
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITOS DE PERSONALIDADE: A 

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 
 

Sara Silva Raimundo 

Titulação: Graduando 

Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Email: ssraimundorj@gmail.com 

 

Simpósio: INSTITUTIONAL THEORY AND FUNDAMENTAL RIGHTS (TEORIA DAS 

INSTITUIÇÕES E DIREITOS FUNDAMENTAIS) 

 

RESUMO: O presente projeto pretende analisar como o Supremo Tribunal Federal (STF) 

decide matérias de conflitos entre direitos fundamentais, em especial, a liberdade de expressão 

e os direitos de personalidade. Sua contextualização se dá pelo fato de a Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, devido ao seu caráter pluralista, trazer ao ordenamento 

brasileiro grande sorte de direitos fundamentais, elencando seus limites e abrangências. Ocorre 

que, a limitação ora citada não impede que haja alguma colisão entre tais direitos, restando, 

então, ao STF a resolução dessa espécie de conflito. Assim, como a liberdade de expressão e os 

direitos da personalidade não se tratam de direitos ilimitados, a fundamentação da decisão 

judicial deve se dar em conformidade com um exercício de aplicação do princípio da 

proporcionalidade. Dessa forma, uma vez ocorrendo colisão entre tais direitos, emerge a crucial 

tarefa do intérprete no sentido de apontar qual deles deverá prevalecer. Como problematização 

tem-se a dificuldade de identificar quais os critérios que as turmas do STF adotam para 

solucionar um eventual conflito entre liberdade de expressão e os direitos da personalidade. 

Tendo isto esclarecido, os objetivos consistem em i) identificar como se dá a aplicação do 

princípio da proporcionalidade pelo STF quando em face de uma colisão entre liberdade de 

expressão e direito de personalidade e ii) verificar se há ou não uma uniformidade por parte do 

entendimento das turmas do STF. Tem-se como hipótese que a amplitude conceitual que 

permeia tais direitos pode influenciar no posicionamento dos ministros caso a caso. Como 

marco teórico, o estudo assenta sua investigação na teoria dos princípios, sobretudo na 

perspectiva de Robert Alexy, Dimitri Dimoulis e Daniel Sarmento, posto que desenvolveram 

conceitos que em muito influenciam no estudo em questão. O princípio da proporcionalidade, 

qualificado como princípio instrumental, não se encontra expresso no texto da Constituição, 

mas é reconhecido pacificamente pela doutrina e pela jurisprudência. Metodologicamente o 

presente trabalho adota o método dedutivo-analítico, marcado por um corte temporal delimitado 

entre os anos de 2002 e 2012 (critério temporal), no âmbito do Supremo Tribunal Federal 

(critério espacial). A pesquisa ainda se encontra em desenvolvimento e, como conclusão 

parcial, sustenta-se que, na medida em que as turmas modificam-se, novas interpretações são 

dadas e, consequentemente, afasta-se de uma uniformidade quanto aos critérios obedecidos no 

exercício deliberativo inerente ao STF. 
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