inciso III da
Constituição Federal de 1988, considerando, portanto, os direitos da personalidade
como direitos fundamentais.

Força convir que, apesar de intimamente ligados, os direitos humanos,
direitos fundamentais e direitos da personalidade estão em planos diferentes.

Conforme leciona Schreiber (2013, p. 13):
A ampla variedade de termos não deve gerar confusões. Todas
essas diferentes designações destinam-se a contemplar atributos da
personalidade humana merecedores de proteção jurídica. O que
muda é tão somente o plano em que a personalidade humana se
manifesta. Assim, a expressão direitos humanos é mais utilizada no
plano internacional, independente, portanto, do modo como cada
Estado nacional regula a matéria. Direitos fundamentais, por sua vez,
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é o termo normalmente empregado para designar direitos positivados
numa constituição de determinado Estado. [...] Já a expressão
direitos da personalidade é empregada na alusão a atributos
humanos que exigem especial proteção no campo das relações
privadas, ou seja, na interação entre particulares, sem embargo de
encontrarem também fundamento constitucional e proteção nos
planos nacional e internacional.

Ainda, nessa senda, assevera Venosa (2011, p. 169) que os direitos da
personalidade são “direitos privados fundamentais, que devem ser respeitados como
conteúdo mínimo para permitir a existência e a convivência dos seres humanos”.

No mesmo sentido, leciona Godoy (2008, p. 20) que, quando foi inserindo a
dignidade humana como princípio fundamental no capítulo introdutório dos direitos
fundamentais, adotou um direito geral de personalidade, onde o conteúdo normativo
é justamente assegurar prerrogativas do ser humano, para que o mesmo possa se
desenvolver na integralidade da sua personalidade, garantindo assim sua dignidade.

Essa adoção da Constituição Federal por um direito geral de personalidade
não tutela de forma expressa o direito em questão, o que propicia aos julgadores,
dessa forma, fazer uma verificação no caso concreto para reconhecer ou não esses
direitos não expressos no ordenamento.

Ainda falando sobre os direitos da personalidade como fundamentais, leciona
Moraes (2000, p. 11) que os direitos fundamentais “resultam em posições jurídicas
das pessoas enquanto tais, com eficácia no âmbito das relações com o Estado ou
entre particulares, consubstanciados ou não na Constituição”.

Os direitos da personalidade tratados no presente estudo são os que
envolvem as relações privadas, tutelados pelo Código Civil de 2002. Esses artigos
civilistas são empregados, segundo Schreiber (2013, p. 13) “na alusão aos atributos
humanos que exigem especial proteção no campo das relações privadas, ou seja,
na interação entre particulares, sem embargo de encontrarem fundamento
constitucional”.

24

Além disso, os direitos da personalidade aqui tratados com vínculo no Código
Civil, não são os únicos existentes, pois o rol é exemplificativo, existindo muitas
outras garantias destinadas a tornar a vida humana digna, conforme o preceito
constitucional.

É de grande valia se atentar que existe distinção entre a personalidade e seus
direitos, pois, como assevera Venosa (2011, p. 169):
há direitos que afetam diretamente a personalidade, os quais
não possuem conteúdo econômico direto e imediato. A
personalidade não é exatamente um direito; é um conceito
básico sobre o qual se apoiam os direitos.

De qualquer forma, o mais importante é entender que os direitos da honra,
imagem, intimidade e vida privada são direitos da personalidade, contidos em norma
infraconstitucional, além de serem emoldurados como direitos fundamentais, visto a
grande importância que a Constituição Federal lhes deu. Ademais, como já afirmado
no corpo do presente estudo, esses direitos fundamentais podem sofrer violações
frente à atividade da imprensa, que, ao desempenhar seu trabalho, acaba por expor
a honra, imagem, intimidade e vida privada de determinados indivíduo para um
grande número de pessoas.

Diante do exposto, a grande questão a ser abordada é solucionar esse
conflito que diz respeito a quando a imprensa pode ou não veicular noticiários que
tratam de fatos que expõem a vida privada das pessoas.

Afora esse conflito, deve-se analisar quando a atividade da imprensa viola ou
não os direitos fundamentais da personalidade, conforme se verá adiante no estudo
apresentado.
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2 LIBERDADE DE IMPRENSA VERSUS DIREITO DA PERSONALIDADE: FORMA
DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO
Antes de qualquer conceituação sobre a imprensa, é necessário afirmar sua
posição de destaque na sociedade, visto sua grande relevância na atividade de
informar e difundir informações pelos mais diversos meios comunicativos que
atingem os lares da população mundial.

