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RESUMO 
 

 
  
 O propósito da presente dissertação de mestrado é estudar 
os direitos da personalidade, sua estrutura, tutela jurídica e tipos dispostos no 
Novo Código Civil .  Os direitos da personalidade como direitos essenciais da 
pessoa humana representam o conteúdo mínimo de direitos para sua existência 
e manutenção. Assim, o estudo dos direitos da personalidade utiliza 
metodologia de aplicação do direito, tendo em vista sua definição teórica e a 
possibilidade efetiva da aplicação de seus pressupostos nas questões jurídicas, 
de modo a obter soluções para os casos práticos que surgem na sociedade. 
Enfatiza-se que o estudo do Direito da personalidade, nessa dissertação,  foi 
delimitado ao âmbito do Novo Código Civil .  Compreendida a estrutura dos 
Direitos da Personalidade, o presente trabalho passa a estudar,  caso a caso, os 
tipos especificados no novo código e suas questões práticas, com a 
correspondente resposta jurídica normativa e sua interpretação 
jurisprudencial,  fazendo com que o trabalho tenha utilidade nas soluções dos 
conflitos de interesse. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

 

 

 O ano de 2003 foi marcado por uma especial transformação no mundo 

jurídico com a entrada em vigor do Novo Código Civil ,  que vem substituir a 

obra monumental de Clóvis Bevilaqua, a qual vigorou no século passado como 

expressão sempre muito fiel da ciência jurídica do povo brasileiro. 

 Uma das principais inovações do Novo Código Civil  é a inclusão em 

seu texto dos direitos da personalidade, seguindo uma fórmula antes 

apresentada pelo Código Civil  Italiano e Português, com a valorização da 

pessoa e suas conquistas.  

 Assim, o objeto de investigação da presente pesquisa é estudar os 

direitos da personalidade inseridos no Novo Código Civil ,  sua estrutura e 

tutela jurídica. 

Verifica-se que o Novo Código Civil,  a exemplo do Código Civil de 

1916, tem como ponto de partida a preocupação com a pessoa que é o sujeito 

de situações jurídicas.  

Dessa forma, o estudo dos direitos da personalidade tem por fim a 

tutela dos direitos essenciais da pessoa humana, a personalidade humana 

como bem jurídico, os sujeitos de direitos da personalidade e a sua estrutura 

especial incluídos no Novo Código Civil.  

O estudo dos direitos da personalidade tem por base a evolução da 

pessoa que com o Cristianismo, ao determinar a dessacralização  da natureza e 

da sociedade passou a ser sujeito do mundo, portador de valores e não um 

simples objeto deste mundo.1 A pessoa deixou de ser uma noção de pessoa-

membro-da-sociedade, para ser considerada uma pessoa humana. 

 Antes do Cristianismo, o valor da pessoa era social,  ou seja,  a pessoa 

humana em si era insignificante, o que interessava era a representação desta 

pessoa na sociedade como seu objeto. Poucas pessoas humanas pela sua 

posição social eram consideradas indivíduos singulares, tais como os heróis 

                                                 
1 Campos, Diogo Leite. Lições de direito da personalidade. Coimbra: Ed. Coimbra, 1995, p. 12. 
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gregos, os príncipes romanos, todos dotados de qualidades singulares que para 

poderem ser diferentes eram endeusados pela sociedade.2 

 Contudo, a partir  do Cristianismo foi aberto o caminho para o 

reconhecimento da pessoa humana através da idéia de amor fraterno e 

igualdade perante Deus.  

 A pessoa humana diferentemente dos animais pode se opor ao mundo, 

deixando de ser um mero objeto da natureza, impondo os seus próprios fins 

independentes de seus instintos, em plena liberdade, buscando o domínio 

sobre as suas funções vitais e psíquicas, podendo até alterá-las 

conscientemente, ultrapassando inclusive o condicionamento biológico. 

 Dessa forma, a pessoa humana deixa de ser uma entidade 

biológica(animal) para se tornar uma entidade ética, por ter conhecimento de 

seus fins e responsabilidades, tendo ainda o sentido da transcendência. 

 Essa dimensão permite enquadrar a pessoa humana como responsável 

pelo seu destino, por isso deve ser l ivre para construir o seu próprio destino, 

amparada pela dignidade humana, que para Max Scheler3 “é a construção da 

abertura ao mundo por via do espírito”. 

Assim, como nas palavras do Professor José de Oliveira Ascensão:4 

  

A ordem social  deve servir  à  realização do homem, e não a 
inversa.  É indispensável  para tal ,  porque o homem só se 
realiza em comunidade.  Aí reside,  portanto,  a  grande 
importância dos valores sociais ,  como complemento da 
pessoa.  

 
 
 Partindo então da idéia da pessoa diante dos direitos da personalidade, 

delimita-se o tema ao estudo da estrutura geral desses direitos,  para 

posteriormente dissertar sobre os tipos consagrados no Novo Código Civil .  

 O presente estudo orientou-se por uma metodologia de aplicação do 

direito, tendo em vista a definição teórico–científica do Direito da 

Personalidade e a possibilidade efetiva da aplicação de seus pressupostos nas 

questões jurídicas, de modo a obter soluções para os casos práticos que 

surgem na sociedade. 

                                                 
2 Campos, op.cit., p. 12. 
3 Max Scheler  Apud Ascensão, José de Oliveira. Teoria geral do direito civil. Vol. I. Coimbra: Ed. 

Coimbra, 1997, p. 41. 
4 Ascensão, idem. 
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 Todavia, deve-se enfatizar que aqui,  o estudo do Direito da 

personalidade é delimitado ao âmbito civil ,  determinando o encadeamento das 

questões práticas e as correspondentes respostas jurídicas normativas, fazendo 

com que o trabalho tenha utilidade nas soluções dos conflitos de interesses. 

 Daí que, o estudo dos direitos da personalidade e suas repercussões 

jurídicas são voltados às soluções práticas, acompanhadas de uma pesquisa 

jurisprudencial,  ainda pouco enriquecida, em face de sua recente introdução 

no Código Civil.  

 O estudo metodológico utiliza-se, ainda, do recurso do direito 

comparado, haja vista o avançado estudo do Direito da Personalidade na 

doutrina Alemã, Portuguesa, Espanhola e Italiana. 
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CAPÍTULO 2 

A PESSOA HUMANA NO ORDENAMENTO JURÍDICO CIVIL 

 

 

 

 Segundo a atual tendência jurídica, o termo pessoa natural individualiza 

em nosso ordenamento jurídico o ser humano enquanto expressão conclusiva 

do processo biológico que se inicia com a concepção e vai até o nascimento. 

 A pessoa natural,  em sua realidade e experiência, representa um valor a 

tutelar em suas inúmeras formas de expressão, em seu interesse moral e 

material e no desenvolvimento de sua personalidade. Representa, de acordo 

com um reconhecimento unânime, o fim último da norma jurídica.5 

 Do ponto de vista do direito positivo, a individualização do fundamento 

real do conceito jurídico de pessoa natural reporta-se às experiências da vida 

que constituem a base de qualquer valor da realidade humana; contudo, põe-se 

imediatamente o problema da identificação da norma ou do princípio 

normativo, no qual atua a formalização do valor da pessoa, ou seja,  a 

transformação do conceito do valor da pessoa natural na realidade da vida 

para um valor jurídico.6 

 A transposição histórica do valor real da pessoa natural para o seu valor 

jurídico, tem percorrido um caminho complexo e longo que se pode 

sinteticamente, reconstruir.  

  O termo “pessoa” foi util izado pela primeira vez em seu sentido 

técnico pelos juristas do século XVI, unido sempre ao conceito de capacidade 

jurídica.7 

 No século seguinte, a l iberdade pessoal aparece como objeto de estudo 

de Grozius, enquanto que a expressão “direito da personalidade” se pode 

atribuir a Gierke, o qual no fim do século XIX, individualizava os aspectos 

pertinentes ao indivíduo, como a vida, a honra, a l iberdade física e o nome.8 

 Na contradição de uma sociedade que lutava contra o privilégio de 

classe e,  que todavia, teorizava o privilégio do Rei,  não se visualizava espaço 

                                                 
5 Cf. Cendon, Paolo. Le persone. Diritti della personalità. Torino: Utet, 2000, p. 5. 
6 Messinetti apud Cendon, idem. 
7 Cendon, idem., p. 6. 
8 Idem. 
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para colocar a tutela da personalidade em termos completos, como valor 

absoluto. Somente mais tarde começa a prosperar a possibilidade de estruturar 

a sociedade sobre a base da reciprocidade entre indivíduo e soberano (com 

obrigações e direitos recíprocos),  a qual é concebida com a teorização da 

divisão dos poderes.9 

O reconhecimento da existência de um direito natural do homem, une-se 

à Declaração solene com a qual se proclamava na França revolucionária o 

Direito do Cidadão e a liberdade e igualdade de todos os “homens”. Com a 

Revolução Francesa, portanto, obtém-se a afirmação da existência de um 

direito inato ao homem, inserido no contexto histórico de contraposição ao 

Estado.10 

 Ainda sob o ponto de vista histórico, os conceitos de pessoa e de 

homem nem sempre tiveram correspondência. No período da escravidão, 

despia-se o homem da condição de sujeito de direito para considerá-lo coisa, 

desprovido da faculdade de ser t i tular de direitos, ocupando na relação 

jurídica a situação de objeto.11  

 Etimologicamente, a palavra pessoa deriva do latim “persona”, 

significando máscara, papel atribuído a esta máscara.  

 

O sentido primit ivo correspondia à do verbo personare,  is to é,  
fazer ressoar,  fazer retumbar,  ferir  com um som, atroar.  
Originariamente,  dava-se o nome de pessoa às mascaras 
usadas pelos atores romanos nas representações.  Tinha,  numa 
abertura que se ajustava aos lábios,  umas lâminas metálicas,  
que aumentavam a sonoridade,  e  o volume da voz.12 
 
 

Tal significado, segundo Antônio Chaves13 em seu Tratado de Direito 

Civil  caracterizava a pessoa como um personagem, localizando a palavra no 

fato da sociedade política ser semelhante a um drama, na qual cada homem 

tem sua representação. 

 No sentido jurídico, é para a pessoa que o direito foi feito, 

conceituando-se pessoa todo ser humano capaz de direitos e obrigações. O 

                                                 
9  Perlingieri apud Cendon, ibidem., p. 6.  
10 Cendon, idem. 
11 Pereira, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. I. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 

1999, p. 142. 
12 Chaves, Antônio. Tratado de direito civil. Parte geral. Tomo 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1985, p. 305. 
13 idem. 
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direito atribui à pessoa, a qualidade de sujeito de direito como conteúdo 

fundamental e finalístico da ordem jurídica, conforme a expressão de 

Hermogeniano: “omme ius causa hominum constitutum est” .14  

 Assim, o Código Civil  de 2002 atribui à pessoa a capacidade de direitos 

e deveres na ordem civil ,  tal  como fazia o Código Civil  de 1916, que utilizava 

a expressão “todo homem” para representar o ser humano.15  

 Como a pessoa é o sujeito das relações jurídicas e a personalidade a 

faculdade a ele reconhecida, pode-se dizer que toda pessoa é dotada de 

personalidade.16 

 Contudo, não é somente à pessoa individualmente a quem o 

ordenamento jurídico atribui personalidade, mas também aos entes morais,  

sejam os que se constituem de agrupamento de indivíduos que se associam 

para a realização de uma atividade econômica ou social (sociedade ou 

associações),  sejam, os que se formam mediante a destinação de um 

patrimônio com um fim determinado(fundações).17  

 Por sua vez, o nosso estudo irá concentrar-se na pessoa natural,  o ser 

humano, deixando de lado a pessoa jurídica, em razão dos direitos da 

personalidade serem inerentes à pessoa humana, como atributo que a ela está 

indissoluvelmente ligado.18 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Ascensão, op. cit. p.38; Pereira, op. cit. p. 142; Pueche, José Henrique Bustos. Manual sobre bienes 

y derechos de la personalidad. Madrid: Dykinson, 1997, p. 17.  
15 Art. 1º CC/02 – “Toda pessoa é capaz de deveres e direitos na ordem civil”; “Pessoa  natural é o 

homem considerado como sujeito de direitos e obrigações” apud Bevilaqua, Clóvis. Teoria geral do direito civil. 
ed. 2. São Paulo: Livraria Francisco Alves, 1929, p. 83. 

16 Pereira, op. cit., p.142.  
17 Idem.  
18 Idem. p. 144. 
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CAPÍTULO 3 

 O CONCEITO DE DIREITO DA PERSONALIDADE 

 

 

 

 A Constituição da República Federativa do Brasil  tem como um dos 

seus princípios fundamentais a dignidade da pessoa humana, a qual revela o 

mais primário de todos os direitos,  na garantia e proteção da própria pessoa 

como um último recurso, quando a garantia de todos os outros direitos 

fundamentais se revele excepcionalmente ineficaz, proclamando a pessoa 

como fim e fundamento do direito. 19 

 Os direitos e garantias fundamentais instituídos no art .  5º da 

Constituição Federal têm como fonte ética, a dignidade da pessoa humana 

como forma de proteção e desenvolvimento da pessoa. 

 Em face do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, 

pode-se dizer que a pessoa é o bem supremo da ordem jurídica, o seu 

fundamento e seu fim. Sendo possível concluir que o Estado existe em função 

das pessoas e não o contrário, a pessoa é o sujeito do direito e nunca o seu 

objeto.20 

 Não há valor que supere o valor da pessoa humana.21 É nesse sentimento 

de valor que se fundamenta o direito da personalidade como projeção da 

personalidade humana. 

 Com os direitos da personalidade, quer-se fazer referência a um 

conjunto de bens que são tão próprios do indivíduo, que chegam a se 

confundir com ele mesmo e constituem as manifestações da personalidade do 

próprio sujeito.22 

 Esclarece Francesco Messineo23 que a pessoa não pode ser ao mesmo 

tempo sujeito e objeto do direito, onde no direito da personalidade o seu 

objeto não é a pessoa, mas um atributo seu; atributo este que é objeto, não 
                                                 

19 Miranda, Jorge. Manual de direito constitucional. Direitos fundamentais. Tomo IV. Coimbra: Ed. 
Coimbra, 1993, p. 166. 

20 Ascensão, op. cit., p. 64. 
21 Santos, Fernando Ferreira. Princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Fortaleza: 

Celso Bastos, 1999, p. 93. 
22 Motes, Carlos Maluquer de. Derecho de la persona y negocio juridico. Barcelona: Bosch, 1993, p. 

29. 
23 Messineo, Francesco. Manuale di diritto civile e commerciale. Vol. 2. Parte 1. Milano: Dott. A. 

Giuffrè, 1950, p. 04. 
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enquanto conexo com a pessoa, mas enquanto matéria de fato da tutela 

jurídica contra abuso ou usurpação por parte de outro sujeito.  

 Messineo24 apresenta os direitos da Personalidade como limites 

impostos contra o poder público e contra os particulares, atribuindo à pessoa 

um espaço próprio para o seu desenvolvimento, que não pode ser invadido, 

recebendo uma proteção específica do direito. Os direitos da personalidade 

designam direitos privados fundamentais,  os quais devem ser respeitados 

como o conteúdo mínimo para a existência da pessoa humana, impondo 

limites à atuação do Estado e dos demais particulares, contudo, tal 

conceituação não é suficiente para determinar especificamente quais direitos 

são ou não da personalidade, sem que exista uma tipificação, vez que a 

posição de Messineo é a de que os direitos da personalidade só se operam por 

força de lei.  

 Por outro lado, defendendo uma posição naturalista,  Carlos Alberto 

Bittar25 entende que os direitos da personalidade constituem direitos inatos, 

cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano 

do direito positivo, dotando-o de proteção própria contra o arbítrio do poder 

público ou contra as incursões de particulares. 

 Ora, a posição naturalista defende a idéia de que existem e merecem 

respeito, direitos da personalidade mesmo não tipificados pelo ordenamento 

jurídico, valendo-se do princípio geral da proteção da dignidade da pessoa 

humana.  26  

 Os Direitos da personalidade vêm tradicionalmente definidos como 

direitos essenciais do ser humano, os quais funcionam como o conteúdo 

mínimo necessário e imprescindível da personalidade humana.27 A 

justificativa teórica para atribuir o caráter de direitos inatos aos direitos da 

personalidade, volta-se à circunstância de se tratarem de direitos essenciais,  

naturais à pessoa humana que remetem a sua existência ao mesmo momento e 

ao mesmo fato da existência da própria pessoa. 
                                                 

24 Messineo, op.cit., p.04. 
25 Bittar, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. ed. 4. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 

2000, p. 07. 
26 Segundo Pontes de Miranda, os direitos da personalidade “são todos os direitos necessários à 

realização da personalidade, à sua inserção nas relações jurídicas”. Pontes de Miranda. Tratado de direito 
privado. Tomo 7. Campinas: Bookseller, 2000, p. 39. 

27 Para Antônio Chaves, os direitos da personalidade constituem o mínimo necessário do conteúdo da 
própria personalidade, definindo-os como aqueles direitos que, diferentemente dos patrimoniais, têm por objeto 
os modos de serem físicos ou morais da pessoa. Cf. Chaves, 1982, op. cit., p. 39. 
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 A teoria do direito inato é conseqüência da reação contra o 

extrapolamento de poderes do Estado que acompanhou a Revolução Francesa 

em sua fase principal.  Naquele período, pretendia-se reconhecer um direito 

pré-existente ao Estado, reconhecido e não criado por ele.  

 Assim, pode-se definir os direitos da personalidade como categoria 

especial de direitos subjetivos que, fundados na dignidade da pessoa humana 

garantem  o gozo e o respeito ao seu próprio ser,  em todas as suas 

manifestações espirituais ou físicas.28 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Pueche, op. cit., p. 43. 
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CAPÍTULO 4 

CARACTERÍSTICAS DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

 

 O Novo Código Civil29 define algumas das características dos direitos 

da personalidade quando destaca o seu aspecto intransmissível e 

irrenunciável,  como elementos resultantes da infungibilidade própria da 

pessoa, que não permite que eles sejam adquiridos por outras pessoas, em face 

da ligação íntima do direito com a personalidade. 30 

 O caráter intransmissível dos direitos da personalidade determina que 

ele não pode ser objeto de cessão e até mesmo de sucessão, por ser um direito 

que expressa a personalidade da própria pessoa do seu titular,  e que impede a 

sua aquisição por um terceiro por via da transmissão. 

 Nesse sentido, são irrenunciáveis,  pois,  a pessoa não pode abdicar de 

seus direitos da personalidade, mesmo que não os exercite por longo tempo, 

uma vez que ele é inseparável da personalidade humana. Contudo, apesar do 

direito da personalidade não ser renunciável,  o seu exercício pode ser 

restringido em alguns casos, sem que haja a perda do direito, e restabelecido 

a qualquer tempo.     

 Segundo Carlos Alberto Bittar:31 

 
Com efeito,  esses direi tos são dotados de caracteres 
especiais ,  para uma proteção eficaz da pessoa humana,  em 
função de possuírem, como objeto,  os bens mais elevados 
do homem. Por isso é que o ordenamento jurídico não pode 
consentir  que deles se despoje o t i tular ,  emprestando-lhes 
caráter  essencial .  Daí,  são,  de início,  direi tos 
intransmissíveis e indispensáveis,  restr ingindo-se à pessoa 
do t i tular  e manifestando-se desde o nascimento.  
 
 

 Os direitos da personalidade são pessoais em face de seu caráter não 

patrimonial,  o que não impede que eles fundamentem ações de 

responsabilidade civil .32E não menos interessante é a experiência da relação 

                                                 
29 Código Civil/02, art. 11: “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. 
30 Pontes de Miranda, op.cit., p. 31.   
31 Bittar, op. cit., p. 11. 
32 Ascensão, op.cit., p.83. 
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com o direito patrimonial,  em face do nexo instrumental existente entre os 

bens inerentes à pessoa e os bens patrimoniais.  Ao contrário do que perdurou 

por bastante tempo em nossa ordem jurídica, os bens da personalidade 

possuem uma correlação imediata com o interesse econômico, onde diante da 

evolução social e correspondente disposição constitucional e civil ,  há um 

reflexo patrimonial nos direitos da personalidade. É certo que, o remédio 

contra lesões aos direitos da personalidade, são de fato as aplicações de 

medidas próprias que visem a cessação da ofensa e a reintegração especifica 

do bem violado, acrescido do ressarcimento patrimonial.  Por sua vez, o valor 

da indenização vai depender da hipótese em concreto, como resposta ao fato 

que constitui a lesão, contudo, como já apresentava Adriano de Cupis33 há 

uma indiscutível tendência em se atribuir uma maior preocupação pela 

possibilidade de enriquecimento do que pelo bem físico ou moral da pessoa.

 Os direitos da personalidade são absolutos em face do seu caráter erga 

omnes ,  em que a sua atuação se faz em toda e qualquer direção, sem a 

necessidade de uma relação jurídica direta para se respeitar este direito. 

Indiretamente há uma obrigação negativa, em que todas as pessoas devem 

respeitar a personalidade do titular do direito. 

 Para Pontes de Miranda,34 apesar do direito da personalidade ter o 

caráter l imitador do poder do Estado, nem mesmo com ofensas advindas da 

autoridade pública haveria uma relativação do direito. 
 
Nenhum dos direi tos da personalidade é relat ivo;  o fato de 
serem dirigidos ao Estado,  se a ofensa provém de 
autoridade pública,  de modo nenhum os relat iviza:  apenas,  
aí ,  se põe ao vivo  que a evolução polí t ica e jurídica já 
alcançou muni-los de pretensões e ações que mantivessem o 
Estado,  que também é pessoa,  dentro dos l imites que o 
direi to das gentes,  a  Consti tuição e as leis  lhe traçaram. 
Direi tos a sujei tos passivos totais ,  como são os direi tos à 
personalidade,  o Estado apenas é um dos sujei tos que se 
compreendem na total idade de sujei tos.35 
 
 

 Por sua vez, apesar do caráter absoluto dos direitos da personalidade, 

eles não são ilimitados, sendo susceptíveis de limitações impostas pelo 

                                                 
33 Cupis, Adriano de. I diritti della personalità. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1959, p. 6. 
34 Pontes de Miranda, op.cit., p. 30. 
35 Idem. 
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próprio direito objetivo e em razão da necessidade de conjugação com outras 

situações protegidas.36 

 Em face de seu caráter essencial,  a maior parte dos direitos da 

personalidade são direitos inatos, como direitos originários que nascem com a 

própria pessoa, sendo também imprescritíveis,  onde a omissão no seu 

exercício não provoca a extinção do direito. 

 

 

 4.1 Limites negociais 

 

 

 Alguns direitos da personalidade podem ser,  em certas situações, 

restringíveis através de negócios jurídicos. Esses limites negociais são 

relativos às convenções estabelecidas pelas partes,  além dos limites legais,  

pois,  apesar de seu caráter essencial,  não implica dizer que eles são 

totalmente excluídos das atividades negociais.37 

 Assim, alguém que abre mão voluntariamente de seu direito à 

intimidade ou à privacidade em programa de televisão, não está ferindo 

principio inerente à dignidade da pessoa humana. No direito civil  português, 

há disposição expressa possibilitando a limitação voluntária ao exercício do 

direito da personalidade, desde que não seja contrária aos princípios de ordem 

pública. Pode-se então verificar que a exposição voluntária da privacidade de 

uma determinada pessoa não fere princípio de ordem pública. 
 
Ou seja,  o acto lesivo dos direi tos da personalidade é l ici to 
quando o lesado tenha consentido na lesão,  desde que o 
respectivo consentimento não seja contrário a um proibição 
legal  ou aos bons costumes.  O consentimento do lesado é 
aqui  um acto jurídico unilateral ,  meramente integrat ivo da 
exclusão da i l ici tude,  ou seja,  não consti tut ivo,  na medida 
em que não cria qualquer direi to para o agente lesado.38 
 

 O Novo Código Civil39 preferiu redação mais complicada, determinando 

que somente nos casos previstos em lei poderá haver limitação voluntária do 

                                                 
36 Ascensão, op.cit., p. 83. 
37 Ascensão,idem, p. 85. 
38 Souza, Rabindranath V. A. Capelo de. O direito geral da personalidade. Coimbra: ed. Coimbra, 

1995, p. 411. 
39 Art. 11. CC “Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária”. 
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exercício dos direitos da personalidade, onde é bastante difícil  normatizar 

quais atos podem sofrer ou não limitação voluntária no seu exercício. 

