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RESUMO

No Brasil, o Estado Democrático de Direito é muito recente (1988) e por
isso, o exercício das liberdades e garantias fundamentais é frequentemente
assaltado por resquícios de governos totalitários e das diversas ditaduras que o
povo brasileiro foi submetido. Um forte exemplo disso foi no ano de 2007,
Roberto Carlos, notório cantor, obteve decisão favorável à cassação de sua
biografia escrita pelo historiador e jornalista Paulo Cesar de Araújo. Tanto a
repercussão quanto o ato em si, deflagraram uma nova indústria e a subsequente
discussão sobre o fato: a censura judicial das biografias. O tema cada vez mais
repercute e conta com o Projeto de Lei nº393/2011, em tramitação no Congresso
Nacional, e uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (4815) no Supremo
Tribunal Federal. Tornou-se necessário o estudo mais aprofundado das decisões
sobre o tema, além da doutrina e jurisprudência, ressaltando inclusive aquelas que
não especificamente tratam de biografias, mas também do direito à privacidade.
Os limites entre a censura, o discurso do ódio e a liberdade de expressão também
são abordados neste estudo, finalizando com o embate entre os lados opostos
conforme se aproximam do julgamento da ADIN 4815 e a dúvida sobre a
tramitação do Projeto de Lei 393/2011 ainda nessa legislatura.

Palavras-chaves: liberdade de expressão, biografias, censura, direito à intimidade,
direito à privacidade, discurso do ódio, direitos da personalidade.
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ABSTRACT

In Brazil the democratic rule of law is very recent (1988), so even the
exercise of constitutional guarantees are often assaulted by remnants of
totalitarian governments and dictatorships which Brazilian people were submitted.
An example of that matter was when in 2007, Roberto Carlos, notorious singer ,
obtained a favorable decision to the apprehension of his biography written by
journalist and historian Paulo Cesar de Araújo. Both the impact and the act itself
sparked a new industry and strong discussion: the judicial censorship of
biographies, topic that increasingly resonates, having also a Bill (393/2011) in
process and a lawsuit (ADIN 4815) in the Supreme Court filed by book editors. It
became necessary to further study the decisions on the subject, as well as doctrine
and jurisprudence, highlighting those not specifically about biographies but also
the right of privacy. The boundaries between censorship, hate speech and freedom
of expression are also addressed in this study completed with possible solutions as
both issues approach: the case before the Supreme Court and the Bill before
Congress.

Key-words: freedom of expression, biographies, censorship, right to privacy, hate
speech, personal rights.
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RESUMEN

En Brasil, el Estado democrático de derecho es muy reciente (1988) , por lo
que incluso el ejercicio de las libertades y garantías es a menudo atacado por los
restos de los gobiernos totalitarios y dictaduras que se sometió a varias personas
brasileñas. Un buen ejemplo de esto fue cuando en el año 2007, Roberto Carlos, el
cantante famoso obteniendo sentencia favorable en la pérdida de su escrito por el
historiador y periodista Paulo Cesar de Araujo biografía. Tanto que se pasa como
el acto en sí , provocó una nueva industria y la posterior discusión de la realidad:
la censura judicial de biografías, un tema que resuena cada vez más, que tiene
también un proyecto de ley (393/2011) en el Congreso Nacional y una Acción de
Inconstitucionalidad directa (4815) en el Tribunal Supremo. Surgió la necesidad
de estudiar más a fondo las decisiones sobre el tema , más allá de la doctrina y la
jurisprudencia, enfatizando incluidos los que no se refiere especificamente a
biografías, sino también el derecho a la intimidad. Los límites entre la censura, el
discurso del ódio y de la libertad de expresión también se abordan en este estúdio
que termina con el enfrentamiento que tuvo lugar entre los bandos opuestos
cuando se acercan al juicio de ADIN 4815 y duda sobre el curso del proyecto de
ley 393/2011 todavía en el poder legislativo.

Palabras clave: libertad de expresión, biografías, la censura, el derecho a la
intimidad, derecho a la privacidad, la incitación al ódio, los derechos personales.