Impossível, hoje, viver em uma sociedade que não seja cercada por uma
série de meios comunicativos em que a imprensa propaga suas veiculações, como
exemplo temos os jornais, a televisão, o rádio, a internet, entre outros.

Como é de conhecimento geral, a internet não tem o condão apenas de
interligar pessoas, principalmente nas redes socais, mas também de propagar de
forma imediata noticiários de todas as espécies no mundo digital.

Assim, com essa facilidade de propagação rápida, pelos mais diversos meios
existentes, a imprensa acaba por propiciar acesso mais fácil a informações, bem
como repassá-las a um maior número de pessoas que acompanham tais
veiculações.

Nesse sentido, muitas vezes a imprensa tende a exacerbar-se na sua
atuação, como se verá adiante.

2.1 Liberdade de imprensa e sua garantia de atuação
Como já afirmado acima, a imprensa possui atividade importante na
comunicação de uma sociedade, além de garantir um Estado Democrático de Direito
dentro de um território.

Nas palavras do ministro Gilmar Ferreira Mendes (2010, p.1)
Reafirmar, e assim enfatizar, o significado da liberdade de imprensa
no Estado Democrático de Direito não é tarefa estéril, muito menos
ociosa. Se é certo que, atualmente, há uma aceitação quase
absoluta de sua importância no contexto de um regime democrático e
um consenso em torno de seu significado como um direito
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fundamental universalmente garantido, não menos certo é que, no
plano prático, nunca houve uma exata correspondência entre a
ampla concordância (ou mesmo o senso comum) em torno da ideia
de imprensa livre e a sua efetiva realização e proteção. Mesmo em
nações de democracia avançada, a liberdade de imprensa constitui
um valor em permanente afirmação e concretização.

Pode-se notar que a atuação da imprensa, diante da importância de sua
atuação, ganhou status de direito fundamental, para que se possa garantir a
liberdade da atividade.

Sendo a atividade da imprensa um elemento de grande relevância para um
Estado Democrático de Direito, a Constituição Federal de 1988 trouxe uma série de
afirmações de garantem a liberdade de imprensa como direito fundamental pelas
normas constitucionais.

Exemplo disso é o artigo 5º, inciso IX da Carta Maior, que traduz:
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:
[...]
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e
de comunicação, independentemente de censura ou licença;

Da mesma forma, o artigo 220, caput, da Constituição Federal relata que:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

Com isso, fica fácil compreender a grande importância que a Constituição
Federal deu à atividade da imprensa, pois asseverou em vários dispositivos sobre a
liberdade de expressão e manifestação de atividades que envolvem a circulação de
noticiários e semelhantes.

A atividade da imprensa está intimamente ligada à liberdade de pensamento,
pois o que a imprensa faz nada mais é do que exteriorizar pensamentos acerca de
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fatos ou ideias sobre alguém ou alguma coisa que tem relevância na vivência
humana.

A liberdade de pensamento só se concretiza no mundo fático quando o
indivíduo externa seu pensamento, formulando sua opinião.
Segundo Caldas (1997, p. 59), a liberdade de opinião “constitui um
movimento do pensamento de dentro para fora, é a forma de manifestação de
pensamento, resume a própria liberdade de pensamento”.

Com base no conceito acima, percebe-se que a liberdade de pensamento se
externa por opiniões, o que, caso não ocorra, não acarretará nenhum interesse
jurídico.

Tanto isso é verdade, que as pessoas possuem inúmeras divergências
quando se trata de opiniões sobre os mais variados assuntos, sendo que só passam
a ser responsabilizadas quando exteriorizam opiniões que violem direitos.

Ainda, com base na obra de Caldas (1997, p. 69), este afirma que a liberdade
de pensamento tem sua atividade confundida com a liberdade de opinião, pois
ambas externam pensamentos sobre determinada matéria ou fatos, bem como a
aplicação das duas, no cotidiano, é garantida constitucionalmente.

Não há a mínima possibilidade de existir sociedade em que seja vedada a
liberdade de pensamento, sob pena de ocorrer um verdadeiro retrocesso
democrático.

Por fim, leciona Godoy (2008, p. 47)
A constituição Federal, em seu artigo 5º, resguarda, a um só tempo,
a liberdade de manifestação de pensamento, ainda que vedado o
anonimato (inciso IV), tanto quanto assevera invioláveis a liberdade
de consciência e a de crença, garantindo o livre exercício dos cultos
religiosos (inciso VI) e a liberdade de expressão da atividade
intelectual, artística, científica, e frisa-se, de comunicação (inciso IX e
art. 220).
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Pela definição acima, pode-se perceber que o direito positivo brasileiro
garante, de forma expressa, a liberdade de pensamento, abordando-a em vários
dispositivos do texto constitucional.