Contudo, deve-se levar em consideração se na restrição do exercício de certos 

direitos da personalidade, há violação ao principio geral da preservação da 

dignidade humana e o respeito ético da pessoa humana como atributo de uma 

cláusula geral.   

 Sendo assim, mesmo havendo limitação voluntária ao exercício do 

direito da personalidade, não haverá a perda desse direito pelo seu titular,  

sendo sempre revogável a autorização concedida no negócio jurídico. Mas, 

apesar de lícita a revogação da autorização, o ti tular do direito ficará 

obrigado a indenizar as legítimas expectativas criadas na outra parte.  É um 

exemplo típico de responsabilidade civil  por ato lícito.40 

 Dessa forma, a disponibilidade do exercício de certos bens da 

personalidade, tais como o direito à imagem, tem como fundamento principal 

a autorização expressa do titular,  prevendo os modos de divulgação e 

exercício do direito.41 Nesse sentido, permite-se ao ti tular do direito, a 

correspondente remuneração pelo direito exercido. 

 Contudo, mesmo havendo autorização do titular para o exercício do 

direito da personalidade, tal  autorização é sempre revogável,  ficando, porém, 

o ti tular do direito obrigado a indenizar o dano causado às legitimas 

expectativas da outra parte.42 

 

 

 4.2- Limites intrínsecos e extrínsecos 

 

 

 Os direitos da personalidade apesar de serem considerados absolutos 

sofrem limitações em seu exercício. É certo que a unidade normativa do 

direito da personalidade, integra-se em nosso ordenamento jurídico com 

                                                 
40 Ascensão, op.cit., p.85. 
41 Bittar, op.cit., p. 45. 
42 “A que vem então o dever de indemnizar? A revogação é acto lícito ou ilícito? Supomos que é 

lícito. Mas a tutela da personalidade leva a que sejam causados danos a quem nenhuma responsabilidade teve. 
Nesse conflito, a lei intervém, impondo como contrapartida ao titular o dever de indemnizar esse danos. É um 
caso de responsabilidade civil por actos lícitos”. Ascensão, op.cit., p. 86. 
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outros direitos e poderes de conteúdo jurídico diverso, com suas próprias 

valorações.43 

 Esses limites podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Será intrínseco, 

quando demarcado pela própria lei que estabelece o seu conteúdo, como uma 

pré-delimitação do domínio de aplicação do respectivo direito. Será 

extrínseco, quando resultar da conjugação com outras situações protegidas,44 

tendo em vista que os interesses protegidos pelo direito da personalidade 

podem conflitar com outros direitos e poderes protegidos na ordem jurídica. 

 A imposição de limites aos direitos da personalidade, diante do 

complexo normativo do sistema jurídico, em face da dinâmica do próprio 

direito, demonstra que o seu exercício deve corresponder aos interesses e fins 

sociais.  

 Assim, o caráter absoluto dos direitos da personalidade não pode 

significar uma liberdade arbitrária atribuída ao seu titular,  devendo, pois,  

sofrer l imitações do direito na própria lei  que o instituiu e diante da dinâmica 

do direito em face da conjugação com outras situações protegidas; deve sofrer 

l imitações valoradas, objetivamente segundo os interesses e fins sociais da 

ordem jurídica45.  
 
É que,  correspondendo também os direi tos de personalidade 
a interesses ou f ins jurídicos,  não só o seu t i tular  no 
respectivo exercício não poderá,  como vimos,  exceder 
manifestamente os l imites impostos pelo f im social  ou 
econômico desses direi tos,  como também o próprio valor 
relat ivo de um concreto modo de exercício de um direi to de 
personalidade subjectivado confl i tual  depende,  em certa 
medida,  das conseqüências objectivas dele decorrentes,  da 
natureza e da intensidade dos interesses ou f ins 
efectivamente prosseguidos pelo respectivo t i tular  e do 
posicionamento de tais  conseqüências objectivas e 
interesses ou f ins subjectivos na hierarquia dos interesses 
ou f ins juridicamente tutelados por tal  direi to.  46  
 
 

 Na Constituição Federal,  em seu art .  5º,  pode-se encontrar l imitações 

intrínsecas aos direitos da personalidade, tais como: 
                                                 

43 Souza, op.cit., p. 515. 
44 Ascensão, op.cit., p.84. 
45 O Código Civil Português em seu artigo 335 dispõe de norma específica para a solução dos 

conflitos diante do exercício de direitos. Art. 335 do Código Civil Português:“1- Havendo colisão de direitos 
iguais ou da mesma espécie, devem os titulares ceder na medida do necessário para que todos produzam o seu 
efeito, sem maior detrimento para qualquer das partes. 2- Se os direitos forem desiguais ou de espécie diferente, 
prevalece o que deva considerar-se superior”. 

46 Souza, op.cit., p. 535. 
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- “VIII -  ninguém será privado de direitos por motivo de crença 

religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as 

invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e 

recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei;  

-  XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 

podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 

caso de flagrante delito ou desastre,  ou para prestar socorro, 

ou, durante o dia, por determinação judicial;  

-  XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das 

comunicações telegráficas, de dados e das comunicações 

telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial,  nas 

hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de 

investigação criminal ou instrução processual penal;  

-  XLVII - não haverá penas: a) de morte, salvo em caso de 

guerra declarada, nos termos do artigo 84, XIX; 

- LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 

o devido processo legal”. 

 Assim, mesmo o direito à vida, considerado o mais valioso de todos, 

sofre limitações na própria lei,  quando a Constituição Federal determina que 

não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada. 

Os direitos da personalidade podem conflitar ainda, com outros direitos 

protegidos pela ordem jurídica, devendo o Juiz determinar qual direito deve 

prevalecer,  sem excluir totalmente o direito que deva ser considerado inferior.  

Seguem alguns exemplos práticos: 

  

“QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PELA AUTORIDADE 
ADMINISTRATIVA – COLISÃO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS – INTIMIDADE E SIGILO DE DADOS 
VERSUS ORDEM TRIBUTÁRIA HÍGIDA – ART. 5º ,  X E XII 
– PROPORCIONALIDADE – 1.  O sigilo bancário,  como 
dimensão dos direi tos à privacidade (art .  5º ,  X, CF) e ao 
sigi lo de dados (art .  5º ,  XII ,  CF),  é  direi to fundamental  sob 
reserva legal ,  podendo ser  quebrado no caso previsto no art .  
5º ,  XII ,  in f ine,  ou quando colidir  com outro direi to albergado 
na Carta Maior.  Neste últ imo caso,  a  solução do impasse,  
mediante a formulação de um juízo de concordância prát ica,  
há de ser  estabelecida através da devida ponderação dos bens 
e valores,  in concreto,  de modo a que se identif ique uma 
' relação específica de prevalência '  entre eles.  2.  No caso em 
tela,  é  possível  verif icar-se a colisão entre os direi tos à 
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int imidade e ao sigi lo de dados,  de um lado,  e o interesse 
público à arrecadação tr ibutária eficiente (ordem tr ibutária 
hígida),  de outro,  a  ser  resolvido,  como prega a doutrina e a 
jurisprudência,  pelo princípio da proporcionalidade.  3.  Com 
base em posicionamentos do STF, o ponto mais relevante que 
se pode extrair  desse debate,  é  a imprescindibil idade de que o 
órgão que real ize o juízo de concordância entre os princípios 
fundamentais  – a f im de aplicá-los na devida proporção,  
consoante as peculiaridades do caso concreto,  dando-lhes 
eficácia máxima sem suprimir o núcleo essencial  de cada um 
– revista-se de imparcial idade,  examinando o confl i to como 
mediador neutro,  estando alheio aos interesses em jogo.  Por 
outro lado,  ainda que se aceite a possibil idade de requisição 
extrajudicial  de informações e documentos sigi losos,  o direi to 
à privacidade,  deve prevalecer enquanto não houver,  em jogo,  
um outro interesse público,  de índole consti tucional ,  que não 
a mera arrecadação tr ibutária,  o que,  segundo se dessume dos 
autos,  não há.  4.  Precedentes desta 2ª  Turma e da 1ª  Seção 
desta Corte no sentido da irretroatividade da Lei  nº  
10.174/2001,  de maneira que,  com base nela não se autoriza a 
quebra do sigilo bancário referentemente a anoscalendários 
anteriores.  (TRF 4ª R.  – AP-MS 2002.70.02.006740-8 – PR – 
2ª  T.  – Rel.  Des.  Fed.  Dirceu de Almeida Soares – DJU 
19.11.2003 – p.  786)”47 

   
“LEI DE REGISTROS PÚBLICOS – REGISTRO DE 
ASSENTO DE NASCIMENTO – NOME EXTENSO – 
RECUSA DO OFICIAL – PROCEDÊNCIA – CONFLITO DE 
DIREITOS – PREDOMINÂNCIA DO DIREITO DA CRIANÇA 
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
PROPORCIONALIDADE – Ao direi to de l ivre escolha do 
nome de seus f i lhos por parte dos pais  contrapõe-se outro:  O 
direi to de personalidade dos f i lhos,  no qual  se encontra 
inserido,  de forma primordial ,  o direi to ao nome, e não só a 
qualquer nome, mas a um bom nome, que seja capaz de bem 
identif icá-lo perante a sociedade durante toda a sua vida e 
mesmo após a sua morte.  Nesse confl i to de interesses,  merece 
prevalecer o da criança,  em atenção aos princípios da 
razoabil idade e da proporcionalidade,  de forma a se impedir  o 
registro de nome que possa expô-la ao r idículo ou causar-lhe 
constrangimentos,  pois é a própria Consti tuição da República 
que inst i tui  como um de seus princípios fundamentais  a 
dignidade da pessoa humana.  (TJRO – AC 03.001749-1 – 
C.Cív.  – Rel.  Des.  Roosevelt  Queiroz Costa – J .  
19.08.2003)”48 

 

 

 

 

 
                                                 

47 Apud Juris Síntese Millennium. nº 44. São Paulo: Síntese publicações, bimestral, nov-dez/2003. 
CD-ROM. 

48 Idem. 
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CAPÍTULO 5 

NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

  

 

 

 A determinação dos direitos da personalidade decorre da sua própria 

função, consistente na satisfação das necessidades próprias das pessoas, que 

estão a elas ligadas num nexo muito estreito, que poderia dizer orgânico e 

identificam-se com os mais elevados, entre todos os bens susceptíveis de 

senhorio jurídico. Assim, os bens da vida, da integridade física, da liberdade, 

apresentam-se de imediato como bens máximos, sem os quais os demais 

perdem todo o valor.49 

 A natureza jurídica dos direitos da personalidade foi bastante discutida, 

argumentando vários autores que não poderia existir  o direito da pessoa sobre 

si  mesmo, pois,  estaria se justificando o suicídio.50 

 O objeto dos direitos da personalidade não é, portanto, exterior ao 

sujeito, diferentemente dos demais bens. Porém, esta não exterioridade não 

significa dizer que a pessoa e os bens da personalidade são idênticos, pois o 

modo de ser da pessoa  não é a mesma coisa da pessoa ,  do contrário, 

entenderíamos que a pessoa seria ao mesmo tempo sujeito e objeto de si  

própria,  representando um ius in se ipsum .51 

 Adriano de Cupis,  em sua obra I Diritto della Personalità é da opinião 

de que a inadmissibilidade da teoria ius in se ipsum  é um defeito de 

construção jurídica e não uma apriorística impossibilidade lógica. Vez que é 

difícil  compreender como alguém possa ter como próprios animais que tenha 

adquirido, como direito da propriedade, e não possa ter direitos sobre a sua 

mão, os seus pés e sua cabeça. 52 

 A objeção aos direitos da personalidade destaca que seria impossível 

distinguir o sujeito do objeto, vez que a mesma pessoa seria tanto o seu 

sujeito, quanto o seu objeto.53 Nesse sentido, a pessoa não poderia ser t i tular 

                                                 
49 Cupis, op.cit., p. 29. 
50 Bittar, op.cit., p.04. 
51 “direito sobre a própria pessoa”. 
52 Eltzbacher apud Cupis, op.cit., p. 30. 
53 Pueche, op.cit., p.42. 
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de direitos sobre suas qualidades ou partes do corpo, por integrarem um único 

ser indivisível.  

É certo que a pessoa é uma realidade física e moral inseparável,  onde 
suas qualidades essenciais integram um único ser indivisível,  contudo: 

 
 
A vida,  a  integridade f ísica,  a  honra ou a int imidade são 
partes ou qualidades da pessoa que podem ser 
intelectualmente objeto de consideração separada e 
independente,  como manifestações diferentes da 
personalidade.54 
 
Se a inadmissibil idade lógica não pode ser  aduzida contra o 
ius in se ipsum ,  tampouco a mesma pode ser  aduzida contra os 
direi tos da personalidade entendidos como direi tos que tem 
por objeto os modos de ser  f ís icos e morais  da pessoa.  A vida,  
a  integridade f ísica,  a  l iberdade,  e assim por diante 
consti tuem aquilo que nós somos.  Portanto,  não se vê por qual  
motivo o legislador deveria l imitar-se a proteger a categoria 
do ter ,  excluindo da própria esfera de consideração a 
categoria do ser .55 
 
  

  A oposição à existência dos direitos da personalidade foi 

sustentada por Carnelutti  que, assinalava que o simples modo de ser de uma 

pessoa não poderia ser considerado bem jurídico, enquanto que Aurélio 

Candiam, nesse mesmo sentido, afirmava a necessidade de relações externas 

da pessoa com seus direitos,  para justificar a impossibilidade da existência de 

bens interiores à pessoa. 56  

 Defendendo a existência dos direitos da personalidade, Pontes de 

Miranda ensina que: 
 
O direi to à personalidade como tal  é  direi to inato,  no sentido 
de direi to que nasce com o indivíduo; é aquele poder in se 
ipsum ,  a  que juristas do f im do século XV e do século XVI 
aludiam, sem ser,  propriamente,  o direi to sobre o corpo,  in 
corpus suum potestas .  Não se diga que o objeto é o próprio 
sujei to;  nem se pode dizer que,  nele,  o eu se dir ige ao próprio 
eu.57 
 
 

 Verifica-se que a maioria dos autores que contestam os direitos da 

personalidade utiliza-se de elementos idênticos aos dos direitos patrimoniais,  

onde a necessidade de relação jurídica externa com o bem demonstra 
                                                 

54 Pueche, op.cit., p. 42. 
55 Cupis, op.cit., p. 30. 
56Cupis, idem; Pontes de Miranda, op.cit., p. 38; Bittar, op.cit., p.05. 
57 Pontes de Miranda, op. cit., p. 38. 
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característica própria do direito da propriedade, o que não acontece com os 

direitos da personalidade.  58 

 Assim, a dificuldade em separar a pessoa de suas qualidades essenciais 

não pode ser óbice a aceitação dos direitos da personalidade, diante da 

necessidade de individualização e proteção desses direitos, impedindo que 

terceiros interfiram na esfera da personalidade humana, garantindo a pessoa o 

exercício de todas as suas qualidades essenciais.  

 Conclui Adriano de Cupis que: 
 
A exigência de um poder,  de uma defesa subjet iva aos bens da 
personalidade decorre do fato de que a sua interioridade não 
implica automaticamente na sua plena permanência ou 
conservação.  Na verdade,  a vida,  a  integridade f ísica ou a 
moral  podem apesar da sua interioridade em relação ao sujei to 
escapar ao mesmo, sofrendo diminuição por ação de terceiros,  
sendo,  portanto,  necessário um poder jurídico voltado 
justamente para garantir  a  plena conservação de tais  bens.  
Uma óbvia exigência de defesa postula que os bens interiores 
sejam objeto de direi to.  59 

  

 

5.1 Subjetividade dos bens da personalidade 

 

 

 A ident i f icação dos dire i tos  da personal idade como direi tos  

subjet ivos  não aparecia  de fa to ,  pacíf ica  na doutr ina.  

 Perlingeri60 assinala que a personalidade não pode ser exaurida na 

categoria de direito subjetivo, pois, compreende que a subjetividade do 

direito está ligada à presença própria de um valor,  o qual não é encontrado 

nos direitos da personalidade, que detém a mera disponibilidade de um 

interesse. Diz o mesmo que, quando se qualifica a situação subjetiva da 

personalidade como direito subjetivo, não se apresentam em relação à 

personalidade  as categorias dogmáticas do poder, interesse legítimo e dever,  

elaboradas para classificar situações subjetivas, frustrando-se o problema dos 

                                                 
58 “São direitos ínsitos na pessoa, em função de sua própria estruturação física, mental e moral. Daí, 

são dotados de certas particularidades, que lhes conferem posição singular no cenário dos direitos privados”. 
Bittar, op.cit., p. 05. 

59Cupis, op.cit., p. 34. 
60 Perlingeri apud Cendon, op.cit., p. 33. 
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direitos da personalidade, pois,  tais categorias não se apresentam em relação 

à personalidade. 

 A razão de fundo para a oposição a uma identificação dos direitos da 

personalidade, como direito subjetivo, está montada no esquema em que foi 

construído o direito subjetivo, que permanece protegida pelos elementos da 

propriedade, e na lógica do seu instituto patrimonial é moldada à concepção 

da estrutura dos direitos individuais.61 

 No Brasil ,  o próprio Teixeira de Freitas62 declarou explicitamente que 

“se no sentido mais filosófico os direitos da personalidade forem 

considerados de propriedade, seguir-se-á fazê-los entrar na órbita da 

legislação civil”.  

 Contudo, no direito da personalidade o bem jurídico a tutelar aparece 

na verdade disfarçado de maneira diversa da qual acontece no direito da 

propriedade. No direito da personalidade o bem que o sujeito pretende 

defender ou adquirir não se acha fora do ser,  ou situado na realidade do 

mundo estranho à natureza da pessoa. O direito da personalidade, pelo 

contrário, é inerente à própria pessoa, a sua individualidade física, a sua 

experiência de vida moral e social.63 

 Em outras palavras, se por tantos aspectos a teoria jurídica sobre a 

existência de direitos subjetivos da personalidade, acusa incerteza e 

ambigüidade e uma linha conceitual não definida, isto é devido em princípio, 

a uma consideração substancial dos interesses confluentes nos valores 

jurídicos da pessoa sobre o modelo de uma garantia jurídica inserida na lógica 

da propriedade. A validade teórica de uma tendência similar faz com que o 

modelo propriedade atravesse o conceito de direito subjetivo e determina que 

o esquema fundamental e unificante de todas as possíveis manifestações de 

direito privado, seja legada a razão metodológica e histórica, que reduz toda 

categoria privatística à categoria do ter .64 

 Com os direitos da personalidade, uma nova categoria se modela, 

através da evidência do ser  e não do ter65,  que impõe a conclusão que estes 

                                                 
61 Cendon, idem. 
62 Teixeira de Freitas, Augusto. Consolidação das leis civis. Anotada por Martinho Garcez. 5ª  ed. Rio 

de Janeiro: Jacintho Ribeiro dos Santos Editor, 1915, p. LXXVII. 
63 Cendon, op.cit., p. 33 
64 idem, p. 34. 
65 Ter no sentido patrimonial. 
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direitos tutelam, tudo que lhe é peculiar,  caracterizando-o como direito 

subjetivo. 

As dificuldades em reconhecer a natureza de direi tos 
subjet ivos aos direi tos da personalidade decorrem ainda,  da 
própria sede legislat iva,  à  qual  concorre para integrar a 
f is ionomia geral  dos direi tos da personalidade,  mas também 
induz grave dif iculdade de ordem teórica em relação à 
existência,  à  enumeração dos direi tos subjet ivos da 
personalidade.66 
 
 

 O Novo Código Civil concedeu aos direitos da personalidade uma 

parcial disciplina legislativa, tanto para os elementos que constituem sua 

estrutura, quanto em relação à enumeração dos direitos a que se refere. É 

certo que os direitos da personalidade são mais numerosos do que aqueles em 

que o legislador do direito privado preocupou-se em disciplinar,  sendo a 

indeterminação de sua extensão uma das causas que contribuíram para 

desacreditar a categoria por muitos estudiosos.  

 Enquanto a intervenção do legislador de direito privado foi tão sóbria,  

numerosas são as normas penais que atingem crimes dirigidos contra bens 

aptos a serem representados, como objeto de direito da personalidade. É 

suficiente lembrar as normas que irrogam penas para o homicídio, a lesão 

corporal,  os crimes contra a honra, entre outros mais.  

Nesse sentido, Adriano de Cupis indaga: 
 
Se o fato do direi to penal  tutelar ,  determinados bens,  
possibil i taria o surgimento através dessas normas penais de 
um direi to subjet ivo sobre o bem jurídico tutelado? 
 
Caso a resposta seja afirmativa,  a  categoria dos direi tos da 
personalidade assumiria a característ ica de decorrer  em parte 
de normas de direi to privado e em parte de normas que 
geralmente são classif icadas como de direi to público.  67 
 
 

 Contudo, a possível tutela penal de interesses privados não confere à 

pessoa a existência de direitos subjetivos privados correspondentes ao direito 

penal,  vez que a pessoa não tem o poder de promover a aplicação da sanção 

penal,  que é detida pelo Estado. 

                                                 
66 Cupis, op.cit., p. 63. 
67 idem,  p. 64 
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 O interesse privado relativo à vida, à integridade física, à honra, entre 

outros, pode considerar-se tutelado, pelo menos de reflexo pelas normas 

penais,  mas não se justifica a partir  daí a criação de um direito subjetivo à 

vida, à integridade, à honra, decorrentes das normas penais.68 

 Citando Ferrara, Adriano de Cupis expõe que “no direito subjetivo, a 

alavanca que movimenta o mecanismo de proteção é colocado nas mãos do 

titular:  que pode puxá-la quando quiser,  no seu interesse”.69 

 Da mesma forma, os conceitos expostos bem jurídico  e direito subjetivo  

são duas entidades distintas e não se pode deixar de reagir à teoria,  pela qual 

o direito subjetivo seria pura e simplesmente a posição daquele a favor do 

qual a norma jurídica prescreve alguma coisa e portanto assegura um bem, vez 

que a posição em que se concretiza a ti tularidade de um direito subjetivo não 

pode ser reduzida à simples expectativa do bem jurídico.70 

 Por outro lado, caso os bens da personalidade sejam ofendidos, nasce 

para a pessoa um direito à indenização, que é efetivado somente por iniciativa 

do próprio sujeito lesado.71  
 
Sem dúvida,  no tocante aos bens pessoais em si  e  por si  
mesmos considerados,  o dinheiro é um substi tut ivo não 
perfei to,  cuja equivalência parece discutível .  Todavia,  e  
certamente,  o mesmo desempenha uma determinada função 
compensatória.  E portanto,  considerada a si tuação no seu 
conjunto,  o sujei to pode,  com a indenização obter:  1)  um 
valor em dinheiro compensativo do bem pessoal ,  em si  e  por 
si  considerado,  que foi  ofendido;  2)  um valor em dinheiro,  
equivalente,  mesmo que indiretamente,  ao próprio bem, 
considerado produtivo de outros bens – patr imoniais .72 
 
  

 Pode-se assim concluir que não há nenhuma incompatibilidade lógica 

para a existência e positivação dos direitos da personalidade, como direitos 

subjetivos, visto que a pessoa tem o poder de desenvolver livremente a sua 

vida, util izando-se das garantias jurídicas conferidas pelos direitos da 

                                                 
68 Idem, p. 67. 
69 “Nel diritto soggetivo, la leva di movimento del mecanismo di  protezione è posta in mano al 

titolare: egli può  tirarla quando vuole, nel suo interesse”. Ferrara apud Cupis, ibidem. p. 68. 
70 Ibidem. 
71 “A tutela indenizatória, a qual depende do interesse do sujeito prejudicado, visa assegurar o 

equivalente do bem que lhe fora garantido pela norma jurídica. É certo que, entre os bens da personalidade e o 
valor atribuído como indenização existe uma equivalência de caráter somente indireto, vez que os bens da 
personalidade não possuem um valor econômico direto, mas são dotados indiretamente de utilidade econômica 
que permitem ao seu titular a aquisição de patrimônio”.idem, p. 69. 

