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“Você era real, por isso todos gostavam de ver. 

E assim é o ser humano. O mais interessante, o 

que as pessoas mais gostam e mais respeitam é 

o homem verdadeiro, aquele que não mente, 

que não manipula, que não usa máscaras, que 

não é ator, que não é falso. ” (Tradução livre) 

(O Show de Truman – O Show da Vida) 



 
 

RESUMO 

 

A expansão e o desenvolvimento dos meios de comunicação motivaram expressivas alterações 

na forma como se percebe os direitos da personalidade, notadamente no que concerne à 

possibilidade e à amplitude de limitações voluntárias à proteção assegurada pelo ordenamento 

jurídico a essa categoria de direitos. Com efeito, aduz-se que as limitações voluntárias aos 

direitos da personalidade são expressões da autonomia privada dos indivíduos necessárias, por 

vezes, ao desenvolvimento da personalidade dos sujeitos de direito na busca de suas respectivas 

identidades, mas encontram seu limite, além do seu próprio fundamento, no postulado da 

dignidade da pessoa humana, como vetor que busca garantir o mínimo de condições existenciais 

necessárias a uma vida digna e saudável. No o âmbito específico do formato dos Reality Shows, 

entretanto, visualiza-se que esse gênero televisivo é o centro de fortes embates acerca de sua 

legitimidade perante concepções morais e jurídicas, levantando-se questões sobre a 

constitucionalidade das limitações voluntárias aos direitos da personalidade em sua 

programação, principalmente no que atine à privacidade e à imagem. Objetiva-se investigar, 

portanto, quais os critérios objetivos que balizam as limitações voluntárias em estudo, a fim de 

possibilitar o respeito à dignidade da pessoa humana e ao direito de livre desenvolver a 

personalidade, sem esquecer de tutelar a liberdade de programação, como dimensão do direito 

fundamental à liberdade de expressão. Utiliza-se, como metodologia, de pesquisas 

bibliográficas de livros, de artigos jurídicos e de diplomas normativos nacionais e internacionais 

das áreas do Direito Constitucional e do Direito Civil, realizando uma análise crítica dos direitos 

fundamentais, especialmente no atinente aos direitos da personalidade e à liberdade de 

programação. Ademais, analisa-se casos reais e fictícios, bem como decisões jurisdicionais, 

com o intuito de adensar a discussão acerca dos parâmetros que devem conduzir as limitações 

consentidas em tela. Nesse contexto, visualizam-se, como parâmetros objetivos que devem 

balizar as limitações voluntárias aos direitos da personalidade, os seguintes critérios: a) a 

duração, b) o alcance, c) a intensidade e d) a finalidade da limitação apresentada na situação 

concreta, sem esquecer de analisar se a vontade do titular do direito se encontra livre, além do 

respeito ao postulado da proporcionalidade, tendo em vista os diferentes graus de relativização 

a que cada espécie de direitos da personalidade pode se submeter a depender de quão 

fundamental o é para a sociedade e para a própria existência digna de seu titular. Por fim, 

conclui-se que, na esfera dos Reality Shows, o ordenamento jurídico deve assegurar 

precipuamente a autonomia dos sujeitos envolvidos, seja dos produtores do formato no que 

concerne à programação, não a submetendo a controles estatais apriorísticos do que pode vir a 



 
 

ser veiculado ou não nos canais televisivos, sob pena de se violar o cerne da liberdade de 

expressão, seja daqueles que são televisionados como participantes do show no que diz respeito 

à gestão pessoal dos seus direitos da personalidade, especialmente no que diz respeito à 

privacidade e à intimidade, sem se esquecer dos demais critérios como consectários da 

dignidade da pessoa humana, base axiológica e normativa do Direito contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Direitos da Personalidade. Limitações Voluntárias. Reality Shows. Liberdade 

de Programação 



 
 

ABSTRACT 

 

The expansion and development of the mass media have led to significant changes in the way 

in which the personality rights are perceived, especially about the possibility and extent of 

voluntary limitations to the protection afforded by the Law to this category of rights. In fact, it 

is argued that voluntary limitations on personality rights are expressions of the private 

autonomy of individuals sometimes necessary for the development of the personality of legal 

subjects in the search for their respective identities, but find their limit, as well as their own 

foundation, in the postulate of the dignity of the human person, as a vector that seeks to 

guarantee the minimum of existential conditions necessary for a dignified and healthy life. In 

the specific ambit of Reality Shows’ format, however, it is visualized that this television genre 

is the center of strong clashes about its legitimacy before moral and legal conceptions, raising 

questions about the constitutionality of voluntary limitations to personality rights in its 

programming, especially in terms of privacy and image. The aim is to investigate, therefore, 

which objective criteria guide the voluntary limitations under study to allow respect for the 

dignity of the human person and the right to freely develop the personality, without forgetting 

to protect the freedom of programming, as a dimension of the right to free expression. As a 

methodology, bibliographic researches of books, legal articles and national and international 

normative documents of the areas of Constitutional Law and Civil Law are done, performing a 

critical analysis of fundamental rights, especially about personality rights and programming 

freedom. In addition, real and fictitious cases are analyzed, as well as jurisdictional decisions, 

with the intention of densifying the discussion about the parameters that must lead the consented 

limitations on screen. In this context, the following criteria are visualized as objective 

parameters that guide voluntary limitations on personality rights: a) duration, b) reach, c) 

intensity and d) the purpose of the limitation presented in the concrete situation, without 

forgetting to analyze whether the will of the right’s holder is free, besides the respect for the 

postulate of proportionality, considering the different degrees of relativization to which each 

kind of personality rights can be submitted to, seeing how fundamental it is for society and for 

the its holder’s dignified existence. Finally, in the sphere of the Reality Shows, the legal system 

must ensure the autonomy of the subjects involved, either of the format’s producers with regard 

to programming, not by submitting to a prior state control of what can be broadcast or not on 

television channels, under penalty of violating the core of freedom of expression, or of those 

who are televised as participants in the show with respect to the personal management of their 

personality rights, especially with respect to privacy and intimacy, without forgetting the others 



 
 

criteria as illations of the dignity of the human person, axiological and normative basis of 

contemporary Law. 

 

Keywords: Personality Rights. Voluntary Limitations. Reality Shows. Programming Freedom 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa tem por objetivo estudar a aplicabilidade da Teoria da Eficácia 

Horizontal dos Direitos Fundamentais como forma de se permitir e justificar as limitações 

voluntárias dos Direitos da Personalidade, notadamente no âmbito da privacidade e da imagem, 

levadas a efeito pelos participantes dos programas televisivos conhecidos como Reality Shows. 

De fato, o desenvolvimento das telecomunicações ocasionado pelo atual estágio do 

processo de globalização e da Revolução Técnico-Científica apresenta relação direta com a 

excessiva exposição voluntária da vida privada e da intimidade nos mais diversos meios de 

comunicação, a exemplo das redes sociais e dos programas televisivos. 

Entretanto, por vezes, tais condutas desaguam em circunstâncias que 

flagrantemente vão de encontro ao postulado da dignidade da pessoa humana, fazendo os 

sujeitos de direito vivenciarem situações de escárnio público ou de visível degradação. 

Diante desses fatos, a relevância deste trabalho se evidencia à medida em que 

permite visualizar quais os limites das limitações aos direitos da personalidade em uma 

sociedade pautada pelo consumo de massa, pela rápida troca de informações por meio das 

telecomunicações e pelo excesso de exposição público, notadamente no contexto dos Reality 

Shows. 

Neste contexto, propõe-se, primeiramente, uma análise histórica dos Direitos da 

Personalidade e suas características, bem como da forma pela qual se pauta sua interpretação e 

aplicação na prática judiciária contemporânea. 

 Depois, abordam-se as premissas da Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos 

Fundamentais e sua aplicação nas relações privadas, conjugando-as, paralelamente, com o 

direito ao livre desenvolvimento da personalidade, como consectário do fundamento da 

dignidade da pessoa humana. 

Finalmente, associa-se os pontos acima referenciados especificamente aos Reality 

Shows, de modo a averiguar quais os possíveis parâmetros de controle das limitações 

voluntárias dos Direitos da Personalidade nesses formatos televisivos. 

A presente pesquisa tem caráter predominantemente qualitativo. A metodologia 

empregada é composta pela análise sistêmica de bibliografia com a leitura de doutrinas gerais 

sobre o Direito Civil e o Direito Constitucional e específicas acerca dos Direitos da 

Personalidade e da Liberdade de Programação, bem como artigos científicos, dissertações de 

mestrado e teses de doutorado relacionados ao tema deste trabalho, realizando uma análise 

crítica dos direitos fundamentais, notadamente no que concerne aos direitos da personalidade e 
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à liberdade de programação  

Ademais, tem-se a pesquisa jurisprudencial, o exame de casos concretos e de 

situações hipotéticas em Reality Shows, além do estudo das disposições legislativas, visto que 

seria inviável a consecução dos objetivos desta obra sem a análise do Código Civil Brasileiro, 

da Constituição Federal e de situações palpáveis nas quais ocorrem as limitações voluntárias 

aos direitos da personalidade em foco. 

Com efeito, toma-se como ponto de partida a personalização e a humanização do 

sistema civil promovida pela Constituição Federal de 1988, afastando a lógica prioritariamente 

patrimonialista até então vigente e culminando na elaboração do Código Civil de 2002. 

Desse modo, o primeiro capítulo, tratará da construção histórica, da conceituação e 

das características gerais dos direitos da personalidade. Em seguida, serão analisadas duas 

espécies de direito da personalidade diretamente relacionadas com os objetivos deste trabalho, 

os quais são os direitos à privacidade e à intimidade. 

O segundo capítulo versará sobre o postulado constitucional da dignidade da pessoa 

humana, buscando estudar seu desenvolvimento histórico, sua densidade semântica e sua 

dimensão norteadora de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, será estudada a tutela 

constitucional dos direitos da personalidade, buscando evidenciar o papel irradiador da 

Constituição Federal de 1988 no sistema jurídico civilista, tratando de uma verdadeira 

constitucionalização do direito privado. Por fim, examinar-se-á a Teoria da Eficácia Horizontal 

dos Direitos Fundamentais como fruto dessa constitucionalização do direito civil, relacionando-

a como vetor aos limites das limitações voluntárias aos direitos da personalidade, sob o prisma 

do direito à autodeterminação do indivíduo na busca da construção de sua personalidade. 

No capítulo seguinte, destinado ao final do trabalho, será analisado o conceito de 

Reality Shows, sua consolidação histórica no mundo globalizado e no Brasil, assim como sua 

interação com a tutela constitucional dos direitos da personalidade, buscando balizar as 

limitações voluntárias aos direitos da personalidade que ocorrem no setor. Ademais, explora-se 

o direito à liberdade de programação, demonstrando a necessidade de se desenvolver critérios 

objetivos para que a liberdade de manifestação não seja violada por meio de discursos 

“esvaziados” e excessivamente vagos com o intuito de limitar o conteúdo que pode vir a ser 

televisionado, solapando outras visões de mundo em favor do ideário de determinado segmento 

ou grupo social. Por fim, demonstra-se a aplicação dos parâmetros elaborados para auferir a 

legitimidade da limitação voluntária aos direitos da personalidade a que se submete os 

integrantes desses formatos televisivos em casos fictícios e reais. 

Portanto, diante de tais considerações, pretende-se formalizar um posicionamento 



17 
 

crítico acerca dos parâmetros legais e constitucionais das limitações voluntárias dos direitos da 

personalidade no âmbito dos Reality Shows, com o intuito de as harmonizar com a Teoria da 

Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais, ao mesmo tempo em que respeita os primados 

da autonomia privada e da liberdade de expressão, além de impedir que se configurem situações 

nas quais o postulado da dignidade da pessoa humana seja violado. 
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2 DIREITOS DA PERSONALIDADE: CONSTRUÇÃO HISTÓRICA, DELIMITAÇÃO 

CONCEITUAL, DIREITO À PRIVACIDADE E DIREITO À IMAGEM  

 

A consolidação dos direitos da personalidade como categoria autônoma de direitos 

demonstra as modificações pelo qual passou o eixo paradigmático das questões humanas ao 

longo da história, em especial no que se refere à gradual consolidação da dignidade da pessoa 

humana como o objeto central de proteção do Direito. 

Nesse sentido, como expressões da personalidade humana, questões atinentes à 

intimidade e à imagem dos indivíduos merecem adequada tutela pelo Direito, protegendo-as de 

interferências que possam impedir a manutenção de condições existências mínimas necessárias 

a uma vida digna e saudável. Essa proteção assegurada pelo ordenamento jurídico, contudo, 

não pode chegar aos extremos de engessar o próprio desenvolvimento livre da personalidade 

dos sujeitos ao impedir genericamente quaisquer gestões pessoais desses direitos tendentes a 

limitá-los voluntariamente.  

 

2.1 Construção Histórica e Delimitação Conceitual dos Direitos da Personalidade 

 

A história dos direitos da personalidade é marcada por obstáculos, principalmente 

em razão das divergências quanto à sua existência, à sua natureza, ao seu objeto, assim como 

em relação aos seus limites conceituais1. 

A discussão acerca do que seriam os direitos da personalidade remonta à 

Antiguidade Clássica, com questionamentos, sob o prisma filosófico, acerca de direitos à 

felicidade e à vida. Entretanto, essas noções não tinham a natureza universalizante que possuem 

os direitos da personalidade nos moldes contemporâneos. Com efeito, grandes filósofos, como 

Aristóteles, aduziam que escravos, por exemplo, não possuíam o direito à vida e à felicidade2. 

Essa concepção, porém, começou a se modificar com a propagação do cristianismo 

e do seu ideal de homem feito à imagem e semelhança de Deus. Sob essa ótica, como todo e 

qualquer ser humano é feito à imagem de Deus, nasceram as raízes da aspiração de uma 

igualdade universal no mundo ocidental3. 

                                                 
1 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade e o projeto de Código Civil brasileiro. In: Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 15, n. 60, p. 105-128, out./dez. 1977, p.106. Disponível em: 
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181034/000360223.pdf?sequence=3>. Acesso em: 19 nov. 
2018. 
2 CAMPOS, Diogo Leite de, O Direito e os Direitos da Personalidade. In: DEREITO, Revista Xuridica da 
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, II, 2, [s.d.], p. 202. 
3 Ibid., p. 203. 
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Nas palavras de Diogo Leite de Campos, entretanto, “... a Europa cristã sentiu, até 

os fins do século XVIII, (sobretudo até o século XVI) uma menor necessidade de uma categoria 

autônoma de direitos da personalidade; e atribuiu um sentido diferente do contemporâneo à 

defesa da pessoa perante o Estado e perante os outros”4. 

Somando-se a isso, Isabel Bezerra apresenta que a corrente filosófica do 

juspositivismo impediu, por muitos anos, o desenvolvimento da teoria dos direitos da 

personalidade, uma vez que, para essa corrente de pensamento, a própria existência dos direitos 

da personalidade era negada, sob o fundamento de que não era possível a existência de direitos 

da pessoa sobre a própria pessoa5. 

Por conseguinte, são relativamente recentes as primeiras manifestações positivadas 

dos direitos da personalidade como categoria dos direitos subjetivos, a exemplo da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, como fruto dos ideais da Revolução Francesa, 

e, mais intensamente, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 19486, a qual está 

amplamente alicerçada nas noções de direito natural, advindas após as atrocidades cometidas 

na Segunda Guerra Mundial. 

Nas palavras de Henrich Lehmann7: 

 
A época após à guerra mundial trouxe para a Alemanha uma posição 
fundamentalmente nova frente à valoração dos bens da vida. Rompeu-se com a 
valorização jurídica romana, segunda qual o Direito Privado é, primordialmente, 
direito patrimonial, e a propriedade constitui o eixo do sistema jurídico. Frente a isso, 
se colocou essencialmente o homem, a personalidade humana, como membro mais 
valioso e criador de valores de todo o organismo social, pronunciando-se assim a 
supremacia do homem vivo frente às coisas mortas (Tradução livre) 
 

Expressando-se acerca da construção histórica dos direitos da personalidade, Fábio 

Siebeneichler de Andrade8 comenta que: 

 
Muito embora se possa debater se haveria uma espécie de tutela geral à pessoa na 
esfera jurídica romana, ou apenas proteções tópicas, e não obstante seja defendida a 

                                                 
4 CAMPOS, Diogo Leite de. O Direito e os Direitos da Personalidade. DEREITO, Revista Xuridica da 
Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, II, 2, [s.d.], p. 202. 
5 BEZERRA, Isabel. Cecília de Oliveira. Dos direitos da personalidade. Revista Jurídica da Faculdade 7 de 
Setembro, Fortaleza, v. 3, p. 12, 25 jan. 2007. 
6 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p.200. 
7 No original: “La época posterior a la guerra mundial trajo para Alemania una posición fundamentalmente nueva 
frente a la valoración de los bienes de la vida. Se rompió con la varorazión jurídica romana, según la que el Derecho 
Privado es, en primer término, derecho patrimonial, y la propriedad constituye el eje del sistema jurídico. Frente a 
ello se situo en primer término al hombre, a la personalidad humana, como miembro más valioso y creador de 
valores de todo el organismo social, pronunciándose así la supremacia del hombre vivo frente a las cosas muertas”. 
In: LEHMANN, Henrich. Tratado de Derecho Civil. Parte General. Vol.1. Madrid: Editorial Revista de 
Derecho Privado, 1956, p. 577 
8 ANDRADE, Fábio. S. A Tutela dos Direitos da Personalidade no Direito Brasileiro em Perspectiva Atual. 
Revista de Derecho Privado, Bogotá, v. 24, p. 82, jan./jun., 2013. 
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tese de que a teoria dos Direitos da Personalidade remonte a autores do século XVI , 
como Donellus, o certo é que, ao final do século XIX, a doutrina ainda divergia sobre 
os seus contornos, sendo, à época, minoria os autores que já afirmavam, 
expressamente, a existência e autonomia desta figura e os definiam como os direitos 
que tinham por objeto garantir o domínio sobre a própria esfera pessoal. 
 

Nessa toada, e demonstrando a importância da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, Franciellen Bartoncello9 expõe o seguinte: 

 
Dentre os textos de caráter internacional, relevante a Declaração Universal de Direitos 
do Homem (1948), que projetou os direitos da personalidade como princípios 
universais, a serem seguidos pelas nações do mundo. Este texto elencou como direitos 
da personalidade: o direito à igualdade, à liberdade, à segurança, à propriedade e 
resistência à opressão, com vista à extinção do Antigo Regime Feudal em nome de 
uma ordem democrática de Direito, baseada no capitalismo de livre concorrência. O 
indivíduo do século XVIII deu base à formação da teoria da personalidade. 
 

Adentrado no tema da internalização dos direitos da personalidade nos 

ordenamentos jurídicos nacionais, observa-se que inserção dessa categoria de direitos no 

sistema privatista é ainda mais recente e ocorre de forma lenta. Maria Helena Diniz10, 

comentando a temática, afirma que: 

 
Apesar disso, no âmbito do direito privado seu avanço tem sido muito lento, embora 
contemplados constitucionalmente. O Código Civil francês de 1804 os tutelou em 
rápidas pinceladas, sem defini-los. Não os contemplaram o Código Civil português de 
1866 e o italiano de 1865. O Código Civil italiano de 1942 os prevê nos arts. 5o a 10; 
o atual Código Civil português, nos arts. 70 a 81, e o novo Código Civil brasileiro, 
nos arts. 11 a 21. Sua disciplina, no Brasil, tem sido dada por leis extravagantes e pela 
Constituição Federal de 1988, que com maior amplitude deles se ocupou, no art. 5o 
em vários incisos e ao dar-lhes, no inc. XLI, uma tutela genérica ao prescrever que a 
lei punira qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 
Somente em fins do século XX se pode construir a dogmática dos direitos da 
personalidade, ante o redimensionamento da noção de respeito à dignidade da pessoa 
humana, consagrada no art. Ia, III, da CF/88. 
 

Voltando-se especificamente para a realidade brasileira, Carlos Roberto 

Gonçalves11 demonstra que a tutela dos direitos da personalidade tem se consolidado de forma 

lenta e sido realizada por leis especiais e, principalmente, pela jurisprudência, “... a quem coube 

a tarefa de desenvolver a proteção à intimidade do ser humano, sua imagem, seu nome, seu 

corpo e sua dignidade”. 

Na verdade, somente com o Código Civil de 2002, os direitos da personalidade são 

expressamente tratados com essa terminologia no sistema civilista, uma vez que o Código Civil 

                                                 
9 BERTONCELLO, Franciellen. Direitos da Personalidade: Uma Nova Categoria de Direitos a Ser Tutelada. 
2006. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro Universitário de Maringá - Cesumar, Maringá, 
2006, p. 40. 
10 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Teoria Geral do Direito Civil. 29ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2012, p. 133. 
11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 201. 
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de 1916 era omisso sobre a matéria, pois seu anteprojeto foi elaborado no final do século XIX, 

momento em que a teoria dos direitos da personalidade não havia alcançado a sua plenitude12. 

Comentando sobre a positivação dos direitos da personalidade como categoria 

autônoma de direitos no ordenamento jurídico brasileiro, Sílvio Venosa13 esclarece o seguinte: 

 
O Código Civil de 2002 introduziu um capítulo dedicado aos direitos da 
personalidade, categoria que o legislador pátrio se refere, de forma ordenada, pela 
primeira vez, o que denota a nova feição que assume o direito privado nesta pós-
modernidade. O século XX trouxe enormes mudanças de comportamento e de 
compreensão de institutos jurídicos, principalmente após o segundo conflito mundial. 
Os princípios dos direitos da personalidade estão expressos de forma genérica em dois 
níveis. Na Constituição Federal, que aponta sua base, com complementação no 
Código Civil brasileiro, que os enuncia de forma mais específica. 
 

Entretanto, o gênero “direitos da personalidade” carece de definição legal própria, 

notadamente em razão da dificuldade de se demarcar os limites de seu objeto14, porquanto esse 

está intrinsecamente atrelado às condições socioculturais e às formas de viver de determinada 

sociedade, em seu contexto histórico e temporal específico.  

Nesse sentido, coube à doutrina o desafio de balizar a amplitude conceitual dos 

direitos da personalidade e estabelecer os limites de seu objeto, reconhecendo que, em razão 

das particularidades acima citadas, o instituto necessita de uma conceituação aberta. 

Comentando sobre o tema, Franciellen Bertoncello15 afirma que: 

 
A dificuldade em se estabelecer um conceito resulta da complexidade do objeto, 
variável de acordo com o modo de vida de cada homem e suas aspirações na sociedade 
em que vive. As discussões e divergências dizem respeito à sua definição e respectiva 
delimitação em relação a outros direitos que também se referem, direta ou 
indiretamente, à personalidade. No objetivo de chegar a um conceito de direitos da 
personalidade, é preciso considerar o homem, individualmente, com suas 
necessidades particulares, e também analisá-lo sob a ótica das ciências sociais, na 
condição de parte integrante de uma sociedade, pois a sociedade é indispensável na 
formação da personalidade humana. 
 

Na tentativa de estabelecer uma demarcação conceitual dos direitos da 
personalidade, Caio Mário16 argumenta o seguinte: 

 
A concepção dos direitos da personalidade sustenta que, a par dos direitos 
economicamente apreciáveis, ditos patrimoniais, outros há, não menos valiosos, 

                                                 
12 ANDRADE, Fábio. S. A Tutela dos Direitos da Personalidade no Direito Brasileiro em Perspectiva Atual. 
Revista de Derecho Privado, Bogotá, v. 24, p. 82, jan./jun., 2013. 
13 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p .182. 
14 BERTONCELLO, Franciellen. Direitos da Personalidade: Uma Nova Categoria de Direitos a Ser Tutelada. 
2006. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro Universitário de Maringá - Cesumar, Maringá, 
2006, p. 19. 
15 Ibid., p. 19-20. 
16 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Volume I. 30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 200. 
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merecedores de amparo e proteção da ordem jurídica. Admite a existência de um ideal 
de justiça, sobreposto à expressão caprichosa de um legislador eventual. Atinentes à 
própria natureza humana, ocupam eles posição supraestatal, já tendo encontrado nos 
sistemas jurídicos a objetividade que os ordena, como poder de ação, judicialmente 
exigíveis. 