Além da liberdade de manifestação de pensamento, o direito constitucional
brasileiro também garante, com relação aos meios informativos, a liberdade de
informação.
Como afirma Godoy (2008, p. 48), “a liberdade de informação se revela pelo
direito que a pessoa tem de informar, de comunicar, enfim, de exteriorizar sua
opinião (art. 5º, IV, da CF/88)”.
Quando se trata do tema “liberdade de informação”, Silva (1989, p. 218)
refere que se deve ter em mente dois aspectos: um que diz respeito ao direito de
informar e outro ao direito de ser informado.

O direito de informar, com aspecto relativo à manifestação de pensamento,
tem condão de um direito individual, mas contaminado pelo sentido de coletivo.

Quando ampliado o estudo acerca da referida liberdade de pensamento, a
mesma passa a ter referências no direito de informação, ganhando, na
modernidade, especial relevância com os meios de comunicação em massa, os
quais transmitem aquela ideia, em princípio individual, que se refere à liberdade de
pensamento de cada um, para toda uma população, garantindo o direito de
informação.

Desse modo, a informação deve ser entendida em sentido amplo, de modo
que a transmissão de fatos e notícias possa formar uma opinião pública.

Nesse contexto, em que existe a liberdade de pensamento e a liberdade de
informação, nasce o direito da imprensa de ter atuação livre na sociedade.
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Quando se fala na palavra “imprensa” não se pode ficar adstrito ao termo
original, pois segundo Godoy (2008, p. 52)
Em especial a partir da Lei nº 5.250/67, a liberdade de imprensa
passa a abarcar todos os meios de divulgação de informação ao
público, principalmente através dos modernos e poderosos veículos
de difusão como o rádio e a televisão, cujo alcance sobre a grande
massa é ilimitado.

Para Nelson Hungria (1953, p. 273), a liberdade de imprensa é conceituada
como “o direito da livre manifestação do pensamento pela imprensa”.

Corroborando com o entendimento da livre atividade da imprensa, como já
transcrito acima, existem dispositivos na Constituição Federal de 1988 que
asseguram uma atividade livre de restrições, como é o caso do artigo 5º, inciso IX e
o artigo 220, caput.

Da mesma forma que os direitos da personalidade tratados no primeiro
capítulo, principalmente os da imagem, honra, intimidade e vida privada, a imprensa
também possui garantia constitucional.

Portanto, inevitável surgir o questionamento sobre qual a solução adequada
para o problema relacionado à garantia constitucional de atuação livre conferida à
atividade da imprensa versus a garantia de não violação aos direitos da
personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade e a vida privada.

Conforme se observa, ocorre um choque entre direitos fundamentais, ambos
resguardados pela Constituição Federal, sendo que se demonstrará, a partir do
próximo ponto do estudo, como um princípio constitucional pode ser a solução para
tal conflito.
2.2 Princípio da proporcionalidade como forma de solução dos conflitos entre
os direitos da personalidade e a liberdade de imprensa
Conforme já estudado ao longo desta pesquisa, inúmeras são as
possibilidades de atuação da imprensa como meio de divulgação e propagação de
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opiniões e notícias, as quais podem entrar na ceara particular de indivíduos de uma
sociedade, principalmente nos direitos da personalidade que dizem respeito à honra
e à imagem das pessoas.
Segundo Godoy (2008, p. 55) “não são raros os casos em que, à veiculação
da notícia, da crítica ou da opinião, se oponha a vedação da invasão da intimidade
ou da privacidade da pessoa humana”.

A imprensa, em sua atividade, veicula várias notícias e fatos todos os dias,
sendo que é muito comum, em sua atividade, exibir acontecimentos que ocorrem na
ceara da intimidade ou privacidade das pessoas.

Da mesma forma, Morais (2000, p. 84) refere que a intimidade:

não raro, é infringida por informações veiculadas pelos meios de
comunicação social, sendo manifesta a tendência da sociedade
contemporânea a invasão da esfera íntima pela proximidade de
comunicação de massa.

Assim, será demonstrado que, por mais complexa que possa parecer a
problemática, um método de solução para a questão pode ser um princípio
constitucional.

