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RESUMO 
Ao longo desse trabalho, visamos abordar as biografias realizadas sem autorização prévia 
do biografado, o que tem sido uma questão bastante discutida nos últimos anos por 
intelectuais, pessoas famosas e comuns e, também, um tema bastante explorado pela 
mídia. A imprensa vem polemizando cada vez mais acerca do tema em questão, o qual 
trata do embate eminente que se encontra nos artigos 20 e 21 do Código Civil e a 
liberdade de expressão assegurada a todos os brasileiros pela Constituição Federal de 
1988. As discussões acerca do que pode ou não ser veiculado a respeito de alguém, 
considerando a proporção que uma informação pessoal pode trazer, são importantes para 
entendermos os limites acerca do que pode ou não ser divulgado.  As principais vertentes 
dessa discussão são a intimidade e a privacidade. As definições dessas duas são a chave 
para chegar à conclusão de que as biografias são autorizadas e necessárias desde que 
respeitem certos limites pessoais. A vertente teórico-metodológica a que se filia a 
investigação é predominantemente jurídico-sociológica. É dedutiva quanto ao método de 
abordagem. Em relação aos procedimentos de pesquisa, é preponderantemente 
bibliográfica e documental.  
 
Palavras-chave: Biografias. Intimidade. Liberdade. 
 
ABSTRACT 
Throughout this work, we aim to address biographies taken without prior authorization 
from the biographer, which has been a much discussed issue in recent years by 
intellectuals, famous and common people, and also a subject widely explored by the 
media. The press has been increasingly controversial about the issue in question, which is 
the imminent clash found in articles 20 and 21 of the Civil Code and the freedom of 
expression guaranteed to all Brazilians by the Federal Constitution of 1988. The 
discussions about what may or may not be conveyed about someone considering the 
proportion that personal information may bring are important in understanding the limits 
on what may or may not be disclosed. The main strands of this discussion are intimacy 
and privacy. The definitions of these two are the key to the conclusion that biographies 
are authorized and necessary as long as they respect certain personal boundaries. The 
theoretical-methodological approach to which research is affiliated is predominantly legal 
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and sociological. It is deductive as to the approach method. Regarding research 
procedures, it is predominantly bibliographic and documentary. 
 
Keywords: Biographies. Intimacy. Freedom. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

As biografias são obras destinadas a expor geralmente a vida pública ou privada 

do biografado, correspondendo, em sua maioria, a informações de interesse público da 

coletividade mediante fatos relevantes acerca de alguém notório na sociedade. 

Entretanto, quando tais obras são realizadas sem o consentimento do biografado, 

este, muitas das vezes, sente-se lesado pela exposição de sua vida privada sem 

autorização prévia, que são garantias determinadas pelo Código Civil. Assim, muitas 

vindo a público declarar o repúdio à mesma, tendo os repressores dessas obras 

basicamente se baseado nos artigos 20 e 21 do Código Civil brasileiro. 

Ao mesmo tempo, os defensores das biografias argumentam sobre a 

inconstitucionalidade desses artigos, citando noções e princípios constitucionais e 

ideológicos do nosso Estado democrático de direito, principalmente relacionando-os com 

a censura e liberdade de expressão, considerando a relevância pública de aspectos 

privados da vida de certos cidadãos. 

Enfim, muito vêm se tratado sobre o tema, especialmente após a efetivação do 

Código Civil de 2002, visto que esses artigos, assim como toda legislação 

infraconstitucional, também se baseiam em princípios constitucionais, devidamente 

expressos nos artigos X e XXVIII do artigo 5°, sendo este o mesmo artigo que, no seu 

inciso IX condena a censura e legitima a liberdade de expressão (BRASIL, 1988). 

Há de se tratar então do equívoco hermenêutico contido nos princípios 

constitucionais usados para legitimar a repressão às biografias sem autorização prévia e 

da inconstitucionalidade presente no desrespeito a um dos princípios básicos e pilares no 

regimento de todo Estado brasileiro. 

Para elaboração do artigo, a metodologia utilizada na pesquisa quanto à 

abordagem se dá de forma indutiva, pois busca a ampliação do aparato teórico acerca do 

assunto, partindo de premissas mais restritas e particulares em busca de conclusões gerais 

(DIAS; GUSTIN, 2010).  