 
Desenvolvendo o tema, Paulo Nader17 aduz que os direitos da personalidade: 

 
[...] decorrem unicamente da condição humana e visam a proteger os atributos da 
personalidade. Não se confundem com os direitos humanos, mas deles se desprendem. 
Pode-se dizer que os direitos da personalidade constituem expressão do Direito 
Natural, porque são a-históricos, derivam da ordem natural das coisas e são revelados 
pela participação conjunta da razão e experiência. Por isto mesmo não expressam uma 
nacionalidade, mas um elemento humano do Direito. 
 

Fazendo uma rápida conceituação do significado do termo personalidade, Felipe 

Arady Miranda18, por sua vez, apresenta que: 

 
Personalidade, segundo o dicionário é o “caráter ou qualidades próprias da pessoa; 
individualidade consciente; pessoa conhecida devido às suas funções, à sua 
influência”. Portanto, a criação de um caráter, ou de um indivíduo, com ideologias, 
jeito, modo de pensar e de agir, essência, referência, identidade, e outras 
características inerentes à pessoa, realizadas de forma artificial e sem 
desenvolvimento livre, não poderia gerar uma noção de personalidade. Já para a 
psicanálise, existe um sentido dinâmico, e significa basicamente o desenvolvimento 
do ser e do “vir-a-ser”, bem como a forma que o indivíduo se mostra e é percebido 
pelos outros. Assim sendo, a personalidade se constrói pela combinação de aspectos 
herdados e que se constitui através de experiências marcantes da vida da pessoa, que 
darão um sentido de continuidade ao indivíduo. 
 

Complementando, Sílvio de Salvo Venosa19, comenta que os direitos pessoais 

possuem, como objeto, bens imateriais, tendo sua existência defendida pelas Escolas do Direito 

Natural como inerente à própria personalidade humana. 

A partir dessa realidade, percebe-se que o conteúdo dos direitos da personalidade é 

variável no tempo e no espaço, diferindo de povo para povo, de cultura para cultura.  

 Foi em razão desse caráter aberto dos direitos da personalidade, somado à 

amplitude do objeto desses direitos, qual seja a própria condição humana, que surgiu a Teoria 

do Direito Geral de Personalidade, desenvolvida na Alemanha, após percepção de que não se 

faz útil estabelecer um rol taxativo de espécies dos direitos da personalidade, pois bens que não 

fossem expressamente tutelados careceriam de proteção legal20. Por conseguinte, buscou-se 

                                                 
17 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil Vol. 1 Parte Geral. 12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 229. 
18 MIRANDA, Felipe Arady. O Direito Fundamental ao Livre Desenvolvimento da Personalidade. Revista do 
Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa v. 10, p. 11176, 2013. 
19 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 182. 
20 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direitos de Personalidade. Lisboa: Almedina, 2006, p. 61-62. 
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trabalhar os direitos da personalidade a partir da elaboração de cláusulas gerais21 nos textos 

normativos. 

É por essa perspectiva que, analisando a positivação dos direitos da personalidade 

em solo brasileiro, Gerson Luiz Carlos Branco22 expõe que o Código Civil de 2002, embora 

não tenha previsto explicitamente um direito geral de personalidade, regula esta categoria de 

direitos de modo genérico, com disposições abertas e flexíveis. 

Diante desse panorama, portanto, depreende-se que os direitos da personalidade 

possuem objeto bastante largo e buscam assegurar ao homem condições mínimas no que 

concerne aos seus próprios caracteres físicos, morais e intelectuais, que são necessárias à vida 

digna conjugada com a possibilidade de autodeterminar os caminhos que trilhará para o 

desenvolvimento de sua personalidade23. 

Nesse sentido, também entende Franciellen Bertoncello24, para quem “os direitos 

da personalidade destinam-se, pois, a resguardar a dignidade humana, por meio da aplicação de 

sanções àqueles que desrespeitam a integridade física, moral e intelectual do titular do direito”. 

 

2.2 Características Gerais dos Direitos da Personalidade 

 

Por buscar tutelar a própria pessoa humana, a categoria dos direitos da 

personalidade recebeu características diferenciadas por parte do ordenamento jurídico. 

Nesse sentido, o Código Civil de 2002, em seu art.11, prescreve que “com exceção 

dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, 

não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária” 25. 

                                                 
21 Para Karl Engisch, cláusula geral é conceituada como uma “formulação da hipótese legal que em termos de 
grande generalidade, abrange e submete a tratamento jurídico todo um domínio de casos” e adiciona, ademais, à 
definição, referindo que […] “o verdadeiro significado das cláusulas gerais reside no domínio da técnica 
legislativa. Graças à sua generalidade, elas tornam possível sujeitar um mais vasto grupo de situações, de modo 
ilacunar e com possibilidade de ajustamento, a uma consequência jurídica. O casuísmo está sempre exposto ao 
risco de apenas fragmentária e ‘provisoriamente’ dominar a matéria jurídica”. In: ENGISCH, Karl. Introdução 
ao Pensamento Jurídico. 8ª ed, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 233 - 234. 
22 BRANCO, G. L. C.; Wesendonck, T. LIMITAÇÕES VOLUNTÁRIAS AOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O DIREITO BRASILEIRO E PORTUGUÊS. 
LIMITAÇÕES VOLUNTÁRIAS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO 
ENTRE O DIREITO BRASILEIRO E PORTUGUÊS. Direito Civil Contemporâneo II. 1ed.Florianópolis: 
Conpedi, 2015, v. 1, p. 253. 
23 BARRETO, Wanderlei de Paula. In: ALVIM, Arruda e ALVIM, Thereza (coords.). Comentários ao código 
civil brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2005, v. 1, p. 107. 
24 BERTONCELLO, Franciellen. Direitos da Personalidade: Uma Nova Categoria de Direitos a Ser Tutelada. 
2006. 150 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro Universitário de Maringá - Cesumar, Maringá, 
2006, p. 23. 
25 BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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Classicamente, no entanto, a doutrina entende que, somados às características de 

serem intransmissíveis, irrenunciáveis e indisponíveis, os direitos da personalidade também são 

tidos como inatos ou originários, vitalícios, absolutos, não-limitados, extrapatrimoniais, 

impenhoráveis e imprescritíveis, além de gozar de dupla inerência 26. 

Ao comentar acerca da feição originária dos direitos da personalidade, Sílvio 

Venosa27 afirma que essa característica advém do fato de serem adquiridos ao nascer com vida, 

independentemente de qualquer manifestação de vontade, nos termos do art. 2º do Estatuto 

Civil de 2002. No que concerne ao atributo da vitaliciedade, o doutrinador acrescenta, 

explicando que os direitos da personalidade perduram durante toda a vida da pessoa humana28. 

Complementando o raciocínio do autor, Carlos Roberto Gonçalves29 expõe que, 

mesmo após a morte, alguns desses direitos continuam sendo resguardados, irradiando para 

além da vida de seu titular, como ocorre com o respeito ao morto e à sua honra e memória, além 

do seu direito moral. 

A esse respeito, tem-se, em especial, o parágrafo único do art. 12 do Código Civil 

Brasileiro, o qual preconiza o seguinte: 

 
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 
reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. 
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida 
prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 
colateral até o quarto grau30. 
 

Gonçalves31 explica, ademais, que o atributo absoluto desses direitos subjetivos os 

faz oponíveis erga omnes, ou seja, o respeito a essa categoria de direitos é dever de todos. 

Nesse sentido, Joana Bione Bousquet32, citando António Menezes Cordeiro, indica 

ainda uma terceira dimensão desta natureza absoluta dos direitos da personalidade, afirmando 

que os mesmos não exigem relações jurídicas específicas, mas permitem o seu aproveitamento 

por seu titular. 

                                                 
26 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 85. 
27 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 183. 
28 Ibid., p. 183. 
29 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 206. 
30 BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
31 GONÇALVES, op. cit., p. 204. 
32 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil Português, Parte Geral, Tomo III. 2ª ed., Lisboa: 
Almedina, 2007 apud BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana 
como ser social perante o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 85. 
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Sobre a feição não-limitada do gênero de direitos em análise, o que relembra a 

técnica legislativa das cláusulas gerais, Carlos Roberto Gonçalves33 menciona que é ilimitado 

o número de direitos da personalidade, apesar do o Código Civil de 2002, por exemplo, apenas 

dispor de onze artigos (arts.11 a 21) para regulamentá-los e ter se referido a somente alguns 

deles. 

E continua arguindo que: 

 
Não se limitam eles aos que foram expressamente mencionados e disciplinados no 
novo diploma, podendo ser apontados ainda, exemplificativamente, o direito a 
alimentos, ao planejamento familiar, ao leite materno, ao meio ambiente ecológico, à 
velhice digna, ao culto religioso, à liberdade de pensamento, ao segredo profissional, 
à identidade pessoal etc34. 
 

Nesse sentido, o Enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil, confirmando o 

caráter exemplificativo do rol estabelecido no CC de 2002, afirma o seguinte: 

 
Enunciado. 274 – Art. 11. Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-
exaustiva pelo Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa 
humana, contida no art. 1º, III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa 
humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os demais, 
deve-se aplicar a técnica da ponderação35. 
 

Explicitando a natureza extrapatrimonial dos direitos da personalidade, Pablo 

Stolze e Rodolfo Pamplona36 argumentam que esses direitos não possuem, por si sós, sob um 

prisma objetivo, conteúdo patrimonial direto, ainda que a lesão a essa categoria jurídica seja 

passível de mensuração econômica. Para além disso, afirmam também que essa qualidade dos 

direitos da personalidade não impede que algumas de suas espécies possuam expressões 

pecuniárias, a exemplo dos direitos autorais. 

Desenvolvendo a temática, Joana Bione Bousquet37, citando Capelo de Sousa, argui 

que: 

 
Em sendo direitos pessoais, que não se autonomizam do titular, CAPELO DE SOUSA 
aponta a não patrimonialidade destes direitos, ou seja, não teriam alcance econômico, 
que possibilitasse a sua avaliação em dinheiro. De fato, alguns direitos de 

                                                 
33 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 205. 
34 GONÇALVES, op. cit., loc. cit. 
35 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de direito civil I, III, IV e V: Enunciados aprovados. 
Brasília, Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-
1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf>. Acesso em 1 de nov. 2018. 
36 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil, Volume 1: Parte Geral. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 254. 
37 Rabindranath V. A. Capelo de Sousa, O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995 apud 
BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 86. 
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personalidade não admitem uma tradução pecuniária, como o direito à vida, por 
exemplo, mas outros, como o direito à imagem e ao nome, têm sido suscetíveis de 
avaliação em pecúnia. 
 

E continua: 

 
Para MENEZES CORDEIRO existiriam os direitos de personalidade (i) não 
patrimoniais em sentido forte, que corresponderia aos direitos que não admitem uma 
tradução pecuniária e cita como exemplo o direito à vida, à saúde e à integridade 
corporal, (ii) não-patrimoniais em sentido fraco, como aqueles que podem ter um 
alcance patrimonial, embora respeitando certas regras, citando como exemplo o 
direito à saúde e à integridade física, quando utilizados para fins científicos, desde que 
não irreversivelmente atingidos, e (iii) patrimoniais, que seriam aqueles negociáveis 
no mercado, mas que permanecem sendo tutelados pelas regras específicas dos 
direitos de personalidade por se referirem aos bens de personalidade, tendo 
mencionado como exemplo os direitos ao nome, imagem e os decorrentes de atividade 
intelectual38. 
 

Por sua vez, o atributo da dupla inerência se traduz na indissociável ligação do 

direito da personalidade ao seu titular e ao seu objeto, sendo essa qualidade o próprio 

fundamento da intransmissibilidade dessa classe de direitos39. 

Em relação à impenhorabilidade, como os direitos da personalidade buscam tutelar 

a condição humana, essa categoria de direitos, via de regra, não pode sofrer atos de constrição, 

não podendo suas espécies serem penhoradas40. 

Sobre a imprescritibilidade dos direitos em estudo, entende-se que é essa 

característica que permite que esses direitos sejam exercitáveis a qualquer momento41, mesmo 

que o titular tenha se quedado inerte por um longo período de tempo. 

Por fim, no que diz respeito às três feições dos direitos da personalidade 

expressamente previstos no art. 11 da Lei Civil de 2002, quais sejam a intransmissibilidade, a 

irrenunciabilidade e a indisponibilidade, compreende-se que esses conceitos estão intimamente 

interligados, pois a conjugação dos dois primeiros traduzem o significado de indisponibilidade. 

Pela intransmissibilidade, veda-se que o titular do direito venha a transferi-lo para 

terceiro, sendo inválidas cessões onerosas ou gratuitas desses direitos, enquanto a 

irrenunciabilidade traduz a ideia de que o sujeito de direito não pode recusar, rejeitar ou 

abandonar os aludidos direitos42.  

                                                 
38 CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil Português, Parte Geral, Tomo III. 2ª ed., Lisboa: 
Almedina, 2007 apud BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana 
como ser social perante o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de Direito, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 99. 
39 Ibid., p. 106-107. 
40 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 206. 
41 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Volume I. 30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 205. 
42 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 183. 
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Sílvio Venosa, tratando sobre estas características alude que: 

 
Os direitos da personalidade são os que resguardam a dignidade humana. Desse modo, 
ninguém pode, por ato voluntário, dispor de sua privacidade, renunciar à liberdade, 
ceder seu nome de registro para utilização por outrem, renunciar ao direito de pedir 
alimentos no campo de família, por exemplo. Há, porém, situações na sociedade atual 
que tangenciam a proibição. Na busca de audiência e sensacionalismo, já vimos 
exemplos de programas televisivos nos quais pessoas autorizam que seu 
comportamento seja monitorado e divulgado permanentemente; que sua liberdade seja 
cerceada e sua integridade física seja colocada em situações de extremo limite de 
resistência etc. Ora, não resta dúvida de que, nesses casos, os envolvidos renunciam 
negocialmente a direitos em tese irrenunciáveis. A situação retratada é meramente 
contratual, nada tendo a ver com cessão de direitos da personalidade, tal como é 
conceituado. 
 

Sobre o assunto, Carlos Roberto Gonçalves43, demonstrando a interconexão entre 

essas últimas qualidades dos direitos da personalidade, apresenta o seguinte: 

 
Intransmissibilidade e irrenunciabilidade – Essas características, mencionadas 
expressamente no dispositivo legal supratranscrito, acarretam a indisponibilidade dos 
direitos da personalidade. Não podem os seus titulares deles dispor, transmitindo-os a 
terceiros, renunciando ao seu uso ou abandonando-os, pois nascem e se extinguem 
com eles, dos quais são inseparáveis. Evidentemente, ninguém pode desfrutar em 
nome de outrem bens como a vida, a honra, a liberdade etc. 

 
Percebe-se, então, que os direitos da personalidade possuem uma série de atributos 

que permitem com que sejam considerados como uma outra classe de direitos, a qual é essencial 

para a proteção da própria dignidade de seu titular, à medida que tutela suas dimensões, físicas, 

morais, intelectuais e psicológicas, ou seja, possuem, como objeto, a própria condição humana. 

Muitas dessas características, no entanto, merecem ser relativizadas e ter suas 

possíveis limitações parametrizadas a luz do crivo constitucional, enquanto se considera o 

direito da pessoa humana à autodeterminação dos caminhos a serem trilhados no 

desenvolvimento de sua individualidade, ao mesmo o tempo em que se assegura o postulado 

fundamental da dignidade da pessoa humana.  

No âmbito dos Reality Shows, os direitos da personalidade à privacidade e à imagem 

ganham destaque, conforme se visualiza que as limitações voluntárias aos mesmos são 

essenciais para o sucesso desse formato televisivo. 

 

 

 

                                                 
43 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 204. 



28 
 

2.3 Do Direito à Privacidade 

 

A determinação do campo de atuação desse direito é de difícil demarcação, pois 

que, assim como os demais direitos da personalidade, as concepções acerca do que se entende 

por “Privacidade” são diferentes a depender do contexto social a que se aplicam, variando, 

assim, de sociedade para sociedade. 

Acerca da relevância do direito à Privacidade, demonstrando o elo existente entre 

esse e a própria liberdade, Tatiana Malta Vieira44 apresenta que: 

 
Privacidade e liberdade se amalgamam como duas faces de uma mesma moeda, uma 
vez que tão-somente o manto da privacidade proporciona a um indivíduo o direito ao 
exercício da liberdade. Exercer com tranquilidade a liberdade de consciência, de 
crença e de expressão supõe o exercício do direito que se concede a qualquer pessoa, 
de dispor de um espaço reservado em que possa voltar-se para si mesma, sem prender 
ao jugo de qualquer censura, sem sentir-se cativa da observação de outrem. Nesse 
sentido, a privacidade proporciona ao indivíduo a oportunidade de desvencilhar-se de 
todas as máscaras que a sociedade lhe impõe, ou seja, confere-lhe um espaço 
reservado, seguramente inviolável, em que ele pode explorar livremente o seu íntimo, 
despido do temor de uma reprimenda externa, para exercer, enfim, o seu direito de 
autodeterminação. 
 

Corroborando com essa manifestação, Juan José Bonilla Sanchez45 esclarece que o 

direito à privacidade traduz o âmbito de independência de uma pessoa frente aos demais 

particulares e ao próprio Estado, assegurando que esses não tenham conhecimento 

desautorizado acerca da intimidade de seu titular, além de permitir que esse controle toda as 

informações que estejam relacionadas com a sua privacidade, seja previamente ao gerir o acesso 

de terceiros a esses dados, seja posteriormente com a fiscalização da difusão e publicização de 

fatos referentes à sua intimidade, abarcando as esferas pessoais, familiares e sociais de seu 

titular46. 

No mesmo sentido, entende Celso Bastos47, para quem a privacidade é a “... 

faculdade que tem cada indivíduo de obstar a intromissão de estranhos em sua vida privada e 

familiar, assim como de impedir-lhes o acesso a informações sobre a privacidade de cada um, 

e também impedir que sejam divulgadas informações sobre esta área de manifestação 

existencial do ser humano”. 

                                                 
44 VIEIRA, Tatiana Malta. O Direito à Privacidade na Sociedade da Informação: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. 2007. 297 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2007, p. 20. 
45 SANCHEZ, Juan José Bonilla. Personas y Derechos de la Personalidad. Madrid: Reus, 2010, p. 171. 
46 Ibid., p. 174. 
47 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição do Brasil. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 63. 
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Arrematando, o direito à intimidade corresponde à capacidade de as pessoas 

controlarem suas informações pessoais, as quais, embora possam não dizer respeito 

especificamente às suas vidas privadas, do seio do lar ou familiar, revelam elementos de suas 

personalidades48. 

Por esse ângulo, o direito à privacidade não se esgota no direito à intimidade no 

espaço familiar ou residencial, mas engloba, outrossim, os fatos decorrentes das relações 

rotineiras de seu titular49, conferindo a esse a faculdade de impedir o acesso ou a divulgação de 

dados concernentes à sua vida particular. 

Até a Revolução Francesa e de obras de autores como Stuart Mill, a intimidade era 

um privilégio somente dos nobres e dos monges. No entanto, também era uma aspiração da 

classe burguesa da época, que desejava ganhar posição social equânime a dos nobres e dos 

membros do clero50. 

O reconhecimento de um direito autônomo à privacidade é historicamente recente 

e se inicia com o artigo The Right of Privacy, escrito pelos advogados Samuel Warren e Louis 

Brandeis, que foi publicado em 1890 na Harvard Law Review, uma revista jurídica de Harvard, 

após a esposa de Samuel ter sua vida pessoal exageradamente destacada nos jornais de Boston 

à época. 

Ao investigarem precedentes judiciais da Suprema Corte dos EUA relacionados à 

propriedade, aos direitos autorais e à difamação, os citados juristas concluíram que se poderia 

extrair, da jurisprudência da Corte, uma espécie de direito geral à privacidade, entendido esse 

como o direito de estar só com seus pensamentos e sentimentos, embora reconhecessem que tal 

direito não era absoluto, podendo ser relativizado em situações de evidente interesse público ou 

quando houvesse permissão legal51.  

Inicialmente, portanto, o direito à intimidade era visto sob um ângulo privatista, 

essencialmente de proteção à propriedade privada. Era um direito assegurado apenas aos 

proprietários52, à medida que buscava proteger somente a vida íntima do lar, do seio familiar. 

                                                 
48 PEREIRA, Marcelo Cardoso. Direito à intimidade na internet. 2ªed. Curitiba: Juruá Editora, 2004, p. 140. 
49 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 75. 
50SANCHEZ, Juan José Bonilla. Personas y Derechos de la Personalidad. Madrid: Reus, 2010, p. 174.  
51 VIEIRA, Tatiana Malta. O Direito à Privacidade na Sociedade da Informação: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. 2007. 297 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2007, p. 33. 
52 SANCHEZ, op. cit., p. 171. 
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Comentando acerca das aproximações entre as formulações iniciais do direito à 

privacidade e o direito à propriedade, Anderson Schreiber53 apresenta que: 

 
É visível, nesse primeiro momento da privacidade, uma forte influência do modelo 
proprietário: “não se entra na propriedade, não se entra na vida privada”. Do mesmo 
modo que o direito à propriedade permitia repelir o esbulho dos bens materiais, a 
privacidade permitia afastar a interferência alheia sobre a vida íntima de cada um. 
De fato, em sua formulação inicial, o direito à privacidade identificava-se com a 
proteção à vida íntima, familiar, pessoal de cada ser humano. Tratava-se, em essência, 
de um direito à intimidade. É visível, nesse primeiro momento da privacidade, uma 
forte influência do modelo proprietário: “não se entra na propriedade, não se entra na 
vida privada”. Do mesmo modo que o direito à propriedade permitia repelir o esbulho 
dos bens materiais, a privacidade permitia afastar a interferência alheia sobre a vida 
íntima de cada um. 
 

Contudo, somente a partir da década de 1960, é que se começa a superar as noções 

de privacidade intimamente relacionadas com a ideia de propriedade privada. Essa progressiva 

alteração de paradigma vem como resultado do desenvolvimento tecnológico e dos mecanismos 

de difundir e armazenar informações, juntamente com a massificação das relações contratuais 

da era contemporânea54. 

Comentando sobre a necessidade de se reformular a amplitude do direito à 

intimidade em razão do advento das novas tecnologias de comunicação e informação, Anderson 

Schreiber55 argumenta que o direito à privacidade não deve se limitar mais a proteger somente 

a vida íntima de seu titular, devendo englobar também o direito da pessoa humana de controlar 

seus dados pessoais. E continua: 

 
Mais sutil, mas não menos perigosa que a intromissão na intimidade doméstica de 
uma pessoa, é a sua exposição ao olhar alheio por meio de dados fornecidos ou 
coletados de forma aparentemente inofensiva, no preenchimento de um cadastro de 
hotel ou no acesso a um site qualquer da internet. O uso inadequado desses dados 
pessoais pode gerar diversos prejuízos ao seu titular56. 
 

Afim com essa acepção, o Professor Túlio Vianna entende que o direito à 

privacidade se subdivide em uma tríade de direitos, que são o direito de não ser monitorado, o 

direito de não ser registrado e o direito de não ser reconhecido, entendido esse como o direito 

de não ter seus cadastros pessoais publicados ou divulgados57. 

                                                 
53 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 135. 
54 Ibid., p. 135. 
55 Ibid., p. 135. 
56 Ibid., p. 136. 
57 VIANNA, Túlio. Transparência pública, opacidade privada. Rio de Janeiro: Revan, 2007, p. 116. 
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No mesmo sentido, vai Rodotà58, para quem o direito à privacidade corresponde ao 

poder de “manter o controle sobre as próprias informações e de determinar as modalidades de 

construção da própria esfera privada”. 

