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RESUMO
No âmbito do presente estudo procederemos ao exame do tensionamento existente entre
as manifestações de pensamento artístico e intelectual, mais especificamente, no que
tange ao exercício do direito à livre expressão através da sátira, de um lado, e os direitos
à honra, à imagem e a privacidade, de outro. Tal tema nos permitirá analisar a sátira
como gênero literário,bem como nos permitirá proceder ao exame das vicissitudes
afetas aos direitos da personalidade. Assim, o presente estudo tem por desiderato básico,
a identificação do marco de legalidade que delimita o exercício válido e lícito do direito
de sátira, de forma a viabilizar o seu manejo regular, sem que este venha a dar azo ao
advento de lesões indevidas e injustas aos direitos da personalidade. Neste diapasão,
como veremos, surge a ponderação de interesses, como técnica resolutiva deste conflito,
garantindo, a um só tempo,a harmonia e a inteireza do ordenamento jurídico vigente,
através da identificação, no caso concreto, do valor jurídico que, naquela hipótese
específica, de acordo com as particularidades afetas ao caso, mereça tutela e
preponderância.
Palavras-chave: conflito de interesse; ponderação; técnica resolutiva; direito de
sátira; direitos da personalidade.

ABSTRACT
In the scope of the present study, we will examine the tension between the
manifestations of artistic and intellectual thought, specifically, as regards the exercise of
the right to free expression through satire, on the one hand, and the rights to honor,
image and privacy, other. This theme will allow us to analyze satire as a literary genre,
as well as allow us to examine the vicissitudes of the rights of personality. Thus, the
present study has the basic aim of identifying the legality framework that delimits the
valid and lawful exercise of the right of satire, so as to enable its regular management,
without this leading to the advent of undue injuries and unjust to the rights of the
personality. In this context, as we shall see, the consideration of interests arises as a
technique for resolving this conflict, while at the same time guaranteeing the harmony
and integrity of the current legal system, by identifying, in this case, the legal value that,
in that case specific, according to the particularities of the case, deserves tutelage and
preponderance.
Key-words: interest conflict; balance; operative technique; satire rights;
personality rights.
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