De acordo com a distinção oferecida por Antônio Carlos Gil (2002), podemos 
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classificar a metodologia quanto ao objeto da pesquisa como exploratória, pois visa 

promover a familiaridade com o problema em questão, tratá-lo e torná-lo mais claro. 

Explora-se aqui o tema em questão principalmente por meio do procedimento 

bibliográfico, pois se utiliza como base para o desenvolvimento da pesquisa material já 

elaborado sobre o tema, constante em livros e artigos científicos sobre o assunto, além de 

ser também classificada como de levantamento, pois busca recolher informações 

decorrentes da análise de certo grupo de pessoas e assim desenvolver conclusões 

específicas (GIL, 2002). 

Além disso, podemos classificar a pesquisa quanto à vertente metodológica como 

jurídico-social, pois trabalha a análise jurídica em consonância com um ponto de vista 

social, tratando o direito como fenômeno decorrente essencialmente dos parâmetros e 

conceitos da sociedade em que está inserido (DIAS; GUSTIN, 2010). 
 

2 VISÃO GERAL E CRÍTICA SOBRE O TEMA 

 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade dos artigos 20 e 21 da Lei 406/2002 do 

Código Civil proposta pela Associação Nacional dos Editores de Livros, no qual afirmam 

a inconstitucionalidade na proibição dos artigos citados (STF, 2012, online) e o Projeto 

de Lei 393/2011 idealizado pelo deputado Newton Lima, no qual tenta legitimar a 

publicação de biografias sem a necessidade de autorização prévia, são hoje as principais 

investidas legais contra a questão.  

A Constituição de 1988, no seu artigo 220, extinguiu 

manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

online). Conforme 

os seguintes parágrafos: 
 

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena 
liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação 
social, observado o disposto. § 2º - É vedada toda e qualquer censura de 
natureza política, ideológica e artística (BRASIL, 1988, online). 

 

Com isso, faz-se crer que a repressão à publicação de material informativo é 

totalmente inconstitucional, visto que, ao presumir que não fira moralmente o biografado, 

essas obras são de cunho informativo e de interesse da coletividade. 

É de conhecimento de todos que as biografias são métodos importantíssimos para 

poder se entender e traçar o perfil histórico da época. As biografias não autorizadas, por 
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sua vez, acabam trazendo algo a mais, algo novo, que pode não ser bem visto sob a ótica 

do personagem em questão, mas pode trás uma importância histórica inestimável. 

Como exemplo temos a biografia não autorizada de Adolf Hitler, feita por Ian 

Kershaw, que revelou a real relação de controle entre ele e seu regime, ou até mesmo a de 

Mahatm Ggandhi, realizada por Joseph Lelyveld, a qual trouxe à tona que o ícone 

pacifista já participara efetivamente de três esforços de guerra, nas quais fora como 

voluntário (SETTI, 2013, online). Assim demonstra-se a importância histórica deste tipo 

de literatura e o quanto ela pode influenciar no pensamento acerca da época. 

Benjamim Moster, autor da biografia de Clarice Lispector, argumenta que os 

eu posso falar em público coisas que talvez não agradem outra gente. Esse é o 

online). 

Nos países onde a democracia é mais madura e aprimorada, como os Estados 

Unidos, Espanha e Reino Unido, veta-se qualquer dispositivo legal que possa ser usado 

para legitimar algum meio de restrição de liberdades e qualquer tipo de censura. No caso 

das biografias não  autorizadas, caso o biografado se sinta lesado, cabe a ele apenas o 

amparo da legislação penal do país contra acusações difamatórias ou caluniosas 

(MARANHÃO, 2013). 

No âmbito da jurisprudência nacional, o Supremo Tribunal Federal, a mais alta 

instância do judiciário brasileiro, possui entendimento sedimentado em sede de 

repercussão geral, conferindo uma interpretação limitativa ao referido princípio quando 

sopesado, no caso concreto, com outros direitos fundamentais. Vejamos o que dispõe o 