William Marques59, por sua vez, ao tratar da vigilância a que hoje se submete os 

usuários da internet, argumenta que:  

 
O Direito não pode ficar alheio a essa nova realidade social, é preciso harmonizar o 
avanço da Internet com a necessidade de se alcançar algum controle sob o grande 
número de informações existentes no mundo globalizado do Big Data, preservando 
os direitos fundamentais e dos direitos da personalidade dos usuários, especialmente 
aqueles atrelados à privacidade e à intimidade. 
 

Após avanços doutrinários e jurisprudenciais, é com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1948 que o direito à privacidade ganhou caráter global60, recebendo 

previsão no art. 12 do aludido normativo61. 

Contudo, em que pesem aos progressos das discussões sobre o direito à intimidade 

na comunidade internacional, constatou-se que somente uma mudança de consciência 

sociocultural interna, de cada país, dotaria essa espécie de direito da personalidade de proteção 

eficaz.  Dessa forma, a comunidade internacional começou a recomendar a elaboração de leis 

internas que visassem à proteção do direito à privacidade62.  

É dentro dessa linha que o direito à privacidade se encontra previsto no Código 

Civil de 2002, estando enunciado no art. 21 do Código Civil Brasileiro de 2002, o qual dispõe 

que “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 

adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. 

Comentando o enunciado do artigo, Caio Mário63 evidencia que o direito à 

privacidade não se encontra expressamente enunciado no dispositivo em estudo, embora o art. 

                                                 
58 RODOTÀ, Stefano. A vida na sociedade de vigilância – a privacidade hoje. Coord. Maria Celina Bondin de 
Morais. Tradução Danilo Doneda e Luciana Cabral Doneda. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 109. 
59 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Obstáculos impostos à efetividade do direito personalíssimo à privacidade 
na Era do Big Data: uma problemática da sociedade contemporânea. In: Larissa Maria de Moraes Leal; Roberto 
Senise Lisboa. (Org.). Direito Civil Contemporâneo II. 01ed. Florianópolis: CONPEDI, 2018, v. 01, p. 42. 
60 SANCHEZ, Juan José Bonilla. Personas y Derechos de la Personalidad. Madrid: Reus, 2010, p. 172. 
61 Confira-se:  
“Art.12. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua 
correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais 
interferências ou ataques”. In: ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Palais de Chaillot, 
Disponível em:< https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 19 de 
nov. 2018. 
62 VIEIRA, Tatiana Malta. O Direito à Privacidade na Sociedade da Informação: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. 2007. 297 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2007, p. 35. 
63 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Volume I. 30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 216. 
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21 do CC assemelhe-se a uma cláusula geral que permite ao juiz adotar os meios necessários 

para protegê-lo. 

Carlos Roberto Gonçalves64, por sua vez, evoca que “A proteção à vida privada visa 

resguardar o direito das pessoas de intromissões indevidas em seu lar, em sua família, em sua 

correspondência, em sua economia etc”. 

Ressalta-se que esse direito também é assegurado às pessoas públicas, pois que, nas 

palavras de Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona65, “... não é pelo fato de adquirirem relevância 

social que tais pessoas não mereçam gozar da proteção legal para excluir terceiros, inclusive a 

imprensa, do seu âmbito de intimidade”. 

É diante desse cenário, que Sílvio Venosa66 afirma o seguinte: 

 
A tutela da intimidade torna-se cada vez mais preocupação de todos e não afeta 
unicamente pessoas que se destacam na sociedade. A notoriedade, é verdade, traz um 
preço social. Caberá, porém, ser estabelecido um limite no qual se proteja a vida 
íntima das pessoas notórias. Em matéria de direito matrimonial, nesse mesmo campo 
da personalidade, o legislador do atual Código preocupou-se com a proteção da 
intimidade do casamento, estatuindo no art. 1.513: “É defeso a qualquer pessoa, de 
direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família. ” 
 

Por sua vez, analisando criticamente o dispositivo, Anderson Schreiber67 argumenta 

que o Código Civil, ao se valer de apenas de um único artigo dotado de alto grau de generalidade 

que apenas repete o que já se encontra previsto na Constituição Federal, perdeu uma ótima 

oportunidade para oferecer parâmetros para vários conflitos relacionados ao direito à intimidade 

a exemplo daqueles que circundam o próprio objeto deste trabalho no âmbito dos Reality Shows. 

Acrescenta também que a utilização expressão “vida privada” incorre em imprecisão semântica, 

demostrando uma indiferença do legislador na evolução do conceito de privacidade.  

Conjugando-se a isso, Sílvio Venosa68 demonstra que o art. 11 do CC, ao falar em 

uma suposta vedação às limitações voluntárias da personalidade fora dos casos previstos em 

lei, ignora vários aspectos da realidade social contemporânea, quando os indivíduos limitam 

negocialmente direitos da personalidade, a exemplo da própria exposição a que se submetem 

voluntariamente os participantes de Reality Shows. 

Por esse olhar, Anderson Schreiber69 aduz que: 

 

                                                 
64 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 222. 
65 GAGLIANO, Pablo Stolze. Novo Curso de Direito Civil, Volume 1: Parte Geral. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 254. 
66 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 17ª ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 188. 
67 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 134. 
68 VENOSA, op. cit., p. 184 
69 SCHREIBER, op. cit., p. 143. 
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Falhou, portanto, o art. 21 do Código Civil ao declarar a tão solene quanto irreal 
inviolabilidade da vida privada. Melhor figura faria se ocupando das múltiplas 
manifestações da privacidade, dos fatores relevantes para sua ponderação com outros 
interesses dignos de proteção, ou ainda dos instrumentos específicos a serem 
empregados na prevenção e solução dos conflitos mais freqüentes nesse campo. 
 

Depreende-se, por conseguinte, que o direito à privacidade busca assegurar um 

espaço íntimo para seu titular, seja nas esferas pessoal, familiar ou social, afastando a 

intromissão desautorizada de terceiros a quaisquer informações que digam respeito à sua 

intimidade, aos atributos mais profundos de sua personalidade, simultaneamente em que 

concede à pessoa humana a faculdade de controlar a divulgação de informações pessoais, 

englobando, inclusive, dados pessoais fornecidos, por exemplo, em cadastros e sites da internet. 

Apesar da amplitude do direito em tela, entretanto, percebe-se que a sua 

regulamentação pelo Código Civil de 2002 foi ineficiente, não abarcando parâmetros objetivos 

de como tutelar esse direito, ao mesmo tempo em que não demonstra a amplitude de seu objeto 

e ignora a liquidez e a mutabilidade das relações humanas. 

 

2.4 Do Direito à Imagem 

 

O nascimento do direito à imagem é relativamente recente e teve seus contornos 

jurídicos delineados e impulsionados mais propriamente após a invenção da máquina 

fotográfica no século XIX, pelo francês Nicéphore Niépce70. 

Dessa forma, possibilitou-se que, rapidamente, fosse reproduzida a imagem de 

alguém sem a necessidade de se gastar horas em retratados pintados, os quais, em regra, 

necessitavam de autorização prévia71 em razão do longo tempo necessário para elaborá-los. 

A primeira decisão que reconheceu o direito à imagem ocorreu em 1858, pelo 

Tribunal de Seine, versando sobre o caso da reprodução da imagem da atriz francesa Elisa Félix 

em seu leito de morte, sem que houvesse autorização dos familiares. O aludido Tribunal, então, 

decidiu que ninguém poderia, sem o consentimento formal da família, ainda que se tratasse de 

pessoa famosa, reproduzir e publicar traços fisionômicos de uma pessoa em seu leito de morte72. 

Em sentido semelhante, entendeu o STJ quando do emblemático julgamento do 

REsp 521697/RJ, nos autos da ação ajuizada pelas filhas do falecido Manoel dos Santos, 

consagrado pela alcunha Garrincha, em face da Editora Schwarcz Ltda, pois essa lançou o livro 

                                                 
70 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção constitucional da própria imagem. Belo Horizonte: Del Rey, 
1996, p. 22 
71 Ibid., p. 22. 
72 BERTI, Silma Mendes. Direito à própria imagem. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 20. 
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intitulado "Estrela Solitária - Um brasileiro chamado Garrincha" , sem autorização das autoras, 

com violação ao direito à imagem, ao nome, à intimidade, à vida privada, à honra e a todos os 

conexos da personalidade do referido ídolo, execrando a sua memória: 

 
CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO À IMAGEM E À HONRA DE 
PAI FALECIDO. Os direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um deles, 
guardam como principal característica a sua intransmissibilidade. Nem por isso, 
contudo, deixa de merecer proteção a imagem e a honra de quem falece, como se 
fossem coisas de ninguém, porque elas permanecem perenemente lembradas nas 
memórias, como bens imortais que se prolongam para muito além da vida, estando 
até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí porque não se pode subtrair dos filhos 
o direito de defender a imagem e a honra de seu falecido pai, pois eles, em linha de 
normalidade, são os que mais se desvanecem com a exaltação feita à sua memória, 
como são os que mais se abatem e se deprimem por qualquer agressão que lhe possa 
trazer mácula. Ademais, a imagem de pessoa famosa projeta efeitos econômicos para 
além de sua morte, pelo que os seus sucessores passam a ter, por direito próprio, 
legitimidade para postularem indenização em juízo, seja por dano moral, seja por dano 
material. Primeiro recurso especial das autoras parcialmente conhecido e, nessa parte, 
parcialmente provido. Segundo recurso especial das autoras não conhecido. Recurso 
da ré conhecido pelo dissídio, mas improvido. 
(STJ - REsp: 521697 RJ 2003/0053354-3, Relator: Ministro CESAR ASFOR 
ROCHA, Data de Julgamento: 16/02/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de 
Publicação: DJ 20/03/2006 p. 276RDR vol. 38 p. 332RSTJ vol. 201 p. 449)73. 
 

Nos primórdios das formulações teóricas do direito à imagem, esse não era visto 

como um direito autônomo, mas mais propriamente como dimensão de outros direitos da 

personalidade, como a honra e a privacidade74. 

Contudo, o direito à imagem possui perspectiva diversa da do direito à intimidade, 

tutelando a projeção do eu. Dessa feita, o direito à imagem “refere-se à imagem individual e 

cognoscível da pessoa singular. Assim é possível que ocorra uma ofensa à intimidade sem que 

haja ofensa ao direito de imagem e vice-versa”75. 

A esse respeito, Juan José Bonilla Sanchez76, dissertando sobre o que constitui o 

direito à imagem, apresenta que é por ele que se resguarda certos atributos próprios, apesar de 

não íntimos, de seu titular que são necessários para identificá-lo, a fim de que possa manter 

uma qualidade mínima de vida longe de ingerências externas. Consoante isso, afirma que o 

direito à imagem visa a evitar a difusão incondicionada do aspecto físico da pessoa humana, já 

                                                 
73 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 521697. Relator: Ministro Cesar Asfor Rocha. 
Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 20 mar. 2006. Disponível em: <http:// 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%27
521697%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%27521697%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 9 nov. 
2018. 
74 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 105. 
75 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 77. 
76 SANCHEZ, Juan José Bonilla. Personas y Derechos de la Personalidad. Madrid: Reus, 2010, p. 191. 
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que esse constitui o primeiro elemento configurador da esfera pessoal de todo indivíduo, 

enquanto instrumento básico individualizante e fator essencial para seu próprio reconhecimento 

como sujeito individual.  

Pela mesma ótica, entende Pedro Pais de Vasconcelos77, para quem o direito à 

imagem busca evitar que ocorra a exposição, a reprodução ou a comercialização do retrato da 

pessoa humana, sem a sua autorização. 

É nesse sentido e com o fito de assegurar o direito à imagem, que o Código Civil 

de 2002 prescreve o seguinte: 

 
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 descendentes78. 
 

Comentando acerca da amplitude proteção legal, Caio Mário79 demonstra que: 

 
O atentado contra o direito à imagem pode revestir a simples divulgação da fotografia, 
como a de uma parte do corpo (as pernas, as mãos, o torso etc.). Pode ainda configurar-
se na exibição fotográfica (ou por desenho) em condições que diminuam ou 
ridicularizem, ou mesmo que não traga este propósito, mas possa assim interpretar-
se. Um dos modos de atentado contra a imagem é a sua representação em artigos, em 
peças de teatro, em livro, em novela, em quadro de programa, em caricatura, em 
charge jornalística, despertando a animosidade, o desrespeito, o ridículo ou a 
execração pública. 
 

No que se refere às pessoas de visível notoriedade pública, faz-se essencial notar 

que a elas também assiste o direito à imagem nos mesmos parâmetros propiciados aos demais 

indivíduos. O fato de estarem constantemente veiculadas na mídia somente traduz a importância 

que a reprodução de seus atributos fisionômicos possui nas suas atividades e relações sociais. 

Dessa forma, apenas dentro das hipóteses taxativamente previstas na lei é que sua imagem pode 

ser divulgada sem sua permissão80. 

A respeito da redação do dispositivo legal, Anderson Schreiber apresenta que o 

Código Civil de 2002 incidiu nos mesmos erros das primeiras formulações teóricas do direito 

à imagem: 

                                                 
77 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direitos de Personalidade, Lisboa: Almedina, 2006, p. 83. 
78 BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
79 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Volume I. 30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 214. 
80 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 112. 
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É o equívoco em que incorre ainda hoje o Código Civil, ao afirmar; em seu art. 20, 
que toda pessoa tem direito a proibir o uso e exposição de sua imagem “se lhe 
atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade”. Ao contrário do que sugere o 
dispositivo, a tutela do direito à imagem independe da lesão à honra. Quem veicula a 
imagem alheia, sem autorização, pode até fazê-lo de modo elogioso ou com intenção 
de prestigiar o retratado. Nada disso afasta a prerrogativa que cada pessoa detém de 
impedir a divulgação de sua própria imagem, como manifestação exterior da sua 
personalidade81. 
 

Para o autor, ademais, enquanto o direito à honra concerne à reputação pessoal do 

indivíduo, o direito à imagem se traduz no controle da pessoa humana sobre qualquer 

representação audiovisual ou tátil da sua individualidade82 

No mesmo sentido, analisa Caio Mário83, para quem o art. 20 do CC deve ser lido 

de forma a proibir a divulgação da imagem sem a autorização de seu titular ou que esteja fora 

das exceções legalmente previstas. Para o autor, a necessidade de que haja desrespeito à honra, 

à boa fama ou à respeitabilidade do indivíduo é requisito somente para que se possa sancionar 

o infrator em indenização. 

Considerando essas reflexões, o STJ editou a súmula nº 403, a qual afirma que 

“Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de 

pessoa com fins econômicos ou comerciais”84. 

Continuando a caracterização do direito à imagem, especialmente no que atine à 

sua amplitude, Antônio Chaves85 argumenta que não é legítimo o entendimento de que o direito 

à imagem vede a outrem conhecer a imagem de uma pessoa, pois somente coíbe a utilização 

dessa contra a vontade do titular do direito, com exceção dos casos em que esse consentimento 

se faz desnecessário por explícita previsão legal. 

É importante antever, entretanto, que, no art. 20 do CC, é expresso que, caso se 

destinem a fins comerciais, não se faz necessária lesão à honra, à boa fama ou à respeitabilidade 

para que se possa assegurar o direito à indenização ao indivíduo que teve sua imagem divulgada 

sem autorização86. 

                                                 
81 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 105. 
82 Ibid., p. 106. 
83 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Volume I. 30ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, 
p. 215. 
84 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 403. Diário da Justiça. Brasília, 24 set. 1992. Disponível 
em: <http://www.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=SUMU&livre=@docn='000000403'>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
85 CHAVES, Antônio. Direito à própria imagem. Revista dos Tribunais, São Paulo, v. 451, p. 48, 1973. 
Disponível em:<//www.revistas.usp.br/rfdusp/article/download/66643/69253/+&cd=2&hl=pt-
BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-ab>. Acesso em: 9 de nov. 2018. 
86 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, Volume 1: Parte Geral. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2017, p. 219. 
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Visualiza-se, assim, que a tutela do direito à imagem objetiva a proteger a pessoa 

humana da veiculação e divulgação de seus caracteres fisionômicos fora das previsões 

taxativamente previstas na lei, as quais denotam visível interesse social na publicização da 

imagem do indivíduo. 

Apesar disso, percebe-se também que a redação literal do art. 20 do CC deixa a 

desejar, uma vez que atrela o direito à imagem ao direito à honra e à privacidade. Portanto, a 

hermenêutica do dispositivo em tela deve ser harmonizada com o Texto Constitucional de 1988, 

de modo que se respeite a autonomia do direito à imagem enquanto, concomitantemente, 

garante a capacidade de autodeterminação da pessoa humana e a proteção da dignidade dos 

sujeitos de direitos. 
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3 O POSTULADO DA DIGNIDADE HUMANA E A TEORIA DA EFICÁCIA 

HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO ÂMBITO DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

A dignidade humana, como fundamento axiológico e normativo do ordenamento 

jurídico contemporâneo, estando previsto no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 

198887, irradia-se por todos os ramos do direito de forma a harmonizá-los com a sua premissa 

de garantir condições existenciais mínimas necessárias a uma vida digna e saudável. 

A forma como se conforma, contudo, os demais ramos do direito às imposições dos 

direitos fundamentais advindos do Texto Constitucional, como consectários do postulado da 

dignidade humana, é objeto de fortes embates doutrinários, notadamente no que concerne à 

aplicação desses direitos nas relações entre particulares, de cunho precipuamente civilista. 

Sob esse panorama, a Teoria da Eficácia Horizontal apregoa a possibilidade de se 

efetivar os direitos fundamentais nas relações de direito privado, ainda que de encontro à 

autonomia da vontade dos indivíduos envolvidos, como forma de assegurar a proteção da 

dignidade humana desses. 

 

3.1 Postulado da Dignidade da Pessoa Humana como Fundamento do Direito ao Livre 

Desenvolvimento da Personalidade 

 

O termo dignidade advém do latim dignitate, que significa honra, no sentido de um 

título conferido a alguém, em razão de sua posição social. Assim, o vocábulo está relacionado 

à respeitabilidade e à decência de alguém88. 

Durante a Antiguidade Clássica, não há um conceito de dignidade da pessoa 

humana, uma vez que o indivíduo é concebido em função do Estado, e não o Estado em função 

do indivíduo, assim, percebe-se o homem somente como uma das dimensões, um dos 

elementos, da sociedade política organizada89.  

                                                 
87 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
88 HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo dicionário da língua portuguesa. 2. ed., rev. e aum. Rio 
de Janeiro, RJ: Nova Fronteira, [s.d.], p. 589. 
89 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. Vol. I, 4 ed. São 
Paulo: Paulus, 1990, pág. 208. 
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Vê-se, por conseguinte, que se adota uma concepção cosmológica de mundo, 

diversa da antropológica consagrada na era moderna, entendendo as coisas como partes de um 

todo unitário, esse tido como mais perfeito e belo do que os seus elementos constituintes90. 

É com a difusão do Cristianismo no mundo ocidental, mais especificamente na 

Idade Média, que se inicia a mudança de paradigma a fim de se possibilitar uma tutela universal 

da dignidade humana, já que o pensamento cristão prega a fraternidade e a igualdade entre os 

homens ao mesmo tempo em que os coloca em condição de superioridade a todas as outras 

coisas e criaturas, pois o homem é tido como criado à imagem e semelhança de Deus, a entidade 

suprema responsável pela criação do universo91.  

Somente, no entanto, com a dessacralização da natureza e da sociedade, que ganha 

força com o pensamento iluminista do século XVIII, com o seu ideário antropocêntrico, o ser 

humano passa de objeto a sujeito de direitos e valores, nascendo, então, o conceito de dignidade 

da pessoa humana com os contornos atuais92. 

Dessa forma, é que, com base na Filosofia de Immanuel Kant, a dignidade da pessoa 

humana passa a ser considerada como condição inerente ao próprio status humano. Para o 

filósofo, o postulado supera a mera legalidade, sendo um valor moral fundado na razão, 

concluindo seu pensamento de forma a considerar que a humanidade nunca pode ser tratada 

apenas como um meio, mas deve ser tida sempre como um fim em si mesma. Assim, extrai-se 

a noção de que qualquer utilização do ser humano não pode deixar de considerar que o homem 

é um fim em si próprio93. 

A dignidade da pessoa humana, então, goza de valor intrínseco, não sendo passível 

de relativização, renunciabilidade, transmissibilidade ou de valoração econômica. 

Porém, apenas a partir dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, com 

atrocidades cometidas contra a humanidade tuteladas, por vezes, pelo próprio direito posto, é 

que o fundamento da dignidade da pessoa humana passa a ser previsto expressamente nas cartas 

constitucionais94, ocorrência essa impulsionada pela Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948. 

                                                 
90 OLIVEIRA, Manfredo A. Ética e sociabilidade. São Paulo: Edições Loyola, 1993, p .86. 
91 REALE, Giovanni; ANTISERI, Dário. História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média. Vol. I, 4 ed. São 
Paulo: Paulus, 1990, p. 330. 
92 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o Novo Código Civil. São Paulo, SP: 
Atlas, 2005, p. 15 
93 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 
1972. 
94 Por esse ângulo, Jorge Miranda apresenta que “... a ligação jurídico-positiva entre direitos fundamentais e 
dignidade da pessoa humana só começa com o Estado social de Direito e, mais rigorosamente, com as 
Constituições e os grandes textos internacionais subseqüentes à segunda guerra mundial”. In: MIRANDA, Jorge. 
A Dignidade da pessoa humana e a unidade valorativa do sistema de direitos fundamentais. In: ______; SILVA, 
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Diante dessa construção conceitual e histórica do postulado em estudo, Luís 

Roberto Barroso95 entende o vetor da dignidade humana como como um “... espaço de 

integridade moral a ser assegurado a todas as pessoas por sua só existência no mundo”. 

  Para Ingo Wolfgang Sarlet96, a dignidade humana é “... qualidade integrante e 

irrenunciável da própria condição humana, pode (e deve) ser reconhecida, respeitada, 

promovida e protegida, não podendo, contudo, ser criada, concedida ou retirada (embora possa 

ser violada), já que existe, em cada ser humano, como algo que lhe é inerente”. 

Nesse sentido, compreende o autor que a dignidade da pessoa humana abrange todo 

o conjunto de direitos e deveres fundamentais que propiciem à pessoa proteção contra todo e 

qualquer ato de natureza degradante e desumano, garantindo ao homem condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável, além de permitir e promover a participação ativa do indivíduo 

nos destinos de sua própria existência e da vida comunitária, devendo esse postulado ser 

respeitado pelo Estado e pela sociedade, uma vez que é intrínseco à condição de existência 

humana97. 

Assim, nota-se que o conceito do postulado da dignidade humana é de complicada 

delimitação, porquanto se trata de uma categoria axiológica aberta à realidade sociocultural na 

qual se manifesta e que está em constante evolução, já que as formas de viver e de se 

autorrealizar variam no tempo e no espaço. 

Diante disso, é que Ingo Sarlet98 ensina o seguinte: 

 
Neste contexto, costuma apontar-se corretamente para a circunstância de que a 
dignidade da pessoa humana (por tratar-se, à evidência – e nisto não diverge de outros 
valores e princípios jurídicos – de categoria axiológica aberta) não poderá ser 
conceituada de maneira fixista, ainda mais quando se verifica que uma definição desta 
natureza não harmoniza com o pluralismo e a diversidade de valores que se 
manifestam nas sociedades democráticas contemporâneas, razão pela qual correto 
afirmar-se que (também aqui) nos deparamos com um conceito em permanente 
processo de construção e desenvolvimento. [...] a dignidade evidentemente não existe 
apenas onde é reconhecida pelo Direito e na medida que este a reconhece, já que 
constitui dado prévio, não esquecendo, todavia, que o Direito poderá exercer papel 
crucial na sua proteção e promoção, não sendo, portanto, completamente sem razão 
que se sustentou até mesmo a desnecessidade de uma definição jurídica da dignidade 
da pessoa humana, na medida em que, em última análise, se cuida do valor próprio, 
da natureza do ser humano. 

