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RESUMO: Tem-se como objeto de estudo o conflito entre a liberdade de informação e o direito 
à imagem e à honra nas novas tecnologias da informação e da comunicação. Sob esta análise, 
apresentar-se-á os meios de liberdade constitucional, salientando a liberdade de expressão, bem 
como, a atuação e a responsabilidade dos profissionais do meio jornalístico. Seguidamente, 
analisar-se-á o direito da personalidade e os bens que o tutelam, enfatizando o direito à imagem 
e à honra, quanto da sua disponibilidade na internet por meio jornalístico. Por fim, verificar-se-
á quais critérios serão utilizados para definir qual direito (informação ou à imagem e à honra) 
prevalecerá nesta seara. O objetivo desta pesquisa é a discussão a respeito da divulgação de 
imagem na internet através do meio jornalístico e a possibilidade de indenização, seja pelo 
abuso da liberdade de expressão, seja pela imposição da censura, a qual vedará a divulgação de 
informações. Investigando em qual momento deverá prevalecer o direito à imagem e à honra 
(interesse individual) sob o direito à informação (interesse coletivo) e vice-versa. 
Preliminarmente, analisar-se-á a liberdade de expressão, considerada precursora das demais 
liberdades e corolário da dignidade humana. Em seguida, abordar-se-á os estudos das novas 
tecnologias da informação e da comunicação, aprofundando a pesquisa no direito de informar 
e de ser informado, uma vez que será por meio da divulgação de informações verídicas e 
imparciais, que a sociedade atingirá a democracia. Posteriormente abordar-se-á os direitos da 
personalidade, analisando o aspecto da integridade moral, examinando o direito à identidade e 
os direitos à imagem e à honra. Destacar-se-á o direito à própria imagem, considerado bem 
jurídico autônomo. Estudando as hipóteses em que se aplicará sua tutela frente à exposição da 
integridade moral no meio jornalístico virtual. No último dos capítulos, analisar-se-á os 
momentos em que a liberdade de informação jornalística disposta na internet se confronta com 
o direito à imagem e à honra. Assim, então, deverá se analisar também a importância da 
responsabilidade civil e do dano, ao conceituar e explicar quais os meios de sua comprovação 
e quais as hipóteses de exclusão do dano à imagem e à honra.  Foi utilizado neste trabalho, o 
método dedutivo, iniciando a pesquisa a partir do conceito geral de liberdades asseguradas pela 
Constituição da República Portuguesa e pela Constituição da República Federativa do Brasil, 
passando pela conceitualização de Comunicação Social e Direitos da Personalidade, até chegar 
ao objetivo específico, onde se encontra o assunto principal, Direito à Informação versus Direito 
à Imagem e à Honra. A técnica de pesquisa foi realizada por meio de documentação indireta, 
sendo de caráter indispensável o uso de técnica da categoria e do conceito operacional, para que 
fossem devidamente fundamentadas e comprovadas as matérias em discussão.  
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