72 idem. 
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personalidade, para assegurar o exercício dos elementos que compõem os 

valores essenciais da pessoa humana. Decorrendo, tais direitos, da defesa dos 

interesses privados inerentes à proteção da dignidade da pessoa humana.73 

 

 

 5.2 Crítica à teoria pluralista  

 

 

 Doutrinariamente, sustentam alguns autores74 a existência de um único e 

geral direito da personalidade, entendendo que a pessoa humana é um valor 

unitário e indivisível.75 

 Os defensores da teoria monista não contestam a existência dos direitos 

da personalidade, negam simplesmente, que a personalidade possa representar 

vários direitos, tendo como objeto outros tantos bens interiores à pessoa. 76 

 A crítica à teoria pluralista se desenvolveu diante das características 

dos bens jurídicos, que incorporavam o elemento individualidade, o qual não 

é encontrado em alguns direitos da personalidade, diante da dificuldade de 

separa o direito da pessoa, e assim não poderia ser considerado isoladamente. 
 
A referida teoria se apóia nas idéias de Carnelutt i ,  que havia 
sustentado que não podem ser considerados bens,  as posições 
que o homem ocupa em relação ao próprio corpo,  que é o 
objeto do seu direi to.  Tais relações entre o homem e seu 
corpo seriam definidas como interesses.  Assim, os direi tos à 
imagem, à privacidade,  à  honra seriam o poder de gozo,  
amplamente entendido,  do próprio corpo.77 
 
 

 A teoria monista nega a possibilidade de se individualizar os direitos da 

personalidade, fundamenta que seria ilógico que a pessoa receba proteção 

limitada quanto a alguns aspectos previamente regulados pelo ordenamento 

                                                 
73 “Se o direito subjetivo consiste num poder ideal de vontade reconhecido pela ordem jurídica ao 

respectivo titular, torna-se perfeitamente concebível que tal direito possa versar sobre a própria pessoa do mesmo 
titular, uma vez que o próprio poder material da vontade humana não se estende apenas ao mundo exterior, mas 
abrange a própria pessoa do homem que é o sujeito dessa vontade”. Andrade, Domingues  A. Manuel. Teoria 
Geral da Relação Jurídica. Vol. I. Coimbra: Almedina, 1974, p. 193. 

74 Giampiccolo, Ferri, Nuzzo, Dogliotti, Rescigno, Zeno Zencovich, apud Cendon, op.cit. p. 28. 
75 Scalisi, Antonino. Il valore della persona nel sistema e i nuovi diritti della personalità. Milano: 

Dott. A. Giuffrè, 1990, p. 76. 
76 Cupis, op.cit., p.  34. 
77 Idem, p. 35. 
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jurídico e não proteja todos os aspectos da personalidade que possam ser 

socialmente revelados.78 

 Nesse sentido, o homem passaria a representar uma dupla entidade 

objetiva e subjetiva, onde o corpo do homem representaria tanto o sujeito do 

direito quanto a coisa que constitui o objeto do direito.79 

 Assim, o homem seria sujeito de um único direito sobre sim mesmo, 

quer dizer sobre o próprio corpo: a integridade física, a honra etc. ,  não seriam 

outra coisa do que relações de util idade entre ele e o seu corpo, e não 

poderiam considerar-se objetos distintos de tantos outros seus direitos da 

personalidade.80  
 
Essa elaborada construção teórica consti tui  um 
aperfeiçoamento da velha concepção ‘ ius in se ipsum’ ,  
especialmente quanto à afirmação que o homem, enquanto 
objeto de direi to,  deve ser  considerado como coisa,  e  não 
como pessoa pelo que se deve rechaçar o conceito de direi to 
sobre a própria pessoa.  Contudo,  essa teoria não é suficiente 
para determinar convincentemente à reunião dos diferentes 
direi tos da personalidade num único direi to sobre si  mesmo. 
Neste sentido,  Carnelutt i  pretende interl igar ao elemento 
corpóreo,  também uti l idades da pessoa de ordem moral ,  tal  
como a honra.  O assim chamado direi to à honra tutela. . . ,  
dentro de determinados l imites,  o homem do juízo 
desfavorável  alheio ou,  mais precisamente,  da pronúncia 
deste juízo.  Este juízo desfavorável  alei ja as possibil idades 
de ação de quem é julgado e portanto,  primeiramente,  lhe 
causa dor.  Em últ ima análise,  com a proibição penal  da 
injúria e da difamação a ordem jurídica protege o homem 
deste alei jamento e com isso garante o gozo do seu corpo,  
is to é,  daquele organismo psicofísico que lhe serve para 
desenvolver as suas potencial idades .81 
 
 

 Evidentemente que a objetiva realidade correspondente ao indivíduo 

não se esgota no seu elemento corpóreo, abrangendo, ao contrário, também 

um elemento espiritual que, embora ligado ao primeiro, não se confunde com 

o mesmo. Caso fosse admitida a teoria do direito do homem sobre si mesmo, 

não poderia ser reduzida ao direito sobre o próprio corpo, vez que si mesmo, 

em verdade, é mais que o próprio corpo. 
 

                                                 
78 Giampiccolo apud Cendon, op.cit., p. 25. 
79 Cupis, op.cit., p. 35. 
80 Idem; “illimitata non è la categoria dei diritti della personalità: indefinito e vario è il contenuto 

dell’único diritto della personalità” Giampiccolo apud Cendon, op.cit., p. 26. 
81 Cupis, op.cit., p. 36.  
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Esta realidade,  ao mesmo tempo, corpórea e material  adquire 
real  valor jurídico pelas ut i l idades a ela correspondentes:  
ut i l idades em que se refletem o diferente caráter  corpóreo e 
espiri tual  da mesma realidade humana.  Encontra-se,  portanto,  
na presença de uti l idades correspondentes ao ser  não somente 
f ísico do homem, mas,  ut i l idades que vão além da defesa do 
corpo humano, e cujo prejuízo pode cair  fora da esfera 
corpórea do homem.82 
 
 

 Por isso que, não é possível concordar com a redução do direito à 

honra, o direito sobre o próprio corpo, com a consideração da defesa da 

própria honra como defesa do gozo do próprio corpo, vez que não é possível 

reconduzir ao corpo do homem todos os valores e as util idades inerentes ao 

mesmo homem. 

 Conclui-se que, a personalidade humana como expressão espiritual e 

física da pessoa representa uma categoria especial de direitos subjetivos, que 

se manifesta através das qualidades essenciais da pessoa, as quais devem ser 

objeto de um correspondente e determinado direito da personalidade.83 

 Assim, os direitos da personalidade constituem bens construídos por 

determinados atributos ou qualidades físicas ou morais do homem, 

individualizados pelo ordenamento jurídico e que apresentam caráter 

dogmático.84  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Cupis, op.cit., p. 37. 
83 Idem. 
84 Bittar, op.cit., p. 04. 
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CAPÍTULO 6 

ANTECEDENTES NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

  

 

 

 Todo o direito, que tenha por fim dar um conteúdo à personalidade, 

pode-se dizer direito da personalidade; tal  expressão jurídica é reservada 

àqueles direitos subjetivos que se relacionam com a personalidade em 

especial,  como um conteúdo mínimo necessário e imprescindível da própria 

personalidade. 85  

 São direitos que, de fato, assumem o próprio objeto de algum atributo 

essencial da pessoa, onde se opera como um destaque entre o “status”  da 

pessoa e aquele poder atribuído sobre o objeto, nascendo o direito subjetivo.86 

 O art.  12 do Código Civil  Brasileiro de 2002 protege a pessoa contra a 

ameaça ou lesão a direito da personalidade, podendo reclamar perdas e danos, 

sem prejuízo de outras sanções previstas em lei e a concessão de medidas que 

visem evitar a consumação da ameaça ou cessem os efeitos da lesão sofrida. 

 Contudo, no Código Civil  de 1916, no título relativo as pessoas naturais 

não havia qualquer previsão dos direitos da personalidade, e até mesmo várias 

obras civilistas não tratavam deste direito. 

 Pode-se dizer que os direitos da personalidade somente surgiram no 

ordenamento jurídico brasileiro a partir  do Novo Código Civil? 

 Não. O direito da personalidade possui antecedentes na obra Teixeira de 

Freitas e na obra de Clóvis Bevilaqua que demonstram que eles tinham 

conhecimento dessa categoria de direito, antes da elaboração do Código Civil  

de 1916.  

Na Consolidação das Leis Civis,  Teixeira de Freitas87  já compreendia a 

existência dos direitos da personalidade, contudo, não aceitava que tais 

direitos fossem regulados pelo Código Civil ,  entendendo que os mesmos se 

harmonizavam com as exigências de bem social e não se explicavam pelas 

                                                 
85 Cupis, op.cit., p. 13. 
86 Messineo, op.cit., p. 3. 
87 Teixeira de Freitas, op.cit., p. LXXVII; “O maior jurista brasileiro do século dezenove, Teixeira de 

Freitas, repeliu a idéia de direitos da personalidade, justamente porque não poderiam ser traduzidos em valores 
pecuniários. O espírito da época não podia admitir que o direito pudesse ter por objeto valores ou bens não 
patrimoniais, e que a tutela da pessoa, em si, fosse bastante”. Apud Lôbo, Paulo Luiz Netto. Danos morais e 
direitos da personalidade. Revista Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro. n. 6. Patmas. p. 79-97, jun. 2001. 
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regras do direito da propriedade, devendo ser regulado pelas leis 

administrativas.  

 

Sem dúvida,  os direi tos de personalidade,  quais  são todos os 
que resultam do desenvolvimento de nossa l iberdade,  e  que 
tem hoje tantas denominações,  carecem de explicações ou 
restr ições,  como carece o direi to de propriedade,  restr ições que 
os harmonizam com as exigências do bem social ;  mas,  se as 
explicações da propriedade pertencem em regra à Legislação 
Civil ,  as outras entram na esfera das Leis Administrat ivas,  e  
part icularmente das Leis de Polícia.  
  
Que razão para confundi-las? E como confundi-las,  se a 
respeito da propriedade o poder público desce à arena da 
individualidade,  como pessoa colet iva;  quando,  al iás,  a  
respeito dos outros direi tos procede at ivamente,  independente 
da intervenção do poder judicial? Se se deseja o 
reconhecimento legal  dos direi tos individuais de 
personalidade,  tão invioláveis como o de propriedade,  é  o que 
se tem feito,  e  se deve fazer,  por meio de simples enunciações 
nas Consti tuições Polí t icas.  

 

 

 Teixeira de Freitas88 entendia que os direitos da personalidade não 

possuíam um valor pecuniário, assim, as lesões aos direitos da personalidade 

somente poderiam ser preenchidas com a aplicação de uma pena. Diante da 

idéia de que a propriedade jurídica se fundamentava na compreensão da 

propriedade como um complexo de direitos reais e pessoais,  que tem valor 

pecuniário, os direitos da personalidade como direitos inerentes à 

individualidade física e moral do homem não expressava um valor venal,  

somente uma utilidade que não tem preço. 

 Assim, Teixeira de Freitas,  apesar de reconhecer a existência dos 

direitos da personalidade, entendia que seu tratamento deveria ser de direito 

político, inserido na Constituição Federal.  

Por sua vez, em sua Obra Teoria Geral do Direito Civil ,  Clóvis 

Bevilaqua89 faz uma classificação dos direitos tomando por base o objeto, bem 

ou interesse sob proteção da ordem jurídica, em que classifica o direito da 

pessoa, entre outros,  como categoria de direito sob o modo de ser da pessoa, 

atribuindo na ordem civil  a denominação de jus personarum.  

 Tais direitos da pessoa, jus personarum,  dividiam-se em: 
                                                 

88 Teixeira de Freitas, op.cit., p. LXXVI 
89 Bevilaqua, op.cit., p. 68. 
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-Direito à vida. 

-Direito à liberdade. 

-Direito de ser respeitado na sua honra e dignidade. 

-Direito autoral(feição pessoal) 

 Apesar de Clóvis Bevilaqua ter conhecimento dos direitos da 

personalidade, ele não estudou em sua obra esta categoria,  a qual também não 

é descrita no Código Civil de 1916, o que pode ser justificado por razões 

pragmáticas, pelo fato dessa matéria já se encontrar regulada na Constituição, 

evitando-se sua duplicação. 

 Há época, a Constituição Brasileira de 1891 continha secção epigrafada 

como Declaração de direitos,90 onde se assegurava a brasileiros e estrangeiros 

residentes no país direitos de cidadão, como limitação do poder do Estado. 

 Nesse mesmo sentido, a tutela de alguns importantes direitos da 

personalidade era realizada pelo direito penal,  com proteção ao direito à vida, 

à integridade física, à honra e à liberdade de locomoção. 

 É evidente que na Constituição Brasileira de 1891 a intenção era de 

resguardar o cidadão perante o Estado, impondo limitações políticas ao 

exercício do próprio poder do Estado, não querendo com isto, evidentemente, 

regular as exigências da personalidade humana, pois,  alguns parágrafos 

protegem direitos essenciais da pessoa, enquanto outros regulam direitos que 

nada têm a ver com a personalidade humana. 

 Assim, apesar de alguns direitos da personalidade estarem regulados na 

Constituição Brasileira de 1891, os direitos ali  assegurados eram de caráter 

político, sem a sensibilidade necessária à pessoa em si.  

 Com isso, o Código Civil  não regulava os direitos da personalidade 

porque não queria duplicar a Constituição e a Constituição não regulava os 

direitos civis,  pois suas preocupações estavam vinculadas à relação entre o 

Estado e o Cidadão. 

Dessa forma, o tratamento dispensado aos direitos da personalidade até 

a publicação do Código Civil  de 2002, vinha inserido na Constituição Federal,  

apesar desse direito ser uma matéria suficientemente específica para dar 

origem a um novo ramo. Na Constituição de 1988, a maior parte dos preceitos 

                                                 
90 Art. 72 C.F./1891 – “A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes:” 
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relativos aos direitos da personalidade é tratada como direitos e garantias 

fundamentais.  

 O esquema introduzido no Código Civil  de 2002 repete a formula 

adotada no Código Civil Português e no Italiano, definindo suas 

características gerais e regulando alguns aspectos especiais,  que 

independentemente da regulamentação dos direitos da personalidade no 

Código Civil ,  os seus principais direitos ainda são mantidos na Constituição 

Federal.  

 A regulamentação adotada no Novo Código Civil  estabelece um regime 

comum aplicável aos direitos da personalidade e à previsão de alguns direitos 

da personalidade em espécie, regulando aspectos sobre o corpo, o direito ao 

nome ou o direito à imagem, não suficientemente versados na Constituição 

Federal.  
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CAPÍTULO 7 

DISTINÇÃO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE E 

DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

 

 

Apesar da maioria dos preceitos relativos ao direito da personalidade 

serem tratados como direitos e garantias fundamentais,  há entre eles 

distinções, pois,  os direitos da personalidade exprimem aspectos que não 

podem deixar de ser conhecidos sem afetar a própria personalidade humana, 

enquanto que os direitos fundamentais demarcam em particular a situação do 

cidadão perante o Estado, com a preocupação básica da estruturação 

constitucional.   

 Os princípios do Direito Civil  são em regra princípios constitucionais,  

pois,  por serem comuns, podem ou não ter assento na Constituição. Por isso é 

que se diz,  que muitos dos direitos fundamentais são direitos de 

personalidade, mas nem todos os direitos fundamentais são direitos de 

personalidade. 

J.J.  Gomes Canotilho, nesse sentido, comenta que:   
 
As expressões ‘direi tos do homem’ e ‘direi tos 
fundamentais’  são freqüentemente uti l izadas como 
sinônimas.  Segundo a sua origem e significado poderíamos 
dist ingui-las da seguinte maneira:  direi tos do homem são 
direi tos válidos para todos os povos e em todos os 
tempos(dimensão jusnaturalista-universalista);  direi tos 
fundamentais  são direi tos do homem, jurídico-
inst i tucionalmente garantidos e l imitados espacio-
temporalmente.  Os direi tos do homem arrancariam da 
própria natureza humana e daí  o seu caráter  inviolável ,  
intemporal  e  universal;  os direi tos fundamentais  seriam os 
direi tos objectivamente vigentes numa ordem jurídica 
concreta.91 
 
 

 Os direitos de personalidade, como primeiro conceito afim dos direitos 

fundamentais,  são posições jurídicas do homem que ele tem pelo simples fato 

de nascer e viver; são aspectos imediatos da exigência de integração do 

homem, e ainda condições essenciais ao ser e dever ser.  Revelam o conteúdo 

                                                 
91 Canotilho, J.J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: ed. Coimbra, 1998, 

p.  359. 
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necessário da personalidade, são direitos de exigir de outrem o respeito da 

própria personalidade e têm por objeto os bens da personalidade física, moral 

e jurídica. 

Em síntese, apesar de largas zonas de coincidência, a projeção da 

perspectiva dos direitos de personalidade e dos direitos fundamentais são 

distintas,  vez que: 
 
Direi tos fundamentais  pressupõem relações de poder,  os 
direi tos  de personalidade relações de igualdade.  Os 
direi tos fundamentais  têm uma incidência publicíst ica 
imediata,  quando ocorram efeitos nas relações entre os 
part iculares;  os direi tos de personalidade uma incidência 
privatíst ica,  ainda quando sobreposta ou subposta a dos 
direi tos fundamentais .  Os direi tos fundamentais  pertencem 
ao domínio do Direi to Consti tucional ,  os direi tos de 
personalidade ao do Direi to Civil . 92 
 
 

 Paulo Luiz Netto Lôbo enfatizando a figura do direito civil  

constitucional,  aborda a pluridisciplinaridade do direito da personalidade, 

onde na esfera constitucional são espécies do gênero direitos fundamentais,  e 

na perspectiva civil  constituem direitos inatos à pessoa, que prevalecem sobre 

todos os demais direitos subjetivos privados.93 

 Carlos Rogel Videl,94 esclarece que as diferenças entre os direitos da 

personalidade  e os direitos fundamentais são diversas, pois,  o primeiro 

encontra-se demarcado em um âmbito estritamente privado de relações entre 

os particulares, enquanto que o segundo se afirma no âmbito do Direito 

Público, a favor do cidadão e diante dos poderes do Estado. Daí acrescentar 

que, o âmbito dos direitos da personalidade são pessoais,  enquanto que os 

direitos fundamentais têm um âmbito político e sócio-econômico. 95 

 

 

 

 

 

 

                                                 
92 Miranda, op.cit., p. 55. 
93 Lôbo, op.cit., 2001. 
94 Videl, Carlos Rogel. Derecho de la persona. Barcelona: Cálamo, 2002, p. 127. 
95 No mesmo sentido, Pueche, op.cit., p. 43. 
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 CAPÍTULO 8 

A CATEGORIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

 

 O tratamento dispensado pelo Novo Código Civil  ao direito da 

personalidade demonstra que não estão compreendidas as figuras mais 

significativas, como os direitos à vida, ao desenvolvimento da personalidade 

e à liberdade. Verifica-se que os direitos que estavam disciplinados na 

Constituição Federal não são retomados, dando-se relevo no Novo Código 

Civil  às figuras que não se destacam perante uma carta política, como o 

direito ao nome e o direito à imagem. 

 Como é possível então demarcar e estabelecer quais sejam os direitos 

da personalidade? 

 Tendo a noção de que a pessoa é o fundamento e fim do direito, pode-se 

destacar que não são todos e quaisquer direitos que disciplinam aspectos 

pessoais que podem ser tratados como direitos da personalidade. 

 O ponto fundamental de destaque para a compreensão dos direitos da 

personalidade é a proteção da dignidade da pessoa humana. 

 A Constituição Federal Brasileira dispõe como fundamento da 

República em seu art .  1º,  a dignidade da pessoa humana, tal qual a 

Constituição Alemã que estabelece, também, em seu art .  1º que “o direito à 

dignidade humana é inviolável”.96 

 A esse respeito, José de Oliveira Ascensão escreve que: 
 
A dignidade da pessoa humana implica que a cada homem 
sejam atr ibuídos direi tos,  por ela just if icados e impostos,  
que assegurem esta dignidade na vida social .  Esses direi tos 
devem representar  um mínimo, que crie o espaço no qual  
cada homem poderá desenvolver a sua personalidade.  Mas 
devem representar  também um máximo, pela intensidade da 
tutela que recebem.97 
 
  

 Não é possível compreender a pessoa simplesmente como um sujeito de 

uma relação jurídica, a sua dimensão é muito mais ontológica do que uma 

                                                 
96 Constituição Alemã, art. 1º. “Die würde des Menschen ist unantastbar” 
97 Ascensão, op.cit., p.64. 
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mera criação do ordenamento jurídico.98 Assim, essencialmente o que destaca 

a categoria dos direitos da personalidade é a sua fundamentação no respeito e 

na proteção da dignidade da pessoa humana, como elemento essencial à 

própria existência da pessoa, diante de sua evolução histórica.99 

 Nesse sentido, os direitos da personalidade distinguem-se dos direitos 

pessoais,  pois a base dos direitos da personalidade é o fundamento ético da 

dignidade da pessoa humana, enquanto que os direitos pessoais são 

desprovidos deste fundamento, e acabam por significar um direito não 

patrimonial,  em relação aos direitos susceptíveis de avaliação em dinheiro, 

com um campo muito mais vasto de incidência do que os dos direitos da 

personalidade. 

 Assim, o direito da personalidade está sempre diante da necessidade de 

uma valoração ética fundada na dignidade da pessoa humana, como exprime 

José de Oliveira Ascensão: 
 
Os cri térios poderão ser  vários.  Mas o essencial  é  o próprio 
fundamento ét ico que está na base do sistema. Só pode ser  
considerado direi to da personalidade o que manifeste essa 
exigência da personalidade humana.  Quaisquer outras 
posições favoráveis do indivíduo que não promanem desta 
mesma fonte não podem ser acolhidas no núcleo dos 
direi tos da personalidade.100 
 
 

 Verifica-se desta forma, que  o direito à imagem pode representar ou 

não um direito da personalidade, tal  como ocorre, a t í tulo de exemplo, com o 

direito de alguém não ver a sua imagem publicada em um jornal em 

contraposição à propaganda de fotos produzidas de jogadores de futebol,  os 

dois tipos representam a divulgação da imagem de uma pessoa, contudo, para 

se ter a noção de que ouve lesão a direito da personalidade é necessário 

verificar cada caso em sua essência, a fim de verificar a existência  do 

fundamento ético da dignidade da pessoa humana. 

                                                 
98 Ascensão, idem; Lôbo, op.cit., 2001. 
99 “O termo dignidade, do latim, dignitas, atis, designa tudo aquilo que merece respeito, consideração, 

mérito ou estima. Apesar de a língua portuguesa permitir o uso tanto do substantivo dignidade como do adjetivo 
digno para falar das coisas(quando dizemos, por exemplo, que uma moradia é digna), a dignidade é acima de 
tudo uma categoria moral que se relaciona com a própria representação que fazemos da condição humana, ou 
seja, ela é a qualidade ou valor particular que atribuímos aos seres humanos em função da posição que eles 
ocupam na escala dos seres”. apud Rabenhorst, Eduardo Ramalho. Dignidade Humana e Moralidade 
Democrática. Brasília: Brasília Jurídica, 2001, p. 14. 

100 Ascensão, op.cit., p. 71. 
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 No primeiro exemplo, a divulgação da imagem não autorizada de uma 

pessoa em um jornal,  pode representar violação ao direito da personalidade, 

caso exponha a reputação ou o decoro desta pessoa, violando o fundamento 

ético da dignidade da pessoa humana. Contudo, a divulgação da imagem pode 

ser fruto, tão somente, da notoriedade da pessoa no desempenho de função 

pública, com declarações honrosas, não havendo assim, violação à dignidade 

da pessoa humana. 