 

                                                 
Marco Antonio Marques da. [Coord.]. Tratado Luso-brasileiro da dignidade humana. São Paulo: Quartier 
Latin, 2008, p. 168. 
95 BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro (pós-
modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Revista da EMERJ, Rio de Janeiro v. 4, n. 15, p. 40, 2001. 
96 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 3ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 41-42. 
97 Ibid., p. 60. 
98 Ibid., p. 40-41. 
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Por essas ponderações, depreende-se que o valor da dignidade da pessoa humana é 

o próprio fundamento do Direito contemporâneo, em virtude de buscar sustentar a própria 

integridade do homem em suas dimensões mais imanentes, dado que se trata de condição 

inerente à própria existência humana. 

Portanto, desse postulado se extrai o fundamento de todos os direitos humanos e 

dos direitos fundamentais, entendido esses como aqueles internalizados na ordem 

constitucional de determinado Estado99. 

Nesse cenário, é que se percebe o Direito ao Livre Desenvolvimento da 

Personalidade como ilação lógica do fundamento da dignidade da pessoa humana, ao mesmo 

tempo em que é limitado por esse, tendo em vista que a dignidade da pessoa humana, enquanto 

eixo normativo e axiológico do neoconstitucionalismo contemporâneo, garante ao ser humano 

a capacidade de autodeterminar os caminhos de sua própria existência, sem, contudo, esquecer 

de assegurar as condições mínimas necessárias a uma existência saudável100. 

 

3.2 Direito ao Livre Desenvolvimento da Personalidade no Direito Brasileiro 

 

Os precursores do direito ao desenvolvimento da personalidade remontam ao 

reconhecimento do direito à busca pela felicidade na Declaração de Independência do Estados 

Unidos em 1776101, colocando esse em um mesmo patamar do direito à vida e à liberdade, além 

de afirmar que, por sua força, o homem possui ação livre na procura de sua felicidade. 

A primeira constituição a reconhecer o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade foi a Constituição Italiana de 1947, em que pese terem sido a jurisprudência e a 

doutrina alemãs as responsáveis por delimitar os contornos desse direito102. 

Derradeiramente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

reconheceu expressamente o direito ao livre desenvolvimento da personalidade em ser art. 22, 

                                                 
99 Para Ana Maria D’Ávila Lopes, “... Direitos humanos são princípios que resumem a concepção de uma 
convivência digna, livre e igual de todos os seres humanos, válidos para todos os povos e em todos os tempos. 
Direitos fundamentais, ao contrário, são direitos jurídica e constitucionalmente garantidos e limitados espacial e 
temporariamente” In: LOPES, Ana Maria D’Ávila. Os Direitos Fundamentais como Limite ao Poder de 
Legislar. Porto Alegre: Sergio Fabris, 2001, p. 41. 
100 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 90. 
101 SÁNCHEZ, Rogelio López. El tárdio desarrollo de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad 
en el Estado Constitucional mexicano. Derecho en Libertad. México, jul.-dez, n. 03, p 127-151, 2009, p. 140-
141. 
102 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao Livre Desenvolvimento da Personalidade: Caminhos para a 
Proteção e Promoção da Pessoa Humana. 2015. 291 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade 
Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015, p. 84. 



42 
 

o que serviu para encorajar a internalização expressa do preceito nos ordenamentos jurídicos 

nacionais. 

 
Artigo 22 
Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à 
realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade103. 
(Grifou-se) 
 

Adentrado na realidade nacional, diferentemente do que ocorre no Direito Lusitano, 

no qual o direito ao livre desenvolvimento da personalidade encontra-se explicitamente 

consagrado no art. 26 da Constituição da República Portuguesa de 1976104, o Direito Brasileiro 

não previu esse instituto jurídico declaradamente. 

Contudo, entende-se que o direito ao livre desenvolvimento da personalidade é 

decorrência lógica da dignidade da pessoa humana somada ao direito de liberdade individual 

previsto no caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil105, podendo ser 

considerado como um direito fundamental por força da cláusula de abertura do art. 5º, §2º, da 

CRFB/88106. 

 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 
em que a República Federativa do Brasil seja parte107. 
 

Mas em que se constitui esse direito ao livre desenvolvimento da personalidade e 

quais são suas dimensões? 

                                                 
103 ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Palais de Chaillot, Disponível em:< 
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf>. Acesso em: 19 de nov. 2018. 
104 “Artigo 26.º 
Outros direitos pessoais 
1. A todos são reconhecidos os direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade 
civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar 
e à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação.  
Constituição da República Portuguesa”. In: PORTUGAL. Constituição (1976). Constituição da República 
Portuguesa. Lisboa, Disponível 
em:<https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx>. Acesso em: 19 de 
nov. 2018. 
105 MIRANDA, Felipe Arady. O Direito Fundamental ao Livre Desenvolvimento da Personalidade. Revista do 
Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa v. 10, p. 11178, 2013. 
106 MOREIRA, Rodrigo Pereira. Direito ao Livre Desenvolvimento da Personalidade: Caminhos para a 
Proteção e Promoção da Pessoa Humana. 2015. 291 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade 
Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2015, p. 86. 
107 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
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Primeiramente, é importante captar que não é possível, de forma apriorística, definir 

taxativamente os limites do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, porquanto 

restringir o seu âmbito de alcance corresponde a limitar o espaço em que a personalidade pode 

se desenvolver. Por outro lado, não se pode construir uma noção genérica e subjetiva do espaço 

do direito em análise, uma vez que possibilitaria que qualquer interprete o concebesse à sua 

maneira, o que banalizaria o instituto e geraria conflitos108. 

Por esse ângulo, Joyceane Bezerra de Menezes109 apresenta que utilização de uma 

cláusula geral para a tutela das dimensões da pessoa humana: 

 
[...] parte da crítica ao método legislativo das codificações oitocentistas, nas quais a 
proteção à pessoa se fazia por um conjunto de direitos subjetivos que, por si, são 
insuficientes para albergar a variedade de circunstâncias pelas quais a pessoa perpassa 
ao longo do seu desenvolvimento. O ideal, para a tutela integral da pessoa, é optar por 
uma disciplina firmada em princípios e cláusulas abertas, ou seja, uma 
regulamentação por normas que tenham a maior amplitude possível para garantir a 
liberdade do sujeito ao pleno desenvolvimento. Sem uma cláusula aberta de tutela da 
pessoa, o Brasil não permitiria o direito à identidade. Esse processo de 
autodeterminação, expressão da personalidade, ficaria desguarnecido haja vista a 
insuficiência do Código Civil de 2002. 
 

A partir dessas considerações, Felipe Miranda110 percebe que o direito em análise 

possui a finalidade de proteger a identidade da pessoa humana, sua capacidade de desenvolver 

as suas características individuais, o seu modo de pensar e agir, a sua ideologia e valores, bem 

como o seu projeto de vida, desde que não cause prejuízo a terceiros. 

Por esse prisma, o direito ao livre desenvolvimento da liberdade assume a forma de 

direito-mãe dos demais direitos da personalidade, pois possui, como objeto, todas as dimensões 

da personalidade humana111. 

Por conseguinte, infere-se que o direito em tela possui uma dimensão positiva, 

constituída na liberdade geral de ação do indivíduo de construir e desenvolver a sua 

personalidade, liberdade essa que deve ser assegurada pelo Estado112, impondo a esse, então, a 

incumbência de garantir os instrumentos e os meios necessários para que a pessoa construa a 

                                                 
108 MIRANDA, Felipe Arady. O Direito Fundamental ao Livre Desenvolvimento da Personalidade. Revista do 
Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa v. 10, p. 11176, 2013. 
109 MENEZES, Joyceane Bezerra de; GONÇALVES, Camila Figueiredo Oliveira. A CONSTRUÇÃO DA 
IDENTIDADE E OS ATOS DE DISPOSIÇÃO DO PRÓPRIO CORPO. In: Otávio Luiz Rodrigues Jr. Giordano 
Bruno Soares Roberto, Nelson Luiz Pinto. (Org.). Relações privadas e democracia. 1ed.Florianopolis: FUNJAB, 
2012, v. -1, p. 42. 
110 MIRANDA, op. cit., p. 11177. 
111 SOUSA, Rabindranath V. A. Capelo. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra editora, 1995, p. 
559. 
112 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 90. 
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sua personalidade da forma que desejar, e uma dimensão negativa, concebida no dever de não 

interferência de terceiros e do Estado nessa mesma liberdade113, configurando, sob essa ótica, 

um verdadeiro direito subjetivo público114. 

A respeito dessa liberdade geral de ação no desenvolvimento da personalidade 

individual, Felipe Miranda115 esclarece, ademais, que essa possui uma acepção ampla e engloba 

quaisquer condutas comissivas ou omissivas que estejam relacionadas à personalidade, sendo 

esse o alcance defendido também pela maior parte da doutrina e da jurisprudência. 

Joana Bione Bousquet116, acerca dos limites do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade, complementa as noções de Felipe Miranda, arguindo que o espaço para o 

desenvolvimento da personalidade não é absoluto, pois contempla zonas indisponíveis em 

respeito ao vetor da dignidade da pessoa humana. A autora demonstra, ademais, que o direito 

ora abordado trata de matéria em constante evolução, que vai se adaptando com o 

desenvolvimento da pessoa, associado ao contexto sociocultural no qual essa se insere117. 

Dessa feita, Joana Bione Bousquet118 continua afirmando que: 

 
Tanto é assim que a evolução das tecnologias e o conseqüente crescimento da mídia 
colocaram em questão direitos de personalidade, como a imagem, nome, voz e 
privacidade. Agora, temos a celebração de diversos contratos com conteúdo 
patrimonial que tratam do uso desses direitos, o que evidencia um crescimento da 
tolerância no que se refere ao seu grau de disponibilidade. Ou seja, a indisponibilidade 
dos direitos de personalidade é relativizada, sendo comum vermos limitações aos 
mesmos. 
 

Nesse sentido, simultaneamente em que é fundamento do direito em averiguação, a 

dignidade da pessoa humana também o impõe limites com o fito de assegurar as garantias 

mínimas para a existência saudável de seu titular. 

Constata-se, portanto, que a dignidade humana, ao balizar o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, impõe obrigações ao titular desse direito, exemplo claro 

                                                 
113 MIRANDA, Felipe Arady. O Direito Fundamental ao Livre Desenvolvimento da Personalidade. Revista do 
Instituto do Direito Brasileiro, Lisboa v. 10, p. 11178, 2013. 
114 Comentado acerca da diferença entre direitos subjetivos públicos e direitos subjetivos privados, Paulo Nader 
expõe que: “A distinção entre o direito subjetivo público e o privado toma por base a pessoa do sujeito passivo da 
relação jurídica. Quando obrigado for pessoa de Direito Público, o direito subjetivo será público e, inversamente, 
quando na relação jurídica o obrigado for pessoa de Direito Privado, o direito subjetivo será privado. ” In: NADER, 
Paulo. Introdução ao estudo do direito. 24. ed. Rio de Janeiro, RJ: Forense, 2004, p. 305. 
115 MIRANDA, op. cit., p. 11190 
116 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 90. 
117 Ibid., p. 97 
118 Ibid., p. 97 
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disso é a impossibilidade de o indivíduo dispor de sua própria vida, ao mesmo tempo em que 

possui o dever de respeitá-la119. 

Estabelecidas essas noções, a partir do direito fundamental em tela, é que o 

regramento civilista abordado no capítulo anterior deve ser interpretado, de modo a temperar o 

disposto no art.11 do CC no que concerne à vedação às limitações voluntárias dos direitos da 

personalidade120. Permite-se, assim, que o indivíduo goze de uma amplitude maior de liberdade 

na gestão de seus direitos da personalidade do que aquela expressamente prevista no regramento 

civilista aludido. 

 

3.3 Tutela Constitucional dos Direitos à Imagem e à Privacidade: Teoria da Eficácia 

Horizontal dos Direitos Fundamentais 

 

Os direitos da personalidade, para além da proteção auferida pelo valor da 

dignidade da pessoa humana, receberam explícita tutela em dispositivos constitucionais, 

especialmente no que se refere ao rol do art. 5º da CRFB de 1988121. 

Especificamente no que diz respeito aos direitos à imagem e à privacidade, tem-se 

o inciso X do art. 5º da CRFB de 1988, o qual enuncia que “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”122. 

Comentando acerca desse dispositivo, Edilson Pereira de Farias123 apresenta que, 

com exceção do direito à honra, que já era protegido pelo direito penal e pela lei de imprensa, 

os direitos à intimidade, à vida privada e à imagem não possuíam proteção expressa no 

ordenamento jurídico anterior à Constituição de 1988, o que não quer dizer que os Tribunais 

não reconhecessem o direito à imagem. O autor continua aduzindo que, ao consagrar 

expressamente os abordados direitos, a CRFB de 1988 seguiu a tendência de várias 

constituições contemporâneas, a exemplo da Constituição da Itália de 1947 e da Lei 

Fundamental da República Federal da Alemanha de 1949. 

                                                 
119 CAMPOS, Diogo Leite de. O Direito e os Direitos da Personalidade apud BOUSQUET, Joana 
Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante o Direito e a 
possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Universidade 
de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 90. 
120 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 26-27. 
121 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
122 Ibid. 
123 FARIAS, Edilson Pereira de. Colisão de direitos: a honra, a intimidade, a vida privada e a imagem versus a 
liberdade de expressão e informação. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1996, p. 104. 
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Destarte, ao serem assim consagrados no texto da Carta Maior de 1988, os direitos 

ora em análise foram alçados à categoria de direitos fundamentais. 

A esse respeito, de início, por precisão terminológica, cumpre distinguir os 

conceitos de intimidade e vida privada para esclarecer o real âmbito de atuação do dos 

elementos integrantes do dispositivo. 

Primeiramente, evidencia-se que não há um consenso no que se refere à 

conceituação do direito à vida privada e do direito à intimidade, sendo provável que isto se dê 

em razão, principalmente na comunidade internacional, das diferenças culturais e históricas 

entre os povos124. 

Considerando que a Constituição não se vale de expressões inúteis, Marcus 

Parede125 defende que os termos “vida privada” e “intimidade possuem uma relação de gênero 

entre si, sendo aquele mais amplo que este, verificando que esse último corresponde a um 

espaço ainda mais restrito do que o relacionado à vida privada. A esse respeito, Tércio Sampaio 

Ferraz Júnior126 demonstra o seguinte: 

 
A intimidade é o âmbito do exclusivo que alguém reserva para si, sem nenhuma 
repercussão social, nem mesmo ao alcance de sua vida privada que, por mais isolada 
que seja, é sempre um viver entre os outros (na família, no trabalho, no lazer em 
comum).  Já a vida privada envolve a proteção de formas exclusivas de convivência. 
Trata-se de situações em que a comunicação é inevitável (em termos de alguém com 
alguém que, entre si, trocam mensagens), das quais, em princípio, são excluídos 
terceiros. 
 

Complementando, a fim de diferenciar os espaços dos referidos termos a partir da 

realidade de pessoas públicas ou famosas, Ralph Winikes127  comenta que: 

 
A vida privada dessas pessoas [pessoas públicas] sofre intromissões legítimas, 
decorrentes do interesse público que envolve a sua posição perante a sociedade.  No 
entanto, até mesmo essas pessoas têm direito a uma esfera reservada e inviolável, 
correspondente à intimidade. Considerar o direito à vida privada e à intimidade como 
um direito uno, uniforme e sem gradações poderia implicar numa devassa 
indiscriminada de suas vidas, não sobrando qualquer espaço de privacidade. 
 

Em vista disso, percebe-se que o espaço referente à vida privada é mais alargado 

que aquele concernente à intimidade, sendo passível de relativização em face do interesse 

                                                 
124 WINIKES, Ralph; CAMARGO, Rodrigo Eduardo. A concepção de vida privada e de intimidade no direito 
brasileiro. In: Conselho Nacional de Pesquisa em Direito; Universidade Federal Fluminense. (Org.). Anais do 
XXI Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: FUNJAB, 2012. p. 12. 
125 PAREDES, Marcus. Violação da privacidade na Internet. Revista de Direito Privado, n. 9, jan./mar., p. 189 
2002. 
126 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Sigilo de dados: o direito à privacidade e os limites à função fiscalizadora 
do Estado. Revista dos Tribunais, Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São Paulo, ano 1, p. 79, 
1992. 
127 WINIKES, op. cit., loc. cit. 
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público à informação, como ocorre no caso de pessoas de notória visibilidade pública, enquanto 

a intimidade não comporta essa relativização, uma vez que diz respeito a uma esfera mais 

restrita, não envolvendo terceiros e sem qualquer repercussão social, reportando-se somente ao 

indivíduo para consigo mesmo. 

A esse respeito, Marilza Simonetti de Carvalho128 apresenta que: 

 
Existem também restrições de publicidade para com as pessoas célebres, as quais 
podem, em situações especificas, se opor à difusão da própria imagem.  Certamente, 
o direito à privacidade em relação a elas sofre uma limitação, mas não pode ser 
suprimido de tudo. As exigências da coletividade devem se submeter à esfera íntima 
da vida privada da pessoa, sendo que a curiosidade do público é obrigada a respeitar 
estes limites. Contudo, se o sujeito, voluntariamente, se põe fora da esfera da tutela 
da vida privada, não poderá depois insurgir-se em relação ao seu próprio direito à 
privacidade. 
 

É por esse ângulo que, na IV Jornada de Direito Civil, pelo Enunciado n. 279 do 

CJF129, ficou deliberado que o direito à imagem também pode ser relativizado em face do direito 

à informação: 

 
A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente 
tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da 
liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do 
retratado e dos fatos abordados bem como a veracidade destes e, ainda, as 
características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-se 
medidas que não restrinjam a divulgação de informações. 
 

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça130 fixou entendimento segundo o qual, 

para situações que envolvem a colisão entre a liberdade de informação e os direitos da 

                                                 
128 CARVALHO, Marilza Simonetti. DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E OS REALITY SHOWS: UM 
PANORAMA ACERCA DA PRIVACIDADE, INTIMIDADE E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. In: XXIII 
Encontro Nacional do CONPEDI, 2014, Florianópolis-Sc. DIREITO, ARTE E LITERATURA: XXIII 
ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI. Florianópolis-Sc: CONPEDI, 2014. v. 1. p. 416-417. 
129 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de direito civil I, III, IV e V: Enunciados aprovados. 
Brasília, Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-
1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf>. Acesso em 1 de nov. 2018. 
130 Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. EMBARGOS INFRINGENTES. DESNECESSÁRIA A 
ADSTRIÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. LIMITAÇÃO SOMENTE QUANTO 
AOS PONTOS A SEREM IMPUGNADOS. 3. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA 
JORNALÍSTICA. ABUSO DO DIREITO DE INFORMAR. AFRONTA AOS DIREITOS DE 
PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. AMBIENTE POLÍTICO MARCADO PELOS EMBATES ENTRE AS 
PARTES CONTRÁRIAS. INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL. AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL 
DIFFAMANDI. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO; RECURSO ADESIVO 
PREJUDICADO. [...] 3. Liberdade de informação e proteção aos direitos da personalidade. O Superior Tribunal 
de Justiça estabeleceu, para situações de conflito entre tais direitos fundamentais, entre outros, os seguintes 
elementos de ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados 
direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e 
c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus 
injuriandi vel diffamandi). A assunção de cargos corporativos ou públicos, como a presidência de uma seccional 
da OAB, torna o sujeito uma pessoa pública, com atuação de interesse de todos advogados, estando seus atos 
sujeitos a maior exposição e mais suscetíveis à mitigação dos direitos de personalidade, principalmente por estar 
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personalidade, deve-se levar em consideração, dentre outros, os seguintes elementos de 

ponderação: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos 

chamados direitos da personalidade, entre os quais incluem-se os direitos à honra, à imagem, à 

privacidade e à intimidade; e c) a vedação de veiculação de crítica jornalística com intuito de 

difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi). 

O direito à imagem é ainda tutelado, como direito autoral, no art. 5º, XXVIII, alínea 

“a”, da Carta Magna de 1988131, sendo assegurados, nos termos da lei, a proteção às 

participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, 

inclusive nas atividades desportivas. 

Conjugando essas noções com as considerações feitas no capítulo anterior, conclui-

se que o Código Civil de 2002 regulamentou os direitos da personalidade a partir de dispositivos 

genéricos e flexíveis, de modo que questões tratadas quanto à constitucionalização do Direito 

Civil132 e à eficácia da proteção dos Direitos Fundamentais positivados no Texto Constitucional 

pudessem ser trabalhadas, em regra, sem grandes conflitos sistemáticos ou axiológicos133. 

No entanto, o art. 11 do CC prescreve que, fora dos casos previstos em lei, não é 

possível que o indivíduo escolha limitar voluntariamente direitos da personalidade. A 

interpretação literal desse dispositivo, se levada a seus últimos efeitos, é capaz de tolher o 

direito ao livre desenvolvimento da liberdade, tendo em vista que a lei não é capaz de 

acompanhar o desenvolvimento da realidade e dos fatos sociais, que geram situações nas quais 

                                                 
incurso em um cenário político, com intenso debate corporativo. Dentro desta perspectiva, o entrevistado não 
extrapolou os limites da liberdade de pensamento nem se verificou o intuito de atingir a honra da antiga presidente 
da OAB/DF, já que as informações relacionaram-se a questões de interesse do órgão de classe, limitando-se a 
criticar, com cunho político, a gestão anterior, sem nenhuma menção específica à pessoa da antiga presidente ou 
imputando alguma conduta desonrosa capaz de ensejar o dever de indenizar. 4. Recurso especial parcialmente 
provido. Recurso adesivo prejudicado. 
(STJ - REsp: 1624388 DF 2015/0180164-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 
Julgamento: 07/03/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2017)”. In: BRASIL. Superior 
Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 1624388. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Diário da Justiça 
Eletrônico. Brasília, 27 fev. 2018. Disponível em: < 
http://www.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?i=1&b=ACOR&livre=((%27RESP%27.clas.+e+@num=%27
1624388%27)+ou+(%27RESP%27+adj+%271624388%27.suce.))&thesaurus=JURIDICO>. Acesso em: 19 nov. 
2018. 
131 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
132 A esse respeito, Gustavo Tepedindo levanta que “... não há dúvidas que as normas constitucionais incidem 
sobre o legislador ordinário, exigindo produção legislativa compatível com o programa constitucional, e se 
constituindo em limite para a reserva legal. In: TEPEDINO, Gustavo. Normas Constitucionais e Relações de 
Direito Civil na Experiência Brasileira. Separata de Stvdia Jvridica, Boletim da Faculdade de Direito de 
Coimbra, nº 48, pp. 330. 
133 BRANCO, G. L. C.; WESENDONCK, T. LIMITAÇÕES VOLUNTÁRIAS AOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O DIREITO BRASILEIRO E PORTUGUÊS. 
LIMITAÇÕES VOLUNTÁRIAS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO 
ENTRE O DIREITO BRASILEIRO E PORTUGUÊS. Direito Civil Contemporâneo II. 1ed.Florianópolis: 
Conpedi, 2015, v. 1, p. 253. 
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o indivíduo deseja abdicar de parcela da proteção assegurada aos direitos da personalidade em 

prol de satisfazer um projeto de vida, ainda que não haja permissão legal expressa134. 