referido aresto, publicado em 03 de setembro de 2015: 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DIREITOS DOS ANIMAIS E 
RELEVANTE PREJUÍZO COMERCIAL A EVENTO CULTURAL 
TRADICIONAL. RESTRIÇÕES A PUBLICAÇÕES E DANOS MORAIS. 
PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A decisão recorrida impôs 
restrições a publicações em sítio eletrônico de entidade de proteção aos 
animais, que denunciava a crueldade da utilização de animais em rodeios, 
condenando-a ao pagamento de danos morais e proibindo-a de contactar 
patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. 
2. Constitui questão constitucional da maior importância definir os limites da 
liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia 
jurídica, como os da inviolabilidade da honra e da imagem, bem como fixar 
parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida 
e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras 
consequências jurídicas. 3. Repercussão geral reconhecida (RE 662055 RG / 
SP - SÃO PAULO, Repercussão Geral no Recurso Extraordinário, Relator(a):  
Min. ROBERTO BARROSO, Julgamento: 27/08/2015, Órgão Julgador:  
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Tribunal Pleno - meio eletrônico, publicado em: DJe-173, 03/09/2015). 
 

Assim, para a corte suprema, a restrição à liberdade de expressão em certos casos 

não configura censura, vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, mas medida eficaz para 

se preservar os outros direitos fundamentais envolvidos na questão. Dessa forma, é 

necessário um juízo de ponderação entre os princípios envolvidos, para se chegar à 

solução mais justa ao caso, não podendo a liberdade de se expressar ser utilizada como 

substrato teórico para lesões desrazoáveis a outros direitos e garantias individuais, tais 

como a intimidade, honra e a dignidade. 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, parece seguir a mesma inteligência da 

corte suprema, afastando uma visão absoluta na aplicação do referido direito, mas 

baseando-se na técnica da ponderação de princípios. De forma exemplificativa, segue o 

seguinte julgado-modelo: 

 
AGRAVO  INTERNO  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  
EXERCÍCIO  REGULAR  DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO    
JORNALÍSTICA.    EXCESSO   IDENTIFICADO.   DANO   MORAL 
CARACTERIZADO.   QUANTUM   INDENIZATÓRIO.  REVISÃO.  
NECESSIDADE  DE REEXAME  DE  PROVAS.  DECISÃO  MANTIDA.  
RECURSO  DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do Código 
de Processo Civil de 2015 o fato   de   o   col.   Tribunal   de  origem,  embora  
sem  examinar individualmente   cada  um  dos  argumentos  suscitados  pela  
parte recorrente,  adotar  fundamentação  contrária  à pretensão da parte, 
suficiente  para decidir integralmente a controvérsia. 2. No caso, o Tribunal  a  
quo  concluiu  que  a matéria jornalística extrapolou o direito   de  informar.  
Nessas  hipóteses,  há  dano  moral  a  ser indenizado,   conforme   consagrado   
pela  jurisprudência  do  STJ. Impõe-se,  portanto, a aplicação da Súmula 7 
desta Corte, visto que, identificado  abuso  no direito de informação, é inviável 
revolver a prova  apreciada  no  acórdão  impugnado (...) (AgInt nos EDcl no 
AREsp 1217527 / DF, T4 - QUARTA TURMA, Relator: Ministro LÁZARO 
GUIMARÃES, data do julgamento: 11/09/2018, Data da publicação: DJe 
17/09/2018). 

 

Além disso, é possível se perceber em alguns julgados da corte suprema e da corte 

cidadã uma tendência de separar o direito à liberdade de expressão e os direitos da 

personalidade quando ao momento da sua incidência, de modo que  (CARVALHO, 2010, 

online): 
 
[...] de acordo com essa segunda forma de julgar, tanto no entender do STF 
como no do STJ, os momentos de incidência das garantias fundamentais são 
diversos, ou seja, primeiro admite-se a ampla e irrestrita liberdade de expressão 
sendo absolutamente vedada a censura prévia. Depois se avalia a forma como o 
direito foi exercido e se alguém se sentiu atingido na sua dignidade pela 
manifestação de outrem. 
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3  ASPECTOS CONSTITUCIONAIS ACERCA DA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO 

 

Segundo Bernardo Fernandes (2015, p. 373), é possível conceituar o direito à 

liberdade de manifestação de pensamento e de expressão como a: 
 
[...] tutela (proteção) constitucional a toda mensagem passível de comunicação, 
assim como toda opinião, convicção, comentário, avaliação ou julgamento 
sobre qualquer temática, seja essa relevante ou não aos olhos do interesse 
público, ou mesmo dotada - ou não- de valor. [...] Certo é que a aferição da 
prática deve ser contextualizada, ou seja, analisada à luz de um caso concreto, 
não cabendo (a priori) uma delimitação absoluta sobre o exercício da liberdade 
de expressão (por exemplo: artística) ou a falta dela. 