Mas antes de adentrar objetivamente na solução prática do problema, devese ter em mente que todos os direitos que entram em conflito estão sob a mesma
hierarquia. Tanto o direito à honra, à vida e à intimidade, como o direito à livre
manifestação do pensamento, acesso à informação e à livre expressão da atividade
de comunicação, tem igual guarida no artigo 5º da Constituição Federal.

Caldas (2007, p. 89) aborda que esses direitos que podem entrar em conflito
“estão todos na mesma Constituição, que deve ser entendida como um complexo de
normas coerentes e de igual grau hierárquico”. Segundo o mesmo autor, esse
mesmo valor atribuído é entendido como um princípio hierárquico-normativo.
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Da mesma forma, Lenza (2011, p. 148) explana que a Constituição Federal
deve ser interpretada em sua globalidade como um todo, entendendo que as normas
contidas na Carta Maior devem ser vistas como um único sistema interligado, sem
ocorrer hierarquia de direitos.

Em suma, conforme leciona Godoy (2008, p. 58), os direitos da personalidade
e a liberdade de imprensa se expressam sob a forma de regras, pois tendem a
trazer maior proteção a seus titulares, porém, não perdem a essência de princípios,
diante da condição máxima dentro do ordenamento jurídico.

Com isso, pode-se perceber que os direitos da personalidade e à liberdade de
imprensa em algumas vezes suscitam concorrência, onde um cede perante o outro.
Porém, como será analisado, nunca excluem o outro reciprocamente, como ocorre
quando se trata de conflito envolvendo normas simples.

Godoy (2008, p. 60) ensina que as relações de direito constitucional de igual
hierarquia não são afetadas por ordem cronológica na sua previsão normativa, não
ocorrendo, portanto, critérios derrogatórios de um para o outro. Da mesma forma,
relata que nenhum direito da personalidade ou direito da liberdade de imprensa tem
previsões especiais para derrogar o outro.

Dessa forma, não se pode estabelecer, para a solução dos conflitos, critérios
de lei especial que derroga leis genéricas.

Sendo direitos de igual dignidade, para a solução dos conflitos entre os
mesmos não há recursos possíveis com base em hierarquia, cronologia ou
especialidade dos dispositivos, uma vez que não devem ser utilizados critérios de
antinomia aparente de normas.

Não ocorrendo solução por forma legislativa, adentra ao tema o princípio da
proporcionalidade, uma forma adequada que pode solucionar a colisão entre os
direitos fundamentais.
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Na realidade, a fórmula abordada para solução dos direitos fundamentais é
uma ponderação de bens, o que se faz por meio do princípio da proporcionalidade.
Nas palavras de Wilson Antônio Steinmetz (2001, p. 140) “a ponderação de
bens é o método que consiste em adotar uma decisão de preferência entre direitos
ou bens em conflitos”.

Da mesma forma, Godoy (2008, p. 62) apresenta em sua obra que, nos casos
de antinomia como o do conflito em tela, deve-se utilizar um juízo de ponderação,
que se faz de um lado com a honra, privacidade, imagem, e do outro a liberdade de
expressão e comunicação da imprensa.

Segundo Godoy (2008, p. 62), ao utilizar o princípio da proporcionalidade nas
colisões de direitos fundamentais, deve ocorrer uma análise do caso concreto, para,
a partir daí, poder se determinar, com um juízo de ponderação, qual direito deve
prevalecer sobre o outro, sempre a mercê de uma ponderação que está em sua
base.

Como se vê, para aplicar o princípio da proporcionalidade, deve-se analisar o
caso concreto, para, então, se verificar qual direito deve prevalecer.

O princípio da proporcionalidade é abarcado por três subprincípios, que são o
da adequação ao caso, o da necessidade e da proporcionalidade em sentido stricto,
que devem ser analisados na aplicação dos casos concretos.

Nos ensinamentos de Steinmetz (2001, p. 148-150), este relata que o
subprincípio da adequação é um elemento que investiga se a medida que está
sendo adotada é apta, útil e idônea para a finalidade perseguida no caso concreto.
Já o subprincípio da necessidade, algumas vezes chamado de exigibilidade ou
intervenção mínima, tem função de analisar os outros meios idôneos e verificar qual
se apresenta menos gravoso em relação aos direitos fundamentais. Por fim, refere
que subprincípio da proporcionalidade deve equilibrar a decisão e a finalidade
perseguida, para que se possa concluir se o meio utilizado, ou melhor dizendo, o
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resultado alcançado, não está desproporcional no caso concreto, com a violação
demasiada.

Segundo

Robert

Alexy

(2008,

p.

