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é reconhecida, na prática, 
como direito fundamental? E 
quando aplicada à disposição 
sobre o corpo humano? O 
ordenamento jurídico regula 
essas situações de forma ad-
equada? O presente trabalho 
busca responder a estes ques-
tionamentos, analisando não 
só a conflituosa relação entre 
o direito e a ar te, mas con-
textualizando o fenômeno da 
liberdade e a liberdade ar tísti-
ca e analisando temas como a 
constitucionalização do direito 
privado, a autonomia privada e 
os direitos da personalidade. 

Dois temas cercam o obje-
tivo deste trabalho: a liber-
dade de expressão ar tística 
e a disposição do corpo hu-
mano. Ambos são, por si só, 
problemáticos. Como traduz-
ir a ar te, tão genuína quan-
to subversiva, para o mundo 
jurídico? Como o direito se 
compor ta quando se foge 
do convencional? Como se 
deve operar a liberdade de 
expressão ar tística quan-
do aplicada à disposição do 
corpo humano? Para tanto, 
procuro compreender se o 
ordenamento jurídico infra-
constitucional se encontra à 
altura do texto constitucion-
al para regular tão sensível 
tema, o que diz o STF, bem 
como quais são os contornos 
do livre desenvolvimento da 
pessoa humana e a criação 
de sua identidade, no con-
texto de disposição corporal.
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“You know it’s funny how freedom can make us feel 
contained, when the muscles in your legs aren’t used 

to all the walking”. 

Mark Derek Foster, na música “Waste”.

“La Iglesia dice: el cuerpo es una culpa.
La ciencia dice: el cuerpo es una máquina. 

La publicidad dice: el cuerpo es un negocio.
El cuerpo dice: yo soy una fiesta”. 

Eduardo Galeano, em Ventana Sobre el Cuerpo.





Agradecimentos

Os agradecimentos por esse trabalho são vários.
Em primeiro lugar, agradeço à minha família: meu pai, 

minha mãe e meu irmão. Minha base absoluta. A minha 
mãe, pelo amor dedicado, pela companhia contínua e por ser 
minha melhor amiga. Ao meu pai, por ser minha principal 
fonte de inspiração profissional e acadêmica. Ao meu irmão, 
pela nossa amizade fraternal.

Como resultado de dissertação de mestrado defendida 
na PUC-SP, esse trabalho foi possível com a ajuda de muitos. 
Agradeço profundamente ao Professor Roberto Baptista Dias 
da Silva. Resumi-lo a função de orientador seria muito pouco. 
Agradeço, com especial apreço, pela infindável paciência, pela 
sensibilidade, pelo rigor acadêmico e pela amizade.

Agradeço à PUC-SP, minha casa desde a graduação, 
pela oportunidade de conviver com pessoas incríveis e por 
ter me transformado enquanto pessoa e profissional. Desta-
co, entre professores e colegas de sala, os nomes de Thiago 
Garreta Prats, Thiago Melim, Tony Chalita, Professor Flávia 
Piovesan, Professor Luiz Guilherme Arcaro Conci, Professor 
Carlos Goncalves Júnior, Professor Giovanni Ettore Nanni, 
Professor Cláudio De Cicco, Professora Maria Helena Diniz 
e Professor José Manuel Arruda Alvim.

Agradeço a Andrea Francez e Wanda Alonso, pelo acolhi-
mento, pela confiança, pela paciência que tiveram no desen-
volver deste trabalho, e pelo privilégio da convivência diária.





Sumár io

 Introdução 11

1. Liberdades 15

1.1. Liberdades positivas e negativas 17

2. Liberdade de expressão 25

3. Liberdade de expressão artística 35

3.1. Criação, produção e divulgação 41

3.2. A proteção da obra de arte: direitos de autor 42

3.3. Limites ao exercício da liberdade artística 44

3.3.1. O controle estatal sobre a atividade artística e a 
compreensão do Supremo Tribunal Federal e da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos 58