 

A Constituição da República, no artigo 5°, inciso IV, assegura que a manifestação 

de pensamento é livre (BRASIL, 1988). Logo, o indivíduo deve ter sua expressão 

garantida pelo Estado, porém a expressão deve respeitar sempre a imagem do outro. 

É importante destacar que, assim como a Constituição assegura o direito de livre 

expressão, ela também garante o direito de resposta quando por alguma eventualidade o 

indivíduo sentir-se ofendido com algo que for publicado a respeito de sua vida, direito 

esse que é encontrado no inciso VI do referido artigo (BRASIL, 1988). 

a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

 

O inciso X, ainda no artigo 5° da Constituição, por sua vez, prevê que são 

invioláveis os direitos à vida privada, à honra, etc. neste artigo há uma necessidade maior 

de atenção no que diz respeito à diferença entre vida privada e intimidade. Apesar dos 

conceitos e os dois terem um significado próximo, não é a mesma coisa. Partindo de uma 

análise inicial, a diferença básica é que a intimidade rejeita qualquer interferência, 

enquanto a vida privada trata da interferência do conhecimento público (VICENTINI, 

2014). 

A intimidade seria a parte da vida que a pessoa tem poder legal. Estudando os 

conceitos básicos dos dois, fica claro que a intimidade é algo além da privacidade, ou 

seja, um espaço que não deve ser violado, como os segredos, planos, ou seja, tudo aquilo 

que o indivíduo não deseja que seja globalizado (DONEDA, 2009). Já a privacidade é 

algo mais extenso e que fica a cargo da pessoa decidir se pode ser compartilhado ou não 
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(VICENTINI, 2014). 

Nessa esteira, ensina Bernardo Fernandes (2015, p. 423), que: 

 
Para muitos constitucionalistas, ainda, é possível traçar uma distinção entre 
direito à privacidade e o direito à intimidade. O primeiro é o direito à vida 
privada, no qual se estabelecem os relacionamentos familiares, de lazer, 
negócios, amorosos, etc. Já a intimidade seria um núcleo ainda menor, que 
perpassa e protege relações mais íntimas ou pessoais. Se no primeiro as 
relações pessoais devem ser ocultadas do público (preservadas), no segundo 
temos uma proteção até mesmo contra atos das pessoas mais próximas a nós. 

 

Entretanto, com a ideologia de classificação da personalidade humana em esferas, 

Cordeiro (apud WINIKES, 2009, online) nos traz uma visão mais abrangente, que se 

apresenta aqui em ordem decrescente de amplitude e crescente de proteção, quais sejam: 

 
[...] uma esfera pública (própria de políticos, actores, desportistas ou outras 
celebridades, ela implicaria uma área de condutas propositalmente acessível ao 
público, independentemente de concretas autorizações); uma esfera individual-
social (reporta-se ao relacionamento social normal que as pessoas estabelecem 
com amigos, colegas e conhecidos); uma esfera secreta (abrange o âmbito que 
o próprio tenha decidido não revelar a ninguém; desde o momento em que ele 
observe a descrição compatível com tal decisão, esta esfera tem absoluta 
tutela); uma esfera íntima (reporta-se à vida sentimental ou familiar no sentido 
mais estrito  cônjuge e filhos-; têm uma tutela absoluta, independentemente de 
quaisquer prévias decisões, nesse sentido, do titular considerado; elas são 
dispensáveis). 

 

Entretanto, a classificação que nos pareceu mais plausível para efetivação da ideia 

central da teoria das esferas foi a de José Adércio Leite Sampaio, dividindo a 

personalidade em três esferas: esfera mais interna, esfera da vida privada, e esferas 

sociais e públicas, sendo a esfera mais interna a mais protegida (correspondendo à 

intimidade) e essa última correspondendo efetivamente as ações dos indivíduos que 

afetam ou são de interesse da coletividade (SAMPAIO apud WINIKES, 2009, online).  

