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Aulas Expositivas: Direitos da Personalidade. Origem histórica. Jusnaturalismo e
jusracionalismo. Direitos da personalidade como rol taxativo de direitos subjetivos:
críticas. Análise da legislação brasileira. Constituição da República. Código Civil, arts.
11-21: críticas. Legislação especial. Análise da jurisprudência. Exame ilustrativo de
direitos da personalidade. Direito à integridade física e disposição do próprio corpo.
Microchips e abordagem estrutural do Código Civil. Cirurgias de readequação de sexo.
Aborto. Eutanásia. Direito à honra e liberdade de informação. Veiculação de notícias
falsas. Veiculação de notícia verdadeira. Contextualização da notícia. Direito à
imagem. Os falsos critérios do lugar público e da pessoa pública. Caso Cicarelli. Caso
do topless. Uso de imagem de arquivo. Direito ao nome. Alteração registral e
ampliação da autonomia sobre o nome. Apelidos notórios. O caso do “Animal”.
Direito à privacidade. Coleta e circulação de dados pessoais. Discriminação genética.
Biografias não-autorizadas: parâmetros para sua produção. Caso Estrela Solitária.
Excessos do Poder Judiciário. Autodisposição da privacidade e seu controle de
legitimidade. Redes sociais. Big Brother. Direito ao esquecimento. Internet e serviços
de busca. Direito de sátira. Humor e liberdade de expressão. Hate speech. O futuro dos
direitos da personalidade.
Seminários dos Mestrandos/Doutorandos:
Tema 1 – Direito de Imagem e Liberdade de Informação
Conceito e autonomia do direito de imagem. O peso da autorização no direito
brasileiro. Autorização tácita e expressa. Exame de situações que dispensam a
autorização do retratado no direito brasileiro. Liberdade de informação: conceito e
tutela constitucional. Análise de casos. O caso Cicarelli. O caso do topless.
Descontextualização da imagem e o caso Edmundo. Quais parâmetros para
ponderação entre o direito de imagem e a liberdade de informação?
Tema 2 – Direito à Privacidade e Reality Shows
Direito à privacidade: conceito. Situações de limitação voluntária ao seu exercício: a
auto-exposição. Reality shows. Exame de legalidade/legitimidade no direito brasileiro.

Experiência estrangeira. Limites ou parâmetros para solução de conflitos envolvendo
(i) o excesso de exposição ou (ii) o atentado a outros direitos da personalidade (e.g.,
honra). Análise de casos.
Tema 3 – Direito à Privacidade e Internet
Invasão de privacidade no ambiente virtual. Spam, phishing spam, cookies e outras
ameaças. Tratamento jurisprudencial da matéria no Brasil. Experiência estrangeira. A
circulação de dados pessoais na internet. Principais dispositivos sobre o tema no
projeto de lei do marco civil da internet e no projeto de lei de tratamento de dados
pessoais. Análise de casos.
Tema 4 – Direito de Imagem e Espetáculos Esportivos
Direito de arena: conceito e análise funcional. Tratamento doutrinário e jurisprudencial
do tema. Ajustes contratuais relativos à imagem de atletas e seus limites. Análise de
casos. Imagem do torcedor e cautelas necessárias à sua veiculação. Análise de casos.
O caso dos Heróis do Tri. Outros aspectos relevantes sobre o tema.
Tema 5 – Biografias Não-Autorizadas
Colisão entre liberdade de expressão do biógrafo e direitos do biografado (imagem e
privacidade). Análise de casos. Quais parâmetros para a ponderação? Indicação das
medidas cabíveis e o problema da restrição à publicação (“censura”). Avaliação dos
projetos de lei sobre o tema. O problema das biografias póstumas e a proteção post
mortem dos direitos da personalidade. O caso A Estrela Solitária e outros casos
colhidos na jurisprudência brasileira e estrangeira.
Tema 6 – Direitos Morais do Autor
Discussão sobre sua inserção ou não dentre os direitos da personalidade. Estado atual
da matéria. Concepção proprietária x acesso à cultura. Fair use, creative commons e
outros mecanismos. Principais inovações do PL de Direitos Autorais. Estado do PL.
Análise de casos polêmicos e de outros aspectos relevantes do tema.
Tema 7 – Direito ao Nome e à Identidade Pessoal
Dogma da imutabilidade. Análise das hipóteses legais de alteração. Exame de casos de
expansão jurisprudencial. Análise do procedimento para alteração do nome e das suas
etapas que mereceriam reforma. Discussão acerca do nome como espaço de autonomia
da pessoa. Usos indevidos do nome. Direito à identidade pessoal. Análise de casos.
Tema 8 – Direito ao Próprio Corpo
Direito ao próprio corpo: conceito e relação com integridade psico-física, direito à
saúde e direito à vida. Duas situações extremas: aborto e eutanásia. Tratamento

normativo, jurisprudencial e doutrinário do tema. Distinção das diversas hipóteses
reunidas sob um e outro rótulo. Exame de legalidade/legitimidade dessas hipóteses à
luz do direito brasileiro. Discussão sobre o corpo como espaço de autonomia pessoal.
Tema 9 – Liberdade de Expressão e Hate Speech
Liberdade de expressão: conceito e tutela constitucional. O discurso de incitação ao
ódio (hate speech) e exame de sua legalidade/legitimidade no direito brasileiro. O caso
Ellwanger. Análise de outros casos. Discussão sobre o papel do Estado em relação à
liberdade de expressão. Outros aspectos relevantes do tema.
Tema 10 – Direito à Honra e Dano Moral à Pessoa Jurídica
Direito à honra e a dicotomia honra objetiva-honra subjetiva. Análise crítica da
dicotomia e sua importância no direito civil. A honra da pessoa jurídica e o art. 52 do
Código Civil. Dano moral à pessoa jurídica: posição dos tribunais e visão crítica.
Experiência estrangeira. O chamado dano institucional. Análise de casos e
posicionamento sobre o tema.
Tema 11 – Dano Moral Coletivo
Tratamento doutrinário e jurisprudencial. Conceito de dano moral coletivo e sua
análise em face do conceito de dano moral. Relação com os direitos da personalidade.
Viabilidade técnica ou não da figura. Dano moral coletivo na jurisprudência trabalhista
e ambiental. Análise de casos.
Tema 12 – Direito à Diferença
Conceito de direito à diferença e sua consagração em sede internacional. Distinção
entre direito à diferença e isonomia substancial. Direito à diferença de minorias étnicas
e povos indígenas. Análise de casos. Outros aspectos relevantes do tema.
Tema 13 – Direito ao Esquecimento
Conceito de direito ao esquecimento (diritto all’oblio). Breve evolução histórica e
importância atual da figura. Experiência estrangeira. Colisão com outros direitos
fundamentais, especialmente a liberdade de informação. Análise de casos. Parâmetros
para ponderação. Outros aspectos relevantes do tema.
Tema 14 – Direito de Sátira
Direito de sátira como modalidade de liberdade de expressão/informação. Tratamento
doutrinário e jurisprudencial. Colisões com direito à imagem, direito ao nome, direito
à honra e direito à privacidade. Análise de casos. Parâmetros para ponderação.
Cautelas a serem adotadas no exercício do direito de sátira.

Tema 15 – Direitos da Personalidade no Direito Comparado
Tratamento normativo dispensado aos direitos da personalidade por duas ou três
legislações estrangeiras. Análise de alguns dos problemas suscitados no âmbito dos
temas anteriores. Seleção de casos para debate. Propostas de reforma da legislação
brasileira: análise dos Projetos de Lei existentes sobre o tema e sugestões críticas.

