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SIMPÓSIO ONLINE No 91 
 

Simpósio: 

 

IMAGEM, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA NO CONTEXTO DOS DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

Coordenadores: 

Nome do Coordenador 1: Horácio Monteschio  

Vinculação Institucional: UNICURITIBA; UNIPAR; CERS - Pernambuco 

Resumo Curricular: Pós-Doutoramento em Cidadania, Direitos Fundamentais e Direitos 

Humanos, Ius Gentium Conimbrigae da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra-

Portugal; Pós Doutorado em Direito empresarial e Cidadania, pelo Centro Universitário 

Curitiba - UNICURITIBA, Paraná - Brasil. Pós-Doutorado na Mediterranea International 

Centre for Human Rights Research, MICHR, - Regia Calábria - Itália. Doutor em Direito pela 

Faculdade Autônoma de São Paulo- FADISP. Mestre em Direitos da Personalidade - 

UNICESUMAR. Pós graduado em Direito Imobiliário e Direito processual civil pela Escola 

Paulista de Direito. Especialista em Processo Civil e Direito Público, pelo Instituto Brasileiro 

de Estudos Jurídicos, Direito Tributário, pela UFSC; em Direito Administrativo, pelo Instituto 

Romeu Felipe Bacellar; Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do Estado do Paraná. 

Advogado, ex-Secretário de Estado da Indústria e Comercio e Assuntos do Mercosul do Estado 

do Paraná, ex-Secretário Municipal para Assuntos Metropolitanos de Curitiba; Integrante do 

Instituto dos Advogado do Paraná (IAP). Integrante das comissões de Direito Eleitoral; 

Processo Civil e de Assuntos Acadêmicos na OAB/PR. ex-Presidente do Conselho da Junta 

Comercial do Estado do Paraná 

 

Nome do Coordenador 2: José Sebastião de Oliveira 

Vinculação Institucional: Unicesumar 

Resumo Curricular: Possui graduação em Direito pela Universidade Estadual de Direito de 

Maringá (1973), mestrado em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina (1984), 

doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1999) e pós-

doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa (2013). Atualmente é professor da 

graduação e Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) do Centro Universitário de 

Maringá (UNICESUMAR). Membro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Direito, sociedade científica do Direito no Brasil. Tem experiência na área do Direito, com 

ênfase em Direito Civil, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos da personalidade, 

família, sucessões, responsabilidade civil e também em metodologia do ensino jurídico 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio):  
O simpósio tem como objetivo estudar e analisar a imagem, intimidade e vida privada 

no contexto dos direitos da personalidade, cujo objeto circunda a liberdade de expressão e 

informação. É preciso ressaltar que a preocupação em assegurar os direitos da personalidade, 

buscando-se, na doutrina, na legislação e na jurisprudência, a delimitação e o campo de atuação 

dos diretos à intimidade e à vida privada, que têm direito à intimidade e à vida privada em 

campo de atuação mais restrito que as pessoas comuns. Entretanto, ainda que de forma limitada, 

possuem tais direitos que devem ser preservados em seu âmbito de proteção. Somente o 

interesse legítimo e verdadeiro por parte da sociedade, protegido de mero sensacionalismo, 

justifica ampliar o debate para a proteção cada vez mais consistente dos direitos da 

personalidade, entre os quais se delimita o grupo de estuado à imagem, intimidade e vida 
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privada. Os direitos das personalidades públicas são restritos, contudo existem e devem ser 

preservados ao máximo possível, pois o seu núcleo essencial tem de ser preservado. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

 

 