 No segundo exemplo, a divulgação de fotos de jogadores de futebol,  

pode violar um compromisso publicitário, não havendo lesão ao direito da 

personalidade, mas sim violação do direito econômico da pessoa na 

exploração de sua imagem. 

 Desta forma, necessita-se valorizar o caso em concreto para verificar se 

houve violação do fundamento ético da dignidade da pessoa humana, a fim de 

concluir se estamos diante de direitos da personalidade. 
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CAPÍTULO 9 

 PROTEÇÃO DAS SITUAÇÕES ATÍPICAS 

 

 

  

 Diante da definição de que o direito da personalidade é o direito 

essencial da pessoa humana  como  um conjunto de bens que tão são próprios 

do indivíduo, que chegam a se confundir com ele mesmo e constituem as 

manifestações da personalidade do próprio sujeito, deve-se constatar que eles 

são absolutos. 

 O sentido de absoluto atribuído aos direitos da personalidade importa 

na concepção de que são direitos oponíveis erga omnes ,  visando a proteção da 

dignidade da pessoa humana em seu convívio social,  independente de uma 

relação direta entre as partes.  O direito absoluto é típico, pois,  tendo efeito 

erga omnes  a sua tipicidade possibili ta a vinculação de todos no respeito e 

observância daquele direito. Contudo, argumenta-se que com a 

impossibilidade de previsão de todos os direitos da personalidade, teríamos a 

ausência de proteção das situações atípicas.101 

 Com o desenvolvimento social,  as disposições legais não esgotam todo 

o conteúdo da tutela da personalidade humana, surgindo aspectos que não 

encontram proteção nas normas legais existentes.  Poderia dizer que diante da 

concepção típica dos direitos da personalidade, outras figuras somente 

poderiam ser acolhidas após a alteração da lei.  102 
  
Essa questão tem a ver com a natureza aberta ou fechada da 
t ipicidade dos direi tos da personalidade.  A doutrina 
tradicional ,  quando chega a admití- los,  prefere contê-los 
nos t ipos legais previstos;  nada além deles.  Essa orientação 
restr i t iva ainda decorre da concepção patrimonialista 
hegemônica das relações civis ,  preocupada com o 
crescimento de pretensões de tutela à pessoa,  sem 
fundamento econômico.103 

 

 Porém, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana impede 

que a interpretação do direito exclua da tutela jurídica os casos atípicos. 

                                                 
101 Lôbo, op.cit., 2001. 
102 Ascensão, op.cit., p.76. 
103 Lôbo, op.cit., 2001. 
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 Surge então duas teorias que visam a proteção dos casos atípicos. A que 

defende o direito geral da personalidade e a que reconhece o regime de 

números abertos aos direitos da personalidade. 

 A teoria do direito geral da personalidade foi desenvolvida inicialmente 

na Alemanha, em face de situação legislativa adversa, em que o Código Civil  

somente admitia como geradora de responsabilidade as lesões dos bens da 

personalidade, enumerando tipicamente tais bens como a vida, o corpo, a 

saúde e a liberdade. 

 Perante a falta de previsão de alguns direitos da personalidade, a 

jurisprudência alemã fundamentou a proteção jurídica da pessoa na previsão 

constitucional da dignidade humana, autorizando a intervenção em todos os 

casos que houvesse a violação desse direito constitucional.104 

 Contudo, a teoria do direito geral da personalidade é bastante discutida 

na doutrina, pois,  segundo José de Oliveira Ascensão, tal direito é uma figura 

germânica que não se dirige aos outros países, nomeadamente a Itália e a 

Espanha, apesar de aceita pela Faculdade de Direito de Coimbra.105 

 Rabindranath Capelo de Souza, da Faculdade de Direito de Coimbra, em 

sua dissertação de doutoramento defendeu a tese da existência do Direito 

Geral da Personalidade no Direito Português. 

 
O vigente Código Civil  português incorpora no art .  70º  uma 
cláusula de tutela geral  da personalidade humana,  pela qual  
‘a lei  protege os indivíduos contra qualquer ofensa i l íci ta  
ou ameaça de ofensa a sua personalidade f ísica ou moral’ ,  
tutela civil  esta que se consubstancia,  quer no direi to de 
exigir  do infractor responsabil idade civil  nos termos dos 
arts .  483.º  e  segs.  do Código Civil  quer ainda no direi to de 
‘requerer as providências adequadas às circunstâncias do 
caso,  com o fim de evitar  a consumação da ameaça ou 
atenuar os efei tos da ofensa já cometida’ ,  através de meios 
processuais previstos nos arts .  1474.º  e  seg.   do Código de 
Processo Civil . 106 
 
 

 Rabindranath Capelo de Souza defende que o direito geral da 

personalidade é dotado de um quadro jurídico preciso, provido de 

operacionalidade prática, com inventariação e projeção do seu objeto, com 

determinação dos seus sujeitos ativos e passivos nas relações jurídicas, com 

                                                 
104 Lôbo, op.cit., 2001. 
105 Ascensão, op.cit., p.78. 
106 Souza. op.cit. p. 104. 



 

 

45

 

rigoroso delineamento e caracterização dos poderes e deveres jurídicos desses 

sujeitos, com garantias eficazes, com delimitação criteriosa e articulação 

eficaz do direito geral da personalidade, com os direitos especiais da 

personalidade e com os direitos próximos ou afins.107 

 Por sua vez, José de Oliveira Ascensão combate o direito geral da 

personalidade, pois com ele o homem apareceria como objeto de si  mesmo, 

demonstrando-se uma impossibilidade lógica, uma vez que a pessoa não pode 

ser sujeito e objeto dela mesma. Por outro lado, o direito geral da 

personalidade é considerado um direito de desmesurada extensão, 

possibilitando que terceiros sejam surpreendidos pelas conseqüências que 

deles possam resultar em um caso concreto, não favorecem a tipificação de 

modalidades de intervenção, que poderia causar uma insegurança jurídica, 

com a passagem direta do direito geral à aplicação prática.108 

 O problema dos direitos da personalidade atípicos, pode ser resolvido 

satisfatoriamente pela adoção do regime de “numerus apertus” de direitos 

especiais da personalidade, tendo como ponto de partida a cláusula geral.  

 Ou seja,  a partir  da cláusula geral é possível delimitar novos direitos da 

personalidade, fundamentando o novo tipo nas manifestações da dignidade da 

pessoa humana. 

 Contudo, não se quer atribuir à cláusula geral o sentido de direito 

pertencente à natureza humana como instrumento de reação ao poder estatal,  

tal  como advertia Adriano de Cupis, onde o direito inato não tem como 

conseqüência o controle dos poderes do Estado, tal  atribuição é da declaração 

dos direitos do homem e do cidadão.109  

 O fundamento dos direitos especiais da personalidade está na cláusula 

geral,  como emanação do princípio da tutela da dignidade da pessoa humana, 

com a imposição de que todas as manifestações desta dignidade sejam 

juridicamente tuteladas. 

 Assim, o reconhecimento do regime aberto dos direitos da 

personalidade, fundamenta-se no princípio da dignidade da pessoa humana, 

onde todos devem respeitar tal  princípio, objetivando sua caracterização como 

direito absoluto. 

                                                 
107 Idem, p. 624. 
108 Ascensão, op.cit., p.79. 
109 Lôbo, 2001, op.cit.,; Cupis, op.cit., p. 14. 
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Além dos tipos previstos na Constituição Federal e no Código Civil ,  são 

direitos da personalidade o que verdadeiramente for emanação da 

personalidade humana. 

 

Tal  derivação permite igualmente chegar a todos os 
domínios em que a tutela da personalidade impuser.  Mas 
tem uma vantagem preciosa,  em termos de segurança 
jurídica.  A revelação dos direi tos,  caso a caso,  ou melhor,  
t ipo a t ipo,  permite a formação de categorias socialmente 
reconhecíveis.  Isto corta o efei to surpresa e permite uma 
meditação generalizadora,  l iberta de influências emotivas 
do caso concreto.110 

 

 Entre as duas teorias expostas,  o regime de números abertos é a que 

melhor expõe a tutela jurídica dos direitos da personalidade, pois,  permite a 

individualização do direito e o seu reconhecimento na sociedade, adotando o 

caráter enunciativo e não taxativo das situações previstas,  enquanto que o 

direito geral da personalidade impõe a generalização das situações protegidas, 

com o indivíduo tendo que se defender não do caso típico, mas sim do direito 

geral,  o que pode provocar insegurança jurídica, pela falta de percepção 

social das situações que merecem respeito. 

 O regime de números abertos não deixa de reconhecer a cláusula geral,  

pois,  dela irão derivar todos os novos tipos que não foram previstos na 

legislação, possibilitando uma futura tipificação e individualização das 

situações merecedoras de tutela jurídica. 

 Do mesmo modo, o Novo Código Civil estabeleceu em seu art.  12, 

cláusula geral de proteção contra ameaça ou lesão ao direito da personalidade, 

que deriva do principio constitucional disposto no art.  1º,  III,  da dignidade da 

pessoa humana, devendo dessa forma receber proteção do direito não só os 

direitos tipificados no Novo Código Civil  e na Constituição Federal,  mas 

todos os direitos que representem a proteção da personalidade humana.  

Assim, o Novo Código Civil  permite a adoção do regime de números 

abertos, teoria a qual demonstra ser a melhor solução para a tutela jurídica 

dos casos atípicos e que satisfaz a individualização das situações protegidas e 

ainda não reconhecidas pela legislação em vigor. 

  

                                                 
110  Ascensão, op.cit., p.80. 
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CAPÍTULO 10 

 TUTELA JURÍDICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

  

 

 

O Código Civil de 2002 prevê em seu art .  12 a possibilidade do sujeito 

lesado exigir que cesse a ameaça ou lesão ao direito da personalidade, bem 

como reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em 

lei.  

 Assim, os direitos da personalidade, como bens jurídicos a serem 

tutelados, reclamam uma proteção jurídica como garantia da própria 

existência da pessoa em seu desenvolvimento social.  Diante desse fato, a 

ordem jurídica apresenta diversas modalidades de garantias dos direitos da 

personalidade, tais como a tutela privada, a tutela indenizatória e a tutela 

preventiva e atenuante.111  

 

  

10.1- Tutela privada 

 

 

 Excepcionalmente, permite-se a util ização da tutela privada, enquanto 

uso da autoridade e força do sujeito ativo contra o ofensor a direito da 

personalidade. Evidentemente, que o uso da tutela privada se faz de forma 

restrita,  pois,  cabe ao Estado o dever de zelar pela paz social e justiça. 

Contudo, tratando-se de direitos da personalidade, é possível diante da 

impossibilidade de se recorrer ao Estado e a necessidade de defesa de 

                                                 
111 Souza, op.cit., p. 452; “Não havendo instrumental específicio, ou não se interessando por seu 

acionamento, pode o lesado ingressar em juízo, deduzindo, no plano civil, as ações cabíveis, em razão das 
respectivas circunstâncias fáticas. Assim é que pode, preliminarmente, valer-se das ações cautelares(CPC. Arts. 
796 e segs.), obtendo, em nível liminar, a imediata cessação das práticas atentatórias. Nesse passo, assume relevo 
especial a ação de busca e apreensão (CPC, arts. 839 e segs.), que, retirando de circulação o material lesivo, põe 
fim à ação ilícita e permite a pronta detecção dos prejuízos havidos, reclamáveis, em seguida, por meio de ação 
de reparação (ou de ressarcimento) de danos. São cabíveis, ainda, as notificações, protestos, interpelações e 
outras compatíveis (CPC, arts. 867 e segs.). Como ações principais, comportam esses direitos as de: declaração, 
para afirmação, ou a negação de relação jurídica (CPC, art. 4º); cominação de pena pela transgressão de preceito 
(com obrigação de praticar, ou deixar de praticar certa ação) (CPC, arts. 632 e segs., e 644 e segs.), sendo a de 
reparação de danos a de maior alcance (Código Civil, art. 159 “atual art. 186”), permitindo a satisfação de 
prejuízos materiais e morais havidos. São possíveis também as ações possessórias (CPC, arts. 920 e segs.), como 
o interdito proibitório para defesa contra agressões ao aspecto patrimonial dos direitos autorais (CPC, art. 932)”. 
Bittar, op.cit., p. 49. 
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interesses jurídicos particulares,  que existam situações de urgência 

permitindo o exercício da tutela privada.112 

 Dentre as modalidades típicas de tutelas privadas inseridas em nosso 

Novo Código Civil encontramos a figura da legítima defesa e do estado de 

necessidade, que também funcionam como causa de exclusão de il icitude de 

ofensas a certos bens da personalidade, em face da necessidade de tutelar 

outros bens da personalidade ou até mesmo, outros direitos pessoais ou 

patrimoniais.  

 A legitima defesa constitui uma forma de tutela privada dos direitos da 

personalidade, quando o direito reconhece situações em que a pessoa lesada 

pode repelir,  pela força, por suas próprias mãos, a ameaça ou a agressão a 

direito da personalidade. 

 A lei civil  não define legitima defesa, tomando por empréstimo o 

conceito oriundo do direito penal,  que autoriza que a pessoa ofendida adote 

medida defensiva com o objetivo de repelir o seu agressor,  em face da 

agressão injusta dirigida contra a própria pessoa ou de seus familiares.113  

 O Código Penal114 dispõe sobre os requisitos da legítima defesa, que são 

os seguintes:  

1) agressão injusta;  

2) atual ou iminente;  

3) uso moderado dos meios; e  

4) proteção do direito próprio ou de outrem.115 

                                                 
112Souza, op.cit., p. 453. 
113 Pereira, op.cit., p. 295. 
114 Art .  25.  Código Penal .  “Entende-se  em legí t ima defesa  quem,  usando 

moderadamente  dos  meios  necessár ios ,  repele  injusta  agressão,  a tual  ou iminente ,  a  d ire i to  
seu ou de outrem”.  (Redação dada ao ar t igo pela  Lei  nº  7 .209,  de  11.07.1984)  

115 DIREITO E PROCESSO PENAL – HOMICÍDIO – LEGÍTIMA DEFESA 
PRÓPRIA E DE TERCEIRO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – Confi rma-se  a  absolvição 
sumária ,  na  forma do ar t .  411 do CPP,  quando toda a  prova produzida evidencia ,  es t reme 
de dúvida,  que o  acusado disparou contra  a  ví t ima em legí t ima defesa  própr ia  e  da  esposa,  
nos  termos do ar t .  25 do CP,  revidando imediatamente  a  in justa  agressão a tual  e  fazendo-o 
moderadamente  e  com o uso de  meio  necessár io ,  pois  o  ofendido,  também armado de 
revólver ,  a t i rou pr imeiro ,  chegando inclus ive  a  fer i r  a  mulher  do réu.  (TJPR – RecExOff  
0113667-2 –  (13729)  –  Curi t iba  –  2ª  C.Crim.  –  Rel .  Des .  Gi l  Trot ta  Tel les  –  DJPR 
04.02.2002)JCPP.411 JCP.25)  

–  LEGÍTIMA DEFESA – CRIME DE DANO – Acusado que,  agredido por  
pol ic ia is  e  colocado no in ter ior  de  via tura ,  desfere  chutes  na  mesma,  causando-lhe  dano.  
Caracter ização.  Caracter iza  legí t ima defesa ,  amparada pelo  ar t .  23,  I I I ,  c /c  ar t .  25,  ambos 
do CP,  a  conduta  de  acusado que,  agredido por  pol ic ia is  e  colocado no in ter ior  de  via tura ,  
desfere  chutes  na  mesma,  causando-lhe  dano,  uma vez que,  d iante  da  in jus ta  agressão que 
sofr ia  em seu dire i to  de  locomoção,  agiu  com impulso emocional ,  sem a  in tenção de causar  
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 Na legitima defesa da pessoa, o agente que causa dano a outrem, não 

tem o dever de ressarcí-lo,116 isto porque o art.  188 do Novo Código Civil,  

determinou que o comportamento defensivo não constitui ato il ícito, onde 

dentro do conceito amplo de legitima defesa, compreende-se não somente os 

bens patrimoniais,  justificando-se ainda a defesa de valores morais da 

personalidade. 

 Por sua vez, o estado de necessidade como modo de tutela privada dos 

direitos da personalidade é justificável nos termos do art.  188, II do Novo 

Código Civil ,  quando a conduta do ofendido consistir  na deterioração ou 

destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa, a fim de remover perigo 

iminente. 

 Segundo Caio Mario da Silva Pereira, na escusativa fundada no estado 

de necessidade, existe um ato que ordinariamente seria il ícito, contudo em 

face da necessidade de preservar os bens de determinado sujeito mediante a 

remoção de perigo imininte, autoriza-se a lesão à pessoa ou à coisa alheia.117 

 Apesar de justificada a atitude do sujeito mediante estado de 

necessidade, mas diante da lesão provocada a bens de pessoa, em princípio 

estranha a criação do perigo, ou que nada tem a ver com o direito ameaçado, o 

autor da destruição ou do dano é obrigado a indenizar o lesado pelo prejuízo 

sofrido, mesmo diante da licitude de suas ações.118Tal procedimento ocorre em 

virtude dos artigos 929 e 930 do Novo Código Civil.119 

 Por outro lado, há no ordenamento jurídico português, a figura da ação 

direta como forma de tutela privada dos direitos da personalidade, nos termos 
                                                                                                                                                         
pre juízo.  (TACRIMSP – Ap 1268859/9 –  2ª  C.  –  Rel .  Juiz  Osni  de  Souza –  DOESP 
10.08.2001)JCP.23 JCP.23.I I I  JCP.25.  

–  APELAÇÃO CRIME – LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA – Réu que desfere  
t i ro  na v í t ima diante  de um tapa apl icado por  es ta  ú l t ima em sua namorada (da ví t ima)  –  
pretenso reconhecimento  de legí t ima defesa  de terceiro  –  incabimento .  I  –  Da forma como 
atuou o  apelante ,  nem de longe há  de  se  antever  em seu comportamento a  causa  excludente  
de  i l ic i tude invocada,  sobretudo,  pelo  manifes to  "" intui tus  dolendi""  de  que se  revest iu .  I I  
–  Com efei to ,  a  reação do apelante  foi  in tensamente  desproporcional  à  agressão sofr ida  
pela  namorada da ví t ima,  que nem de longe es tava com sua vida posta  a  per igo,  a  jus t i f icar  
tão  violenta  in terferência  do vigia  agressor ,  sendo ta l  c i rcunstância ,  por  s i  só ,  suf ic iente  
para  afas tar  o  pre tendido reconhecimento da  causa  jus t i f ica t iva  previs ta  no ar t .  25 do 
Código Penal .  I I I  –  Recurso improvido.  Acórdão Unânime.  (TJCE – APen 1999.00709-4 –  
1ª  C.Crim.  –  Rel .  Des .  José  Eduardo Machado de  Almeida –  DJCE 30.11.1999)JCP.25 –  
apud Jur is  Síntese  Mil lenium.op.ci t .  

116 Pereira, op.cit., p. 296. 
117 Idem, p. 297. 
118 Souza,. op.cit., p. 454. 
119 Art. 24 do Código Penal. “Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar 

de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, 
cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se”. 
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do artigo 336 do Código Civil Português,120 onde o agente que visa realizar ou 

assegurar direito próprio, diante da impossibilidade de recorrer em tempo útil  

aos meios coercitivos normais,  util iza-se da ação direta para evitar a 

inutilização prática do seu direito.121 

 A ação direta,  segundo o Código Civil  Português, constitui excludente 

de il icitude das ofensas praticadas pelo detentor do direito, inclusive quanto à 

obrigação de indenizar.122 

 

 

 10.2 Tutela indenizatória 

 

 

 O Novo Código Civil prevê em seu art .  12 a incidência de 

responsabilidade civil  por perdas e danos causados a direitos da 

personalidade. A responsabilidade representada por este artigo é tomada no 

sentido estrito da obrigação de indenizar,  disposta nos artigos 186 e seguintes 

do mesmo Código, que corresponde à responsabilidade extracontratual,  onde 

em geral acontecem as violações aos direitos da personalidade. 

 Os artigos 186 e seguintes do Novo Código Civil  quando disciplinam os 

atos il ícitos,  demonstram como fonte de relações jurídicas, os pressupostos 

necessários para a caracterização da responsabilidade civil  extracontratual,  

tais como: a imputabilidade do ato ao agente,123 o dano e o nexo de 

causalidade entre o fato e o dano. 

 A imputabilidade do ato ao agente é o caráter subjetivo da 

responsabilidade civil  por ato il ícito, significando dizer que o agente 

responde por seu comportamento voluntário seja por ação ou omissão. 

                                                 
120 Art. 336 do Código Civil Português: “ É lícito o recurso à força com o fim de realizar ou assegurar 

o próprio direito, quando acção directa for indispensável, pela impossibilidade de recorrer em tempo útil ao 
meios coercivos normais, para evitar a inutilização prática desse direito, contanto que o agente não exceda o que 
for necessário para evitar o prejuízo. 2. A  acção direta pode consistir na apropriação ou deterioração de uma 
coisa, na eliminação da resistência irregularmente oposta ao exercício do direito, ou noutro acto análogo. 3. 
Acção directa não é lícita, quando sacrifique interesses superiores aos que o agente visa realizar ou assegurar”. 

121Souza,. op.cit., p. 453. 
122 “I- os danos provocados pelas mordeduras de cão resultam do perigo especial que envolve a sua 

utilização, não importando indagar da culpa dos donos do cão, já que a responsabilidade deles se baseia no risco. 
II- A existência de um cão de guarda, tão perigoso e agressivo como um ‘pastor alemão’ para a defesa da 
propriedade, integra  conceito de acção directa prevista no art. 336ª do Cód. Civil”(Português)(RP, 16-1-1990: 
BMJ, 393º - 666)”  apud  Neto, Abílio. Código Civil Anotado. Ed. 11. Lisboa: Ediforum, 1997, p. 224. 

123 Pereira, op.cit., p. 33. 
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 Por sua vez, a voluntariedade do ato não pode se confundir com a 

vontade ou não de praticar o dano ou até mesmo a consciência deste,  que são 

elementos constitutivos do dolo. Nem mesmo pode determinar a 

imputabilidade do ato, a consciência do agente vez que o Novo Código Civil  

desloca a responsabilidade dos incapazes aos seus representantes legais.124  

 No campo extracontratual,  é certo que o ordenamento jurídico brasileiro 

continua a contemplar a responsabilidade subjetiva, vinculando a 

responsabilidade extracontratual à culpa125,  excepcionando nos casos 

especificados em lei,  ou quando a atividade desenvolvida implicar,  por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem, casos em que se aplica a teoria da 

responsabilidade objetiva.126  

 Assim, a responsabilidade por ato il ícito, disposta no Novo Código 

Civil  tanto pode ser determinada pela culpa, como pelo exercício de atividade 

de risco.  
 
Trata-se da mais relevante inovação introduzida no atual  
Código Civil ,  no que tange à responsabil idade civil .  Antes,  a  
responsabil idade independente de culpa somente exist ia  nos 
casos especificados em leis  especiais .  Atualmente,  mesmo 
inexist indo lei  que regulamente o fato,  pode o juiz aplicar  o 
princípio da responsabil idade objet iva ( independente de 
culpa),  baseando-se no disposit ivo legal  mencionado,  ‘quando 
a at ividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar,  por sua natureza,  r isco para os direi tos de outrem’.  
127 
 

 Mesmo adotando, caso a caso, a teoria subjetivista da culpa e a teoria 

objetivista do risco, o Novo Código Civil  não exclui o dolo para atribuir 

responsabilidade ao agente lesante, quando o mesmo quis diretamente realizar 

o ato il ícito violador da personalidade alheia; contudo não há gradação da 

responsabilidade civil  caso o lesante tenha agido com culpa ou dolo, uma vez 

que a indenização é medida pelo dano, apesar do julgador poder reduzir 

                                                 
124 Idem, p. 34; Ver artigos 928, 932 e 933 do Código Civil. 
125 Para  Antônio  Chaves,  em seu Tratado de Direi to  Civi l :  “Culpa é  a  fa l ta ,  por  

ação ou omissão,  em geral  não in tencional ,  mas que ocorre  por  negl igência ,  imprudência ,  
ignorância  ou imperíc ia ,  na execução de qualquer  ato  transgredindo o  comportamento e  
os  usos  correntes .  Comportamento,  enf im,  reprovado pela  le i”.Chaves, Antônio. Tratado de 
direito civil. Responsabilidade Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1985, p. 570. 