4. A constitucionalizaçãodo direito privado 73

5. Direitos da personalidade e  
autonomia privada 81

5.1. Direitos da personalidade 86

5.2. Disponibilidade, limitação, transmissibilidade 
e renúncia a direitos da personalidade 88

5.3. A autonomia privada e as situações 
jurídicas existenciais 95



5.4. Autolimitação dos direitos da personalidade 100

6. Vinculação de particulares aos  
direitos fundamentais 107

6.1. A eficácia indireta dos direitos fundamentais 
(aplicabilidade mediata) 114

6.2. A eficácia direta dos direitos fundamentais 
(aplicabilidade imediata) 116

6.3. Uma proposta de modelo 120

7. A problemática redação do art. 13 do  
Código Civil: identidade, disposição do  
corpo humano e o descompasso do 
ordenamento infraconstitucional 133

7.1. Body art e body modification 138

8. O diálogo entre a liberdade de  
expressão artística e a disposição  
sobre o corpo humano 153

9. Conclusão 163

 Referências 167



11

Int rodução

A liberdade de expressão artística experimentou um 
relevante fortalecimento no ordenamento jurídico com a 
Constituição Federal de 1988, assim como a cultura e a arte, 
o que pode ser deduzido de uma série de fatores, em especial 
a redemocratização do país, após anos de severa restrição à 
liberdade de expressão.

Nada obstante, o direito ao próprio corpo, seja através 
do estudo do ordenamento jurídico pátrio, seja através do 
reconhecimento político-social, está longe de ser reconheci-
do como um direito fundamental. Em verdade, espalham-se 
normas que limitam a autonomia dos corpos, como herança 
de uma cultura lastreada em restrições morais, passando pela 
sexualidade, pelo uso de drogas, pela vida, pela morte e pela 
própria liberdade de expressão, inclusive artística.

Neste trabalho, estudo a relação, os contornos e as 
características desses dois temas – liberdade de expressão 
artística e disposição do corpo humano – especialmente 
quando conjugados.

Com efeito, o uso do corpo – seja o próprio corpo ou 
o corpo alheio – enquanto expressão artística, pode ter como 
resultado a realização de arte e, como tal, gozará de proteção 
a partir do art. 5º, IX, da Constituição Federal e da legislação 
infraconstitucional, como a Lei nº 9.610 de 1988 – a Lei 
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de Direito Autoral. É dizer, não apenas admite-se o uso do 
corpo humano como suporte ou meio de expressão artística 
no ordenamento jurídico brasileiro, mas este também confere 
amparo específico para referidas criações.

Tal espécie artística e suas derivações encontram-se 
em evolução na sociedade e no mercado artístico mundial, 
carecendo de adequada regulação jurídica.

O Código Civil de 2002, a partir de uma concepção 
paternalista, diametralmente oposta à posição “personalista”, 
compatível com a Constituição Federal de 1988, estabelece 
uma série de demarcações acerca da autonomia e autodeter-
minação corporal. Através de seu art. 13, ignorando outros 
direitos fundamentais como a liberdade artística e a liberdade 
de expressão, o Código Civil tapulha a possibilidade da prá-
tica de atos de disposição corporal que causem diminuição 
permanente da integridade física ou que contrariem os bons 
costumes, “salvo por exigência médica”.

É dizer, o ordenamento infraconstitucional brasileiro, 
através do Código Civil, não atende a inteligência consti-
tucional no que tange à disposição sobre o corpo humano, 
inclusive no que diz respeito à disposição deste no contexto 
da liberdade artística. 

O diploma civil ignora o comando constitucional, 
restringindo condutas legítimas de alteração voluntária do 
corpo humano, bem como reprime tendências culturais 
de alta relevância.

A disposição do corpo para as artes mostra-se como 
um mercado em franco crescimento ao redor do planeta, 
o que ocorre também no Brasil. A evolução deste seg-
mento reveste-se de tremenda importância na sociedade 
e no mercado artístico mundial, carecendo de adequada 
regulação jurídica.

A legislação pátria, ao restringir excessivamente a dis-
posição artística sobre o corpo, e a falta de plena aceitação 
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social, faz com que esse segmento se torne pouco debatido, 
tanto em âmbito jurídico, como social e político.