Sendo assim, as biografias das pessoas públicas não feririam o direito 

constitucional sobre a intimidade e vida privada, ao passo que não devem infringir essas 

esferas da personalidade humana (com ênfase na intimidade), mas uma parcela que é de 

interesse da sociedade, pois a pessoa do biografado representa, também, uma figura 

pública. 

 

3.1 As contradições entre os direitos da personalidade e a liberdade de expressão 
 

A antinomia, citada por Bobbio em sua Teoria do Ordenamento Jurídico, diz 
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respeito à presença de incompatibilidade entre normas de um ordenamento jurídico 

(2011, p.87). Bobbio apresenta uma classificação das antinomias, as quais podem ser 

antinomia de princípio, antinomia de valoração e antinomia teleológica. Acerca da 

antinomia de princípio, na qual se classifica o assunto debatido neste trabalho, Bobbio 

(2011, p. 94-95) explica que: 

 
Fala-se de antinomia no direito com referência ao fato de que um ordenamento 
jurídico pode ser inspirado em valores contrapostos (ou ideologias opostas) 
[...]; em consequência, um ordenamento que se inspira em ambos os valores, 
diz-se que repousa sobre princípios antinômicos. Nesse caso, pode-se falar de 
antinomias de princípio. As antinomias de princípio não são propriamente 
antinomias jurídicas, mas podem dar lugar a normas incompatíveis. 

   

A incompatibilidade discutida por muitos entre os direitos da personalidade e a 

liberdade de expressão dá-se principalmente pelo fato de que muitas das vezes são 

extrapolados os limites do acesso à informação de situação privadas. O inciso IX do 

artigo 5º da Constituição afirma que, como já foi mostrado anteriormente: IX - é livre a 

expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença (BRASIL, 1988). 

A publicação de biografias são exemplos de expressão da atividade intelectual, 

mas quando publicadas sem autorização (caracterizando um tipo de censura ou licença) 

ferem os direitos à intimidade e a privacidade do biografado, que são garantidos por sua 

vez no inciso X do mesmo artigo. 

O artigo 20 do Código Civil (BRASIL, 2002) garante em relação aos direitos da 

personalidade que: 

 
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. 

 

No entanto, o caput do artigo 220 da Constituição (BRASIL, 1988) declara ainda 

forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

 

Mais uma vez é explícito o não impedimento da manifestação do pensamento por 

qualquer restrição. No entanto, quando se volta e observa-se o disposto na Constituição, 
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nota-se novamente o embate entre os incisos IX e X do artigo 5º (BRASIL, 1988). 

Apesar das plenas garantias à liberdade de expressão nos incisos IV e IX do artigo 

5º e no caput do artigo 220, a proteção aos direitos da personalidade são garantidos ainda 

nos artigos 12 e 21 no Código Civil (BRASIL, 2002): 
 

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

 

Levando em consideração que o Brasil é um país que adota a supremacia 

constitucional, a Constituição apresenta-se como norma suprema do ordenamento 

jurídico, estando as demais normas infraconstitucionais submetidas a ela.  

Conforme ensina Bobbio (2011, p. 49): 

 
As normas de um ordenamento não estão todas no mesmo plano. Há normas 
superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das superiores. 
Subindo das normas inferiores àquelas que se encontram mais acima, chega-se 
a uma norma suprema, que não depende de nenhuma outra norma superior e 
sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a 
norma fundamental. Cada ordenamento possui uma norma fundamental, que dá 
unidade a todas as outras normas, isto é, faz das normas espalhadas e de várias 
proveniências um conjunto unitário que pode ser chamado de ordenamento. 

 

Desta feita, o artigo 20 do Código Civil pode apresentar-se como inconstitucional 

diante dos incisos referentes à liberdade de expressão, todavia, está em consonância com 

as garantias dos direitos de personalidade. 

É comum, no entanto, visualizar a liberdade à manifestação como submetida ao 

direito da personalidade, a fim de garantir os direitos individuais. Farias (apud 

MOREIRA, 2008, p.127-

é absoluta, pois encontra limites. Entre os limites à plena liberdade de expressão e 

informação, estão presentes os direitos da personalidade supramencion

liberdade de expressão tutela, ao menos enquanto não houver colisão com outros direitos 

fundamentais e com outros valores constitucionalmente estabelecidos  

Sobre o tema Amaral e Gushiken (2010, p.05) afirmam que: 

 
Os direitos da personalidade nascem com o próprio homem e, ao longo de sua 
vida, são essenciais à pessoa humana para que sua dignidade seja protegida de 
eventuais ataques da imprensa e também da sociedade. Em regra, iniciam-se 
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com o nascituro e cessam com a morte. 
 