126 Gonçalves, Carlos Roberto. Comentários ao Código Civil. Parte especial. Direito das 
obrigações.Vol. 11. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 313; “Aceitando também a responsabilidade objetiva, revela 
que não abre mão da teoria da culpa contida no art. 186” Pereira, op.cit., p. 34. 

127 Gonçalves, op.cit., p. 313. 
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eqüitativamente a indenização se houver desproporção entre o dano e a 

gravidade da culpa.128 

 Outro pressuposto para a responsabilidade civil  por ato il ícito é o dano. 

Não haverá obrigação de indenizar sem a existência do dano ou prejuízo a 

ressarcir na esfera da personalidade alheia violada.129 A existência do dano é 

necessária para a possibilidade de reparação dos prejuízos causados; contudo, 

podem existir  medidas protetivas ao direito da personalidade, sem a 

existência do dano, nos termos do art.  12 do Novo Código Civil,  quando a 

pessoa é ameaçada em seu direito.130 

 É certo que a personalidade humana do lesado não integra propriamente 

o seu patrimônio, fazendo com que as violações aos direitos da personalidade 

causem danos extra-patrimoniais ou morais,  como escreve Rabindranath 

Capelo de Souza: 

 

Acontece que da violação da sua personalidade emergem 
directa e principalmente danos não patr imoniais  ou morais ,  
is to é,  prejuízos de interesses de ordem biológica,  
espir i tual ,  ideal  ou moral ,  não patr imonial ,  que,  sendo 
insusceptíveis  de avaliação pecuniária,  apenas podem ser 
compensados,  que não exactamente indemnizados,  com a 
obrigação pecuniária imposta ao agente.  131  

 

 Nesse mesmo sentido, Paulo Luiz Netto Lobo,132 estudando os direitos 

da personalidade concluiu com bastante profundidade que não há outras 

hipóteses de danos morais além das violações aos direitos da personalidade. 

 

O dano moral  remete à violação do dever de abstenção a 
direi to absoluto de natureza não patr imonial .  Direi to 
absoluto significa aquele que é oponível  a  todos,  gerando 
pretensão à obrigação passiva universal .  E direi tos absolutos 
de natureza não patr imonial ,  no âmbito civil ,  para f ins dos 

                                                 
128 Art. 944 do Código Civil. 
129Souza,. op.cit., p. 457. 
130 AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MORTE DE FILHO – VALOR DO DANO MORAL – 

RESPONSABILIDADE DAS RÉS – 1. Destacada a responsabilidade clara das rés pelo Acórdão recorrido, que 
repudiou argumento trazido pela Santa Casa, sobre a alta hospitalar das crianças nascidas pela via cesariana, 
presente a internação da mãe, não há questionamento sobre o ponto. 2. Pode e deve a Corte rever o valor do dano 
moral, desde que abusivo, despropositado ou ínfimo, o que não ocorre no presente caso, diante da realidade 
apreciada pelo Acórdão recorrido, sendo induvidoso que não há preço para compensar a dor profunda, imensa, 
infinita, causada pela morte de um filho, no alvorecer da vida, diante da grave irresponsabilidade, reconhecida 
judicialmente. 3. Recurso especial não conhecido. (STJ – RESP . 329979 – MG – 3ª T. – Rel. Min. Carlos 
Alberto Menezes Direito – DJU 22.04.2002) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 

131 Souza,. op.cit., p. 458. 
132 Lôbo, op.cit., 2001. 
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danos morais,  são exclusivamente os direi tos da 
personalidade.  Fora dos direi tos da personalidade são apenas 
cogitáveis os danos materiais .133 

 

Outrossim, Antônio Alves, comentando Minozzi, expõe: 
 
Com Minozzi ,  acolhendo este úl t imo conceito,  define dano 
‘a diminuição ou subtração de um bem jurídico’ ,  
evidentemente,  qualquer bem reconhecido e protegido pela 
lei  e ,  portanto,  não somente os haveres,  o patr imônio,  mas a 
honra,  a  saúde,  a  vida,  bens os quais  o direi to dos povos 
civil izados concede tal  proteção.134 

 

 Por outro lado, as lesões aos direitos da personalidade podem também 

provocar, mesmo de forma indireta,  danos patrimoniais,  isto quando os 

prejuízos recaírem sobre interesses de natureza material e econômica da 

pessoa, refletindo no patrimônio do lesado, podendo ser objeto de avaliação 

pecuniária.  A título de exemplo pode a lesão a direito da personalidade 

refletir  na perda de salários, lucros, despesas com tratamentos médicos por 

ofensa à integridade física ou moral,  incapacidade para o trabalho, diminuição 

de clientela por injúria,  calúnia ou difamação.135 

 Finalmente, o último dos três pressupostos  da responsabilidade civil  é 

o nexo de causalidade entre o fato e o dano, pois,  nos termos do art.  927 do 

Novo Código Civil,  aquele que por ato il ícito causar dano a outrem deve 

repará-lo. 

 Ora, evidentemente não são indenizáveis todos os danos causados à 

pessoa, mas aqueles resultantes da violação ao direito de outrem, pois,  não se 

indenizam os prejuízos sofridos pela pessoa em face do caso fortuito ou da 

força maior.  

 Assim, sem a prova da relação de causalidade, entre o il ícito e o 

prejuízo sofrido, não há como exigir reparação por perdas e danos, embora 

esse nexo de causalidade possa ser indireto, quando o fato voluntário e il ícito 
                                                 

133 Idem, p. 95. 
134 Minozzi apud Chaves, 1985, op.cit., p. 574. 
135 “Conforme a  natureza do direito ofendido, o dano pode ser classificado em patrimonial e moral. O 

dano é patrimonial ou material quando atinge bens integrantes do patrimônio de uma pessoa, ou seja, bens 
materiais suscetíveis de apreciação econômica e, por exclusão, diz-se que o dano é extrapatrimonial ou moral 
quando a lesão agride bens imateriais insuscetíveis de avaliação em dinheiro, e que compõem o núcleo dos 
direitos da personalidade. Alguns dividem o dano material em dano material direto, quando atinge 
imediatamente o patrimônio de uma pessoa, e dano material indireto, quando se verificam prejuízos de natureza 
patrimonial em decorrência de danos morais, ou seja, quando atingidos bens extrapatimoniais, o dano gera 
repercussões de natrureza patrimonial”. Baptista, Silvio Neves. Teoria geral do dano. São Paulo: Atlas, 2003, p. 
78. 
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não cria diretamente o dano, mas gera um evento que, por sua vez, é a causa 

do dano.136 

 Dessa forma, para possibilitar a reparação civil  dos danos, faz-se 

necessário que a atitude violadora provocada pelo agente lesante, tenha 

ligação direta ou indireta com os prejuízos sofridos, como condição para a 

existência do dano, onde sem os mesmos o dano não poderia sequer existir .  

 Verificada a responsabilidade subjetiva por danos causados a direitos 

da personalidade, não se pode excluir a possibilidade de existir  

responsabilidade civil  objetiva, em face da teoria do risco.137 

 A responsabilidade civil  objetiva leva em conta o nexo de causalidade 

entre o fato e o dano, independente da existência de culpa, e será tomada 

como pressuposto da obrigação de indenizar,  sempre que a lei assim 

determinar, conforme expressão do art.  927, parágrafo único do Novo Código 

Civil .138 

 A esse respeito discorre Radindranath Capelo de Souza: 
 
A responsabil idade por r isco pressupõe a existência não de 
factos i l íci tos culposos mas de factos violadores da 
personalidade de outrem apenas objectiva ou materialmente 
imputáveis a uma certa pessoa com base em esta ter  posto 
em acção,  para seu benefício,  certas forças que consti tuíam 
fonte de r isco e de potenciais  danos para a at ingida 
personalidade de outrem.139 
 
 

 Assim, o fato lesivo decorrente de atividade de risco gera 

responsabilidade civil  pelos danos causados aos direitos da personalidade, 

sendo o elemento violador não a culpa do agente lesivo, mas a circunstância 
                                                 

136 Chaves, 1985, op.cit., p. 577. 
137  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO – MORTE DA VÍTIMA – 

EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DA 
VÍTIMA INDEMONSTRADA – Ausência de elementos comprobatórios da verba fixada pelos danos materiais. 
Necessidade de liquidação. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. A morte de um ente familiar 
provocada por ato indevido acarreta constrangimentos e diminuição da capacidade de produção de renda que, 
conseqüentemente, oportuniza direito à reparação, tanto pelos danos materiais como pelos morais suportados. 
Restando demonstrada a ocorrência do fato e estabelecido o nexo de causalidade entre o evento danoso e o 
resultado, impõe-se à concessionária de serviço público o pagamento de indenização já que sua responsabilidade 
é objetiva, o que torna despiciendo perquirir-se a respeito de sua culpa na ocorrência do fato, aplicando-se, in 
casu, a teoria do risco, salvo se por culpa exclusiva da vítima. Na fixação do dano moral, deve o juiz orientar-se 
pelos critérios recomendados pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua 
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. (TJBA – AC 30.270-
5/2001 – (26.392) – 1ª C.Cív. – Relª Desª Ruth Pondé Luz – J. 19.03.2003) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 

138 Art. 927, parágrafo único, Código Civil/02: “Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. 

139  Souza,. op.cit., p. 461. 
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que enquadra o fato em uma fonte de risco juscivilisticamente 

responsabilizantes.140  

 Apesar do dever de reparar os danos terem origens em pressupostos 

diferentes, haja vista a diversidade de fatos que ensejam responsabilidade 

civil ,  é certo que a referida reparação tem um tratamento quase que unitário. 

 Assim, as modalidades de reparação prevêem a reconstituição natural e 

a indenização em dinheiro. 

 A reparação natural visa a adoção de medidas necessárias à 

reconstituição da situação, que antes existia se não houvesse verificado o 

evento violador da personalidade, que obriga a reparação.141  

 
Assim, em caso de violação da integridade f ísica alheia,  
causadora de ferimentos,  lesões ou doenças,  o lesante deve 
socorrer  o lesado,  providenciar  a sua assistência e 
tratamento e custear os transportes,  internamentos,  actos 
curativos e demais despesas necessárias ao restabelecimento 
do lesado.  Em caso de furto ou detenção i l íci ta  de 
manuscri to l i terário inédito ou memórias familiares,  cartas 
ou outros escri tos confidenciais  há que devolvê-los.  Se 
alguém indevidamente gravou uma conversa ou voz alheia,  
ou t irou cópias de correspondência violada,  deve proceder à 
destruição dos registros sonoros e da cópias em causa.  Quem 
ofendeu outrem por escri to ou imagens ou publicou cartazes 
com retrato não autorizado deverá também, em princípio,  
destruir  essas corporizações permanentes da ofensa.  Se 
alguém injuriou outrem deve retractar-se e se prejudicou 
terceiro na sua identidade e reputação através de falsas ou 
inexactas notícias deve corrigir  tais  imputações.  Quando 
alguém produzir  ruídos,  fumos e cheiros insuportáveis para 
os vizinhos deve pôr f im ou exercer de outro modo a 
actividade causadora.142 

 

 É evidente, que na maioria das vezes a reparação por reconstituição 

natural tem fortes limitações, sendo necessário muitas vezes, recorrer total ou 

complementarmente à indenização pecuniária.  Em primeiro lugar,  pode ser 

impossível material ou juridicamente, a reconstituição natural do direito da 

personalidade, tal como ocorre no caso de dano morte, não sendo possível 

                                                 
140 Idem, p. 462; “Na responsabilidade objetiva, situam-se hipóteses variadas que vão desde a 

consideração residual da culpa, em que se admite a exclusão de responsabilidade quando ocorrer culpa exclusiva 
da vítima ou de regresso contra o agente diretamente culpado, até a total desconsideração da culpa, ainda quando 
o causador do dano for a própria vítima”. Lôbo, Paulo Luiz Netto. Direito das obrigações. Brasília: Brasília 
Jurídica, 1999, p. 130. 

141 Souza,., op.cit., p. 463. 
142 Idem, p. 463. 
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restituir a vida, ou ainda a lesão causada por cárcere privado não podendo 

devolver o tempo passado, nem recompor as dores sofridas.143  

 Em segundo lugar, as medidas possíveis de recomposição natural podem 

não reparar totalmente o dano a direito da personalidade, sendo necessário 

complementar a reparação com indenização em dinheiro, como a retratação 

feita ao injuriado não compensa os vexames e desgostos sofridos pelo mesmo, 

além de suas perdas econômicas. 

 Em especial,  em relação à reparação por reconstituição natural,  onde se 

visa o restabelecimento do direito da personalidade à situação anterior à 

lesão, tratando-se de direitos indisponíveis e imprescritíveis,  toda vez que os 

bens essenciais da personalidade forem violados sempre será possível a sua 

reconstituição natural,  a qualquer momento, não se aplicando os prazos 

prescricionais do Código Civil .  Contudo, tratando-se de reparação pecuniária 

das lesões sofridas, o prazo prescricional será de 03(três) anos.144 

 Como foi visto, não cabendo a reconstituição natural,  a obrigação de 

reparar o dano se impõe como indenização pecuniária,  fixada eqüitativamente 

pelo juiz no caso de danos extrapatrimoniais e fixada no caso de danos 

patrimoniais de acordo com a diminuição do patrimônio que venha a sofrer o 

ofendido.145 

Assim, como argumenta Paulo Luiz Netto Lôbo: 

 
No dano moral ,  a  indenização pode consist ir  no simples 
reconhecimento judicial ,  como nas conhecidas ações de um 
dólar ,  nos Estados Unidos.  Deve,  contudo,  ser  proporcional  à  
intensidade da dor e às repercussões na reputação do ofendido,  
máxime se for  pessoa de conhecimento público ou de at ividade 
profissional  que dependa da confiança que inspire.  Tem sido 
dif íci l  a  quantif icação do valor,  na jurisprudência dos tr ibunais 
e na doutrina,  por seu inevitável  componente de subjet ividade,  
mas não deve servir  de óbice à reparação devida,  fundada em 
cri térios de eqüídade e no princípio da razoabil idade,  de modo 
que não seja tão grande que provoque enriquecimento sem 
causa,  nem tão pequena que não seja compensadora.  O princípio 
da razoabil idade deve considerar as condições econômicas do 
ofensor,  mas não pode inserir  o ofendido em classe social ,  para 

                                                 
143 Idem, p. 464; “Advirta-se que, no Brasil, não se deu primazia à reparação em dinheiro. Sempre 

que possível, prevalece a reparação in natura. Se a estátua foi quebrada, que se repare com outra estátua igual, do 
mesmo escultor. Se a reparação in natura é impossível, ou difícil, só existe o caminho da reparação pecuniária. O 
lesado tem direito a fixar prazo para que o autor do dano faça a reparação in natura, se ela é impossível, findo o 
qual a indenização em dinheiro é o único caminho”. Lôbo, 1999, op.cit., p. 180. 

144 Art. 206, parágrafo 3º, Código Civil/02. 
145 Ver artigo 402 e seguintes do Código Civil/02. 
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aumentar ou reduzir  o valor da indenização,  porque fere o 
princípio consti tucional  da tutela da dignidade humana.  146  

 

 

 10.3 Tutela preventiva e atenuante 

 

 

 Além da obrigação de indenizar decorrente da responsabilidade civil ,  o 

art .  12 do Novo Código Civil dispõe ainda de outra tutela civil  da 

personalidade, em face da possibilidade de exigir que cesse a ameaça ou lesão 

a direito da personalidade. 

 Diante de um ato il ícito lesivo a direito da personalidade pode ser 

requerido ao juiz que tome providências atenuantes ou preventivas com o fim 

de minorar os efeitos da ofensa já cometida, ou evitar a consumação da 

ameaça de ofensa aos bens da personalidade.147 

 Segundo Rabindranath Capelo de Souza, o fato il ícito para originar 

providências que determinem que cessem a ameaça ou a lesão ao direito da 

personalidade, não implica necessariamente que haja culpa por parte do 

violador, ou dos atos resultem danos para o ti tular do direito. Com efeito, 

desde logo, os pressupostos para as providências atenuantes e preventivas são 

diferentes daqueles referentes à responsabilidade civil ,  até porque o Código 

realça que tais providências são independentes das perdas e danos, sendo 

justificáveis toda vez que existe uma anti-juridicidade objetiva, dado o 

caráter absoluto e de exclusão dos direitos da personalidade.148 

 Sabendo-se que muitas vezes o dano causado a direito da personalidade 

não é integralmente ressarcível ou até mesmo compensável em dinheiro, é que 

incide o poder atenuante do juiz com o fim de evitar a violação desses 

direitos. Nesse sentido, a pessoa ameaçada em sua personalidade física ou 

moral pode requerer providências adequadas às circunstâncias do caso, a fim 

de evitar a consumação da ameaça.149 

                                                 
146 Lôbo, 1999, op.cit., p. 182. 
147Souza, op.cit, p. 472. 
148 Idem, p. 473. 
149 “Outrossim, há lugar a providências preventivas de violações da personalidade que obstem(se 

necessário através de apreensão e até mesmo de destruição) à publicação e divulgação de livros, filmes ou outras 
criações intelectuais, quando essa publicação seja lesiva de direitos do seu autor ou quando tais obras contenham 
graves ofensas à identidade ou à honra pessoal de terceiros”. apud Souza, ibidem, p. 475. 
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 Como providências atenuantes, visa-se tutelar relativamente a ofensas 

já consumadas, onde a pessoa ofendida em sua personalidade física ou moral 

pode requerer as providências adequadas com o fim de atenuar os efeitos da 

ofensa já cometida. 
 
Visa-se com estas providências,  não propriamente 
indemnizar,  nem sequer mesmo por indemnização através de 
reconsti tuição natural ,  mas surpreender e agir  directamente 
sobre  fenómenos existenciais  em curso,  ou seja,  sobre a 
acção ofensiva em si  mesma ou os seus efei tos,  enquanto 
al terações ontológicas ou existenciais .150 
 
 

 Evidentemente, a atenuação dos efeitos da ofensa importa na cessação 

da ameaça cometida. 

 Apesar do Novo Código Civil Brasileiro prever a possibilidade jurídica 

de providências preventivas e atenuadoras, não há em nosso ordenamento 

jurídico um procedimento especial nesse sentido, como acontece em Portugal,  

recebendo inclusive críticas de Rubens Limongi Françi,  que discorre: 

 

A sanção privada até bem recentemente,  na história do 
direi to,  se vinha restr ingindo ao ressarcimento pela 
responsabil idade civil .  Essa,  porém, não é uma tutela dos 
direi tos da personalidade,  sob o seu aspecto privado,  nem se 
vinha revelando suficientemente para propiciar-lhe a devida 
garantia.  
 
Assim, a Doutrina,  a  Jurisprudência e,  ul t imamente,  a  
própria legislação dos povos cultos evoluíram no sentido de 
reconhecer ações específicas,  de natureza negatória e 
declaratória,  dest inadas a negar e a afirmar a existência ‘ in 
casu’  dos diversos direi tos da personalidade.  
 
Por outro lado,  a consagração,  que tende a universalizar-se 
do ressarcimento por dano moral ,  vem completar ,  em 
definit ivo,  a  tutela privada dos direi tos em apreço.  
 
Falta,  entretanto,  em nosso ordenamento um inst i tuto 
específico,  semelhante ao Mandado de Segurança,  para a 
defesa imediata dos direi tos da personalidade,  sem o qual  a 
sua sanção permanece incompleta e defeituosa.151 
 
      

 Contudo, apesar de não existir  um procedimento especifico para a 

defesa dos direitos da personalidade, além da ação de indenização por perdas 

                                                 
150Idem, p. 476. 
151 França, Rubens Limongi.Instituições de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 1039. 
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e danos, que é um instrumento de defesa para as lesões aos direitos em geral,  

e não um instrumento exclusivo, o Código de Processo Civil  permite a tutela 

antecipada desses direitos em face do art .  273, principalmente com as 

alterações determinadas pela Lei 10.444/02, concedendo ao Juiz um poder 

geral de cautela.152 

 Exemplificando, através de um caso concreto, Piero Calamandrei 

i lustrou o seguinte fato: 
 
O proprietário de uma casa noturna de Paris  havia 
encomendado a um pintor a decoração do salão de danças 
com afrescos,  que representassem danças de sát iros e ninfas,  
e  o pintor,  querendo aumentar o interesse pela decoração 
mural ,  resolveu dar aos personagens,  que nessas 
coreografias apareciam em vestes superlat ivamente 
primitivas,  as f isionomias,  faci lmente reconhecíveis,  de 
l i teratos e art is tas muito conhecidos naquele ambiente 
mundano.  Na noite da inauguração,  uma atr iz que fazia parte 
da mult idão de convidados,  teve a surpresa de reconhecer-se 
em uma das ninfas que dançavam com vestes extremamente 
sucintas;  e ,  entendendo que essa representação era ofensiva 
ao seu decoro,  deu início a um processo civil  contra o 
proprietário do estabelecimento,  com o pedido de sua 
condenação a el iminar aquela f igura ultrajante e a reparar os 
danos.  E pediu desde logo que,  enquanto durasse o processo,  
fosse ordenado ao réu que cobrisse provisoriamente aquela 
parte do afresco que reproduzia a sua imagem em pose 
indecorosa.  153 
 
 

  Segundo Cândido Rangel Dinamarco, a possibilidade de cessação da 

violação ao direito da atriz citada no exemplo, somente pôde ocorrer em razão 

da inclusão por Piero Calamandrei de uma medida antecipatória de tutela 

entre as cautelares,  que surge em nosso ordenamento jurídico com a inclusão 

de um procedimento incidental,  que permite ao juiz assegurar a pretensão 

final do lit igante antecipando o provimento judicial.154 

 Apesar de não possuírmos um instrumento próprio para a defesa dos 

direitos da personalidade, o nosso ordenamento processual civil  contém 

remédios suficientes para prevenir e atenuar os efeitos das lesões aos direitos 

da personalidade, como se vê através da tutela antecipada e da tutela 

acautelatória,  contidas no art.273 e § 7º do Código de Processo Civil .  

                                                 
152 Ver Dinamarco, Cândido Rangel. Regime Jurídico das Medidas Urgentes. Juris Síntese 

Millennium. São Paulo, n. 44, nov. dez., 2003, CR-ROM. 
153 Calamandrei Apud Dinamarco, idem. 
154 Idem. 
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 Nesse mesmo sentido, o Código de Processo Civil  ainda dispõe do art.  

461, onde nas ações que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de 

fazer ou não fazer,  o juiz pode conceder a tutela específica da obrigação, 

assegurando o resultado prático equivalente ao adimplemento. 

 Assim, em face do caráter geral da tutela conferida pelo art .  12 do Novo 

Código Civil ,  o nosso legislador outorgou uma autorização em branco para 

que o juiz tome as providências adequadas à manutenção e defesa dos direitos 

da personalidade. 

 Alguns precedentes jurisprudenciais já demonstram a utilização de 

mecanismos da tutela antecipada para a proteção dos direitos da 

personalidade. 
 
Seguro saúde -  Tutela antecipada -  Relevância do Fundamento 
-  Provimento Final  -  Ineficácia -  Justo Receio -  Deferimento 
da medida.  Em ação que tem por objeto o cumprimento de 
obrigação de fazer,  uma vez provada de plano,  a relevância do 
fundamento da demanda,  que versa sobre direi to a saúde e a 
própria vida,  é  plenamente just if icado o receio de ineficácia do 
provimento f inal  no caso de indeferimento da pretensão 
l iminar.  É l ici to ao juiz,  antecipando a entrega da prestação 
jurisdicional ,  conceder,  Ini t io Lit is ,  a  tutela específica da 
obrigação.  Decisão correta por ter  dado interpretação mais do 
que razoável  as cláusulas do contrato de seguro-saúde,  
harmonizando-as,  em sua exegese teleológica,  ao espiri to e aos 
anseios da lei .  Agravo impróvido.  Decisão unânime.(Agravo de 
Instrumento,  nº  29239-3/96.  Rel .   Well ington Gadelha de 
Freitas -  Quarta Câmara Cível  -  TJPE).  
 