É nesse sentido que Anderson Schreiber135 dispõe que: 

 
O art. 11 do Código Civil opta por uma resposta radical. Tomado em sua literalidade, 
o dispositivo negaria qualquer efeito ao consentimento do titular no campo dos 
direitos da personalidade. Compreende-se o receio do legislador. A experiência 
histórica já analisada ao início deste capítulo demonstra que, deixados inteiramente 
livres, os homens acabam por renunciar aos seus direitos mais essenciais, 
“concordando”, por força da necessidade, com situações intoleráveis. Não se trata de 
uma preocupação ultrapassada, como se pode verificar, a título meramente ilustrativo, 
dos inúmeros casos de venda de órgãos humanos que, mesmo sendo proibida por lei, 
ainda ocorre clandestinamente no Brasil e no exterior. Para atender às suas 
necessidades e de suas famílias, o ser humano é capaz de sacrifícios extremos. 
 

A partir dessas nuances, demonstra o autor que o legislador acertou em parte ao 

definir os direitos da personalidade como “irrenunciáveis”, no sentido de que o titular do direito 

não pode abdicar de modo geral e permanente dos direitos da personalidade136. 

Afirma, porém, que, ao vedar as limitações voluntárias fora das exceções legais, 

excedeu-se o legislador, arguindo o seguinte: 

 
A vedação lançaria na ilicitude não só os reality shows, mas também atos bem mais 
prosaicos como furar a orelha, lutar boxe ou expor informações pessoais em redes 
sociais, como o Twitter e o Orkut. Em uma série de situações não previstas em lei, 
mas socialmente admitidas, as pessoas desejam e aceitam limitar, pontualmente, o 
exercício de algum atributo da própria personalidade. O escritor que concede uma 
entrevista, revelando ao público detalhes da sua vida particular, deixa de exercer, 
naquela situação específica, seu direito à privacidade. Tal limitação, derivada da 
vontade do titular, não deve a toda evidência ser reprimida pela ordem jurídica, porque 
a vontade individual aí não se opõe, mas se dirige à realização da dignidade humana 
daquele indivíduo137. 
 

Nesse panorama, parcela da doutrina sustenta a necessidade de adensar a discussão 

em torno da eficácia horizontal dos direitos fundamentais de modo a evidenciar os caminhos 

para a sua aplicação nas restrições voluntárias de direitos da personalidade138, ainda que não 

permitidas expressamente pela lei, levadas a efeito em relações entre particulares como forma 

de se assegurar o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. 

                                                 
134 BRANCO, G. L. C.; WESENDONCK, T. LIMITAÇÕES VOLUNTÁRIAS AOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O DIREITO BRASILEIRO E PORTUGUÊS. 
LIMITAÇÕES VOLUNTÁRIAS AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE: UM ESTUDO COMPARATIVO 
ENTRE O DIREITO BRASILEIRO E PORTUGUÊS. Direito Civil Contemporâneo II. 1ed.Florianópolis: 
Conpedi, 2015, v. 1, p. 252. 
135 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 26. 
136 Ibid., p. 26-27. 
137 Ibid., p. 27. 
138 BRANCO.; WESENDONCK, op. cit., p. 255. 
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A Teoria da Eficácia Horizontal dos Direitos Fundamentais se traduz na 

possibilidade de se aplicar os direitos fundamentais elencados na Constituição nas relações 

entre particulares, que são dotadas de natureza privada, afastando, dessarte, a ideia de que esses 

direitos somente podem se concretizar nas relações entre indivíduo e Estado139. 

Suas pilastras surgiram com o “Caso Lüth” na Alemanha, ocasião na qual o 

Tribunal Constitucional Alemão de 1958 entendeu que o direito à liberdade de expressão 

deveria prevalecer sobre o regramento civil que dispunha sobre o direito à indenização que 

assiste a todo aquele lesado por ação imoral140, irradiando, assim, disposições constitucionais 

para o sistema privado. 

A esse respeito, o Caso Lüth apresenta a mutação que se iniciava na forma como se 

pensava o direito constitucional à época, visualizando-o em sua dimensão objetiva, com seus 

valores a guiar a interpretação dos demais ramos do direito, simultaneamente em que viabiliza 

a aplicação de regras e princípios constitucionais nas relações entre particulares. 

Nessa senda, William Marques141 demonstra que: 

 
O caso Lüth é bastante representativo da mutação que construiu as bases do novo 
pensamento constitucional e de sua aplicabilidade nas relações jurídico-privadas. 
Nele, pela primeira vez, se fez referência à Constituição como uma ordem objetiva de 
valores a guiar a atividade interpretativa, estabeleceu também, um aumento da força 
jurídico-hermenêutica dos direitos fundamentais, que tem como ponto central a 
dignidade da pessoa humana. Desta forma, ele influencia o repensar dos fundamentos 
norteadores do Direito Civil clássico. A partir do caso Lüth estabeleceu-se a ideia 
consoante a qual nenhuma norma do Direito Civil pode contradizer o sistema de 
valores esposado pelos direitos fundamentais e pela dignidade da pessoa humana que 
campeia nas relações jurídicas. No aludido julgamento, é possível constatar as três 
características fundamentais do constitucionalismo contemporâneo: o compromisso 
moral, ao tomar o capítulo dos direitos fundamentais como uma ordem objetiva de 
valores; a constitucionalização do Direito, ao propor a interpretação jurídica em cotejo 
com tais valores constitucionais, mesmo nas relações jurídico-privadas regidas pelo 
Direito Civil; e a força normativa da Constituição, que vincula a todos (Estado e 
particulares) por meio das disposições de direitos fundamentais. 
 

Na defesa da aplicação dos Direitos Fundamentais nas relações de conteúdo 

privado, elaboram-se duas grandes teorias principais: a Teoria da Eficácia Indireta ou Mediata 

dos Direitos Fundamentais e a Teoria da Eficácia Direta ou Imediata dos Direitos 

Fundamentais. 

                                                 
139 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 8ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2018, p. 75. 
140 MARMELSTEIN. George. 50 anos do Caso Lüth: o caso mais importante da história do constitucionalismo 
alemão pós-guerra. Disponível em: <https://direitosfundamentais.net/2008/05/13/50-anos-do-caso-luth-o-caso-
mais-importante-da-historia-do-constitucionalismo-alemao-pos-guerra/>. Acesso em: 19 de nov. 2018. 
141 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Influxos do neoconstitucionalismo na descodificação, 
micronormatização e humanização do Direito Civil. REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, v. 34, p. 334, 2013. 
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A primeira surgiu na Alemanha, criada por Günter Düring, e atualmente é a teoria 

prevalecente nesse país, sendo adotada pela Corte Constitucional, a qual defende que os direitos 

fundamentais são protegidos no sistema privado não diretamente a partir das disposições 

constitucionais, mas por meio de interpretações dos institutos privados em consonância com a 

Constituição e de instrumentos elaborados pelo legislador infraconstitucional, cabendo a esses 

mecanismos a função de mediar a aplicação dos direitos fundamentais sobre as relações entre 

particulares, estabelecendo uma disciplina compatível com os ditames constitucionais142. 

Já a segunda teoria, defendida inicialmente na Alemanha por Hans Carl Nipperdey 

na década de 1950, propaga a aplicação direta e imediata das disposições constitucionais sobre 

as relações privadas, independentemente de haver ou não instrumentos civilistas para tanto, 

sendo essa a teoria predominante em países como Portugal e Espanha.143. 

Na jurisprudência brasileira, percebe-se uma nítida tendência na adoção da teoria 

da eficácia direta ou imediata por parte do STF144. Corroborando com esse posicionamento, 

Daniel Sarmento145 argumenta que a aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais 

é “... indispensável no contexto de uma sociedade desigual, na qual a opressão pode provir não 

apenas do Estado, mas de uma multiplicidade de atores privados, presentes em esferas como o 

mercado, a família, a sociedade civil e a empresa”. 

                                                 
142 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 241. 
143 Ibid., p. 258. 
144 “[...] As violações a direitos fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o 
Estado, mas igualmente nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado.  Assim, os direitos 
fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 
direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados [...]. [...] O espaço de autonomia 
privada garantido pela Constituição às associações não está imune à incidência dos princípios constitucionais que 
asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus associados. A autonomia privada, que encontra claras  
limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de 
terceiros [...] [...] O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do  vínculo  associativo  
para o exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos 
fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e  LV, CF/88)”. 
In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário nº 91386. Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2005. 
Relator: Ministro Gilmar Mendes. Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 27 de outubro 2006. Disponível em:< 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=388784 >. Acesso em: 04. nov. 2018.  
Nesse sentido, também decidiu o Supremo Tribunal Federal, de modo a assegurar o direito fundamental ao devido 
processo legal e ampla defesa, em: “... COOPERATIVA EXCLUSÃO DE ASSOCIADO - CARÁTER 
PUNITIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL. Na hipótese de exclusão de associado decorrente de conduta 
contrária aos estatutos, impõe-se a observância ao devido processo legal, viabilizado o exercício amplo da defesa. 
Simples desafio do associado à assembleia geral, no que toca à exclusão, não é de molde a atrair adoção de processo 
sumário. Observância obrigatória do próprio estatuto da cooperativa”. In: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. 
Recurso Extraordinário nº 158215-4. Rio Grande do Sul, 11 de outubro de 2005. Relator: Ministro Marco Aurélio. 
Diário da Justiça Eletrônico. Brasília, 7 de junho 1996. Disponível 
em:<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=212594>. Acesso em: 04. nov. 2018. 
145 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 223. 
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Ademais, Tartuce146, na defesa dessa última teoria, complementa afirmando que a 

aplicação imediata dos direitos fundamentais nas relações privadas é decorrência lógica do art. 

5º, §1º, da CRFB de 1988, o qual enuncia que “... as normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais têm aplicação imediata”147. 

Por esse olhar, o Código Civil de 2002, ao se valer da técnica legislativa das 

cláusulas gerais, facilitou a concretização dos direitos fundamentais dentro do sistema 

privatista, servindo essas como instrumento de extensão dos direitos fundamentais às relações 

entre particulares.  

A partir desse ângulo, Maria Cláudia Cachapuz148 apresenta que o enunciado da 

cláusula geral se abre para os valores levantados pelo projeto de sociedade previsto no 

ordenamento jurídico, afirmando o seguinte: 

 
[...] têm as cláusulas gerais a missão de estenderem também a todo o ordenamento 
jurídico as ideias valoradas no corpo de uma Constituição. Os direitos fundamentais 
servem primeiramente para protegerem o cidadão do Estado, mas como elencados 
numa Constituição, eles também incorporam uma escala objetiva de valores que se 
aplica, como matéria de direito constitucional, a todo o ordenamento jurídico.  A 
matéria dos direitos fundamentais é expressa, indiretamente, nas normas do direito 
privado, tornando-se evidente por meio de tutelas mandamentais e efetivas pelo uso 
judicial das cláusulas gerais. 
 

Dessa feita, mesmo com a irradiação dos direitos fundamentais, dotados de alta 

carga principiológica com o escopo de materializar a dignidade da pessoa humana em 

defluência do neoconstitucionalismo, o Direito Civil não perdeu a sua importância para a 

regulação das relações sociais entre particulares. Pelo contrário, apercebe-se a capacidade desse 

ramo do direito de se adaptar a uma realidade mais humanista, democrática e participativa149. 

Nesse sentido, depreende-se que o ordenamento jurídico brasileiro possui os 

pressupostos e instrumentos necessários para que se adote a Teoria da Eficácia Horizontal dos 

Direitos Fundamentais, de modo a fundamentar eventuais limitações voluntárias aos direitos da 

personalidade como influxo do postulado da dignidade da pessoa humana, principalmente sob 

o olhar do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. 

                                                 
146 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. 8ª ed. rev, atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 
2018, p. 75. 
147 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
148 CACHAPUZ, Maria Cláudia. As Cláusulas Gerais e a Concreção de Direitos Fundamentais. In: Novos Direitos. 
NICOLAU JÚNIOR, Mauro. Coord., Curitiba: Juruá, 2007, p. 388 -389. 
149 MARQUES JÚNIOR, William Paiva. Influxos do neoconstitucionalismo na descodificação, 
micronormatização e humanização do Direito Civil. REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO, 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ, v. 34, p. 325, 2013. 
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As limitações ora analisadas, conquanto, apenas podem ser permitidas pelo o 

ordenamento jurídico na medida em que respeitem a dignidade da pessoa humana de seu titular, 

pois o ordenamento jurídico tutela essa, ainda que vá de encontro à própria vontade do 

indivíduo. Portanto, as limitações voluntárias abordadas somente podem ser autorizadas 

enquanto respeitarem o seu próprio fundamento, qual seja: a dignidade da pessoa humana como 

viabilizadora da liberdade ação para o desenvolvimento da personalidade, com a garantia de 

um mínimo de condições necessárias a uma existência saudável150. 

Diante desse panorama, estabelece-se a necessidade de se elaborar critérios que 

permitam averiguar até que ponto as limitações de direitos da personalidade se encontram 

albergadas pelo Direito e quando elas passam a ferir o próprio postulado da dignidade humana. 

 

3.4. Autonomia Privada e Limitações Voluntárias aos Direitos da Personalidade: Noções 

e Critérios 

 

Considerando que o direito ao livre desenvolvimento da personalidade traz consigo 

a chamada liberdade geral de ação em prol da autorrealização pessoal, possibilitando expressões 

da autonomia privada no cotejo dos direitos da personalidade, oportunizando as limitações 

voluntárias ao direito da personalidade, impede destacar qual o espaço semântico da expressão 

autonomia privada. 

A autonomia privada corresponde à liberdade dos indivíduos de autorregularem 

seus interesses, de autogovernar sua esfera jurídica, permitindo, inclusive, que os particulares, 

em suas relações de convivência com outros sujeitos de direito, possam estabelecer a ordenação 

das respectivas relações jurídicas151, podendo se valer, para tanto, de negócios jurídicos 

bilaterais ou unilaterais152. 

É assim que, para Fernanda Borghetti Cantali153:   

 
[...] em uma concepção atual, entende-se a autonomia privada como a faculdade ou 
poder conferido pelo ordenamento jurídico aos privados para autorregularem seus 
próprios interesses.  Em outras palavras, trata-se do poder conferido às pessoas para 
livremente conformarem seus interesses, governando a sua esfera jurídica, já que no 
exercício cotidiano dos direitos, o que é garantido pela tutela positiva reconhecida 
pela ordem jurídica. No exercício da autonomia o titular do direito disciplina as 
relações concretas do seu cotidiano, criando, modificando ou extinguindo situações 

                                                 
150 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 27. 
151 PINTO, Carlos Alberto Mota. Teoria Geral do Direito Civil. 4.ed. Coimbra: Coimbra Editora, 2005, p. 102 
152 NORONHA, Fernando.  Direito das obrigações: Fundamentos do direito das obrigações, introdução à 
responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 39. 
153 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da Personalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 
203. 
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jurídicas. Nesse sentido, estabelece as regras que regulam as situações específicas de 
sua vida, regras estas que são reconhecidas e validadas pelo ordenamento jurídico, 
desde que não atinjam direitos de terceiros e não configurem um ato ilícito, além de 
respeitar o conteúdo mínimo da dignidade humana.  A autonomia é, portanto, legítima 
fonte de direito, já que se traduz em um poder normativo. 
 

Conceito que teve os seus contornos delineados com os efeitos da Revolução 

Francesa, principalmente no que concerne ao ideário de igualdade formal, a autonomia privada, 

no âmbito contratual, era vista como absoluta, quer frente ao Estado, quer frente à sociedade.  

Sem embargo, a percepção acerca de uma autonomia privada absoluta foi 

gradualmente se deteriorando com os acontecimentos que seguiram à I Guerra Mundial e à 

afirmação de um Estado Intervencionista de cunho social154, mais preocupado em garantir o 

bem comum e a promoção da justiça social. 

Em vista disso, a autonomia privada, como garantia constitucional decorrente do 

caput e do inciso II do art. 5º da CRFB de 1988155, não se configura como um direito absoluto, 

devendo ser relativizada em face da proteção de outros direitos fundamentais. 

É o que ensina Daniel Sarmento156: 

 
[...] autonomia privada não é absoluta, pois tem de ser conciliada, em primeiro lugar, 
com o direito de outras pessoas a uma idêntica quota de liberdade, e, além disso, com 
outros valores igualmente caros ao Estado Democrático de Direito, como a autonomia 
pública (democracia), a igualdade, a solidariedade e a segurança. Se a autonomia 
privada fosse absoluta, toda lei que determinasse ou proibisse qualquer ação humana 
seria inconstitucional. 
 

Contemporaneamente, por conseguinte, a autonomia privada não possui a mesma 

força de outrora. A massificação da sociedade globalizada colabora expressivamente com novas 

opressões de direitos e exclusões sociais, necessitando o homem de proteções mais eficazes não 

só em face do Estado, mas também em face de outros particulares157, o que corrobora com a 

necessidade de ingerência dos direitos fundamentais sobre as relações de cunho privado. 

                                                 
154 AMARAL, Francisco. O direito civil na pós-modernidade. In: NAVES, Bruno Torquato de Oliveira; FIUZA, 
César; SÁ, Maria de Fátima Freire de (Coord.). Direito civil: atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.72. 
155 “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: 
[...] 
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;”. In: BRASIL. 
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
156 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 189. 
157 FACHIN, Zulmar A.; BENHOSSI, Karina. P. A eficácia horizontal dos direitos fundamentais face à 
globalização e seus impactos na sociedade contemporânea. In: XXII Congresso Nacional do Conpedi. 
1ed.Florianópolis: Funjab, 2014, v. 1, p. 39. 
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Ingo Sarlet158, entretanto, ao defender que os direitos fundamentais geram efeitos 

no âmbito das relações privadas, compreende que há a possibilidade de ocorrer abusos em nome 

da constitucionalização do Direito Privado, o que exige cautela por parte do operador do direito, 

em razão da insuficiente consideração de estruturas argumentativas e de métodos de 

interpretação mais adequados ao direito constitucional, principalmente na utilização dos 

critérios do postulado da proporcionalidade na ponderação e consequente relativização de 

direitos fundamentais colidentes em determinada situação concreta. 

Sob essa óptica, portanto, cabe adensar a discussão em torno de parâmetros 

objetivos que permitam avaliar a legitimidade de eventuais manifestações da autonomia privada 

a respeito de limitações de direitos da personalidade perante o vetor da dignidade da pessoa 

humana. 

Sob esse panorama, Anderson Schreiber159 apresenta que: 

 
[...] a autolimitação ao exercício dos direitos da personalidade deve ser admitida pela 
ordem jurídica quando atenda genuinamente ao propósito de realização da 
personalidade do seu titular. Deve, ao contrário, ser repelida sempre que guiada por 
interesses que não estão própria ou imediatamente voltados à realização da dignidade 
daquela pessoa. 
 

Por limitações voluntárias aos direitos da personalidade, deve se entender o poder 

individual de dispor de posições jurídicas próprias tuteladas por direitos da personalidade, que, 

ao ser exercido, ocasiona a diminuição da proteção do indivíduo160. 

Desta feita, expõe Roxana Borges161 que “A disponibilidade relativa dos direitos de 

personalidade reside na possibilidade na cessão de uso de alguns desses direitos, ou de licença 

ou permissão. De acordo com o negócio, a cessão de uso pode, inclusive, ser onerosa”. 

Especificamente no que concerne aos direitos à privacidade e à imagem, a autora 

aduz ainda que: 

 
Os direitos à privacidade e à intimidade também podem ser objeto de negócios 
autorizativos. Por meio de atos dessa natureza é que se revela o interior da residência 
de pessoas famosas, ou, na forma mais ampla, é através desses negócios que as 
pessoas aceitam revelar 24 horas de sua vida privada e íntima para o público em geral, 
em redes nacionais de TV162. 
 

                                                 
158 SARLET, Ingo Wolfgang. Neoconstitucionalismo e influência dos direitos fundamentais no direito privado: 
algumas notas sobre a evolução brasileira. In: Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 3ª ed, 2010.   
159 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 27 
160 NOVAIS, Jorge Reis. “Renúncia a direitos fundamentais”, In: Jorge Miranda (org.), Perspectivas 
Constitucionais – Nos 20 anos da Constituição, Coimbra, Coimbra Editora, 1996, p. 271. 
161 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Direitos de personalidade e autonomia privada. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007. p. 121. 
162 Ibid., p. 247. 
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Como primeiros critérios a serem utilizados para avaliar a legitimidade das 

limitações voluntárias ora investigadas, apresentam-se a duração e o alcance dessas. Qualquer 

autolimitação de caráter irrestrito ou permanente não deve ser assentida pelo ordenamento 

jurídico163, por se equiparar a uma renúncia, ainda que parcial, de parcela da proteção 

assegurada pelo ordenamento jurídico, o que não é permitido no campo dos direitos da 

personalidade. 

Nesse sentido, prevê o Enunciado n. 4 do CJF/STJ164, aprovado na I Jornada de 

Direito Civil, que “O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, 

desde que não seja permanente nem geral”. 

Além da duração e do alcance, há que se analisar também a intensidade da limitação 

voluntária, ou seja, o “grau de restrição que [se] impõe ao exercício dos direitos da 

personalidade”165, vedando-se que a limitação venha a atingir o núcleo forte assegurado pelo 

direito da personalidade. 

Como exemplo de limitação voluntária não assegurada pelo ordenamento jurídico 

em razão da intensidade da limitação, cita-se o caso do “arremesso de anões” ocorrido na cidade 

francesa de Morsang-sur-Orge em 1992. Como forma de entretenimento, uma casa noturna da 

referida cidade realizava “lançamentos” de anões à maior distância possível.  

O Prefeito da localidade, ao tomar conhecimento da prática, interditou a atração, o 

que foi confirmado pelo Conselho de Estado por entender que a prática, ainda que contasse com 

a concordância dos participantes, flagrantemente violava o postulado da dignidade da pessoa 

humana, concluindo que o consentimento do lesado não afastava a ilicitude de ofensas contra à 

sua vida e à integridade física e moral166. 

Como outro exemplo, Anderson Schreiber167, exemplifica, hipoteticamente, o 

seguinte: 

 
[...] o expectador de uma comédia teatral pode consentir em ser alvo de brincadeiras 
que façam o público rir. Sua autorização não permite, todavia, que seja humilhado no 
palco ou reduzido a mero objeto do lazer alheio, conforme se verá em inúmeros casos 
contemplados no capítulo relativo ao direito à honra. 
 

                                                 
163 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 27. 
164 CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. Jornadas de direito civil I, III, IV e V: Enunciados aprovados. 
Brasília, Disponível em: <http://www.cjf.jus.br/cjf/corregedoria-da-justica-federal/centro-de-estudos-judiciarios-
1/publicacoes-1/jornadas-cej/EnunciadosAprovados-Jornadas-1345.pdf>. Acesso em 1 de nov. 2018. 
165 SCHREIBER, op. cit., p. 28. 
166 FRANÇA. Conseil D'etat. Statuant Au Contentieux nº N° 136727. Conseil D'etat, Assemblée, Du 27 Octobre 
1995, 136727, Publié Au Recueil Lebon. Paris, Disponível em: 
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT0000078
77723>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
167 SCHREIBER, op. cit., p. 28. 
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Outrossim, faz-se essencial avaliar qual a finalidade da limitação voluntária em tela. 

Por esse aspecto, qualquer limitação voluntária deve visar a um interesse direto e imediato do 

titular do direito objeto de limitação168, já que a ingerência nos direitos da personalidade deve 

objetivar à realização pessoal de seu titular. 

Nessa senda, Anderson Schreiber169 exemplifica que: 

 
[...] a ordem jurídica admite que alguém concorde com a inserção sob sua pele de 
microchip subcutâneo destinado ao controle de suas funções vitais ou ao 
monitoramento de sua saúde. Não tolera, todavia, o consentimento do empregado para 
inserir sob sua pele o mesmo microchip subcutâneo se o aparato estiver destinado a 
controlar, por ondas de radiofreqüência, os horários de ingresso e saída do ambiente 
de trabalho. Note-se: em ambas as hipóteses, há limitação voluntária à integridade 
física, de igual duração e alcance restrito, mas enquanto o primeiro microchip atende 
ao interesse exclusivo do seu titular, o segundo atende primordialmente ao interesse 
do empregador. 
 