Sendo assim, nota-se que as pessoas célebres não se encontram fora desse cenário, 

isso porque, por mais que seus feitos contribuam para a formação cultural-histórica de um 

povo, é possível explorá-los sem necessariamente adentrar em sua vida íntima e privada, 

utilizando-se disso ainda comercialmente  e nesse caso, sem autorização. 
 

4 CÓDIGO CIVIL E PRINCÍPIOS ENVOLVIDOS 

 

A Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 do Código Civil Brasileiro legitima o 

uso de biografias apenas mediante autorização do biografado ou da família deste. 

Portanto, as informações sobre as personalidades históricas só poderiam ser publicadas 

com autorização prévia. Conforme se vislumbra nos artigos abaixo: 

 
Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 
manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa 
poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que 
couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se 
destinarem a fins comerciais. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de 
ausente, são partes legítimas para requerer essa proteção o cônjuge, os 
ascendentes ou os descendentes. 
Art. 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento 
do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer 
cessar ato contrário a esta norma  (BRASIL, 2002). 

 

Esses artigos tomam como base constitucional os incisos X e XXVIII do artigo 5° 

da Constituição Federal, que afirmam: 

 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das 
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação. [...] XXVIII - são assegurados, nos termos da lei: a) 
a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da 
imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas; b) o direito de 
fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que 
participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações 
sindicais e associativas (BRASIL,1988). 

 

Entretanto, esses princípios constitucionais acabam por se chocar diretamente com 

o art. 5º, inciso IX, que também faz parte dos direitos e deveres fundamentais presentes 

na Constituição de 1988. Explicita o referido inciso: IX- é livre a expressão da atividade 

intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou 
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Portanto, ao mesmo tempo em que a Constituição brasileira garante a privacidade 

do indivíduo, ela também garante o direito à informação e à liberdade de expressão. 

Segundo Danielle Regina Vicentini (2014, online), o direito à vida privada é 

absoluto e intransmissível. Entretanto, a vida privada de cada indivíduo também 

apresenta uma esfera pública, que se encontra de acordo com a função social que este 

exerça. 

 A proteção à vida privada é um direito fundamental do nosso estado democrático 

de direito, entretanto deve ser tratada de maneira menos rígida no que diz respeito a 

personalidades de interesse público e coletivo, sem, é claro, deixar de protegê-las contra 

ofensas, afirmativas caluniosas e difamatórias (VICENTINI, 2014). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com o presente artigo, pôde-se demonstrar a importância histórica e cultural das 

biografias, de modo que ajudam a traçar o perfil histórico de cada época, o que é de 

grande valor social. De tal forma, não é possível que, com base numa suposta afronta à 

intimidade e vida privada, seja reprimida a divulgação de tal material, sendo tal ato 

inconstitucional.  

No entanto, é importante destacar que o direito à liberdade de expressão em que se 

baseiam as biografias não autorizadas não é absoluto, de modo que eventual afronta à 

imagem, honra, intimidade, ou quaisquer dos direitos da personalidade do indivíduo 

podem dar ensejo à reparação civil e, inclusive, penal. Da mesma forma, a Constituição 

quando garante o direito à liberdade de expressão também o faz quanto ao direito de 

resposta, que pode ser manuseado pelo biografado como defesa por ataques, inverdades, 

ou lesões a seus direitos. 

Dessa forma, por todo o exposto, verifica-se que a censura prévia à publicação de 

uma biografia não autorizada não tem amparo no ordenamento jurídico nacional. No 

entanto, eventuais danos aos direitos extrapatrimoniais do biografado poderão ser 

arguidos em juízo, de modo que o Judiciário deverá prestar um juízo de ponderação entre 

os direitos envolvidos, buscando a melhor e mais justa solução para o caso concreto, que 

menos traga prejuízos a cada um desses direitos, sendo a limitação à liberdade de se 

expressar, nesse caso, constitucional. 