 Na Jurisprudência em exame, pode-se encontrar a atuação da tutela 

preventiva, em face da possibilidade de dano ao direito da personalidade, 

quando a não realização de intervenção médica pode provocar lesões à saúde 

ou a vida da parte apelada.  

 Diante do art.  273 § 7º do Código de Processo Civil  é possível ao juiz 

conceder tutela antecipatória de natureza cautelar,  com o objetivo de prevenir 

dano ao direito da personalidade, desde que presentes os requisitos legais,  

independente da existência de culpa por parte do agente violador. 

 Pode ainda o juiz, com fundamento no art.  461, § 3º do Código de 

Processo Civil ,  conceder a tutela específica da obrigação, em caso de 

obrigações de fazer ou não fazer.  

 Verifica-se na jurisprudência selecionada, a defesa ao direito da 

personalidade à vida, em face da necessidade de intervenção médica urgente, 
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onde é evidente que não é possível aguardar as longas batalhas jurídicas para 

poder tutelar o direito da pessoa sofrer tratamento médico, principalmente 

quando está em jogo o direito da personalidade mais valioso, que é a vida. 

 É comum aos contratos de seguro de saúde trazerem cláusulas que 

impedem o tratamento médico em caso de doenças pré-existentes, contudo, 

havendo dúvida quanto à validade dessas cláusulas, não pode o juiz aguardar 

a decisão final para autorizar a intervenção médica no paciente, diante do 

risco de dano ao direito da personalidade à vida. 

 Nesse sentido, a atuação da tutela jurídica é de forma preventiva, com 

o objetivo de evitar dano à direito da personalidade, fazendo cessar a ameaça. 
 Por outro lado, algumas medidas atenuantes podem ser observadas nos 

casos de danos morais oriundos de negativação indevida do nome da pessoa 

nos órgãos de proteção ao crédito. 
 
TUTELA ANTECIPADA – Responsabil idade civil .  Dano 
moral .  Suspensão provisória da negativação do nome da 
requerente nos órgãos de proteção ao crédito.  Cabimento no 
caso.  Existência nos autos da quitação do débito que originou a 
restr ição.  Verossimilhança da alegação da mesma 
caracterizada.  Hipótese em que,  ademais,  é  indiscutível  o 
efei to deletério de tais  negativações para o crédito da autora.  
Antecipação da tutela concedida.  Recurso provido.  (1º  TACSP 
– AI 1.013.406-8 – Jundiaí  – 4ª  C.  – Rel .  Juiz Oséas Davi 
Viana – J .  20.06.2001) 

 

 A defesa do direito ao nome é decorrente do fato de que a negativação 

em órgão de proteção ao crédito atinge a honra e a boa fama da pessoa, 

merecendo a intervenção imediata do juiz para atenuar os seus efeitos, quando 

a sua inclusão nestes órgãos se mostrar indevida. 

 É certo que os órgãos de proteção ao crédito devem existir  como forma 

de evitar maiores prejuízos ao comércio em geral.  Por sua vez, as pessoas 

incluídas naqueles órgãos de forma indevida, sofrem constrangimentos morais 

injustificáveis,  com abalo do seu crédito e desvalorização do seu conceito 

moral,  diante da reputação de mal pagador. 

 Assim, a atitude do juiz nestes casos visa atenuar os gravames que 

podem provocar a negativação do nome da pessoa, fazendo cessar a lesão a 

direito da personalidade, sem excluir a possibilidade de indenização por 

danos morais.  
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CAPÍTULO 11 

A PERSONALIDADE HUMANA PRÉ-NATAL – O NASCITURO 

COMO SUJEITO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

 

 Determina o artigo 2º do Código Civil  Brasileiro,155 que a personalidade 

inicia-se com o nascimento com vida. Dessa forma, a lei civil  demarca dentro 

do desenvolvimento biológico que a partir do nascimento, dá-se o início de 

uma nova pessoa, determinando-lhe personalidade jurídica(legal).  

 A determinação do início da personalidade é verdadeiramente 

importante para o direito, pois é a partir  deste momento que a pessoa passa a 

ser sujeito de direitos e obrigações. 

 A discussão do início da personalidade tem uma grande evidência nos 

casos de sucessão hereditária em que se faz necessário determinar se houve o 

nascimento com ou sem vida. 

 Nascendo com vida, aquela criança herda e pode transmitir aos seus 

sucessores a herança recebida caso venha a falecer em seguida. 

 Em caso de nascimento sem vida, o feto não adquire direito, assim 

como não adquire a herança. 

 Tal discussão também foi marcada pelas decisões dos Tribunais 

Superiores que não admitiam pedido de indenização por danos ao feto que não 

chegou a nascer,  bem como não se cogitava pedidos de indenização por lesões 

corporais causadas ao feto no período de gestação.156 

 A partir  desses exemplos pode-se verificar a importância da fixação do 

inicio da personalidade, a qual é atualmente vinculada ao nascimento com 

vida. 

 Embora, diante da evolução da sociedade e dos valores pessoais,  surge 

a problemática do direito do nascituro, renovando a discussão em torno do 

início da personalidade. 

                                                 
155 “Art. 2º CC. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a 

salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. 
156  “Seguro Obrigatório – Indenização pelo natimorto – Inadmissibilidade da cobrança – Sentença 

confirmada” (AC 213.916, j. 27-8-1975, v.u, JTACSP, Lex, 36:211-2); “Seguro Obrigatório – indenização – 
Pretensão de motorista em relação à morte de esposa grávida em acidente de trânsito e de gêmeos natimortos – 
Ação procedente somente em relação ao óbito da esposa”(JTACSP, 41:67-8), apud Almeida, Silmara J. A. 
Chinelato e. Tutela Civil do Nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 301.  
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 Nascituro, do latim nasciturus,157significa aquele que deverá nascer.  O 

nascituro deve já estar gerado e por ainda não estar nascido com vida, é 

aquele que há de nascer.  158 

 O Código Civil  ao defender os direitos dos nascituros determina que 

estes mesmos direitos somente serão reconhecidos, se houver o nascimento 

com vida, negando de uma certa forma a existência de personalidade ao 

nascituro. 

 Porém, surgem orientações voltadas para que o início da personalidade 

seja determinado pela concepção. Isto porque o Código Civil  permitiu a 

possibilidade de serem deixados direitos sucessórios ao nascituro.159 

 Apesar da lei reconhecer direitos ao nascituro, com o seu nascimento 

com vida, o princípio sucessório determina que uma vez aceita a herança, o 

sucessor se considera como tal,  desde o momento da abertura da sucessão. 

 Apesar da prevalente tese natalista,  de que a personalidade somente se 

adquire com o nascimento com vida,160 significa isto dizer que, ao sucessor 

são atribuídos direitos para períodos que precederam o seu nascimento, o que 

implica em afirmar que se alguém tem direitos é necessariamente uma pessoa. 

 Esta problemática em relação ao início da personalidade com a 

concepção é própria do pensamento científico, onde o embrião desde o 

momento da concepção traz consigo de forma demarcada, os seus genes e 

cromossomos, com as características que certamente o individualiza como um 

ser único e irrepetível.  
 
A concepção tradicional  sobre o início da 
personalidade(humana) -  pessoa é todo o ser(humano) 
nascido vivo e viável  -  está dominada pela concepção 
aristotél ica da alma vegetat iva ou nutri t iva,  faculdade de 
crescimento e de reprodução; da alma animal ou sensit iva,  
faculdade de sentir ,  de desejar  e de se mover;  e  da alma 
razoável  ou pensante,  faculdade de humanidade,  esta sendo 
adquirida com o nascimento.161 

                                                 
157 Cunha, Geraldo Antônio da. Dicionário Etmológico Nova Froteira. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 1997, p. 544 
158 Segundo José de Oliveira Ascensão, “nascituros são pessoas ainda não nascidas mas que poderão 

nascer de progenitor ou progenitores determinados”. Ascensão, op.cit., p. 43 
159 Art. 1798 do Código Civil/02 ”Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no 

momento da abertura da sucessão”. 
160 “São inúmeros os civilistas defensores da Teoria Natalista, sendo que dentre eles destacam-se 

Vicente Ráo, Orlando Gomes, Pontes de Miranda, Maria Helena Diniz e Agostinho Alvim. Este último mestre 
esclarece: ‘Nasceu com vida adquire direitos e deveres’”. Lotufo, Renan. Código Civil Comentado – Parte Geral. 
São Paulo: Saraiva, 2003, p.13. 

161 Campos, op.cit., p. 40. 
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 A concepção sobre o começo da personalidade humana veio influenciar 

as legislações que fazem depender a personalidade jurídica do nascimento, ou 

mesmo da viabilidade do nascido.162 

 Entretanto, tal  concepção é pré-científica, ou pelo menos, pré-

ecográfica, fundando-se na ignorância da vida pré-natal (o que nascia era 

precedido de um mistério que fazia recear os monstros e os lobisomens),  em 

termos de o nascimento ser uma descoberta um dar a luz  das trevas do ventre. 

 Este ponto de vista é insustentável perante a ciência contemporânea que 

sabe que a criança concebida é um ser humano (capaz de sensações e 

sentimentos) e que o nascimento não é um começo, mas um passo.163 

Não podemos deixar de expor, que no Direito Civil  Espanhol,  além do 

nascimento com vida é necessário que o feto tenha figura humana e viva vinte 

quatro horas separado da mãe.164 

 No direito espanhol,  o inicio da personalidade também se dá com o 

nascimento com vida, contudo, desde que o feto tenha forma humana, na 

concepção de excluir a personalidade daqueles fetos que tenham algum tipo 

de anomalia e que torne impossível a sua sobrevivência pela falta de algum 

órgão principal ou alguma deformidade importante, de modo que o nascido 

tenha os órgãos humanos imprescindíveis para poder considerar de maneira 

razoável,  a possibilidade de vida autônoma sem a ajuda de meios externos.165 

 Como exigência do Código Civil Espanhol,  o feto tem ainda que 

alcançar a vida extra-uterina por vinte quatro horas, autônoma, sem a 

dependência física da mãe, o que importa em afirmar que não poderá ser 

concebida a personalidade àqueles fetos que se mantém sob a ajuda mecânica, 

sem a qual atingirá o seu falecimento.166 

 O principal fundamento do dispositivo legal espanhol é impedir a 

aquisição de direitos pelos seres que morrem logo após o nascimento, para 

                                                 
162 A viabilidade do ser nascido vivo não é requisito do direito brasileiro. 
163 Idem, p. 41. 
164 Art. 30 do Código Civil Espanhol: “Para los efectos civiles, solo se reputará nacido el feto que 

tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno”. 
165 Alonso, Eduardo Serrano. Derecho de la Persona. Madrid: Actualidade, 1996, p. 08. 
166 Idem. 
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evitar que direitos sucessórios se modifiquem por conta do nascimento de um 

ser que não pode continuar vivendo.167 

 Evidentemente que, na atualidade, diante dos avanços científicos não se 

admite a presunção de que da mulher possa nascer algo que não tenha forma 

humana, merecendo severas criticas às condições impostas ao feto para a 

aquisição da personalidade.  

 A atual concepção da idéia do início da personalidade, explica-se pela 

tutela da vida uterina em relação ao exterior,  como uma tradução do mundo 

jurídico em relação à realidade da pessoa, dando a qualidade de sujeito de 

direito ao nascituro. 
 
Parece,  assim, inegável  a existência de vida humana no 
nascituro concebido,  uma vez que ele,  desde a concepção 
emerge como um ser dotado de uma estrutura e de uma 
dinâmica humana autônomas,  embora funcionalmente 
dependente da mãe.168 
 
   

 Além da tutela civil  do nascituro com a garantia de seus direitos à 

época da concepção, são previstas ainda sanções de ordem penal relativas aos 

crimes contra a vida. 

 O aborto é considerado crime contra a vida, o que comprova o 

reconhecimento de vida intra-uterina, sua proteção e defesa legal.  

 É a própria lei que admite e reconhece direitos aos nascituros, embora 

sujeitos a uma condição legal que é o nascimento; contudo, o mais importante 

é que o legislador regulou um começo da personalidade humana, projetando 

direitos ao nascituro.169 

 Não basta o reconhecimento de direitos ao nascituro na ordem civil ,  o 

importante é verificar se o legislador previu formas de proteção desses 

direitos.  

 É certo que cabe à genitora ou curador nomeado o exercício dos direitos 

do nascituro, conforme previsão civil .  170 

 Daí que, pode o nascituro estar sujeito a ofensas ou ameaças a sua 

personalidade física e moral suscetível de ser combatida através de 

                                                 
167 Rio, José Manuel Lete del. Derecho de la Persona. Madrid: Tecnos, 2000, p. 52. 
168 Souza, op.cit., p. 158. 
169 Idem. 
170 Ver artigo 877 do Código de Processo Civil Brasileiro. 
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requerimentos de providências cíveis,  além do que tais violações podem gerar 

responsabilidade civil ,  com obrigação de indenizar.171 
 
Assim, e desde logo,  é tutelável  a vida do nascituro 
concebido,  sendo i l íci to e indemnizável  o aniquilamento da 
sua vida,  fora dos casos admitidos taxativamente de 
interrupção de gravidez fundada em justa e tempestiva 
indicação legal .  Também a integridade f ísica do concebido 
recebe proteção jurídica nos termos atrás referido,  face,  
v.g.  à  danificação da saúde do nascituro em virtude de 
administração de medicamentos ou drogas lesivas,  de 
infecções provenientes de transfusões de sangue,  de 
agressões directas ou indirectas ao feto,  de radiações,  etc.  
A tutela da personalidade do concebido abrange 
inclusivamente a sua personalidade moral ,  devendo,  por 
ex. ,  ser  civilmente indemnizável  as injúrias ou difamações 
ao nascituro concebido.  Tal  tutela implica ainda uma 
proteção do espaço e das fontes vi tais  do nascituro,  pelo 
que as agressões,  as sevícias ou os maus tratos aos seus 
pais(máxime, a sua mãe),  de que lhe resultem danos,  
deverão ser  objecto de medidas cíveis  el iminatórias ou 
atenuadoras e de responsabil idade civil ,  de acordo com o nº  
2 do art .  70º  do Código Civil .  172 
 
 

 Não obstante as alegações acima, alguns Tribunais não concebem a 

idéia de responsabilidade civil  por dano morte ao nascituro, mantendo a 

interpretação rígida de que a personalidade civil  do homem começa com o 

nascimento com vida.173 

 Há razões para discordar desse posicionamento de alguns Tribunais,  

haja vista que foi violado o direito à vida do concebido, que foi impedido de 

nascer.  

 Partindo do princípio de que existe vida desde a concepção e que o 

nascituro tem um valor,  em razão do direito de nascer,  pergunta-se: 

Ocorrendo um aborto acidental,  resultado de um ato il ícito, estaria o ofensor 

obrigado a indenizar a mãe por dano material e moral ? 

 A princípio não há dúvidas de que a mãe sofre um dano moral,  tendo em 

vista a angústia da perda de um filho esperado que não chegou a nascer.  

                                                 
171 Souza,., op.cit., p. 162. 
172 Idem, p. 163/4. 
173 “Seguro obrigatório. Atropelamento da mulher grávida que vem a falecer. Abortamento em razão 

do acidente. Indenização relativa ao nascituro. Improcedência. A personalidade civil do homem começa do 
nascimento com vida. Não se considera o feto pessoa transportada, pelo que a circunstância da mulher grávida 
atropelada ter abortado em razão do acidente de trânsito não importa obrigação da seguradora de pagar a 
indenização correspondente ao feto abortado, mas tão-só a indenização pela perda da mãe”. apud Cahali,Yussef 
Said. Dano Moral. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 130. 
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 O direito à vida é conferido ao nascituro quando o Código Penal 

condena a prática il ícita do aborto e quando o Código Civil  resguarda direitos 

ao nascituro, daí que a morte antecipada do feto, antes do seu nascimento, 

frustra a sua possibilidade de vida extra-uterina e o exercício dos direitos que 

lhe foram conferidos. 

 Nesse mesmo sentido, há também a idéia de que o aborto provoca danos 

materiais a sua genitora, vez que: 
 
O aborto sofrido por uma das vít imas de acidente deve 
indenizar-se como verdadeiro prejuízo patr imonial  futuro,  
porque toda vida humana embora se trate de um feto de 
escassos meses de gestação,  tem um valor por si  mesma, que é 
logicamente indenizável ,  ainda mais por tratar-se de criatura 
por nascer,  não pode demonstrar-se os prejuízos sofridos.  O 
que se indeniza é o dano material  resultante da frustração da 
esperança de que no futuro,  a  criança por nascer,  pudesse 
ajudar economicamente a seus genitores e prestar-lhes o 
devido cuidado pessoal ,  que não só tem um valor ét ico senão 
também econômico.174 
 
 

 De qualquer modo, a possibilidade ou não de cumulação de dano 

patrimonial e moral em razão da morte do feto, deve levar em conta a 

discussão quanto à existência de personalidade humana pré-natal ou não. 
 
Responsabil idade civil .  Atropelamento fatal .  Mulher 
grávida.  Pretensão a seguro obrigatório referente ao 
nascituro.  Processo extinto.  A pretensão do apelante 
implica teoria doutrinária que não é acolhida em nosso 
direi to.  É assim que todo homem é realmente capaz de 
direi tos e obrigações na ordem civil(art .  2º  do CC) e a todo 
direi to corresponde uma ação,  que o assegura (art .  75).  No 
entanto,  a  personalidade civil  do homem (como tal  
considerada a qualidade de ser  capaz de direi tos)  começa  
do nascimento com vida (art .  4º  1ª .  Parte) .  Logo,  o ser  que 
foi  gerado no ventre materno não foi  capaz de direi tos e 
obrigações na ordem civil  e  não chegou porque não teve 
nascimento com vida.  Não se tornou pessoa,  que é a palavra 
com a qual  se indica,  no sistema jurídico,  quem pode ser  
sujei to de direi to (Pontes de Miranda,  Tratado de Direi to 
Privado,  I ,  § 50).  Em consequência,  nem é a pessoa a que 
se referem os textos legais  do seguro obrigatório,  nem pode 
ter  t ido bens e deixado herança,  o que vale dizer que o 
autor não pode se ter  na qualidade de herdeiro legal ,  
exigida pelos mesmos textos legais.175 
 
 

                                                 
174  Zannonni, apud  Santos, Antônio Jeová. Dano Moral Indenizável. São Paulo: Lejus, 1999, p. 242. 
175 2ª Câmara do TJSP, 19.12.1978, RT 525/70. 
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 Para discussão da problemática da personalidade do nascituro, faz-se 

necessário em primeiro lugar repensar o início da personalidade humana. 
 

Segundo Paulo Otero: 
 
 
A personalidade jurídica,  is to é,  o reconhecimento pelo 
Direi to de que determinada realidade é susceptível  de ser  
t i tular  de direi tos e estar  adstr i ta  a obrigações traduzindo o 
cerne do tratamento do ser  humano como pessoa e não 
como coisa – isto no que respeita às pessoas f ísicas,  sem se 
tomar agora em consideração às pessoas colet ivas – levaria,  
numa primeira observação,  a pensar que o Direi to somente 
tutelaria o ser  humano após o seu nascimento.  176 
 
 

 Ora, apesar do nascituro não ser considerado dotado de personalidade, 

ele é considerado um ser humano sujeito de direitos. 

 Pode-se dizer que a tutela jurídica do direito à vida consagrado na 

Constituição Federal não determina que esse direito seja garantido tão 

somente para os seres dotados de personalidade civil ,  sendo na verdade 

aplicável ao ser humano, antes do nascimento, uma vez que a inviolabilidade 

da vida humana é independente da noção jurídico-civilista de personalidade 

jurídica.177 

 Daí que, pode-se dizer que não é a personalidade jurídica que justifica a 

ti tularidade de direitos por parte do ser humano, mas sim a qualidade de ser 

humano que desperta a ti tularidade de certos direitos e conseqüentemente 

envolve o reconhecimento da personalidade jurídica.178 

 A determinação de que o nascituro é sujeito de direitos envolve uma 

redefinição do conceito de personalidade no direito que, dogmaticamente vem 

por muito tempo se mantendo através de premissas fortemente estabelecidas. 

Vicente Ráo, a tí tulo de exemplo, não admitia a atribuição de 

personalidade ao nascituro, e afirmava que: 

                                                 
176 Otero, Paulo. Personalidade e Identidade Pessoa e Genética do Ser Humano. Coimbra: Almedina, 

1999, p. 31. 
177 Idem, p. 36. 
178 “Nem se diga que a esta tutela geral da personalidade do nascituro obsta o art. 66º, nº 2, do Código 

Civil(Português), argumentando que os direitos que a lei reconhece aos nascituros estão dependentes do seu 
nascimento e que tais direitos estarão sujeitos a um ‘numerus clausus’. Com efeito, se é a própria lei que aí 
admite reconhecer direitos, embora sujeitos a condição legal, aos próprios nascituros, isso até justifica a 
concepção de uma qualquer parcial personificação jurídica dos nascituros, sobretudo se concebido. Aliás, o que 
fundamentalmente o legislador teve em vista no art. 66º CC(Português), como nomeadamente resulta do seu 
título, foi regular o começo da personalidade jurídica plena, nessa disposição projectando ainda os direitos que 
reconheceu aos nascituros”. Souza, op.cit., p. 160. 
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A proteção dispensada ao nascituro,  is to é,  ao ser  
concebido mas ainda não nascido,  não importa 
reconhecimento nem atr ibuição de personalidade,  mas 
equivale,  apenas,  a  uma si tuação jurídica de expectat iva,  de 
pendência,  s i tuação que só com o nascimento se 
aperfeiçoa.179 
 
 

 Dogmaticamente o conceito de personalidade se apresenta 

inquestionável e depende do nascimento com vida. 

 Todavia, a idéia de pessoa ensinada por Radbruch, diz: 
 
A verdade é que a igualdade perante a lei  e  a igual  
capacidade jurídica dos homens,  que consti tuem a essência 
da idéia de ‘pessoa’ ,  não são alguma coisa que resida 
necessariamente neles,  nem nas associações que eles 
possam formar,  mas sim alguma coisa que lhes é atr ibuída 
pela ordem jurídica.  Ninguém é ‘pessoa’  por natureza ou 
por nascimento,  originariamente.  Bastaria já  a existência da 
escravidão para demonstrar .  Ser ‘pessoa’  é apenas o 
resultado de uma acto de personificação que só a ordem 
jurídica pode praticar .  Tanto as pessoas ‘singulares’  como 
as ‘colet ivas’  ou ‘ jurídicas’  são,  de facto,  mera criação da 
lei .  180 
 
  

 Ora, se o conceito de pessoa é uma criação da lei,  não será difícil  

encontrar disciplinas que não são especificamente jurídicas que tenham por 

outra base de fundamentos uma diferente idéia de pessoa. 

 Daí que o direito admite investigações no campo da Filosofia,  partindo 

de novas evidências que possibilitem a abertura para novos questionamentos, 

a fim de auxiliar o direito. 181 

 Tendo como base a filosofia do direito como contemplação valorativa 

do direito, podemos determinar que a base do estudo utiliza-se da teoria do 

direito justo. 

 Por isso que, não é tão somente pelo motivo do direito atribuir 

personalidade ao ser humano a partir  do seu nascimento com vida, que 

podemos considerar como justa a norma positiva. 

 Nesse sentido, os juízos de valor e as valorações não podem se limitar à 

verificação das noções já existentes e condicionadoras da norma positiva, 

                                                 
179 Ráo, Vicente. O Direito e a Vida dos Direitos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 655. 
180 Radbruch, Gustav. Filosofia do Direito. Coimbra: Armênio Amado, 1979, p. 262. 
181 Ferraz Jr., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. São Paulo: Atlas, 1994, p. 44. 
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devem por outro lado,  util izar-se de outros preceitos, outros juízos de valor,  

outras valorações de idêntica natureza.182 

 Os ideais jurídicos são ideais condicionados a uma determinada época 

ou determinado momento político de um povo específico, que estão 

condicionados a um determinado momento histórico. 