Especificamente sobre o âmbito das limitações voluntárias à privacidade, Canotilho 

anota que o direito à intimidade deve “... centrar-se na proteccção [sic] das decisões individuais 

em matéria de privacidade e não na promoção de uma determinada concepção acerca deste 

bem”170, pois, numa sociedade plural e livre, de sujeitos com propósitos e valores diferentes, é 

inconcebível que se pretenda universalizar uma única compreensão sobre o que seja 

privacidade, já que o direito à liberdade não protege somente uma única concepção de mundo, 

mas objetiva, antes, permitir que a pessoa humana possa, autonomamente, determinar os 

caminhos de sua existência. 

A esses parâmetros, Benedita Mac Croire171 soma o fato de que a vontade do titular 

do direito a ser limitado deve ser livre, não podendo se encontrar viciada por erro ou por coação. 

Fechando seu raciocínio, a autora argumenta que exercer o juízo de 

proporcionalidade172 é igualmente essencial para controlar a atividade do Estado de restringir o 

poder de autolimitação do indivíduo, somente sendo cabível essa contenção, por conseguinte, 

                                                 
168 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 28. 
169 Ibid., p. 28. 
170 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 
2003, p. 57. 
171 CRORIE, Benedita Mac. Os limites da renúncia a direitos fundamentais nas relações entre particulares: 
Algumas notas. In: FIGUEIRAS, Claudia Sofia Melo (coord.); FONSECA, Isabel Celeste Monteiro (coord.); 
ROCHA, Joaquim Freitas da (coord.). Estudos em homenagem ao Professor Doutor António Cândido de 
Oliveira. Coimbra: Almedina, 2017. p. 143. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/53842/1/DOC230318-23032018180210.pdf>. Acesso em: 
19 nov. 2018. 
172 Para José Sérgio da Silva Cristóvam: “A proporcionalidade é uma máxima, um parâmetro valorativo que 
permite aferir a idoneidade de uma dada medida legislativa, administrativa ou judicial.  Pelos critérios da 
proporcionalidade pode-se avaliar a adequação e a necessidade de certa medida, bem como, se outras menos 
gravosas aos interesses sociais não poderiam ser praticadas em substituição àquela empreendida pelo Poder 
Público”. In: CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva.  Colisões entre princípios constitucionais.  Curitiba: Juruá, 
2006. p. 211. 
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quando haja outros direitos ou valores constitucionais a serem protegidos e que mereçam, na 

situação concreta, prevalecer sobre poder de limitação do indivíduo173. 

Nesse aspecto, Benedita Mac Croire174 afirma também que há uma graduação na 

amplitude do espaço disponível para a limitação entre os direitos fundamentais, como é o caso 

de alguns direitos da personalidade. Para tanto, aduz que a disponibilidade das posições 

subjetivas de diretos fundamentais deve ser levada em consideração, uma vez que a faculdade 

de limitar esses direitos será mais extensa se o direito a ser limitado disser respeito 

essencialmente a bens do próprio titular e será menor se o direito objeto de limitação tiver em 

vista também, e principalmente, bens jurídicos caros para a comunidade. 

Por essa lógica gradativa, há direitos da personalidade que não admitem qualquer 

relativização, situando-se fora do âmbito da autonomia privada de seu titular, a exemplo do 

direito à vida no ordenamento jurídico brasileiro. Porém, esse debate não se encontra encerrado, 

na medida em que são comuns as discussões a respeito da eutanásia e do suposto direito a não 

existir175. 

Ademais, não se pode esquecer que, nas relações contratuais reguladas pelo direito 

brasileiro, as limitações voluntárias devem respeitar a ordem pública176 e os bons costumes177, 

                                                 
173 CRORIE, Benedita Mac. Os limites da renúncia a direitos fundamentais nas relações entre particulares: 
Algumas notas. In: FIGUEIRAS, Claudia Sofia Melo (coord.); FONSECA, Isabel Celeste Monteiro (coord.); 
ROCHA, Joaquim Freitas da (coord.). Estudos em homenagem ao Professor Doutor António Cândido de 
Oliveira. Coimbra: Almedina, 2017. p. 149. Disponível em: 
<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/53842/1/DOC230318-23032018180210.pdf>. Acesso em: 
19 nov. 2018. 
174 Ibid., p. 148. 
175 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 100-101. 
176 Para António Menezes, são contrários ao conceito de ordem pública os negócios que atinjam valores 
constitucionais importantes. In: CORDEIRO, António Menezes. Tratado de Direito Civil Português, Parte 
Geral, Tomo III, 2ª edição, Lisboa: Almedina, 2007, p. 508. 
177 Para Thamis Dalsenter, “... a cláusula geral de bons costumes projeta-se para o regramento futuro das relações 
sociais, operando de forma significativamente diversa dos costumes. Não se trata de consolidar a moral social, 
mas, e precisamente, de promover a moralidade constitucional. Isso equivale a dizer que a cláusula de bons 
costumes deve assumir o papel de elemento transformador, e não necessariamente de manutenção, status quo. 
Trata-se de elemento moralizador que não deve ser tomado como o oposto de maus costumes, mas sim, como uma 
diretriz que determina comportamentos positivos”. In: CASTRO, Thamis Dalsenter Viveiros de. Bons costumes 
no direito civil brasileiro. São Paulo: Almedina, 2017, p. 278. 
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nos termos do art. 122178, do parágrafo único do art. 606179 e do parágrafo único do art. 2.035180, 

todos do Código Civil de 2002. 

Por fim, há aqueles que defendem ainda que as limitações em análise podem ser 

revogadas a qualquer tempo pelo titular do direito limitado mesmo nas relações contratuais, 

ainda que se possa exigir indenização por perdas e danos pela extinção do vínculo contratual181, 

como ocorre no Código Civil Português182. 

A esse respeito, Joana Bione Bousquet183 demonstra o seguinte: 

 
Ora, embora a lei brasileira não contemple dispositivo [art. 81, nº.2, do Código Civil 
Português] semelhante, esta regra também é aplicável aos contratos de direitos de 
personalidade celebrados no Brasil, uma vez que decorre da própria natureza do objeto 
negocial. Como demonstramos no tópico anterior, o bem de personalidade é 
intransmissível. Portanto, embora possa ter o seu uso autorizado, jamais será 
transferido a terceiro ou sairá do domínio do seu titular. Trata-se da vertente objetiva 
destes direitos, que está fora do âmbito da autonomia das partes. Note-se que temos 
aqui uma exceção à pacta sunt servanda apenas com relação ao titular do direito, em 
razão da proteção que este merece. Assim, o titular se vincula ao contrato, mas poderá 
se desvincular unilateralmente a qualquer momento. Tal poder justifica-se pela 
natureza desses direitos, que se referindo a aspectos da dignidade da pessoa humana, 
o seu titular jamais poderá perder seu controle definitivo. 
 

Depreende-se, por conseguinte, que as limitações voluntárias, sejam nas relações 

negociais, sejam em atos unilaterais do indivíduo, submetem-se a vários requisitos para que se 

                                                 
178 O texto do art. 122 do Código Civil brasileiro dispõe que “são lícitas, em geral, todas as condições não contrárias 
à lei, à ordem pública ou aos bons costumes; entre as condições defesas se incluem as que privarem de todo efeito 
o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes”. In: BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de 
janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
179 Parágrafo único do art. 606 do Código Civil brasileiro: “Não se aplica à segunda parte deste artigo, quando a 
proibição da prestação de serviço resultar de lei de ordem pública”. In: BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002. Código Civil. Brasília, Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. 
Acesso em: 19 nov. 2018. 
180 Parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil brasileiro: “Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar 
preceitos de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da 
propriedade e dos contratos”. In: BRASIL, Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil. Brasília, 
Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
181 PINTO, Paulo Mota. O Direito ao Livre Desenvolvimento da Personalidade, In: Boletim da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, Portugal-Brasil, Ano 2000, Coimbra Editora, 1999, p. 554. 
182 “Artigo 81.º 
(Limitação voluntária dos direitos de personalidade) 
1. Toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos de personalidade é nula, se for contrária aos princípios da 
ordem pública. 
2. A limitação voluntária, quando legal, é sempre revogável, ainda que com obrigação de indemnizar os prejuízos 
causados às legítimas expectativas da outra parte. ” In: PORTUGAL. Decreto-Lei nº47344, de 25 de novembro de 
1966. Código Civil. Lisboa, Disponível em: < 
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=775&tabela=leis&so_miolo=> Acesso em: 05 de 
nov. 2018. 
183 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 112. 
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possa avaliar se realmente atendem ao postulado da dignidade da pessoa humana, como base 

axiológica e normativa de todo o ordenamento jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

4 OS REALITY SHOWS E A TUTELA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

Com grandes índices de audiência, os Reality Shows conquistaram espaço nos 

meios de comunicação em todo o mundo, retratando, por vezes, pessoas ordinárias em situações 

tipicamente cotidianas, ainda que frequentemente em circunstâncias descomedidas. 

Somando-se a isso, a expansão e o desenvolvimento dos meios de comunicação 

ocasionaram fortes alterações na forma como se entende os direitos da personalidade e seu 

manejo, não sendo de grande utilidade revolver esse assunto a partir de noções doutrinárias 

elaboradas em um contexto histórico e jurídico substancialmente diverso184 

Esses aspectos, entretanto, não afastam esse formato de ser objeto de vários embates 

sociais. Muitos julgam que o programa serve a uma suposta “desmoralização” da sociedade, 

banalizando a condição humana ao expor pessoas em contextos tidos por degradantes e 

vexatórios. 

A partir dessas considerações, destaca-se o postulado da pessoa humana, base 

axiológica e normativa dos direitos fundamentais, como parâmetro acerca da legitimidade 

constitucional do formato televisivo em tela, sem se esquecer da necessária tutela da liberdade 

de expressão e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade humana. 

 

4.1. A História dos Reality Shows 

 

A curiosidade pela vida alheia, com as suas dinâmicas e expressões emocionais, fez 

da privacidade um negócio altamente lucrativo, corroborando com o nascimento dos Reality 

Shows, que abordam uma infinidade de temáticas, mas, costumeiramente, com enfoque na 

intimidade dos televisionados185. 

Os Reality Shows podem ser entendidos como programas televisivos, em que os 

participantes se sujeitam ao monitoramento e à vigilância permanentes186, com limitação de 

seus direitos à imagem e à privacidade. São, em regra, “...programas de entretenimento sem 

                                                 
184 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 
2003, p. 42. 
185 CANCELIER, Mikhail Vieira de Lorenzi. INFINITO PARTICULAR: PRIVACIDADE NO SÉCULO XXI 
E A MANUTENÇÃO DO DIREITO DE ESTAR SÓ. 2016. 266 f. Tese (Doutorado) - Curso de Direito, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016, p. 29. Disponível em: 
<https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/174424/PDPC1275-T.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. 
Acesso em: 15 nov. 2018. 
186 VIEIRA, Tatiana Malta. O Direito à Privacidade na Sociedade da Informação: efetividade desse direito 
fundamental diante dos avanços da tecnologia da informação. 2007. 297 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de 
Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2007, p. 111. 
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roteiro e baseados em cenas da vida real”187, ou em situações de convivência e sobrevivência 

extremadas188. 

Historicamente, programas televisivos voltados para flagrar pessoas em situações 

cotidianas, reagindo de maneira inusitada não é tão recente. Na década de 1940, na televisão 

estadunidense, Allen Funt exibia o programa nomeado “Candid Camera”, o qual simulava 

situações com o intuito de captar as reações das pessoas perante câmeras escondidas, sem que 

essas, por conseguinte, soubessem que estavam sendo gravadas, as famosas “pegadinhas”.  No 

Brasil, quadros semelhantes ainda hoje são exibidos em canais da TV aberta, como os 

apresentados no programa de auditório do Sílvio Santos no SBT189. 

Pode-se afirmar que o interesse das pessoas por averiguar os comportamentos de 

outros em situação de confinamento é muito antigo, podendo se citar a obra de Platão, a 

“República”. A produção, em determinado momento, trata sobre a situação hipotética de haver 

uma caverna, onde homens se encontram acorrentados e cativos desde a infância, argumentando 

o autor como essa condição é responsável por conformar toda a visão de mundo desses 

indivíduos190. 

A primeira experiência, no entanto, de registrar o cotidiano de pessoas, em seus 

afazeres ordinários e rotineiros, diante das câmeras da televisão, somente ocorreu em 1973, por 

meio do canal norte-americano PBS (Public Broadcasting Service), que exibiu o programa “An 

American Family”, o qual era dividido em doze episódios semanais de uma hora cada e focava 

no dia-a-dia da família Louds, uma família comum da classe média estadunidense da época, 

composta por um casal de meia-idade e seus cinco filhos adolescentes. O programa foi um 

sucesso, atingindo elevados índices de audiência191. 

A esse respeito, Maria Rita Kehl192 apresenta o seguinte: 

 
[...] provavelmente a primeira experiência explícita de vigilância autoconsentida foi o 
programa “An American Family”, exibido na televisão norte-americana em 1972, 
dando nascimento àquilo que Jean Baudrillard chamou mais tarde de “télévision-
vérité”: a vida cotidiana de uma família americana (uma família de verdade; nada de 

                                                 
187 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 
2003, p. 67. 
188 CARVALHO, Marilza Simonetti. DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E OS REALITY SHOWS: UM 
PANORAMA ACERCA DA PRIVACIDADE, INTIMIDADE E A LIBERDADE DE EXPRESSÃO. In: XXIII 
Encontro Nacional do CONPEDI, 2014, Florianópolis-Sc. DIREITO, ARTE E LITERATURA: XXIII 
ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI. Florianópolis-Sc: CONPEDI, 2014. v. 1. p. 405. 
189 MENICONI, Joana de Almeida. De Olho no Big Brother Brasil: A Performance Mediada Pela TV. 2005. 164 
f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Comunicação Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2005, p. 11. 
190 PLATÃO. A República. 3ª ed. Belém: EDUFPA, 2000, p. 319 
191 MENICONI, op. cit., loc. cit. 
192 KEHL. Maria Rita. Três observações sobre os reality shows. In: Bucci, E. (org.) Videologias: Ensaios sobre 
televisão. São Paulo, SP: Boitempo, 2004, p. 93. 
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atores, nem de ficção) observada minuciosamente em sua privacidade, por inúmeras 
câmeras de televisão ininterruptamente durante sete meses seguidos. 
 

Durante o programa, foram exibidos momentos que marcaram a história televisiva 

da TV americana193: em um deles, a mãe da família pediu o divórcio, e, em outro, Lance Loud, 

um dos filhos, não esconde a sua homossexualidade e chega a utilizar batom e roupas 

femininas194. 

O programa ainda contou com dois documentários, dando-lhe continuidade: “An 

American Family Revisited: the Louds 10 years later” (1983), produzido pela emissora HBO; 

e “A Plot Summary for a Lance Loud!: a death in an American Family” (2002), em que Lance 

autorizou que o fim de sua vida, em defluência da Aids, fosse captado pelas câmeras195. 

Devido ao êxito do formato, o programa inspirou várias outras produções 

semelhantes em outros países. Em 1974, estreou, na Inglaterra, o Reality Show chamado The 

Family, de fórmula similar ao pioneiro norte-americano. O modelo também influenciou a 

elaboração do programa MTV The Real World, de 1992, exibido no Brasil sob o nome “Na 

Real” em 1997, o qual retratava o cotidiano de sete jovens comuns que, a princípio, não se 

conheciam, morando em um mesmo apartamento e criando uma empresa em conjunto196.  

Nada se compara, entretanto, ao sucesso do programa Big Brother, inspirado no 

projeto científico Biosphere 2197 e desenvolvido pela emissora holandesa Endemol 

Enterteinment198, que foi ao ar, pela primeira vez, em 1999 pelo canal Veronica199. A atração 

registra o cotidiano de desconhecidos de regiões e camadas sociais diferentes após serem 

confinados numa casa monitorada por câmeras ligadas vinte quatro horas ao longo, em geral, 

de dois200 ou três meses para disputar um prêmio em dinheiro. Um dos grandes diferenciais do 

programa é permitir que os telespectadores decidam quem vencerá o programa por meio do 

voto201.  O fascínio do público é tanto que, no Brasil, já foram desenvolvidas dezoito edições. 

                                                 
193 MENICONI, Joana de Almeida. De Olho no Big Brother Brasil: A Performance Mediada Pela TV. 2005. 164 
f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Comunicação Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2005, p. 11. 
194 ESTRANHO, Redação Mundo. Qual foi o primeiro reality show da história? 2018. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-foi-o-primeiro-reality-show-da-historia/>. Acesso em: 06 de 
nov. 2018. 
195 MENICONI, op. cit., loc. cit. 
196 Ibid., p. 12. 
197 Ibid., p. 12. 
198 ESTRANHO, op. cit., loc. cit. 
199 GLOBO. HISTÓRICO. Disponível em: <http://bbb.globo.com/BBB4/0,6993,3085,00.html>. Acesso em: 28 
nov. 2018. 
200 MENICONI, op. cit., p. 12. 
201 ESTRANHO, op. cit., loc. cit. 



64 
 

Joana Almeida202, demonstrando o interesse do público e a inovação perpetrada 

pelo reality, apresenta que: 

Pela primeira vez utilizava-se em um reality show os seguintes recursos: o 
confinamento e a captação ininterrupta de imagens. Daí, explicam-se as opiniões 
controversas que o programa gerou. Ao mesmo tempo em que Big Brother causou 
polêmica em vários meios formadores de opinião pública, como o acadêmico e parte 
da própria mídia, também foi um enorme sucesso de público – na Holanda, o episódio 
final do programa foi veiculado às vésperas do Natal e bateu recorde de audiência. 
Com a fórmula do programa já patenteada, a Endemol vende-a para vários países e 
em praticamente todos o programa atingiu recordes de público. 
 

Acerca do sucesso do Big Brother, Esther Hamburger203 enfoca o seguinte:  

 
Ele fascina porque oferece uma chance de participação, através do voto, no destino 
real dos competidores. É como uma gincana em que cada telespectador se liga a todos 
os outros e aos participantes em uma rede. O sentir-se conectado responde em grande 
medida pelo fascínio gerado pelo gênero. 
 

O nome do modelo foi extraído da famosa obra de George Orwell, o “Grande 

Irmão” de 1984, que trata de um ditador onipresente, que tudo observa. A esse respeito, 

Anderson Schreiber204 demonstra que: 

 
No regime totalitário imaginado por Orwell, a privacidade é uma aspiração quase 
impossível. Até mesmo as ideias e sonhos dos cidadãos são vigiados por uma Polícia 
do Pensamento. Os críticos do regime são obrigados a “duplipensar”, pensar 
simultaneamente em ideias contraditórias, para camuflar aquilo em que realmente 
acreditam. 
 

Comentando acerca das diferenças da exposição a que eram submetidas as pessoas 

no universo elaborado por George Orwell daquela experimentada pelos participantes do  reality 

Big Brother, o autor complementa demonstrando que, no programa televisivo, a supressão da 

privacidade não ocorre por força do ato de um governo totalitário, mas em razão da vontade 

dos participantes do formato, que abdicam temporariamente de grande parcela da proteção 

assegurada juridicamente pelo ordenamento a essa expressão da personalidade em prol de 

competir por um prêmio prometido pelos organizadores do reality205. 

Com o sucesso do Big Brother, outros modelos de reality shows são elaborados, 

consolidando esse gênero televisivo em escala mundial, a exemplo do programa Survivor, que 

retratava duas equipes competindo entre si em provas físicas e em condições precárias de 

                                                 
202 MENICONI, op. cit., p. 12. 
203 ESTRANHO, Redação Mundo. Qual foi o primeiro reality show da história? 2018. Disponível em: 
<https://super.abril.com.br/mundo-estranho/qual-foi-o-primeiro-reality-show-da-historia/>. Acesso em: 06 de 
nov. 2018. 
204 SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 133. 
205 SCHREIBER, op. cit., p. 134. 
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moradia e alimentação, sendo exibido na televisão norte-americana pelo canal FOX, e 

reproduzido, no Brasil, sob o nome “No Limite”, pela Rede Globo206.  

 

4.2. Liberdade de Programação no âmbito dos Reality Shows e a Dignidade da Pessoa 

Humana 

 

A liberdade de expressão se constitui como fator essencial à garantia de uma 

sociedade livre, democrática e plural, permitindo a autônoma expressão de ideias e concepções, 

sendo essencial para o desenvolvimento das potencialidades da personalidade da pessoa 

humana. 

Dessa feita, Fernanda Carolina Tôrres207 apresenta que:  

 
Primeiramente, no âmbito da dignidade humana, é fácil intuir a necessidade de ser 
assegurada a liberdade de expressão: não há vida digna sem que o sujeito possa 
expressar seus desejos e convicções. Viver dignamente pressupõe a liberdade de 
escolhas existenciais que são concomitantemente vividas e expressadas.  Dito de outro 
modo, viver de acordo com certos valores e convicções   significa, implícita e 
explicitamente, expressá-los. No que respeita à democracia, a liberdade de expressão 
é direito fundamental diretamente correlato à garantia de voz aos cidadãos na 
manifestação de suas várias correntes políticas e ideológicas. 
 

Sob esse olhar, como são diversas as possibilidades de manifestação humana, o 

direito em tela conjuga diferentes liberdades fundamentais, objetivando à proteção daqueles 

que emitem e recebem informações, críticas e opiniões, englobando, por conseguinte, a 

liberdade de manifestação do pensamento, a liberdade de criação e de imprensa, bem como o 

direito de informação208, independentemente de sua natureza política, cultural, artística, 

religiosa, econômica, lúdica, desportiva etc209. 

                                                 
206 MENICONI, Joana de Almeida. De Olho no Big Brother Brasil: A Performance Mediada Pela TV. 2005. 164 
f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Comunicação Social, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2005, p. 13. 
207 TÔRRES, Fernanda Carolina. O direito fundamental a liberdade de expressão e sua extensão. In: Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 200, p. 61-80, 2013, p. 61. Disponível em:< 
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/200/ril_v50_n200_p61.pdf>. Acesso em: 06 de nov. 2018. 
208 Ibid., p. 62. 
209 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 
2003, p. 09. 
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Em solo nacional, a Carta Magna de 1988210 confere status de direito fundamental 

à liberdade de expressão, após as duas décadas de censura e de perseguição aos “subversivos” 

do Regime Militar211. 

Por força da nova sistemática constitucional, vários diplomas normativos desse 

período repressivo não foram recepcionados, a exemplo da Lei de Imprensa nº 5.520/67, que, 

até então, impunha várias condicionantes às atividades do setor não condizentes com a nova 

lógica constitucional, como explicitou o Supremo Tribunal Federal quando da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental nº 130 de 2009212. 

Adentrando especificamente no enfoque deste trabalho, uma das perspectivas do 

direito à livre manifestação desagua no direito à liberdade de programação, a qual, nas palavras 

de Canotilho213, “... implica a possibilidade de conformação autônoma, pelo operador, de uma 

sequência planeada e ordenada de conteúdos publicísticos de natureza óptica e acústica, com 

vista à sua difusão dirigida ao público” Ademais, continua o autor, arguindo que essa liberdade 

configura como instrumento indispensável para o desenvolvimento de uma esfera de discurso 

forte e desinibida em todos os espaços da vida social214, conforme se exige que seja em uma 

sociedade democrática, aberta e plural. 