43),

ao

utilizar

o

princípio

da

proporcionalidade deve-se buscar uma ponderação no caso concreto, pois quanto
maior for o prejuízo de um direito fundamental, maior deve ser a importância da
satisfação do outro direito.

Para corroborar com este entendimento, Stein (2001, p. 158) afirma que o
princípio da proporcionalidade tem finalidade de proteção aos direitos fundamentais,
sendo que somente poderá ocorrer restrição de um direito fundamental se esta
medida for realmente necessária, adequada e razoável no caso em análise.

O princípio da proporcionalidade atua como uma forma de harmonização dos
direitos fundamentais, utilizando dos seus subprincípios (adequação, necessidade e
proporcionalidade/ponderação) para que seja visualizada qual solução é mais justa
em um juízo de valores.

Como assevera Godoy (2008, p. 62) o princípio da proporcionalidade deve,
“na hipótese concreta, ponderar as circunstâncias que, afinal, venham a determinar
a prevalência de um ou outro direito”.

Após saber que o princípio da proporcionalidade pode resolver o conflito entre
os direitos da personalidade e à liberdade de imprensa, é importante analisar como
se deve aplicar tal princípio nos casos concretos, diante das condições acerca das
pessoas.

Primeiramente, deve-se ter em mente que pessoas públicas, ou de maior
notoriedade em uma sociedade, divergem das pessoas comuns quanto à
aplicabilidade da proporcionalidade.

Conforme Godoy (2008, p. 71), os políticos, que são pessoas públicas, ou
aquelas pessoas que no campo artístico, econômico, cultural e desportivo são
notórias ou de conhecimento geral, tendem a ter sua esfera de privacidade reduzida.
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Muitas das notícias veiculadas, que tem como ponto de partida as pessoas
acima referidas, têm relevância na sua circulação, pois ostentam relevância ou
interesse do conhecimento da população.

Falar que estas pessoas têm sua esfera privada reduzida não quer dizer o
mesmo que o seu aniquilamento, pois, conforme ensina Godoy (2008, p. 72) “devese preservar ainda uma área nuclear inviolável, representada, antes de tudo, pela
indevassabilidade de sua vida privada em seu ambiente familiar”.

Ainda, nas palavras do doutrinador acima (2008, p. 72), a divulgação de
noticiários e semelhantes, sobre pessoas públicas e notórias, deve ter um interesse
para que o público em geral conheça, não podendo ter finalidades comerciais, que
se tornariam uma violação aos direitos fundamentais da personalidade.

Quando se trata de pessoas públicas, como é o caso dos políticos, deve-se
ter em mente que a divulgação de sua atividade é de suma importância, mesmo que
algumas vezes tendam a se tratar da vida particular, pendendo a balança para o
direito fundamental da informação como consequência da liberdade da atividade de
imprensa.

Nesse sentido se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1025047, oriundo do Tribunal de São Paulo, no qual a Ministra Nancy Andrighi
relatou em seu voto que:
[...] essa redução do âmbito de proteção, no caso dos políticos, é
aceitável quando a informação, ainda que de conteúdo familiar,
possa dizer algo sobre o caráter do homem público, pois existe
interesse relevante na divulgação de dados que permitam a
formação de juízo crítico, por parte dos eleitores, sobre os atributos
morais daquele que se candidata a cargo eletivo.

Afora isso, pode ocorrer que certas pessoas, mesmo não sendo públicas ou
notórias, tenham reduzidos os direitos da personalidade em prol da atividade de
informar. Nas palavras de Godoy (2008, p. 74)
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Acrescente-se a situação daquelas pessoas envolvidas em fatos de
interesse cultura ou científico, por exemplo, aquele indivíduo
acometido por uma doença rara, ou nova. Por causa disso, ou do
interesse à comunidade daí suscitado, abre-se um campo maior à
devassa de sua vida. Nessa mesma esteira, a pessoa submetida a
uma revolucionária técnica médica, cirúrgica ou terapêutica que, à
evidência, induz interesse coletivo, que, ponderado, merece
superação diante da privacidade ou intimidade do paciente.

Mas a restrição dos direitos da personalidade em relação a fatos incomuns se
atrela somente a eles, não atingindo outros fatos pessoais do indivíduo, que devem
ser protegidos pelos referidos direitos, pendendo a balança para os direitos
fundamentais da intimidade e vida privada.

Conforme afirmado acima, as pessoas comuns tendem a pender a balança
para o lado que protege a honra, imagem, intimidade e a vida privada frente à
liberdade da imprensa, pois, afora aqueles fatos que tem interesse da comunidade,
os demais não podem ser veiculados sem autorização.