 Na história,  podemos encontrar leis que ao disciplinar o começo da 

personalidade, exigiam tão somente o nascimento com vida, enquanto outras 

além do nascimento com vida exigiam a figura humana, dentro da idéia de que 

da mulher poderia nascer um monstro, e ainda outras leis exigiam além do 

nascimento, a viabilidade do infante, com vida autônoma por, pelo menos 24 

horas.183 

 Não é porque na historia do direito positivo uma determinada lei 

atribuía personalidade ao infante após 24 horas de nascido que devemos 

entender que esse direito é o ideal a ser seguido. 

 É neste sentido que se contesta a idéia de que o nascituro não tem 

personalidade, pois,  aqueles que defendem o início da personalidade a partir  

do nascimento com vida estão condicionados pela matéria a colocar a 

discussão no campo de que o infante só adquire direitos com o seu 

relacionamento social independente da mulher.  

 Mas se a matéria for apresentada sobre o enfoque atual da ciência e do 

avanço tecnológico, não há dúvidas que o nascituro tem vida e possui uma 

independência de DNA em relação a sua mãe. 

 Além disso, são atribuídos direitos aos nascituros para períodos em que 

eles ainda não nasceram.  

 Ora, é evidente que em primeiro lugar veio a idéia de relacionamento 

social do ser humano independente da mulher como expressão de vida, para 

que o legislador atribuísse o conceito de inicio da personalidade a este fato.  

 A personalidade pré-natal atribuída ao nascituro é apresentada através 

de um enfoque atual da ciência e do avanço tecnológico, da proteção natural 

da vida, da atribuição de direitos para períodos em que a lei não reconhecia a 

pessoa. 

                                                 
182 “Ora os juízos de valor e os juízos de existência pertencem a dois mundos completamente 

independentes que vivem lado a lado um do outro, mas sem se penetrarem reciprocamente. E é  esta 
consideração que está na base daquilo a que chamamos dualismo metodológico”. Radbruch, op.cit., p. 48 

183 Ascensão, op.cit., p. 42. 
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 Tal enfoque é abstraído de qualquer intenção de registrar pensamentos 

de fins jurídicos, justificando o meio através dos fins, pelo contrário, a nova 

concepção do início da personalidade tem a visão de aclarar os pensamentos 

jurídicos chamando a atenção de cada um de nós para a plena consciência do 

direito. 

 Neste sentido, segundo a obra Derecho a la vida e institución familiar,  

de Gabriel Del Estal:  
 
En segundo lugar,  hablemos de la independencia del  ser  
concebido con respecto de su própria madre.  Esta es uma 
independencia genética ( . . . )  el  nuevo ser  así  engendrado en 
nada se parece al  padre o a la  madre,  t iene rasgos de uno e 
de otro(. . . )  todolo que t iene personalidad es ya por 
definición uma persona.  Ningún biólogo duda hoy dia de 
que en el  momento mismo de la reunión de los gametas se 
ha engedrado ya una vida nueya e divisoria,  ninguna 
solución de continuidad,  entre vida prist ina apenas 
esbozada,  en un grupito está en plenitud de sus 
potencias( . . . . )  Pero su cualidad biológica,  su definición,  
será la misma desde el  ser  unicelular  hasta el  indivíduo 
adulto.  184 
 
  

 Não se pode do ponto de vista biológico duvidar que a vida se inicia 

com a concepção, e que a ordem jurídica protege o direito de nascer 

sancionando como crime o aborto. 

 Daí que a atribuição de direitos ao nascituro para um momento anterior 

ao nascimento, é o reconhecimento que o nascituro é sujeito de direitos,  tendo 

então personalidade. 

 Clovis Bevilaqua185 dispôs no Projeto do Código Civil  elaborado em 

1899 que a personalidade civil  do ser humano deveria começar com a 

concepção. Já naquela época, a doutrina se apoiava em fortes fundamentos 

baseados na proteção penal atribuída ao feto, punindo o aborto e proibindo a 

aplicação de pena de morte à mulher grávida. 

                                                 
184 “Em segundo lugar, falemos da independência do ser concebido em relação a sua própria mãe. 

Esta é uma independência genética(...) o novo ser assim engendrado em nada se parece ao pai e a mãe, tem 
traços de um e de outro( ...) Todos que têm personalidade é por definição uma pessoa. Nenhum biologo duvida 
hoje em dia de que no mesmo momento da reunião dos gametas se tem engedrada uma nova vida e dividida, 
nenhuma solução de continuidade entre a vida primitiva e apenas esboçada, em um pequeno grupo está em 
plenitude de suas potências( ....) por sua qualidade biológica, sua definição, será a mesma desde o ser uninuclear 
até o indivíduo adulto”. Estal, Gabriel Del. Derecho a la vida e institución Familiar. Madrid: Apostolado de la 
Prensa, 1979, p. 18.(tradução nossa) 

185 Bevilaqua, op.cit., p. 85. 
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 Entre outros fundamentos, alegava Clóvis Bevilaqua que os direitos 

atribuídos ao nascituro não poderiam ser considerados direitos sem sujeito; 

que o direito permitia o reconhecimento de filhos naturais antes do seu 

nascimento e a gravidez autorizava a posse em nome do ventre e a nomeação 

de um curador especial.  
 
A pessôa por nascer considera-se já ter  nascido,  quando se 
trata de seus commodos,  proclama o preceito romano 
acceito pelas legislações modernas.  
Neste caso,  al lega-se,  há,  s implesmente,  uma espectat iva de 
personalidade.  Mas,  de duas uma: ou a personalidade já 
existe e não se trata de espectat iva,  ou é apenas possível ,  e ,  
aos direi tos reservados para o nascituro,  fal ta um sujei to.  
Alguns civil is tas não recuáram deante desta conclusão,  e,  
não querendo at tr ibuir  personalidade ao ser  humano ainda 
na phase intra-uterina da existencia,  admitt iram a 
possibil idade de direi tos sem sujei to.  Querendo ser  logicos,  
romperam com a logica elementar do direi to,  a  que nol-o 
apresenta como uma relação entre um sujei to e um objecto,  
sob a protecção da ordem juridica.186 
 
 

 Assim, pode-se concluir que o nascituro passa a ser uma entidade 

parcialmente dotada de força jurígena, em face da possibilidade de tutela 

jurídica contra lesões e il ícitos praticados antes do nascimento, 

demonstrando-se mais adequada a idéia defendida por Hubmann, Karl Larenz 

e Oliveira Ascensão187 da existência de uma personalidade jurídica parcial,  

com a atribuição de uma esfera jurídica própria para o nascituro, 

principalmente quanto à defesa dos bens da personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
186 Bevilaqua, op.cit., p.86. 
187 apud Souza, op.cit., p.364. 
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CAPÍTULO 12 

A PESSOA HUMANA COMO SUJEITO DE DIREITOS DA 

PERSONALIDADE 

 

 

 

 Apesar da possibilidade lógica que atribui ao nascituro a qualidade de 

sujeito de direitos,  a opinião contrária é a dominante, tendo o Código Civil  

Brasileiro declarado que: “A personalidade civil  da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro”.188 

 Assim, a lei demarca dentro da continuidade biológica o momento em 

que uma nova pessoa humana é externamente reconhecível e lhe atribui 

direitos e obrigações jurídicas. 

 A idéia de personalidade, segundo Caio Mario da Silva Pereira,189 está 

intimamente ligada à pessoa, como expressão da aptidão genérica para 

adquirir direitos e contrair obrigações. 

 A faculdade da personalidade atribuída ao homem ocorre em face de sua 

qualidade de sujeito de direitos e obrigações, onde evidentemente também se 

estende aos entes morais reconhecidos pelo direito, contudo, tal personalidade 

não depende da vontade ou nível de consciência da pessoa, decorre tão 

somente pelo fato de estar viva, como elemento inseparável da pessoa. 

 Apesar da qualidade de sujeito de direitos e obrigações atribuídas à 

pessoa humana nascida e com vida, a dinâmica dos direitos da personalidade 

sofre níveis de evolução em face do objeto a ser tutelado. A evolução da 

pessoa, desde o seu nascimento até a morte, é potencializada com a formação 

de sua estrutura física e moral que merece tratamento de acordo com a 

expressão de sua personalidade. 

 
No que toca à dinâmica evolutiva de cada homem, surge-
nos desde logo o ser  da criança e o do jovem de menor 
idade,  enquanto personalidades com uma estrutura f ísica e 
moral  part icularmente em formação e,  por isso,  portadoras 

                                                 
188 Art. 2º , Código Civil/02. 
189 Pereira, op.cit., p.141.  
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de uma certa fragil idade e credoras de respeito e ajuda da 
família,  da sociedade e do Estado.190  

 

 Os direitos da personalidade atribuídos aos menores são aplicados em 

face de suas virtudes e carências, que podem  se tornar mais extensos ou não, 

em relação a certos atos que poderiam ser praticados contra maiores. 

 Os menores possuem personalidade própria e autônoma, desde o seu 

nascimento, onde os próprios pais têm o dever de respeitar e promover no 

exercício do seu poder-dever de educação.191 Assim, apesar da incapacidade 

de exercício de direitos, o menor tem capacidade de gozo dos direitos que 

devem ser praticados pelos pais ou representantes legais,  fundamentalmente 

no interesse dos menores e para a tutela de sua personalidade.192 

 Quanto à pessoa que atinge a maioridade, há a tutela de sua maturidade 

física, psíquica e moral,  em face do seu aperfeiçoamento, protegendo-a contra 

il ícitos e ameaças susceptíveis de responsabilidade civil .193 

                                                 
190 Souza, op.cit., p. 168. 
191 Idem, p. 170. 
192 RESPONSABILIDADE CIVIL DE EMPRESA JORNALÍSTICA – MENOR – USO NÃO 

AUTORIZADO DE FOTOGRAFIA – DIREITO À IMAGEM – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – Civil. Responsabilidade Civil. Alegado dano moral que teria sofrido jovem por ter jornal 
divulgado fotografias suas, tiradas em estúdio de Clube, de biquíni, semi-nua, em poses para concorrer em 
certame de “garota Povo do Rio”. Primeira fotografia divulgada em 1971 e duas outras, todas com apelo erótico, 
em 1997. Ação neste ano aforada. Da forma como foram obtidas, ainda que tivesse a autora, à época, 12 anos, 
mas com corpo desenvolvido, em sociedade que amadurece cedo nos desvalores, não se pode, em princípio, 
admitir haja ela sofrido dano pessoal. Houve, todavia, transgressão a regras do ECA (arts. 15 e 17), que tutelam 
o respeito devido ao adolescente, pelo que responde o jornal, a despeito da omissão dos pais em evitar que as 
fotografias fossem tiradas. Condenação em 100 salários mínimos mantida. Recurso desprovido. (MCT) (TJRJ – 
AC 12.171/1999 – (03121999) – 7ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Roldão F. Gomes – J. 05.10.1999) apud Juris Síntese 
Millenium, op.cit. 

193  RESPONSABILIDADE CIVIL – CADASTRAMENTO DE CPF'S COM NÚMEROS 
IDÊNTICOS – INDEVIDA INSCRIÇÃO NO SERASA – CULPA DA RÉ – DANOS MORAIS – 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO NO PLANO MATERIAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – 1. 
Responde a União pelo ressarcimento de danos materiais e morais havidos em decorrência de indevida inscrição 
no SERASA, por conta de débitos de pessoa diversa, para a qual fora equivocadamente atribuído o mesmo 
número de CPF da autora. Pouco importa que o equívoco do funcionário da Receita Federal no cadastramento de 
CPF's não tenha sido proposital, dado que, para fins de responsabilidade civil, não é necessário o dolo, bastando 
a mera culpa, nos termos do art. 159 do Código Civil. 2. A publicidade negativa advinda da indevida inclusão do 
nome no SERASA, por si só, já configura injusta agressão à honra, à imagem e ao bom nome da autora, 
ocasionando-lhe danos morais passíveis de indenização. Tratando-se de dano extrapatrimonial, não quantificável 
no plano material, mas que, nem por isso, deixa de ser indenizável, nos termos do art. 5º, incisos V e X, da 
Constituição Federal. 3. Em sede de dano moral, a indenização deve levar em consideração as circunstâncias e 
peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a 
repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. Assume ainda 
caráter pedagógico, devendo ser arbitrada em valor que represente punição ao infrator, suficiente a desestimulá-
lo à prática de novas condutas ilícitas. A indenização fixada atende perfeitamente a esses requisitos. (TRF 4ª R. – 
AC 2001.04.01.084720-4 – SC – 3ª T. – Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes – DJU 13.11.2002) apud Juris 
Síntese Millenium, op.cit. 
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 Também em relação às pessoas em seu período de envelhecimento, elas 

contam com a proteção dos direitos da personalidade adequada a sua dinâmica 

de vida do ponto de vista biológico .  
 
Desde logo,  impondo aos demais homens e inst i tuições um 
dever de respeito e atenção especial  pelas característ icas 
das pessoas sujei tas àquele processo,  outorgando direi tos 
de part icipação social  em função da sabedoria e da 
experiência adquiridas e graduando,  no caso de ofensas e 
ameaças ofensivas,  a  extensão dos danos a indemnizar ou o 
conteúdo das medidas preventivas ou atenuadoras,  em 
função também da si tuação e da dinâmica dos bens 
humanos sujei tos a tal  processo.194 
 
 

 Em nosso ordenamento jurídico para a aquisição da personalidade, é 

suficiente o nascimento com vida, que ocorre quando é desfeita a unidade 

biológica e constituído dois corpos, o da mãe e do filho, com economia 

orgânica própria,195 não importando a viabilidade do feto ou o tempo de 

gestação. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 Souza,., op.cit., p.  172. 
195 Pereira, op.cit., p. 146. 
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CAPÍTULO 13 

 A PROTEÇÃO POS-MORTEM DA PERSONALIDADE HUMANA 

 

 

 

 

 De acordo com o art.  6º do Novo Código Civil ,  a existência da pessoa 

natural termina com a morte, e conseqüentemente cessa a sua personalidade, 

deixando a pessoa de ser sujeito de direitos e obrigações. 

 A morte, contudo, não impede que bens da personalidade física e moral 

do defunto possam influir no curso social e que perdure no mundo das 

relações jurídicas, e sejam como tais,  autonomamente protegidos. 

 É o caso das partes destacadas do corpo, das disposições de última 

vontade, da sua identidade, da imagem, da honra, do seu bom nome, da sua 

vida privada, das suas obras e das demais objetivações criadas pelo defunto e 

nas quais ele tenha, de um modo muito especial imprimido a sua marca.196 

 O Novo Código Civil,  em seu artigo 12, parágrafo único, dispõe de 

forma genérica a proteção aos direitos da personalidade do defunto.197 

 Nesse sentido, vale destacar que a proteção pos-mortem da 

personalidade da pessoa diz respeito a interesses próprios desta mesma pessoa 

enquanto em vida. Daí que, em defesa desses direitos da personalidade, o 

Novo Código Civil  prescreveu a legitimidade para requerer providências à 

mulher,  aos descentes e ascendentes e aos colaterais até o quarto grau, ou 

seja,  a lesão é feita à personalidade do defunto, mas, em face da 

intransmissibilidade dos direitos da personalidade são atribuídos aos 

sucessores legais,  legitimação processual para a defesa de tais direitos. 
 
Deste modo, e para além de certos direi tos especiais  da 
personalidade de pessoas falecidas expressamente 
regulados,  o nosso legislador quis proteger individualmente 
as pessoas já falecidas contra qualquer ofensa i l íci ta ou 
ameaça de ofensa à  respectiva personalidade física ou 
moral  que exist ia em vida e que permaneça após a morte,  

                                                 
196 Souza, op.cit., p. 192 
197 Art. 12.  Código Civil: “Pode-se  exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, 

e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.  Parágrafo único: “Em se tratando 
de morto, terá legitimação para requere-la o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente da linha reta ou da 
colateral até o quarto grau”.   
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assim se podendo também falar  de uma tutela geral  da 
personalidade do defunto.198 
 

 

 A proteção da personalidade das pessoas já falecidas também respeita 

interesses próprios dessas pessoas quando tinham vida, assim, além da própria 

morte, como bem da personalidade indenizável,  a memória do falecido 

construída no decorrer de sua vida merece ser preservada e em caso de lesão, 

também merece proteção.199 

 A morte também apresenta polêmica quanto à definição do cadáver, 

pois,  este não é uma pessoa e não pode ser tratado como uma coisa, uma vez 

que ainda está ligado à personalidade que lhe deu suporte,  assim, Manoel 

Gomes da Silva200 conclui que o cadáver, não sendo pessoa nem coisa está 

submetido aos fins intrínsecos da pessoa, devendo ser regido pelos princípios 

relativos às pessoas, em tudo o que não seja adequado à sua configuração 

particular.201  

                                                 
198 Souza, op.cit., p. 193. 
199AÇÃO INDENIZATÓRIA – Publicação não autorizada do autor e poeta Vinicius de Moraes. 

Agravo retido desprovido. Legitimidade da Ré. Súmula nº 221 do E. Superior Tribunal de Justiça. Depoimento 
do autor da obra que se considera irrelevante. Correto seu indeferimento. No mérito responsabilidade da Ré, que 
se utilizou do artifício de acoplar à sua revista obra não autorizada da biografia do conhecido poeta. Interesse 
patente de herdeiros e sucessores na preservação da imagem de pessoa conhecida e falecida. Precedentes deste E. 
Tribunal de Justiça. Indenização todavia de ordem material que haverá de se restringir ao valor que seria por eles 
cobrado para a autorização do uso da imagem, excluída então a participação no lucro obtido com a 
comercialização da revista. Dano moral reduzido ao patamar de 500 (quinhentos) salários mínimos. Recurso 
parcialmente provido. (IRP) (TJRJ – AC 19651/2001 – (2001.001.19651) – 7ª C.Cív. – Rel. Des. Caetano 
Fonseca Costa – J. 22.01.2002) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 

200 Manuel Gomes da Silva apud Ascensão, op.cit., p. 51. 
201 “DANO MORAL – DESAPARECIMENTO DE CORPO DO LOCAL DE SEU 

SEPULTAMENTO – Mercê da flagrante violação de seu dever contratual de guarda do cadáver, exsurge 
inequívoco o dever de indenizar o dano moral decorrente da violenta dor causada pela surpresa revelada no 
momento da exumação com a ausência do corpo do local onde fora sepultado, encontrando-se outro de sexo 
diverso. Um dos valores inalienáveis do patrimônio moral humano é a dignidade da vida e da morte. O desprezo 
pelo ser humano após a sua morte gera dor profunda nos seus entes queridos que sofrem a perda da pessoa 
amada. O zelo para com o corpo sepulto equipara-se ao constante velar pela alma da pessoa que se foi. Dor 
moral que se exacerba pela constatação da presença de outro cadáver na sepultura, mostrando-se improvável a 
localização do originário cadáver e a consectária impossibilidade de sua cremação. Prova inequívoca oficial 
engendrada após a surpresa gerada pelo fato. Provado o fato inequívoco é o dever de indenizar. É princípio 
assente no E. STJ que o dano moral, é o sofrimento humano, a dor, a mágoa, a tristeza infligida injustamente a 
outrem, alcançando os direitos da personalidade protegidos pela gala constitucional. A indenização por dano 
moral tem natureza extrapatrimonial e origem, em caso de morte, na dor, no sofrimento e no trauma dos 
familiares próximos das vítimas. Como assentado em precedente da Corte, não há falar em prova do dano moral, 
mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o 
fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao artigo 334 do Código de Processo Civil. Conseqüente ao 
fato é o dever de restituir as despesas de manutenção, que pressupõe a guarda que in casu não se operou, 
conforme constatado, bem como o valor da exumação onde flagrou-se o impiedoso acontecimento. Apelo 
desprovido”. (IRP) (TJRJ – AC 14936/2001 – (2001.001.14936) – 10ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz Fux – J. 
07.11.2001) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 
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 Apesar do corpo da pessoa poder funcionar como objeto de situações 

jurídicas, no caso de transplantes de órgãos, esta realidade pertence à ordem 

das pessoas e não à ordem das coisas, por isso que o regime jurídico a ser 

aplicado deve atender às circunstâncias de serem ou terem aquele corpo sido 

substrato da personalidade.202 

 Por outro lado, questiona-se o fato da proteção pos-mortem dos direitos 

da personalidade poder receber do direito tutela jurídica simplesmente no 

sentido de evitar ou atenuar os efeitos da ofensa cometida, ou se a tutela 

jurídica vai mais além, particularmente quanto à possibilidade de indenização 

por perdas e danos. 

 No direito alemão, segundo Rabindranath Capelo de Souza não se 

admite pretensões em dinheiro nas ofensas às pessoas falecidas, 

argumentando que ao defunto já não pode mais ser proporcionada 

compensação através de dinheiro.203 

 Em análise do art.  12 do Novo Código Civil ,  pode-se entender que a 

expressão “em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida 

neste artigo.. .” deve ser tomada num sentido mais amplo, abrangendo a 

proteção contra lesões e o direito a reclamar perdas e danos. Quanto à idéia 

transmitida pelo Novo Código Civil ,  percebe-se a possibilidade de tutela da 

personalidade do falecido através de indenização pelos danos causados a sua 

personalidade física ou moral.  
 
Neste enquadramento,  a  memória do defunto é tutelada,  
quer preventiva quer repressivamente,  tanto quando o 
ofensor é condenado a pagar uma soma pecuniária aos 
representantes do defunto como quando é sentenciado a 
abster-se de renovar a ofensa ou a el iminar certos efei tos 
da mesma, tudo dependendo das circunstâncias do caso,  
podendo inclusivamente acontecer que a única sanção 
susceptível  de aplicação ao caso concreto seja a 
indenização em dinheiro.204 
 
 

 Por sua vez, a tutela da personalidade da pessoa falecida sofre 

limitações decorrentes da própria natureza do cadáver, ou seja,  não são 

abrangidos aqueles direitos que pressuponham um titular vivo e atuante, dessa 

forma não são protegidos o direito à vida, à l iberdade entre outros. Também, 

                                                 
202 Ascensão, op.cit., p.321. 
203 Souza, op.cit., p.195. 
204 Idem, p.193. 
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existem limites em face do esgotamento do próprio direito no tempo ou 

fisicamente e nesse sentido, o próprio direito à proteção da memória do 

defunto perde peso naturalmente com o decurso do tempo, ou até mesmo por 

força das necessidades sociais de investigação e pesquisa. Por fim, a 

ponderação dos direitos de personalidade com outros interesses, tais como o 

direito à investigação de paternidade, com a violação do cadáver que 

demonstra limitações em face de conflitos com direitos valorativamente 

superiores. 

 Apesar da proteção pos-mortem da personalidade, deve-se deixar bem 

claro que a personalidade da pessoa se extingue com a morte, e que não é 

possível determinar uma extensão da personalidade para além da morte. O 

bem jurídico tutelado não é a pessoa do morto, mas sim aspectos de sua 

personalidade, em face de sua memória, a qual merece respeito e proteção. 

São direitos que se evidenciavam enquanto o seu titular era vivo, e com a sua 

morte, tais direitos recebem proteção através dos familiares,  com a 

legitimação para a defesa da personalidade que se manifestava na pessoa, 

enquanto a mesma era viva. 

  

 

 13.1 Do ataque aos direitos da personalidade depois da morte 

 

 

 É certo que com a morte extingue-se a personalidade, deixando a pessoa 

de ser sujeito de direitos e obrigações, contudo, alguns fatos podem repercutir 

na personalidade do falecido. A esse respeito poderíamos perguntar se é 

possível depois da morte que uma pessoa continue a ter direitos à honra, à 

imagem e à intimidade, vez que com fundamento no artigo 6º do Novo Código 

Civil ,  com a morte extingue-se a personalidade.205 

 A postura de boa parte da doutrina é manter a idéia de que a pessoa 

falecida não tem direitos, nem pode ser vítima de difamação, apesar de ser 

                                                 
205 Sánchez, Clemente Crevillén. Derechos de la Personalidad. Honor, Intimidad Personal y Familiar 

y Propria Imagem en la Jurisprudencia. Madrid: Actualidade, 1995, p. 54. 
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possível reclamar indenização por danos causados àqueles que tinham 

relacionamento com o falecido, e se sintam atingidos pelas ofensas.206  

 Mas, apesar do falecido não ter personalidade, nem mesmo ser sujeito 

de direitos,  será que é justo atacar a dignidade de pessoa falecida? 