                                                 
210 Os artigos constitucionais que exprimem o cerne do direito à livre expressão são: 
“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: 
[...] 
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
[...] 
livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença; 
[...] 
Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 
veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística 
em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística”. In: BRASIL. Constituição 
(1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
211 OLIVEIRA JÚNIOR, Claudomiro Batista de.  Afirmação Histórica e Jurídica da Liberdade de Expressão. In: 
XVII Conpedi, 2008, Brasília, DF. XVII Conpedi. Florianópolis, SC: Fundação José Arthur Boiteux, 2008, p. 14. 
Disponível em:< http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/brasilia/05_395.pdf>. Acesso 
em: 06 de nov. 2018. 
212 TÔRRES, Fernanda Carolina. O direito fundamental a liberdade de expressão e sua extensão. In: Revista de 
Informação Legislativa, Brasília, v. 200, p. 61-80, 2013, p. 66. Disponível em: 
<https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/50/200/ril_v50_n200_p61.pdf>. Acesso em: 06 de nov. 2018. 
213 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 
2003, p. 28. 
214 Ibid., p. 28. 
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Aproximando seu raciocínio com os espaços de telecomunicação, Canotilho215 

anota o seguinte: 

 
Para além das funções de interesse público que desempenham, a rádio e a televisão 
constituem mecanismos essenciais na dinamização dos subsistemas de acção social e 
espaços de mediação comunicativa da diversidade e da confrontação de valores, 
concepções, opiniões e interesses, individuais e coletivos, que nele se digladiam. Elas 
são, além do mais, instrumentos da sociedade civil ao serviço da liberdade de 
expressão em sentido amplo. 
 

Avançando na discussão acerca da liberdade de expressão, notadamente no que 

concerne aos seus limites, analisando a liberdade de programação em conjunto com o postulado 

da dignidade da pessoa humana, impende destacar que esse vetor, como conceito 

indeterminado, dotado de limites semânticos incertos216 e  abertos à realidade histórica e 

sociocultural, não pode ser utilizado como instrumento retórico217 a fazer valer uma única 

concepção de mundo acerca do que pode vir ou não a ser veiculado nos meios de comunicação. 

Não obstante, não se nega o valor jurídico do postulado em tela, porquanto esse, 

assim como o é para os demais direitos fundamentais, corresponde ao fundamento e ao limite 

da liberdade de expressão218.  

Porém, a sua utilização dentro de um discurso jurídico contra eventos ocorridos, 

por exemplo, em Reality Shows, deve vir conjugada, em regra, com outros elementos que lhe 

concedam densidade semântica em face da situação concreta em debate, permitindo que, de 

fato, perceba-se quais as dimensões da existência humana que estão sendo restringidas, e se 

essa restrição é legítima ou não perante os direitos a serem ponderados no contexto fático objeto 

de estudo219. 

Faz-se, assim, essencial balizar a liberdade de programação a partir de critérios 

objetivos, considerando os demais direitos fundamentais em jogo e, no caso específico do 

objeto deste trabalho, os Reality Shows, a autonomia privada da pessoa humana no que tange à 

gestão de seus direitos da personalidade, sob pena de se impedir expressões e o 

desenvolvimento da própria personalidade humana em favor de determinada perspectiva de 

mundo, que acaba por ambicionar a extinção das demais. 

Contudo, a questão é que se, por um lado, não há dúvidas de que a autonomia dos 

programas de televisivos deve ser garantida em uma sociedade que se pretende democrática e 

                                                 
215 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 
2003, p. 19. 
216 ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 8. Ed. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 2001. p. 208. 
217 CANOTILHO, op. cit., p. 48. 
218 Ibid., p. 47. 
219 Ibid., p. 51. 
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livre, coibindo paternalismos estatais sobre determinados padrões morais em vistas a um 

dirigismo cultural220, de outro, é preciso determinar quais são os limites dessa autonomia, com 

o fito de assegurar os demais direitos fundamentais221 dos agentes envolvidos no formato. 

Dessa feita, para Canotilho222, “... a liberdade de programação não é incompatível 

com algumas restrições, à semelhança do que sucede com todos os direitos, liberdades e 

garantias”.  

E continua: 

 
Os programas individualmente considerados encontram-se vinculados pela 
observância dos princípios constitucionais, como o respeito pela dignidade da pessoa 
humana, pelos direitos de personalidade, pelos diferentes grupos sociais, pelas 
exigências de proteção da infância e da juventude e de outros bens 
constitucionalmente tutelados223. 
 

É, sob esta ótica, que se deve utilizar os critérios levantados no capítulo anterior, 

quais sejam a) a duração, b) o alcance, c) a intensidade e d) a finalidade da limitação voluntária 

dos direitos da personalidade apresentada na situação concreta, sem esquecer de analisar se a 

vontade do titular do direito realmente se encontra livre, não se encontrando viciada, além do 

respeito ao postulado da proporcionalidade, tendo em vista os diferentes graus de relativização 

a que cada espécie de direitos da personalidade pode se submeter a depender de quão 

fundamental o é para a sociedade e para a própria existência digna de seu titular. 

 

4.3.  Os Reality Shows e a Tutela dos Direitos da Personalidade sob a Ótica da Eficácia 

Horizontal dos Direitos Fundamentais no Brasil 

 

Os Reality Shows, como um dos formatos mais polêmicos do cenário televisivo da 

pós-modernidade, encontram-se rodeados por diversas polêmicas e controvérsias acerca de sua 

legitimidade perante concepções morais e jurídicas. 

Antes de se pretender realizar qualquer juízo a priori a respeito da legitimidade do 

formato em face da sistemática jurídica inaugurada pela Constituição de 1988, entende-se que 

não se pode partir de conceitos vagos e indeterminados para se concluir que esses programas 

                                                 
220 CARVALHO, Lucas Borges de. O CONTROLE PÚBLICO SOBRE A PROGRAMAÇÃO DA TV NO 
BRASIL: Entre a censura, a democracia e a liberdade de expressão. 2015. 357 f. Tese (Doutorado) - Curso de 
Direito, Universidade de Brasília, Brasília, 2015, p. 88. 
221 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2011, p. 271. 
222 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 
2003, p. 32. 
223 Ibid., p. 35. 
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ofendem o núcleo basal dos direitos da personalidade, sob pena de se violar o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, além da liberdade de expressão. 

Com efeito, os Reality Shows, por vezes, são instrumentos dos participantes para 

desenvolverem autonomamente dimensões de suas identidades, seja, por exemplo, alçando o 

reconhecimento como celebridade pública, seja por meio de ganhos financeiros ou 

acrescimento de sua rede de contatos, dentre tantas outras inúmeras possibilidades. 

Dessa feita, Canotilho224 aduz o seguinte: 

 
Alusões vagas à consideração dos indivíduos como “fins em si mesmos”, ou aos 
“perigos do voyeurismo e do sensacionalismo” e “pesadelos de depravação”, 
apresentam-se particularmente débeis quando confrontadas com o respeito devido aos 
indivíduos e à pluralidade de razões que os mesmos podem invocar para a edificação 
do seu plano de vida. Este aspecto assume o maior relevo quando se trata de analisar 
a bondade jurídico-constitucional de “reality shows” como Big Brother ou o Bar da 
TV. O valor em presença [dignidade da pessoa humana] valerá, quando muito, em 
situações extremas. Ele pode justificar restrições à programação dos meios de 
comunicação social, designadamente quando estejam em causa programas que, sem 
qualquer consentimento ou muito para além dele, lesando bens físicos e psicológicos 
da personalidade, venham comprometer de forma intolerável e irresistível as 
possibilidades de desenvolvimento individual e social autónomo dos sujeitos em 
causa, em condições de igual dignidade e liberdade. 
 

E complementa, manifestando-se especificamente acerca do Big Brother, que: 

 
Longe de degradar grave e irremediavelmente a sua capacidade física, moral e 
psicológica de desenvolvimento individual ou social, ou as suas possibilidades de 
interacção social digna, livre e igual, o mesmo acabou por proporcionar a alguns dos 
concorrentes, que não só aos vencedores, oportunidades sociais, culturais, 
profissionais e económicas que os mesmos dificilmente teriam nas circunstâncias em 
que encontravam à partida225. 
 

Há situações, no entanto, em que a excessiva exposição dos participantes do 

formato, embora possa não ser a regra, ocasiona perceptíveis desrespeitos ao postulado da 

pessoa humana, com o malferimento do cerne dos direitos da personalidade, especialmente no 

que concerne à privacidade e à imagem do titular desses bens. 

 Diante dessa realidade, a partir de casos fictícios ou reais, é possível esclarecer o 

espaço de aplicação dos critérios analisados no capítulo anterior a fim de se chegar à conclusão 

sobre o que não pode ser veiculado em Reality Shows, ainda que isso ocorra contrariamente à 

vontade do titular do direito objeto de limitação, possibilitando o desenvolvimento da discussão 

sobre o tema, bem como delinear, concretamente, os contornos da liberdade de programação 

                                                 
224 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 
2003, p. 48-49. 
225 Ibid, p. 70. 
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perante a dignidade da pessoa humana, principalmente sob o influxo das garantias nucleares 

dos direitos da personalidade. 

 

4.3.1. O Show de Truman – O Show da Vida 

 

O Show de Truman é um filme estadunidense de 1998 estrelado por Jim Carrey. 

Retrata, com um tom satírico, a espetacularização da vida em reality shows por meio de Truman 

Burbank, personagem que desconhece que toda a realidade a seu redor é simulada para um 

programa de televisão, tendo a sua vida, desde de o seu nascimento, transmitida 24 horas por 

dia para todo o mundo226. 

Truman trabalha como um simples vendedor de seguros na cidade de Seahaven, 

cenário esse construído dentro de um enorme domo e povoado por atores e pela equipe do 

programa. A cidade, sua esposa, seus pais, seu amigo, seu emprego, tudo é artificial, somente 

Truman apresenta reações genuínas aos acontecimentos que vivencia. Essas circunstâncias 

permitem que o diretor-geral do formato, Christof, controle todos os aspectos do ambiente 

cenográfico, inclusive o clima, bem como elabore situações cotidianas e obstáculos para captar 

a reação de Truman perante os mesmos e para moldar a personalidade da estrela do show. 

A faculdade que tem o diretor-geral de controlar o contexto vivenciado por Truman 

a fim moldar a sua personalidade permite concluir que a personagem não lhe tem assegurada a 

autonomia privada necessária ao livre desenvolvimento de sua personalidade, que corresponde 

ao próprio substrato de todos os demais direitos da personalidade, como autêntica manifestação 

da liberdade do indivíduo na gestão pessoal da sua condição humana e das suas dimensões 

física, moral e psicológica em favor da autorrealização e da busca por sua identidade. 

Um exemplo evidente disso ocorre quando Christof resolve simular a morte do pai 

de Truman por meio de uma tempestade no mar, fazendo com que Truman desenvolva um medo 

de água com o fim de impedir que a personagem se torne um explorador, podendo vir a conhecer 

os limites do cenário e, por fim, a realidade simulada a que se encontra submetido. 

Dessa feita, a partir da filosofia aristotélica, Chauí227 expõe o seguinte: 

 
Diz Aristóteles que é livre aquele que tem em si mesmo o princípio para agir ou não 
agir, isto é, aquele que é causa interna de sua ação ou da decisão de não agir. A 
liberdade é concebida como o poder pleno e incondicional da vontade para determinar 
a si mesma ou para ser autodeterminada. É pensada, também, como ausência de 

                                                 
226 O SHOW de Truman - O Show da Vida. Direção de Peter Weir. Produção de Scott Rudin. Intérpretes: Jim 
Carrey, Laura Linney, Ed Harris, Noah Emmerich, Natascha Mcelhone. Roteiro: Andrew Niccol. Música: 
Burkhard Dallwitz. Seaside: Paramount Pictures, 1998. (104 min.), son., color. Legendado. 
227 CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000, p. 464. 
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constrangimentos externos e internos, isto é, como uma capacidade que não encontra 
obstáculos para se realizar, nem é forçada por coisa alguma para agir. Trata-se da 
espontaneidade plena do agente, que dá a si mesmo os motivos e os fins de sua ação, 
sem ser constrangido ou forçado por nada e por ninguém. 
 

Superada a questão acerca da ausência de liberdade para decidir os caminhos de sua 

própria história, apesar de não ser um caso concreto real, a premissa da obra permite discutir 

sobre a aplicação dos critérios que legitimam as limitações aos direitos da personalidade de 

Truman, especialmente no que atine à privacidade e à imagem. 

Primeiramente, destaca-se a ausência de consentimento de Truman na difusão de 

sua vida pelo mundo, o que por si só já permite afirmar que a limitação a que se submete a 

personagem não pode ser acatada pelo Direito.  

Para além disso, mesmo se houvesse consentimento prévio de Truman, visualiza-

se que o formato do programa exige uma verdadeira renúncia ao direito da personalidade à 

privacidade da personagem. De fato, o reality show pretende acompanhar toda a vida de 

Truman, não havendo que se falar em provisoriedade da limitação, além de procurar 

acompanhar todos os aspectos de sua privacidade, demonstrando uma invasão irrestrita na 

intimidade de Truman. 

 

4.3.2. O Big Brother Brasil 12 – Suposto abuso sexual de participante (Ação Civil Pública nº 

0007265-47.2012.403.6100, 24ª Vara Federal de São Paulo) 

 

No Big Brother, temos concorrentes que, voluntariamente, escolhem se submeter a 

um regime de confinamento em uma casa com monitoramento de câmeras 24 horas por dia, 

com o objetivo de ganhar um prêmio em dinheiro ao final do programa, sendo o consentimento 

na participação revogável a qualquer momento. 

Durante o programa, os participantes têm sua vida íntima exposta para toda a rede 

nacional, não sendo estranho, por vezes, as câmeras capturarem momentos constrangedores ou 

de perturbante exposição daqueles que integram a casa. 

Vê-se, dessa maneira, que os membros do programa limitam voluntariamente seus 

direitos à imagem e à privacidade, não possuindo controle prévio do que irá ser exposto nos 

canais de televisão, controle esse que fica por conta da organização desse formato de 

entretenimento. 
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À vista disso, Joana Bione228 comenta que essas pessoas dispõem da reserva de sua 

intimidade em um grau máximo, já que os aspectos mais íntimos de suas personalidades são 

exibidos ao público em geral 24 horas por dia. 

Diante dessa realidade, é facilmente possível que, conjugadas a outros fatores, essas 

limitações voluntárias aos direitos à privacidade e à imagem desaguem em situações que violem 

a própria dignidade humana dos competidores do programa  

Nesses momentos, o Direito deve buscar assegurar a cessação da lesão perpetrada 

ao postulado fundamental em tela, bem como reparar e, eventualmente, indenizar o dano sofrido 

pelo indivíduo, pois, como visto, o ordenamento jurídico somente tutela a autonomia privada à 

medida em que essa respeita e se submete à dignidade da pessoa humana. 

Casos não faltam para se discutir sobre os desrespeitos à tutela constitucionalizada 

dos direitos da personalidade, possibilitando a ampla discussão sobre a aplicação dos critérios 

acima referenciados, notadamente, no que concerne até que ponto se pode limitar os direitos da 

personalidade no formato televisivo em tela.  

Como exemplo, cita-se o caso envolvendo os participantes D. E. e a sister M. A. 

ocorrido na décima segunda edição do Big Brother Brasil durante uma festa promovida pela 

organização do programa na casa em que se alojavam os brothers. O acontecimento foi 

responsável pelo ajuizamento da Ação Civil Pública nº 0007265-47.2012.403.6100 por parte 

do Ministério Público Federal em face da Rede Globo. A ação relata que D. E., aproveitando-

se do fato de a sister M. A. estar dormindo, após ter ingerido excessivas quantidades de álcool, 

supostamente abusou sexualmente dessa, incorrendo no crime de estupro de vulnerável229, 

previsto no art. 217-A do Código Penal.  

Para o autor da ação, a ré praticou ilícito ao veicular as imagens do acontecimento 

em tempo real para os telespectadores do pay per view, e, mesmo após centenas de publicações 

feitas por telespectadores no site Twitter a respeito do suposto abuso sexual, transmiti-las na 

                                                 
228 BOUSQUET, Joana Bione. Contratos de Direito de Personalidade: A pessoa humana como ser social perante 
o Direito e a possibilidade da sua tutela na Via Arbitral. 2009. 161 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, 
Universidade de Lisboa, Lisboa, 2009, p. 112. 
229 “Estupro de vulnerável 
Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: 
[...] 
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, 
não pode oferecer resistência”. In: BRASIL. Decreto-lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio 
de Janeiro, Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso 
em: 19 nov. 2018. 
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TV aberta na noite do dia 15 de janeiro de 2012, durante a exibição do resumo da festa iniciada 

na noite do dia anterior230. 

Dessa feita, o MPF231 aduz que:  

 
[...] a Rede Globo deixou de adotar medidas em prol da reparação dos danos causados 
pela exibição das imagens em questão, atentando, desta forma, contra os propósitos 
do Poder Público e da sociedade no sentido da afirmação dos direitos humanos da 
mulher, da desconstrução do estigma de submissão do sexo feminino ao sexo 
masculino e de combate à violência de gênero no Brasil. 
 

E continua: 

 
Tal qual as demais liberdades consagradas constitucionalmente, a liberdade de 
imprensa prevista no art. 220 da Constituição Federal de 1988 não constitui uma 
liberdade absoluta, de forma que toda a produção de programa de rádio e televisão 
deve respeito às disposições do art. 221 dessa Carta Política, especialmente no tocante 
à preservação dos valores éticos e sociais da pessoa e da família232. 
 

Em que pese a esses argumentos, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região 

indeferiu pleito ministerial, fundamentando o seu entendimento com o seguinte: 

 
[...] 1. Primeiramente, cabe destacar que não se está aqui a discutir o dano individual 
da participante exposta nas cenas que foram "ao ar", mas sim o alcance difuso causado 
pela reprodução das cenas com suposta conotação sexual ao telespectador em âmbito 
nacional e sua repercussão sobre a violência de gênero. 2. Não cabe ao Estado decidir 
o que é e o que não é cultura ou o que pode ou não ser veiculado pelos meios de 
comunicação, sob pena de censura. 3. Para o Col. STF, o artigo 220 da CF/88 deve 
ser interpretado como mecanismo constitucional de calibração de princípios, na 
medida em que "os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de 
personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações 
de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua 
excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas" 
(ADPF 130/DF). 4. No presente caso, o inquérito policial foi arquivado, em razão da 
confirmação da participante "M.A." de que o ato sexual foi consentido. Dessa forma, 
não há que se falar em abuso sexual das cenas veiculadas, tampouco violência de 
gênero a configurar dano na esfera difusa. 5. Não há provas concretas a amparar a 
pretensão ministerial, sendo temerário afirmar que houve crime de estupro somente 
com a análise das imagens e dos fatos narrados pelo recorrente. 6. Destarte, não cabe 
ao Judiciário exercer controle de conteúdo ou qualidade das manifestações artísticas 
reproduzidas pelo programa "Big Brother Brasil" em nosso meio cultural, mas, sim, 
aferir se houve ou não abuso no exercício da liberdade de expressão, o que não 
ocorreu, in casu. 7. Por fim, não há provas concretas de que houve omissão por parte 
da União, enquanto Poder Concedente, quanto ao dever de fiscalização "adequada", 
até porque, proibir a veiculação das cenas, não reputadas como abusivas, seria o 
mesmo que praticar censura233. 

                                                 
230 BRASIL. Ministério Público Federal. Ação Civil Pública nº 0007265-47.2012.403.6100. Petição Inicial. São 
Paulo, 2012. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/arquivo_artigo/art20120425-03.pdf>. Acesso em: 15 
de nov. 2018, p. 2. 
231 Ibid., p. 4.  
232 Ibid., p. 5. 
233 BRASIL. Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Apelação Cível nº 0007265-47.2012.403.6100/SP. 
Ministério Público Federal, Globo Comunicações e Participações S/A e União Federal. Acórdão. São Paulo, 6 de 
setembro de 2017. Disponível em: 
<http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpro/6007778>. Acesso em: 15 de nov. 2018. 
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Inicialmente, sem adentrar no mérito se efetivamente o abuso sexual imputado a D. 

E. ocorreu, visualiza-se que a limitação voluntária aos direitos à privacidade à imagem a que se 

submeteu a participante M.A se encontra em uma área de nebulosa legitimidade. 

De fato, conforme as notícias veiculadas à época dos fatos ora apresentados, a 

participante não se lembrava de nada, não se recordava sequer de ter se deitado com o disputante 

D. E, chegando a afirmar que o brother seria muito “mal caráter” caso realmente tivesse 

procedido com os atos de natureza sexual dos quais estava sendo acusado234.  

Em razão da narrativa apresentada, é razoável supor que o consentimento inicial 

dado por M. A. para participar do programa, limitando seu direito pessoal à privacidade e à 

imagem, não englobou a possibilidade de se divulgar as cenas do teor em referência. Em 

verdade, a difusão das imagens foi além da vontade pretendida por M. A. ao permitir a limitação 

de seus direitos à privacidade e à imagem.  

Com efeito, a integrante do reality sequer se lembra do que efetivamente ocorreu, 

e as imagens podem levar a crer que a sister estava inconsciente durante os atos perpetrados 

por D. E.  

Por certo, é razoável presumir que, sem manifestação expressa de vontade, não há 

permissão para que se divulgue, em rede nacional, acontecimentos que possam figurar como 

crime sexual em face de si235, especialmente quando se compreende que a vida sexual do 

                                                 
234 Trecho da notícia divulgada pelo site BOL: “a participante Monique foi ao confessionário do ‘Big Brother 
Brasil 12’ para falar sobre o suposto caso de estupro. Ela foi questionada sobre o ocorrido após a festa da 
madrugada de sábado para domingo, quando ela ficou com Daniel e teria sido abusada por ele.  Monique disse que 
não se lembra de nada, nem de ter deitado na cama com o Rafa -- o suposto estupro teria acontecido quando ela, 
Daniel e Rafa dividiam a cama. Monique informou ainda que estava com ‘muito tesão’. ‘Lembro a mão naquilo e 
aquilo na mão. Eu com muito tesão falando para ele sair e ele chegando. Agora sexo, não’, narrou Monique. ‘Só 
se ele foi muito mau caráter de ter feito sexo comigo dormindo’, afirmou. Ela respondeu ainda com que roupas 
dormiu. ‘Não lembro se dormi de shorts, mas acordei sem’. ‘Lembro de eu acordando e o Daniel em outra cama’, 
contou. O caso ganhou enorme repercussão fora da casa. No Twitter, o assunto continua entre os mais comentados 
quase dois dias após o ocorrido. ” In: BOL. Daniel é oficialmente expulso do BBB12; Pedro Bial confirma 
saída durante programa ao vivo. 2012. Disponível em: 
<https://noticias.bol.uol.com.br/bbb12/2012/01/16/daniel-e-oficialmente-eliminado-do-bbb12-policia-esta-no-
projac-para-investigar-suposto-estupro.jhtm>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
235 A esse respeito, cumpre destacar que o inquérito policial levantado em face de D. E foi arquivado após novas 
declarações de M. A sobre o acontecimento. A sister, apesar de suas manifestações iniciais, deu a entender, em 
sede de depoimento policial, que a relação havia sido consensual. In: G1. Justiça encerra e arquiva inquérito 
contra Daniel Echaniz, do BBB 12: Ex-participante era investigado por estupro de vulnerável no reality show. 
Modelo deixou o programa no dia 16 de janeiro após decisão da direção. 2012. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/03/justica-encerra-e-arquiva-inquerito-contra-daniel-echaniz-do-bbb-
12.html>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
Acerca disso, pode se questionar acerca da veracidade das informações prestadas em sede de inquérito pela 
participante, porquanto, antes de depor, ao ser entrevistada pelo EGO afirmou que: “Eu agi de impulso, mas não 
me arrependo. No dia da festa, eu bebi bastante, me lembro que aticei a vontade dele, tanto é que ele foi para quarto 
e me esperou. Deitamos juntos de comum acordo. Tudo que aconteceu foi de comum acordo. Eu dormi e no dia 
seguinte ele falou que não aconteceu. Mesmo que eu estivesse dormindo, se ele tivesse feito alguma coisa eu 
teria que estar em coma alcoólico para não perceber. Eu acordaria” [...]. Questionada sobre o que faria caso fosse 
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indivíduo é uma das dimensões mais íntimas da existência da pessoa humana. Situação 

totalmente diferentemente ocorre quanto aos conflitos vivenciados dentro da casa. Em razão 

das premissas do programa, baseadas em condições de convivência extremadas e passagens por 

situações estressantes, é entendível que as intrigas ocorridas no reality possuem o 

consentimento dos participantes para serem veiculadas em rede nacional. 