Este entendimento foi firmado por Godoy (2008, p. 75)
Sucede, porém, que a restrição a direitos da personalidade dessas
pessoas se coloca apenas com relação àqueles fatos notórios. Não
se autoriza sua equiparação às pessoas que são públicas em virtude
de sua própria condição. Essas pessoas da história de seu tempo em
sentido relativo são, afinal, pessoas comuns.
Por isso que os fatos que não se relacionam com o acontecimento,
com o evento especifico que deu notoriedade àquelas pessoas
comuns, ou que sirvam apenas para identificá-las, a apresentá-las,
não devem ser devassados, sem seu consentimento. São fatos
despidos de qualquer interesse à comunidade.

Ao realizar o juízo de ponderação nos casos concretos, deve-se analisar o
local em que o fato ocorreu, pois quando os acontecimentos ocorrem em locais mais
reservados, guardam maior proteção do que aqueles ocorridos em locais públicos.

Tanto isso é verdade que a Constituição Federal garantiu aos homens asilos
invioláveis, como uma forma de proteção dos direitos fundamentais das demais
influências.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
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;

Diante do estudo acerca da colisão entre os direitos fundamentais à honra,
imagem, intimidade e à vida privada em face da liberdade de imprensa, fica claro
que o princípio da proporcionalidade é um método capaz de solucionar o embate
entre dois tipos de direitos fundamentais.

Ainda, este princípio é um dos mais dignos no ordenamento jurídico brasileiro,
uma vez que analisa o caso concreto, as pessoas envolvidas, isso para fazer um
balanço do que é mais relevante em uma sociedade, sem que ocasione grande
prejuízo a uma das partes quando não ocorrer relevância para outra.

Afora isso, ao utilizar o princípio da proporcionalidade, além dos agentes
envolvidos, deve-se analisar em qual plano social ocorreu o fato, pois a própria
Constituição Federal resguarda asilos invioláveis para preservar os membros da
sociedade brasileira frente às invasões particulares.

2.3 Liberdade de imprensa versus direito da personalidade: análise de casos
concretos.
Após essa análise sobre os direitos fundamentais e sua colisão com o direito
à liberdade de imprensa, além de demonstrar uma forma de solução para os casos
conflituosos, é importante transcrever, em algumas linhas, casos concretos que
foram levados à apreciação do Poder Judiciário.

O primeiro caso a ser analisado envolve o ex-governador do Estado do Rio de
Janeiro, Antony Garotinho.

No ano de 2002 chegou ao Supremo Tribunal Federal um caso que envolvia
conflitos entre direitos fundamentais, justamente sobre os direitos da personalidade
e à liberdade de imprensa.

37

A questão envolvia os direitos à intimidade e à vida privada do governador do
estado do Rio de Janeiro àquela época, Anthony Garotinho, frente a um noticiário
cuja publicação era pretendida pelo veículo de comunicação Jornal O Globo.

Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal n.º 2.702-7, oriunda
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho ajuizou ação em face
do Jornal para que fosse impedida a publicação de conversas suas com outras
pessoas sobre uma suposta prática de suborno fiscal da Receita Federal, as quais
teriam sido interceptadas de forma ilegal.

Asseverou Garotinho que o Jornal O Globo violou o artigo 5º, inciso X, da
Constituição federal, quanto os direitos à honra, intimidade e à vida privada, além de
violar o inciso XII do referido artigo por serem as interceptações telefônicas ilegais.

Por sua vez, o veículo de comunicação afirmou que possui garantia de
informar, além de que não pode sofrer nenhuma censura prévia, por não estar
previsto na Constituição Federal.

Dessa feita, o Supremo Tribunal Federal, em seu julgamento, pendeu para a
relevante atividade da imprensa, que, no caso concreto, tem o direito de informar
sobre fatos relevantes ao interesse público, como era o suposto envolvimento do
candidato à presidência, à época, com subornos fiscais.