Portanto, dispomos de um regramento infraconstitucio-
nal largamente restritivo, dissonante da CF/88, que limita o 
exercício do direito ao próprio corpo, da autonomia privada 
e da liberdade artística. Tais questões nos levam às seguintes 
perguntas: a liberdade artística é reconhecida, na prática, 
como direito fundamental? E quando aplicada à disposição 
sobre o corpo humano? O ordenamento jurídico regula essas 
situações de forma adequada?

Para responder a estes questionamentos, o presente tra-
balho é estruturado em 9 capítulos. Após esta introdução, o 
capítulo 1 levanta uma breve contextualização do fenômeno 
da liberdade, em especial em seu sentido positivo e negativo. 
Já o capítulo 2 dedica-se ao aprofundamento da liberdade de 
expressão, de modo a introduzir o que hoje se entende por 
liberdade de expressão artística (ou liberdade artística), tema 
central do capítulo 3, com especial atenção ao seu conteúdo, 
limitações e controle estatal no contexto brasileiro.

No capítulo 4, procuro discorrer brevemente sobre o 
fenômeno da constitucionalização do direito privado, para 
adentrar ao tema das situações jurídicas patrimoniais, exis-
tenciais, a autonomia privada e os direitos da personalidade, 
foco do capítulo 5.

Em seguida, o capítulo 6 dedica-se a examinar as dife-
rentes teorias sobre a vinculação dos particulares a direitos 
fundamentais, cujo debate em muito contribui para o en-
frentamento dos problemas aqui propostos.

O próximo capítulo, de número 7, adentra ao cerne do 
problema que o presente trabalho se propõe a resolver, ao 
tratar sobre a problemática redação do art. 13 do Código 
Civil, e o respectivo descompasso do ordenamento infracons-
titucional, dando especial atenção à práticas já sedimentadas 
na sociedade, como a body art e a body modification.
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No capítulo 8, que versa sobre a relação entre a liber-
dade artística e a disposição corporal, procuro granjear os 
elementos estudados no decorrer do trabalho para oferecer a 
resposta adequada aos problemas enfrentados, assim como no 
capítulo 9, relativo à conclusão, no qual sintetizo as questões 
levantadas pelo presente trabalho.



liberdade de expressão
e a dispo

sição
 so

bre o
 co

rpo
 hum

ano

ISBN 978-65-5059-078-9

é reconhecida, na prática, 
como direito fundamental? E 
quando aplicada à disposição 
sobre o corpo humano? O 
ordenamento jurídico regula 
essas situações de forma ad-
equada? O presente trabalho 
busca responder a estes ques-
tionamentos, analisando não 
só a conflituosa relação entre 
o direito e a ar te, mas con-
textualizando o fenômeno da 
liberdade e a liberdade ar tísti-
ca e analisando temas como a 
constitucionalização do direito 
privado, a autonomia privada e 
os direitos da personalidade. 

Dois temas cercam o obje-
tivo deste trabalho: a liber-
dade de expressão ar tística 
e a disposição do corpo hu-
mano. Ambos são, por si só, 
problemáticos. Como traduz-
ir a ar te, tão genuína quan-
to subversiva, para o mundo 
jurídico? Como o direito se 
compor ta quando se foge 
do convencional? Como se 
deve operar a liberdade de 
expressão ar tística quan-
do aplicada à disposição do 
corpo humano? Para tanto, 
procuro compreender se o 
ordenamento jurídico infra-
constitucional se encontra à 
altura do texto constitucion-
al para regular tão sensível 
tema, o que diz o STF, bem 
como quais são os contornos 
do livre desenvolvimento da 
pessoa humana e a criação 
de sua identidade, no con-
texto de disposição corporal.

é Mestre em Direito Con-
stitucional pela PUC-SP, e 
Mestre em Media, Enter tain-
ment, and Technology Law 
and Policy pela Universidade 
da Califórnia, Los Angeles 
(UCLA). É também membro 
da diretoria da Câmara de 
Comércio Brasil Califórnia, 
e advogado com base em 
São Paulo e Los Angeles. 

Arthur 

Deucher 

Figueiredo

a
r

t
is

t
ica

liberdade de expressão

e a disposição sobre
o corpo humano

Arthur Deucher Figueiredo