Em segundo lugar, também é possível discutir se a intensidade da limitação ao 

direito da personalidade a que se submeteu a participante durante o ocorrido viola o primado 

da dignidade da pessoa humana. De fato, considerando hipoteticamente que realmente foi 

levado a efeito um estupro de vulnerável, a divulgação das imagens do delito difunde para 

terceiros um acontecimento da vida sexual da M. A. que diz respeito ao âmago de sua 

intimidade, banalizando valores éticos e sociais atinentes ao próprio desenvolvimento sexual 

autônomo e saudável da pessoa humana e à proteção da mulher. 

Ademais, é viável debater o acertamento da decisão do Tribunal Federal da 3ª 

Região sobre o caso com base no postulado da proporcionalidade, especialmente porque, ainda 

que o Poder Judiciário tenha entendido que não houve estupro, a cena foi assim percebida pelo 

público. Com efeito, é concebível compreender que o direito à livre expressão pode ser 

relativizado para se impedir a veiculação de cenas que possam vir a configurar crime, 

notadamente contra os direitos da personalidade quando a vítima se apresenta em uma situação 

de perceptível vulnerabilidade, ou possam corroborar, por exemplo, com a violência de gênero 

e o fortalecimento do estigma de submissão da mulher frente à figura do homem, como no caso 

em tela.  

Não se pode olvidar, outrossim, do art. 221, inciso IV, da CRFB/88, o qual 

prescreve que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem respeitar 

os valores éticos e sociais da pessoa e da família236. Esses princípios, pelos argumentos acima 

aduzidos, foram evidentemente desrespeitados, à medida em que a divulgação das imagens ora 

aludidas colabora para a perpetuação de concepções responsáveis pela objetificação da mulher 

e do seu corpo, não cumprindo com a função social da TV237. 

                                                 
chamada a depor, ela respondeu: “Faço questão de botar um ponto final nisso, até porque não quero que 
minha história no programa se resuma a isso. Eu falaria a favor dele. Eu era só uma participante e não dependia 
de mim, mas eu não gostaria que ele tivesse saído. ” In: CAMARA, Victor Hugo. Monique sobre suposto 
estupro: 'O que aconteceu foi de comum acordo’. 2012. Disponível em: 
<http://ego.globo.com/famosos/noticia/2012/03/tudo-o-que-aconteceu-foi-de-comum-acordo-diz-monique-
sobre-suposto-estupro.html>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
236 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, Disponível 
em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 19 nov. 2018. 
237 A esse respeito, José Afonso anota que: “A liberdade de informação jornalística de que fala a Constituição (art. 
220, parágrafo 1º) não se resume mais na liberdade de imprensa, pois esta está ligada à publicação de veículo 
impresso de comunicação. É liberdade de alcança qualquer forma de difusão de notícias, comentários e opiniões, 
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Contudo, ressalta-se que não se estar aqui defendendo o controle apriorístico pelo 

Estado do que pode ser veiculado no Reality Show, sob pena de se desrespeitar o núcleo duro 

do direito à liberdade de expressão238. Muito menos se faz qualquer juízo de valor a respeito 

das outras cenas de cunho sexual apresentadas no formato, uma vez que, enquanto essas cenas 

conduzem a uma “desmoralização da sociedade” para alguns, para outros se apresentam como 

legítima forma de entretenimento, e uma sociedade democrática e plural deve conviver com a 

heterogeneidade de ideias e de perspectivas. 

Entende-se, no entanto, que os próprios responsáveis pela veiculação do programa 

devem elaborar mecanismos para coibir a divulgação de cenas como a ora abordada em respeito 

a outras espécies de direitos fundamentais, especialmente no que concerne ao núcleo impassível 

de limitação consentida dos direitos da personalidade, sob pena de vir a responder pelas 

imagens veiculadas perante o Poder Judiciário. 

Caso semelhante ocorreu no programa Gran Hermano, a versão espanhola do Big 

Brother, porém a organização do programa tomou medidas concretas para impedir que o núcleo 

do direito à intimidade da vítima viesse a ser lesado, além dos valores éticos e sociais referentes 

à proteção da mulher. Com efeito, de acordo com o site do jornal El País, um diretor do formato, 

em 4 de novembro de 2017, compareceu à polícia para apresentar uma notitia criminis referente 

a um possível abuso sexual que ocorreu durante o confinamento dos participantes. Sua denúncia 

apresentava que uma relação sexual não consentida entre J. M e C. P ocorreu em um dos quartos 

da casa em que se encontravam confinados os envolvidos, detalhando que a vítima se 

encontrava embriagada e que o autor se valeu de um edredom para evitar que seus atos fossem 

visualizados pelas câmaras, dificultando a averiguação, pela equipe do programa, de se 

realmente se configurou um estupro. 

Em que pese a ser uma situação bastante parecida com a que aconteceu no Big 

Brother Brasil, a organização do Gran Hermano, ao analisar as gravações, não divulgou as 

                                                 
por qualquer veículo de comunicação social. Exatamente porque a imprensa escrita, falada e televisada constitui 
poderoso instrumento de formação da opinião pública (mormente com o desenvolvimento das máquinas 
interplanetárias, destinadas a propiciar a ampla transmissão de informações, noticias, idéias, doutrinas e até 
sensacionalismos) é que se adota, hoje, a idéia que ela se desempenha uma função social consistente, em primeiro 
lugar, em exprimir às autoridades constituídas o pensamento e a vontade popular, colocando-se quase como um 
quarto Poder, ao lado do Legislativo, do Executivo e do Jurisdicional [...] em segundo lugar, aquela função consiste 
em assegurar a expansão da liberdade humana”. In: SILVA. Afonso da. Curso de Direito Constitucional 
Positivo. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 249. 
238 No concernente, Canotilho aduz que a “... Administração Pública ou qualquer outro órgão do poder público não 
pode impedir, condicionar ou impor a difusão de quaisquer programas, sem prejuízo de decisão judicial nesse 
sentido em termos legal e constitucionalmente fundamentados. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes. “Reality 
Shows” e Liberdade de Programação. Portugal: Coimbra, 2003, p. 31-32. 
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mesmas ao público, mesmo tendo dúvidas quanto à materialidade do delito em tela239. Buscou-

se respeitar, assim, o âmago do direito à intimidade da vítima, evidenciando que a liberdade de 

expressão não pode ser utilizada como mero subterfúgio retórico para se permitir a veiculação 

de cenas que possam configurar crimes contra as dimensões mais nucleares da integridade de 

uma pessoa240. 

 

4.3.3. Susunu! Denpa Shōnen 

 

Susunu! Denpa Shōnen foi um reality show japonês produzido pelo canal Nippon 

TV que foi ao ar durante os anos de 1998 a 2002. A temática do formato girava no entorno de 

desafios sádicos propostos aos participantes do programa. 

 Em um desses jogos, os organizadores do reality desafiaram, em janeiro de 1998, 

o jovem que ficou mundialmente conhecido como Nasubi (seu nome verdadeiro, qual seja 

Hamatsu Tomoaki, foi mantido em segredo pela Nippon TV durante o show), o qual foi 

escolhido por meio de um sorteio sem saber do que se trataria a provação, a se isolar em um 

pequeno apartamento, sem qualquer peça de vestimenta, até que ganhasse, em bens, a quantia 

de 1 milhão de ienes (cerca de US$ 10.000,00) respondendo a ofertas e a competições gratuitas 

de jornais e revistas. Para tanto, o jovem, à época com 23 anos, contava somente com água de 

torneira, um fogareiro, uma mesa, algumas canetas, papéis para carta, um telefone fixo, um 

rádio e algumas revistas. Ademais, Nasubi podia se entreter somente com os itens com os quais 

já contava e com aqueles que viesse a ganhar241. 

Nasubi desejava apenas um pouco fama e estava feliz em ter seu próprio seguimento 

no canal242, acreditando que estava sendo apenas gravado, e que o show seria talvez transmitido 

após a sua vitória243. Porém, na verdade, os seus dias de confinamento foram transmitidos ao 

                                                 
239 PAÍS, El. ‘Gran Hermano’ denuncia un posible abuso sexual dentro del programa: Un concursante ha 
sido expulsado y otra ha dejado el programa de forma temporal. 2017. Disponível em: 
<https://elpais.com/cultura/2017/11/06/television/1509974161_684377.html>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
240 A esse respeito, de acordo com o site do jornal El Confidencial, destaca-se que a participante C. P. apresentou 
denúncia formal em face do suposto autor do delito à polícia. In: OLMO, José María. ANTE LA 
POLICÍA: Carlota de Gran Hermano confirma la denuncia por abusos que realizó el programa. 2017. Disponível 
em: <https://www.elconfidencial.com/espana/2017-12-07/carlota-de-gran-hermano-confirma-la-denuncia-por-
violacion-que-efectuo-el-programa_1489380/>. Acesso em: 15 nov. 2018. 
241 CATTON, John Paul. BIG IN JAPAN: Nasubi. Disponível em: 
<http://archive.metropolis.co.jp/biginjapanarchive299/281/biginjapaninc.htm>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
242 FOO, Stephanie. Human Spectacle: Gladiators in the Colosseum. Sideshow performers. Reality television. 
We've always loved to gawk at the misery or majesty of others. But this week, we ask the question: What's it like 
when the tables are turned and all eyes are on you?. 2014. Act One. Disponível em: 
<https://www.thisamericanlife.org/529/human-spectacle>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
243 A esse respeito, em uma entrevista para o This American Life, Nasubi comenta que os produtores do programa 
o informaram que as “gravações” que estavam sendo realizadas poderiam ir ou não ao ar, após o fim dos trabalhos, 
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vivo, sendo os destaques retransmitidos a cada semana com efeitos sonoros de desenho animado 

tirando sarro de tudo o que Nasubi realizava, especialmente, quando demonstrava tristeza e 

frustração244. O programa também foi uns dos primeiros da televisão japonesa a ser transmitido 

via internet 24 horas por dia, tendo angariado elevado números de acessos.  

Foi somente em 8 de fevereiro que Nasubi ganhou seu primeiro prêmio, uma 

gelatina no valor de 1560 ienes. Esse também foi o primeiro dia em que comeu algo diferente 

do pequeno pão que era lhe dado uma única vez por dia pela organização do formato durante 

as já duas semanas de isolamento245. Para aumentar o seu suplício, nem todos os itens que 

ganhava possuía qualquer utilidade para a situação em que estava, a exemplo de uma televisão 

sem antena e de uma calcinha. Em 22 de fevereiro, ele ganhou cinco quilos de arroz, porém não 

possuía utensílios de cozinha. Em um primeiro momento, Nasubi tentou comer o arroz cru, mas 

eventualmente elaborou uma maneira de cozinhar o alimento, utilizando uma lata vazia e 

esquentando-a por uma hora no fogareiro. O desafiado comia cerca de meia xícara de arroz por 

dia e, para poder levar o alimento a sua boca, usava duas canetas como hashi. No final de abril, 

o arroz acabou, e Nasubi se viu forçado a comer comida de cachorro246, situação essa que 

perdurou por aproximadamente seis semanas, já que a equipe do reality parou de lhe dar pão 

quando começou a ganhar qualquer coisa comestível247. 

Nasubi passava os seus dias escrevendo cartas para jornais e revistas, enviando 

cerca de 3.000 a 8.000 correspondências por mês. Porém, até o fim de março de 1998, somente 

tinha obtido o valor de 66.840 ienes em bens, restando ainda a quantia 933.160 para vencer o 

desafio248. 

Sempre que ganhava algum prêmio, Nasubi realizava alguma espécie de 

comemoração, frequentemente por meio de danças ou conversas com os objetos ao seu redor, 

acreditando que ninguém o assistia nesses momentos249. O que, entretanto, não era a verdade. 

                                                 
que se tratava de um experimento que poderia ser lançado futuramente, caso Nasubi fosse exitoso. In: FOO, 
Stephanie. Human Spectacle: Gladiators in the Colosseum. Sideshow performers. Reality television. We've 
always loved to gawk at the misery or majesty of others. But this week, we ask the question: What's it like when 
the tables are turned and all eyes are on you?. 2014. Act One. Disponível em: 
<https://www.thisamericanlife.org/529/human-spectacle>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
244 Ibid. 
245 Ibid. 
246 CRAWLS, Alexa. NASUBI. 2006. Disponível em: 
<https://web.archive.org/web/20060709204217/http://www.quirkyjapan.or.tv/nasubi.html>. Acesso em: 16 nov. 
2018. 
247 FOO, op. cit. 
248 CRAWLS, op. cit. 
249 FOO, op. cit. 
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O reality foi um sucesso na época, chegando a ter cerca de 17 milhões de espectadores 

semanalmente250. 

Quando finalmente alcançou a quantia necessária, Nasubi, sem ser avisado de que 

já havia obtido os US$ 10.000,00, foi levado à Coréia do Sul e realocado em um novo pequeno 

apartamento, idêntico ao primeiro, sendo desafiado a juntar a quantia necessária para que 

voltasse ao Japão. Contudo, dessa vez, teria que lidar com o fato de não compreender a língua 

local, nem sequer saber escrevê-la251. Passaram-se, assim, 4 meses até que o japonês juntasse o 

valor da passagem de volta ao seu país, US$ 400,00252. 

Ao fim do programa, após ter alcançado seu objetivo e retornado da Coréia do Sul, 

Nasubi, ainda sem a certeza de que o programa tinha chegado ao seu final, foi levado a um 

estúdio da Nippon TV e deixado sozinho em uma sala idêntica aos apartamentos em que se 

alojou para o desafio, onde, por força do costume, retirou suas roupas. De repente, as paredes 

da instalação caíram e o teto foi levantado, revelando Nasubi pelado em um palco diante de 

uma plateia de centenas de fãs e dos organizadores do reality show, que somente nesse momento 

o explicaram do que realmente se tratava o programa253. 

No total, Nasubi passou 15 meses isolados da sociedade. Ao longo do período, o 

participante foi perdendo peso, com suas costelas ficando marcadas na pele, e seu cabelo e 

unhas cresceram vários centímetros254. Percebe-se também como sua saúde mental vai se 

deteriorando ao longo dos meses, o que o leva, inclusive, a conversar com objetos, até mesmo 

para pedi-los conselhos.  

Após o fim de sua provação, em entrevistas, Nasubi declarou que frequentemente 

se sentia à beira de um colapso nervoso, tendo pensado em fugir várias vezes255, mas, ao 

explicar o porquê de não o ter feito, Nasubi afirmou que, na cultura japonesa, se alguém se 

compromete a fazer algo, ele o realizará independentemente se isso for fácil ou não 256. 

                                                 
250 CATTON, John Paul. BIG IN JAPAN: Nasubi. Disponível em: 
<http://archive.metropolis.co.jp/biginjapanarchive299/281/biginjapaninc.htm>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
251 CRAWLS, Alexa. NASUBI. 2006. Disponível em: 
<https://web.archive.org/web/20060709204217/http://www.quirkyjapan.or.tv/nasubi.html>. Acesso em: 16 nov. 
2018. 
252 FOO, Stephanie. Human Spectacle: Gladiators in the Colosseum. Sideshow performers. Reality television. 
We've always loved to gawk at the misery or majesty of others. But this week, we ask the question: What's it like 
when the tables are turned and all eyes are on you?. 2014. Act One. Disponível em: 
<https://www.thisamericanlife.org/529/human-spectacle>. Acesso em: 16 nov. 2018. 
253 CRAWLS, op. cit. 
254 Ibid. 
255 CATTON, op. cit. 
256 FOO, op. cit. 
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Infortunadamente, Hamatsu Tomoaki não saiu do reality ileso: enfrentou 

dificuldades para sustentar conversações por seis meses e se sentiu desconfortável e suado ao 

utilizar roupas por aproximadamente um ano257. 

Com relação à análise da limitação voluntária aos direitos da personalidade a que 

se submeteu Nasubi sob o crivo dos critérios que as legitimam, primeiramente depreende-se 

que não houve manifestação de vontade que consentisse com a realização de um reality show. 

O japonês pretendia que as gravações fossem futuramente editadas para que aparecessem em 

algum seguimento do canal, não que as cenas fossem difundidas ao vivo 24 horas por dia, ainda 

mais levando em considerações as condições em que se encontrava: totalmente pelado e, por 

vezes, retratado como um bobo caricato. Nesse sentido, ainda que haja certa manifestação de 

vontade a permitir uma limitação voluntária aos direitos pessoais do japonês, vê-se que a mesma 

se encontra viciada por dolo dos produtores do programa, já que visivelmente Nasubi foi 

ludibriado a participar de um reality. 

Por conseguinte, a finalidade da limitação em tela não visou a um interesse imediato 

e direto do desafiado, porquanto os moldes em que foi estruturado o programa foi além do 

pretendido por Nasubi, satisfazendo precipuamente aos interesses dos produtores do formato e 

do canal Nippon TV, violando seu direito à autodeterminação de sua existência. 

Para além disso, o alcance e a intensidade da limitação aos seus direitos pessoais 

são de questionável legitimidade. Com efeito, Hamatsu Tomoaki se submeteu ao 

monitoramento constante durante 15 meses em condições precárias de salubridade e 

alimentação, estando totalmente nu e sendo retratado de maneira caricata. Soma-se a isso fato 

de que os momentos em que demonstrava não estar nas suas plenas faculdades mentais foram 

divulgados para todo o Japão.  

Esses fatores permitem afirmar que as dimensões física, moral e psicológica de sua 

personalidade não foram razoavelmente protegidas na situação em que se encontrava, indo de 

encontro ao postulado da dignidade da pessoa humana e ao arcabouço mínimo de proteção à 

integridade psicofísica dos seres humanos. 

  

 

 

                                                 
257 FOO, Stephanie. Human Spectacle: Gladiators in the Colosseum. Sideshow performers. Reality television. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na tutela civil dos direitos da personalidade, as limitações voluntárias decorrem do 

direito à autodeterminação do indivíduo com vistas a desenvolver a sua personalidade na busca 

de sua própria identidade. 

O regramento civilista dos direitos da personalidade, contudo, apresenta uma série 

de ineficiências e, se entendido na sua literalidade, pode restringir o espaço que o indivíduo 

necessita para exercer o seu direito ao livre desenvolvimento da sua personalidade. 

Nesse contexto, os dispositivos do Código Civil devem ser reinterpretados sob a 

lógica da constitucionalização do direito privado, principalmente sob o influxo do postulado da 

dignidade humana e do direito à liberdade previsto no art. 5º da Constituição Federal de 1988. 

Para tanto, a Teoria da Eficácia Direta dos Direitos Fundamentais se apresenta útil 

à medida em que, a partir do que dispõe o parágrafo primeiro do art. 5º da Carta Magna de 

1988, permite a aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais 

em qualquer ramo do direito, sem a necessidade de instrumentos legislativos específicos para 

esse objetivo. 

Porém, as limitações voluntárias, ainda que encontrem fundamento no postulado da 

dignidade da pessoa humana, também possuem como limite esse mesmo vetor. Portanto, ainda 

que se respeite a vontade do indivíduo, a limitação aos direitos da personalidade não pode ir de 

encontro à dignidade do indivíduo, pois essa é o fundamento axiológico e normativo do Direito 

contemporâneo. 

Dessa feita, considerando que a dignidade da pessoa humana se traduz em um 

conceito indeterminado e que a liberdade de programação não pode ser alvo de um discurso 

vago e retórico que busque solapar as demais perspectivas de mundo em favor do ideário de 

determinado segmento social, faz-se essencial o desenvolvimento de critérios objetivos para 

permitir a relativização do direito à liberdade de programação em face de outros direitos 

fundamentais, sob pena de se desaguar em censuras de algumas modalidades de expressão. 

Nesse contexto, cabe ao operador do direito avaliar a duração, o alcance, a 

finalidade e a intensidade da limitação voluntária aos direitos da personalidade, sem esquecer 

de aferir se a vontade do titular desses direitos foi expressada de maneira livre e desimpedida. 

Outrossim, o intérprete deve considerar que há bens jurídicos mais caros que outros, fato esse 

que baliza a verificação da duração, da finalidade, da intensidade e do alcance de eventual 

limitação voluntária, havendo direitos que, em razão de sua essencialidade, são sequer passíveis 
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de limitação, a exemplo do direito à vida no ordenamento jurídico pátrio, ainda que atualmente 

haja discussões acerca da legitimidade da eutanásia e de um suposto direito a não existir. 

No âmbito específico dos Reality Shows, como programas em que os participantes 

se sujeitam ao monitoramento e à vigilância, por vezes em condições extremadas de 

convivência, com limitações aos seus direitos à privacidade e à imagem, o principal a se avaliar 

é a vontade dos integrantes do formato. 

Com efeito, não condiz com a coerência constitucional argumentar retoricamente 

que o formato se converte em uma suposta “desmoralização da sociedade”, que supostamente 

desrespeita princípios de ordem pública, ou que viola a dignidade da pessoa humana, de maneira 

genérica e abstrata. Permitir que essas alegações coíbam ou limitem aprioristicamente a 

programação dos Reality Shows possibilita uma restrição indevida à liberdade de expressão, 

notadamente quando não se pode falar em malferimento de outros direitos fundamentais, como 

algumas espécies de direitos da personalidade. 

De fato, na grande maioria dos casos, os participantes dessa modalidade de 

programa televisivo se submetem ao formato em prol de satisfazer determinado projeto de vida, 

a exemplo de galgar fama ou de ganhar algum prêmio em dinheiro. Na verdade, antes de saírem 

traumatizados ou de qualquer forma “degenerados”, os integrantes desses shows tendem a 

expressar como obtiveram algum tipo de aprendizado importante ou como tiveram algum 

aspecto de suas vidas melhorado com a experiência. 

Diante desse panorama, considerando o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade, como consectário da dignidade da pessoa humana, e o direito à liberdade de 

expressão, o Direito deve assegurar precipuamente a autonomia dos sujeitos envolvidos, seja 

dos produtores do formato no que concerne à programação, seja daqueles que são televisionados 

como participantes no que diz respeito à gestão pessoal dos seus direitos da personalidade, 

especialmente no que diz respeito à privacidade e à intimidade. 

Porém, isso deve ocorrer sempre dentro da lógica do vetor da proporcionalidade, 

bem como há sempre que se balizar a livre vontade manifestada com os demais critérios que 

permitem avaliar a legalidade de uma limitação aos direitos da personalidade, quais sejam o seu 

alcance, a sua duração, a sua intensidade e a sua finalidade. Outrossim, no campo da 

programação televisiva brasileira, há que se atender aos valores éticos e sociais da pessoa e da 

família, com o fito de satisfazer a função social da TV. 

Por final, este trabalho não tem a intenção de esgotar a temática, porquanto há 

diversas outras modalidades de Reality Shows que não envolvem somente e precipuamente 

limitações aos direitos à privacidade e à imagem, havendo aqueles ainda que restringem 
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expressivamente, por exemplo, aspectos necessários à dignidade física do participante, 

colocando-o em situações de evidente risco, como formatos semelhantes ao programa “No 

Limite” da Rede Globo, sendo, muitas vezes, mais intensos que esse.   

Nessas situações, há que se averiguar se os espaços da autonomia privada e da 

liberdade de programação possuem a mesma amplitude daqueles viabilizados aos formatos que 

limitam principalmente dimensões da imagem e da intimidade dos sujeitos monitorados, com 

o intuito de se proteger a dignidade da pessoa humana dos participantes e dos espectadores. 

Ademais, há que se garantir que essa modalidade de programação não se constitua em elemento 

violador dos direitos fundamentais e dos direitos da personalidade, devendo, antes, respeito aos 

valores éticos e sociais da pessoa e da família, conforme preconizado pelo art. 221, IV, do Texto 

Constitucional de 1988. 
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