Conforme voto do Relator Sepúlveda Pertence (julgado em 2002, p. 820)
A tensão dialética permanente entre a liberdade de informação, de
um lado, e a proteção à intimidade, à privacidade, à honra e à
imagem das pessoas é, sabidamente, o pano de fundo mais
frequente das especulações doutrinárias e pretorianas acerca da
ponderação de interesses, como técnica de solução da colisão entre
princípios e garantias fundamentais.
Nos limites desse terreno – campo aqui e alhures, de permanente
ocupação dos teóricos e de numerosas dissenções nos tribunais – é
que a petição procura entrincheirar-se e sustentar a prevalência –
sobretudo, quando se trata de fatos de interesse público e relativos a
homens públicos -, da liberdade de informar, da imprensa, e do
direito à informação, de todos, para a proteção dos quais, a
Constituição prescreveu a vedação peremptória da censura prévia.
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Conforme este voto do relator, o caso concreto revelou que a atividade de
informar não poderia sofrer censura prévia, diante da liberdade de informar que tem
a imprensa, afora que os fatos narrados pelo Jornal O Globo possuíam grande
interesse público, além da diminuição da esfera privada no caso de pessoas
públicas.

Assim, por mais que o princípio da proporcionalidade possa resolver a
questão que envolve os conflitos entre direitos fundamentais, somente com uma
análise sobre o caso concreto é que se verá quê tipo de decisão será mais justa a
ser tomada.

Como se observa pelo julgado acima, ocorreu, no caso concreto, um conflito
de direitos fundamentais, quais sejam, a atividade da imprensa e os direitos à honra,
intimidade e vida privada.

Este conflito foi resolvido pelo princípio da proporcionalidade, sendo que os
ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que na análise do caso
concreto, mesmo violando direitos fundamentais à honra, intimidade e à vida
privada, os fatos noticiados eram de relevante interesse social, pendendo a balança
para o lado da liberdade de informar pela imprensa.

A partir disso, pode-se compreender melhor que, na ocorrência de conflito
entre direitos fundamentais à honra, imagem, intimidade e privacidade em face da
liberdade de imprensa, deve-se analisar o caso concreto, utilizando o princípio da
proporcionalidade para verificar se o fato tem ou não relevância para o interesse
público. Só a partir desta análise é que se poderá ver qual dos direitos fundamentais
terá maior relevância perante o outro.

Outro caso em que ocorreram conflitos entre direitos da liberdade de
imprensa e os direitos da personalidade foi em meados do ano de 2005, com
relação ao Programa de televisão “Pânico na TV” e a atriz Carolina Dieckmann.

Sobre este fato, Schreiber (2013, p. 143) retratou que
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Ao longo do dos últimos anos, as sandálias da humildade foram
entregues a diversas celebridades consideradas “arrogantes” pela
produção do programa. No afã de convencer a atriz Carolina
Dieckmann a vesti-las, os repórteres do Pânico passaram a perseguila em seu afazeres diários.

Dessa forma, a atriz ajuizou ação contra a rede de televisão responsável pela
veiculação do programa, afirmando a violação de uma série de direitos da
personalidade, principalmente a intimidade e a vida privada.

Em relação ao processo judicial Schreiber (2013, p. 144) relatou que o pedido
foi julgado procedente, não apenas condenando a emissora a pagar indenização
pelos danos, mas também proibiu que a ré exibisse imagens da atriz, ou fizesse
qualquer referência ao seu nome ou ao local onde mora, sob pena de multa.

Como se vê no caso em apreço, a balança pendeu para a asseguração dos
direitos fundamentais à imagem, intimidade e vida privada, pois não é o sucesso de
uma pessoa que torna possível a existência de um interesse público.

Ocorreu, novamente, uma colisão entre os direitos da personalidade e a
liberdade de imprensa. Porém, ao contrário do primeiro caso analisado, este
envolvendo a atriz Carolina Dieckmann teve protegidos os direitos à honra, imagem
e privacidade da famosa.

A atividade da imprensa não possuía nenhum interesse social para a violação
dos direitos fundamentais, ultrapassando de um mero dissabor ao perseguir a atriz,
violando expressamente os direitos inerentes à pessoa.

Sendo a pessoa famosa, não ocorre necessariamente em um fato o interesse
público, produzindo, como no caso da atriz, efeito contrário, com a redobrada
atenção em manter a tutela dos direitos da personalidade.
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CONCLUSÃO

Com base no estudo apresentado, fica claro a importância dos direitos
fundamentais em uma sociedade, tanto aqueles que protegem traços do ser
humano, como aqueles que asseguram atividade informativa, que nada mais é que
um elemento do estado democrático de direito.

Dessa feita, como demonstrado, os direitos fundamentais inerentes aos seres
humanos, também chamados de direitos da personalidade, são os principais direitos
afetados pela atividade da imprensa, que de uma forma ou de outra, ao informar
seus espectadores, acaba por atingir a honra, a imagem, a intimidade ou a vida
privada de algum indivíduo.