 

6 REFERÊNCIAS 



125 
 

 
AMARAL, Sérgio Tibiriçá; GUSHIKEN, Haroldo Tayra. Direito à intimidade das 
pessoas públicas. ETIC  ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA. v.5, n.5, 
2009. Disponível em: 
<http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/ETIC/article/viewFile/2139/2193>. 
Acesso em 15 fev. 2014.  
 
BARBOSA, Joaquim; LINS, Paulo. Veja argumentos de quem é contra e a favor de 
biografias não autorizadas. G1, Pop&arte, São Paulo, 23 out 2013. Disponível em: 
<http://m.g1.globo.com/pop-arte/noticia/2013/10/veja-argumentos-de-quem-e-contra-e-
favor-de-biografias-nao-autorizadas.html>. Acesso em: 09 fev. 2014.  
 
BOBBIO, Noberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. São Paulo: EDIPRO, 2011.  
 
BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito 
Constitucional. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil Brasileiro. Brasília, 10 
jan 2002. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 
Brasília, 05 out 1988.  
 
CAMARGO, Rodrigo Eduardo. MINIKES, Ralph. A concepção de vida privada e de 
intimidade no direito brasileiro. Disponível em: 
<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=0da474fc8e382f9c>. Acesso em: 16 fev. 
2014. 
 
CARVALHO, Clara Rafaela Prazeres. A liberdade de expressão na jurisprudência do 
STF e do STJ. In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA PUC RIO, 18, 2010, 
Rio de Janeiro, Anais. Rio de Janeiro, 2010. Disponível em: <http://www.puc-
rio.br/pibic/relatorio_resumo2010/relatorios/ccs/dir/DIR-
Clara%20Rafaela%20Prazeres%20de%20Carvalho.pdf>. Acesso em: 01 out. 2019. 
 
DIAS, Maria Tereza Fonseca; GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. (Re)pensando a 
pesquisa jurídica: Teoria e prática. 3. ed. Belo Horizonte: DelRey, 2010. 
 
DONEDA, Danilo. Privacidade, vida privada e intimidade no ordenamento político 
brasileiro. Da emergência de uma revisão conceitual bastante e da tutela de dados 
pessoais.  Disponível em: <http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2460>. Acesso 
em: 14 fev. 2014. 
 
FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2015. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2002. 
 
GRANJEIA, Julianna. 



126 
 

projeto que libera biografias. IG, 20 out 2013. Disponível em: 
<http://poderonline.ig.com.br/index.php/2013/10/20/se-nao-corrermos-havera-
judicializacao-diz-autor-do-projeto-que-libera-biografias/>. Acesso em: 09 fev. 2014. 
 
MARANHÃO, Jorge. Biografias não autorizadas: a falsa polêmica continua. Congresso 
em Foco, 11 out 2013. Disponível em:  
<http://congressoemfoco.uol.com.br/opiniao/colunistas/biografias-nao-autorizadas-a-
falsa-polemica-continua/>. Acesso em: 16 fev. 2014. 
 
MOREIRA, Juliana de Oliveira. A intimidade e a vida privada das pessoas públicas. 
Revista Universitas Jus, Brasília, n. 16, jan./jul., 2008. Disponível em 
<http://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/index.php/jus/article/view/443>. Acesso 
em: 13 fev. 2014. 
 
SETTI, Ricardo. O que seria da História sem as biografias  não autorizadas? Vejam 
os exemplos de Hitler, Stalin e Darwin, entre outros. Veja.  Disponível em: 
<http://veja.abril.com.br/blog/ricardo-setti/tag/biografias-nao-autorizadas/>. Acesso em: 
09 fev. 2014. 
 
STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 4815. Relator Ministra Cármen Lúcia. Data de 
Protocolo: 05/07/2012. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/audienciasPublicas/anexo/paginador.pdf> Acesso em: 
09 fev. 2014. 
 
VICENTINI, Danielle Regina Bartelli. Aspectos jurídicos da biografia não autorizada. 
Jus, ago 2013. Disponível em: <http://jus.com.br/artigos/25088/aspectos-juridicos-da-
biografia-nao-autorizada>. Acesso em: 16 fev. 2014. 

 
*Submetido em 15 out. 2019. Aceito em 04 nov. 2019. 

 
  