Fica nebuloso o corolário de qual atitude deve ser tomara frente a um conflito
de direitos fundamentais, não tendo imediatamente, à vista do caso, um resultado na
“ponta da língua” sobre para qual lado a balança da justiça deve pender, se para o
lado que protege direitos da própria pessoa, ou se para o lado que assegura a
atividade informativa da imprensa.

Isso ocorre pois ambos os direitos em conflito, qual seja, direitos da
personalidade e liberdade de imprensa, possuem a mesma hierarquia e são
considerados direitos fundamentais, não preponderando um sobre o outro.

Diante disso, surge o princípio da proporcionalidade como uma forma de
solução para tais conflitos, o qual, analisando casos concretos, pode verificar se o
fato em questão possui tamanha relevância para violar algum direito fundamental.
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O princípio da proporcionalidade traduz, nos casos concretos, quando os
direitos da personalidade devem ficar salvaguardados frente a atividade da
imprensa, mantendo o fato e a vida do indivíduo no anonimato para as demais
pessoas. De outra banda, quando encontrada relevância na questão, que enfoca no
interesse público, o princípio da proporcionalidade pende para a atividade da
imprensa e sua liberdade de informar as pessoas.

No entanto, esta análise de ocorrência do interesse público somente pode ser
feita em casos concretos, que poderão nos dizer quando é relevante ou não a
divulgação de um noticiário, pois pender a balança para a atividade da imprensa é
violar os direitos fundamentais inerentes à pessoa, sendo que, da mesma forma, ao
proteger os direitos da personalidade, se está a infringir os direitos fundamentais da
livre manifestação de pensamento, de informar e ser informado, e, portanto, a
liberdade de imprensa de atuar em uma sociedade.

Assim, para melhor visualizar a ocorrência da aplicação deste princípio, foram
aventados casos reais que ocorreram na sociedade brasileira, os quais tiveram
desfechos opostos levando em conta o aspecto inerente ao interesse público em
questão.

42

REFERÊNCIAS
ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008,
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 10.ed., São Paulo:
Malheiros, 2000.
BRASIL, Código Civil (2002). Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 14. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012.
______. Constituição (1988). Constituição federal da república do brasil.14. ed.
São Paulo: Saraiva, 2014.
______. Supremo Tribunal Federal. Petição nº 2702. Requerente: Infoglobo
Comunicações Ltda e outros. Requerido: Anthony William Garotinho Matheus De
Oliveira e outros. Relator: Ministro Sepúlveda Pertence. Julgado em 18 de setembro
de 2002. Disponível em < http://www.stf.gov.br/jurisprudencia/htm>. Acesso em:
29/10/2014
______. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. REsp nº 1025047. Relator.
Min.
Nancy
Andrghi.
Julgado
em
26/06/2008.
Disponível
em
<http://www.esaj.tjsp.jus.br/cjsg/consultaCompleta.do >. Acesso em: 29/10/2014
BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o Novo
Código Civil. São Paulo: Atlas, 2005.
BEDIN, Gilmar Antônio. Os direitos do homem e o neoliberalismo. 3.ed. Ijuí:
Unijuí, 2002.
CALDAS, Pedro Frederico. Vida privada, liberdade de imprensa e dano moral.
São Paulo: Saraiva, 1997.
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. 24. ed. São Paulo: Saraiva,
2013.
FARIAS, Edilsom Pereira de. Colisão de direitos. Porto Alegre: Atlas, 1996.
GODOY, Cláudio Luiz Bueno de. A liberdade de imprensa e os direitos da
personalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

43

GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. 9. ed. São Paulo: Saraiva,
2011.
GUERRA, Sidney Cesar Silva. A liberdade de Imprensa e o Direito à Imagem. Rio
de Janeiro: Renovar, 2004.
HUNGRIA, Nélson. Comentários ao código penal. 2.ed.Rio de Janeiro: Forense,
1953.
MENDES, Gilmar Ferreira. O significado da liberdade de imprensa no Estado
Democrático de Direito e seu desenvolvimento jurisprudencial pelas Cortes
Constitucionais: breves considerações. Observatório da Jurisdição Constitucional.
Brasília: IDP, 2011.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
MORAES, Guilherme Peña. Direitos Fundamentais, conflitos e soluções. São
Paulo: Labor Jurís, 2000.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre:
Livraria do Advogado. 10.ed.2009.
SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 4.ed.São Paulo:
Malheiros, 2007.
______., José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 5.ed. São
Paulo: Revista dos Tribunais. 1989.
STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da
proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil. 3. ed. São Paulo: Método, 2013.
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil brasileiro. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