 Não é justo que se ataque a personalidade de pessoa falecida, por isso 

que os valores da personalidade humana, dignos de proteção, perduram muito 

mais além do que a capacidade jurídica da pessoa e em respeito à pessoa do 

falecido, admite-se ao mesmo tempo, que os direitos da personalidade se 

extinguem com a morte e que os familiares mais próximos podem defender os 

interesse perdurados do falecido.207 

 Assim, a morte da pessoa extingue os direitos da personalidade, mas a 

memória daquele constitui um prolongamento de sua personalidade, que deve 

ser tutelada, merecendo proteção do direito. 

 Nesse sentido, o Novo Código Civil designa os herdeiros legitimados a 

proteger a memória do falecido, os quais podem exercer a tutela jurídica dos 

direitos da personalidade, independente da transmissão dos direitos em si 

mesmos, pois,  o que ocorre é uma legitimação jurídica para a defesa dos 

direitos do falecido. 

 Caso semelhante ocorre, quando o ataque ao direito da personalidade é 

realizado ainda em vida, antes do falecimento, e a pessoa não pôde exercer o 

seu direito de ação. 

Assim, quando a lesão tem lugar antes do falecimento sem que o ti tular 

do direito tenha exercido as ações reconhecidas pela lei,  pode o mesmo ser 

substituído em seu direito de ação pelos sucessores, segundo a ordem de 

vocação hereditária,  com uma interpretação extensiva do artigo 12 do Novo 

                                                 
206 Sánchez, op.cit., p. 55; “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – PROCURAÇÃO FALSA – PRELIMINAR REJEITADA – Peça de bloqueio tempestiva ante a data 
de juntada do mandado citatório aos autos. Inteligência do art. 241, II, do CPC. Aquele que causa dano a outrem 
tem a obrigação de repará-lo. Responsabilidade civil. Presentes os seus pressupostos. Delegatária de serviço 
público. Inobservância das cautelas necessárias. Indevido reconhecimento de documentos falsos. Tipo de fraude 
constantemente veiculada pela imprensa. Mesmo que de boa-fé, a apelada não se exime da obrigação 
ressarcitória. Comprovado o dano moral. Desrespeito à memória da falecida. Evidente constrangimento do 
herdeiro. O bom nome e a dignidade não podem ser atingidos perante a sociedade. Inexiste prova robusta a elidir 
a pretensão inicial. Indenização proporcional à repercussão negativa do prejuízo, o bem jurídico atingido e o 
binômio necessidade/impossibilidade. Razoabilidade. Finalidade compensatória e de exemplaridade para evitar a 
prática reiterada do dano. Quantum debeatur fixado em cinqüenta salários mínimos. Inversão dos ônus 
sucumbenciais, no valor da sentença. Provimento parcial do recurso”. (TJRJ – AC 13678/2001 – 
(2001.001.13678) – 8ª C.Cív. – Rel. Des. Carpena Amorim – J. 18.12.2001) apud Juris Sintese Millenium, 
op.cit. 

207 Sánchez, op.cit., p.  55. 
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Código Civil ,  ou como determina o artigo 943 do Novo Código Civil,  onde 

dispõe que o direito de exigir a reparação e a obrigação de prestá-la 

transmite-se com a herança. 

Ora, neste caso não se trata novamente da transmissão do direito da 

personalidade, mas sim a transmissão do direito de ação que protege o direito 

da personalidade, pois o dano evidentemente, foi causado na esfera jurídica 

do autor da herança, não sendo a morte do titular do direito motivo 

justificável para excluir a responsabilidade civil  do lesante. 

Por fim, não há dúvidas de que se o dano foi provocado quando o titular 

do direito ainda estava vivo e este promoveu a competente ação civil ,  vindo a 

falecer logo em seguida, que a transmissão do direito à reparação civil  se faz 

presente, desde que os sucessores queiram continuar com o processo.208 

Contudo, no caso de lesão à memória de pessoa já falecida, polemiza-se 

quem será o detentor do direito subjetivo violado. O próprio falecido ou os 

seus herdeiros determinados no Novo Código Civil? 

Apesar dos herdeiros terem legitimidade para a propositura de ações 

visando à proteção pos-mortem da personalidade, não é possível atribuir a 

eles a ti tularidade do bem jurídico violado, pois,  não se exige a comprovação 

de dano a sua personalidade, mas sim a comprovação de lesão à memória do 

falecido. Nesse sentido, o bem jurídico tutelado é a memória do falecido, 

possuindo os herdeiros, tão somente, legitimação processual para a defesa 

desses direitos violados. 209 

Nesse mesmo sentido, entendo, que no caso de dano morte, a 

indenização é devida aos sucessores por dano causado ao morto e não um 

direito dos sucessores por danos causados aos sucessores, pelas conseqüências 

da morte. Apesar do sofrimento daqueles que perdem a companhia de um ente 

querido, o dano morte incide diretamente no valor vida, o qual é o objeto da 

tutela jurídica dos direitos da personalidade, e não na dor dos sucessores, 

como comumente adota boa parte da doutrina e da jurisprudência.210 

                                                 
208 “DANO MORAL – Morte da vítima. Transmissibilidade do direito. O direito de prosseguir na 

ação de indenização por ofensa à honra transmite-se aos herdeiros. Recurso não conhecido”. (STJ – RESP 
440626 – SP – 4ª T. – Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar – DJU 19.12.2002) apud Juris Sintese Millenium, op.cit. 

209 Ascensão. op.cit., p. 90 
210 APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS COMPROVADOS – 

MORTE DO PAI E CONCUBINO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA 
CONTRATANTE AFASTADA – JULGAMENTO ULTRA PETITA PELA INCLUSÃO DA CONCUBINA 
COMO BENEFICIÁRIA DA INDENIZAÇÃO – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – 
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Voltando à inviolabil idade da vida humana,  deve ser  revelado 
que a perda de uma vida implica sérios danos morais.  Porém, 
por óbvio,  o dano é indireto,  porque com a morte,  cessa a 
personalidade jurídica,  de sorte que o morto não poderá 
assumir direi tos violados.  O morto é ví t ima direta e imediata 
do fato que lhe t irou a vida.  Pelo só fato de ter  desaparecido,  
claro está que não poderá plei tear  ressarcimento algum. Em 
termos de legit imidade at iva para a causa,  essa questão tem 
fundamento porque o espólio do falecido não deverá plei tear  
nenhuma indenização,  já  que o morto é apenas o sujei to 
passivo da lesão;  por isso mesmo, não poderá ser  o t i tular  de 
um prejuízo.211 

 

Indaga-se, porém, se a legitimidade atribuída aos herdeiros para a 

propositura de ações de indenização por danos causados à memória do morto, 

possibilitaria tantas ações quantos fossem os herdeiros, ou uma única ação 

coletiva, ou promovida por um só dos herdeiros. 

O art.  12, parágrafo único, do Novo Código Civil  não indica uma ordem 

sucessória preferencial,  onde gradativamente o parente mais próximo exclua o 

mais remoto. 

O melhor entendimento dessa questão é a de que existe um único direito 

à indenização, o qual beneficiará todos os sucessores, seguindo a ordem de 

vocação hereditária,  mesmo que a ação tenha sido promovida por aquele que 

não é o herdeiro mais próximo. 

No caso, o dano é causado a vida ou a memória do morto. Os sucessores 

serão beneficiados com o valor pago a tí tulo de indenização, não há uma 

transmissão do direito da personalidade do morto para os seus sucessores, não 

sendo o herdeiro ti tular de um direito próprio de indenização, mas possuidor 

exclusivamente de uma legitimação processual para agir em defesa da 

memória do morto. 

Não haverá a sucessão dos direitos da personalidade, mas uma sucessão 

de direitos pessoais,  inerentes ao valor pago na ação de indenização. 

Assim, o valor atribuído na ação de indenização será partilhado entre os 

herdeiros legais,  independente do fato de alguns deles não terem participado 

                                                                                                                                                         
RECURSOS IMPROVIDOS – A indenização por dano moral tem natureza extrapatrimonial e origem, em caso 
de morte, na dor, no sofrimento e no trauma dos familiares próximos da vítima, cabendo ao patrão, amo ou 
comitente, responsabilizar-se pelos danos causados por seus serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que 
lhes competir, ou por ocasião dele. (TJMS – AC 2003.005192-9/0000-00 – Campo Grande – 4ª T.Cív. – Rel. 
Des. Rêmolo Letteriello – J. 12.08.2003) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 

211 Santos, A. op.cit., p. 229 
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efetivamente da propositura da ação. Do contrário, teríamos um número 

infindável de ações, tantos fossem os herdeiros do morto. 

Antônio Jeová Santos, em sua Obra Dano Moral Indenizável,  transcreve 

decisão do Primeiro Tribunal de Alçada de São Paulo: 

 

Dano moral .  Indenização postulada por irmãos da vít ima 
falecida em acidente de trânsito.  Em princípio,  há legit imidade 
para a t i tularidade dos irmãos na indenização.  Todavia,  se os 
pais  já  buscaram idêntica indenização por dano moral ,  com o 
pagamento efetuado,  entende-se que no montante já  se 
encontrava incluída a quantia para a reparação por danos 
sofridos a todos os membros da família.  Ao se f ixar o montante 
equivalente à mensuração da dor,  avalia-se o significado moral  
da perda do membro da família,  sem dimensioná-lo em função 
do número de parentes que procuram a indenização,  a  menos 
que o t i tular  da ação seja uma pessoa não estrei ta ou 
int imamente l igada ao falecido,  em que a quantia não é 
arbitrada em níveis tais  que o seriam se os t i tulares fossem os 
pais .  Caberia,  aí ,  a  complementação,  si tuação diversa de 
quando os pretendentes sejam os genitores (apud,  Juiz Luiz 
Antônio de Godoy em voto proferido na ap.  n.  729.861-9) 212 

 

 

 Assim, pode-se concluir que com a morte da pessoa, extingue-se o seu 

direito da personalidade. À pessoa, sobrevive, todavia, alguns direitos, como 

o seu nome, a sua honra, a sua imagem, que podem também fazer parte do 

conjunto de interesses a serem conservados pelos seus parentes em nome da 

família,  por isso que a eles são confiados o dever de proteção, recebendo do 

direito legitimação processual.213 

O dano pos-mortem à personalidade é único e autoriza uma única ação, 

que pode ser promovida em conjunto por todos os herdeiros legitimados, por 

alguns deles, ou por um só herdeiro e terá por objeto a indenização por dano 

causado á memória do morto, diante dos valores relativos aos direitos da 

personalidade que devem ser preservados com a sua morte. 

 

 

 

 

 

                                                 
212 Santos, A. op. cit., p. 485. 
213 Cendon, op.cit., p. 44. 
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CAPÍTULO 14 

OS DIREITOS DA PERSONALIDADE EM RELAÇÃO ÀS PESSOAS 

JURÍDICAS 

 

 

 

 O presente estudo relativo aos sujeitos do direito da personalidade foi 

desenvolvido, até o presente momento, com exclusiva referência às pessoas 

naturais.  Contudo, é necessário precisar se seria possível,  a construção dos 

direitos da personalidade em relação às pessoas jurídicas. 

 O art.  52 do Novo Código Civil dispõe que: “aplica-se às pessoas 

jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. 

 Na verdade, os bens que podem ser considerados objeto dos direitos da 

personalidade, satisfazem necessidades de ordem física e moral da pessoa 

natural,  onde nem todas são existentes nas pessoas jurídicas. O princípio que 

a personalidade é inerente às pessoas jurídicas na mesma medida em que cabe 

às pessoas naturais,  encontra uma limitação na própria essência das pessoas 

jurídicas, cujo substrato natural difere profundamente daquele das pessoas 

físicas. A limitação da capacidade de direito, corresponde à limitação da 

ti tularidade dos direitos,  assim, em relação aos direitos da personalidade, 

fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser salientado que 

estes não cabem às pessoas jurídicas.214 

 Apesar dos direitos da personalidade representarem os modos de ser do 

ente que é pessoa e que este modo de ser pode não se referir e não se 

identificar com a pessoa jurídica, temos, conseqüentemente, que  nem todos 

os direitos que cabem à pessoa natural cabem a pessoa jurídica. Contudo, é 

possível entender que algumas situações jurídicas que envolvem os direitos da 

personalidade podem ser estendidos à pessoa jurídica de forma limitada, mas 

não completamente excluído, sem que necessariamente seja declarado que as 

pessoas jurídicas detenham direitos da personalidade.215  

                                                 
214 Cupis, op.cit., p. 43. 
215 Idem. 
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 Em relação às pessoas jurídicas, ficam de logo excluídos os direitos da 

personalidade que sejam inseparáveis da personalidade humana, tais como, o 

direito à vida, o direito à integridade física corporal e espiritual,  o direito à 

saúde, o direito sobre o cadáver, o direito sobre as partes separadas do corpo, 

entre outros. Mas, por força do art.  52 do Novo Código Civil,  em face da 

existência de direitos da pessoa jurídica, que se assemelham à natureza 

incorpórea dos direitos da personalidade, devem ser reconhecidos às pessoas 

jurídicas alguns direitos especiais,  que se ajustam a sua particular natureza, 

como é o caso, do direito à identidade, direito ao nome, direito à honra, o 

direito ao bom nome, o direito ao crédito, o direito ao sigilo, o direito ao 

desenvolvimento de sua personalidade jurídica e o direito à liberdade de 

expressão, são alguns exemplos. Direitos esses que são contemplados pelas 

regras gerais de tutela das situações jurídicas, entre elas o princípio da 

responsabilidade civil  por dano extrapatrimonial.216  

 Há assim, na maioria dos doutrinadores, a concepção da não 

equiparação das pessoas jurídicas às pessoas naturais,  reconhecendo àquelas 

pessoas direitos especiais delimitados por suas funções estatutárias-legais e 

de bem menor extensão do que os das pessoas naturais.217 A capacidade de 

gozo e de exercício de direitos das pessoas jurídicas está limitada ao conteúdo 

do seu contrato social,  em correspondência aos seus fins. 

 Contudo, há quem defenda a possibilidade de extensão dos direitos da 

personalidade às pessoas jurídicas,218 com fundamento na atual jurisprudência 

do STJ que admite a reparabilidade do dano moral sofrido pelas pessoas 

jurídicas.219 

                                                 
216 Souza, op.cit., p. 598; “Qualquer ofensa a direito de personalidade, da ofensa à integridade física à 

ofensa à integridade moral, é fato ilícito que dá ensejo à indenização por dano moral. As pessoas jurídicas podem 
também ser lesadas em específicos direitos de personalidade, como o direito ao nome, à imagem, à reputação; a 
ofensa a reputação da pessoa jurídica é a ela e não a seus dirigentes ou sócios (quase sempre é à ela e aos 
dirigentes, vale dizer, duas ofensas distintas)”. Lôbo, 1999, op.cit., p. 141. 

217 Souza, op.cit., p. 600. 
218 Bittar, op.cit., p. 13. 
219 Súmula nº 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”; “RESPONSABILIDADE 

CIVIL – Dano moral. Pessoa jurídica. Possibilidade. Nos termos do Enunciado nº 227 da Súmula/STJ, "a pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral". (STJ – REsp 163.900 – RJ – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira – 
DJU 10.04.200004.10.2000) ; “PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATAS – Dano moral. Cabimento. Prova. 
Precedentes. Ressalvado o convencimento do Relator, a jurisprudência está consolidada no sentido de admitir o 
dano moral à pessoa jurídica. Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há falar em prova do dano 
moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado 
assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil". (STJ – 
REsp 204.786 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Carla Alberto Menezes Direito – DJU 12.02.200102.12.2001) apud Juris 
Síntese Millenium, op.cit. 
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 Gustavo Tepedino, em sua Obra Temas de Direito Civil ,220 defende tese 

contrária a possibilidade de se atribuir direitos da personalidade à pessoa 

jurídica, demonstrando que os bens jurídicos da personalidade humana em 

nada se assemelham à honra objetiva atribuída às pessoas jurídicas. 

 Nesse mesmo sentido, destaca Maria Celina Bondin de Morais,  onde a 

pessoa jurídica não seria,  inclusive, passível de indenização por dano moral:  

 

A propósito,  não se pode deixar de assinalar  a enorme 

incongruência da jurisprudência nacional ,  seguida pela 

doutrina majori tária,  no sentido,  de um lado,  de insist ir  que o 

dano moral  deve ser  definido como dor,  vexame, tr is teza e 

humilhação e,  de outro lado,  de defender a idéia de que as 

pessoas jurídicas são passíveis  de sofrer  dano moral .221 

 

 Entendo da possibilidade de reparação por danos morais aos entes 

coletivos, e encontro restrições à aplicabilidade das normas relativas aos 

direitos da personalidade em relação às pessoas jurídicas, vez que essa 

possibilidade deriva da aptidão que tem a empresa para produzir lucros e não 

do princípio da dignidade humana. 

 Os fundamentos para a reparação dos danos morais em face da pessoa 

natural são diferentes dos fundamentes aplicados à pessoa jurídica. O dano 

moral causado à pessoa natural tem o seu fundamento na violação da 

dignidade da pessoa humana, enquanto que o dano moral causado à pessoa 

jurídica, fundamenta-se em seu patrimônio imaterial,  no âmbito da honra 

objetiva da empresa.222 

 Daí que, apesar das semelhanças que possibilitam a reparação por dano 

moral,  não é permitido que se apliquem a mesma base e o mesmo fundamento 

do dano causado à pessoa natural ao dano causado à pessoa jurídica. 
 

                                                                                                                                                         
 “DANO MORAL – Pessoa jurídica. Possibilidade. Verbete nº 227, Súmula/STJ. Prova de prejuízo 

material desnecessária. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (verbete nº 227, Súmula/STJ). Na concepção 
moderna da reparação do dano moral prevalece a orientação de que a responsabilização do agente se opera por 
força do simples fato da violação, de modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto”. (STJ – 
REsp 173.124 – RS – 4ª T. – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – DJU 19.11.2) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 

220 Tepedino, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 52. 
221 Moraes, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 192. 
222 Lotufo, op,cit., p. 152. 
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Ressaltando que a jurisprudência brasi leira tem agido 
corretamente ao condenar as empresas que violaram a 
denominada ‘honra objet iva’ ao afetar  o crédito de outras 
empresas,  não significa que concordemos com o uso do 
conceito de direi to da personalidade,  ainda que agora a 
própria lei  venha a faze-lo.  Temos de respeitar  o que foi  
conquista da humanidade em torno dos direi tos humanos,  
em torno da dignidade do ser  humano, e vamos colocar a 
respeitabil idade merecida pelas pessoas jurídicas em outros 
termos:  como fruto do trabalho dos que compõem este ente 
jurídico,  que é fruto da criação humana,  mas que não é um 
ser humano, com as característ icas a ele inerentes .223 
 
 

 Deve-se assim concluir que, apesar do Novo Código Civil  determinar a 

aplicação às pessoas jurídicas da proteção dos direitos da personalidade, sua 

extensão é limitada e restrita à proteção de certas situações análogas baseadas 

nos direitos fundamentais,  como fonte da indenização por dano moral,  em 

face do art.  5,  inc. X, da Constituição Federal,  onde: “são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua 

violação”.224 

 Diante desses argumentos, não há como deixar de sustentar que a 

pessoa jurídica não detém direitos da personalidade, apesar de receber 

proteção da ordem jurídica quanto à possibilidade de reparação de danos 

extra-patrimonais sofridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
223 Idem, p. 154. 
224 “Como tal, o regime destes direitos não há-de ser procurado no Direito da Personalidade. Há antes 

que recorrer às leis onde calhe estarem contemplados e aos princípios gerais do Direito. São as regras gerais 
sobre a tutela de situações jurídicas que se aplicam, e não as regras especiais de tutela dos direitos da 
personalidade”. Ascensão. op.cit., p. 231 
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CAPÍTULO 15 

CLASSIFICAÇÃO 

  

 

 

Diversas são as formas de classificação dos direitos da personalidade 

em face de sua diversidade, vez que são muitos os direitos da personalidade. 

O próprio Clovis Bevilaqua, em sua obra Teoria Geral do Direito Civil ,225 

classificava o direito das pessoas(jura personarum) em direito à vida; direito 

de liberdade; direito de ser respeitado na sua honra e dignidade e direito 

autoral.  

 A classificação dos direitos da personalidade pode observar diversos 

critérios possíveis,  de acordo com a sistemática de cada autor; nesse sentido 

Carlos Alberto Bittar adota posição flexível,  diante da possibilidade de 

surgimento de novos direitos da personalidade, classificando-os em: a) 

direitos físicos; b) direitos psíquicos; c) direitos morais.226 

 Os direitos físicos da personalidade têm correspondência com os 

componentes materiais da estrutura humana, como a integridade física, 

compreendendo o corpo como um todo: os órgãos, os membros, a imagem. 

 Os direitos psíquicos da personalidade são elementos intrínsecos da 

pessoa, sua integridade psíquica, compreendendo: a liberdade, a intimidade, o 

sigilo. 

 Os direitos morais dizem respeito aos atributos valorativos da pessoa na 

sociedade, como seu patrimônio moral,  compreendendo: a identidade, a honra, 

as manifestações do intelecto. 

 Diante do relativismo das diversas formas de classificação, tem-se 

adotado a classificação alemã a partir  da tripartição de Hubmam,227que 

apresenta uma forma mais útil  e didática de sistematização. 

 Hubmann, em íntima conexão com a filosofia dos valores, tem como 

ponto de partida a personalidade num espaço ético, “sustentando que a 

personalidade contempla valores morais,  que, enquanto normas, existem para 

                                                 
225 Bevilaqua, op.cit., p. 68. 
226 Bittar, op.cit., p.17. 
227 Heinrich Hubmann, apud Ascensão, op.cit., p. 97; Souza,., op.cit., p. 143; Silva, Edson Ferreira. 

Direito à Intimidade. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998, p. 33.  
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ela,  e esforça-se por os realizar em vida”,228 fundindo nesse conceito três 

elementos característicos: a dignidade humana(Menschenwürde),  a 

individualidade(Individualität) e a pessoalidade(Personalität).    

 Segundo Hubmann, a dignidade humana(Menschenwürde) é o elemento 

indicativo da posição predominante de todo e qualquer homem no universo,229 

englobando toda a equipagem do indivíduo, de certo modo comum a todo o 

ser humano em geral.230 

 São direitos que asseguram o acervo de bens atuais da personalidade de 

cada ser humano, com um caráter defensivo e conservador da pessoa e de sua 

dignidade231.  Assim, são tutelados nessa categoria o direito à existência (a 

vida),  à integridade física, à locomoção, à saúde, e até mesmo os direitos 

complementares que servem como meio de conservação da vida, tal  qual a 

legítima defesa, enquanto instrumento do direito da personalidade. 

 Por sua vez, os direitos à individualidade (Individualität),  representam 

a indivisível unidade e totalidade de cada indivíduo humano, fechada em si 

mesma, consigo mesmo identificada e com um caráter próprio, que em parte é 

entregue a cada indivíduo humano pela natureza, traduzido na originalidade, e 

por outro lado é adquirida por cada homem através de seu auto-

desenvolvimento, que se manifesta num modo de ser da pessoa e numa 

assumida estrutura própria de valores.232 

 Segundo José Oliveira Ascensão, a categoria dos direitos à 

individualidade é a mais difícil  de caracterizar,  a qual supõe a pessoa 

socialmente situada e procura assegurar o grau de autonomia necessário para 

que esta não seja absorvida pela comunidade.233 

Dentro da categoria individual, Hubmann propõe uma subdivisão 

daquilo que integra a individualidade da pessoa, apresentando três esferas 

desta individualidade: a individual,  a privada e a secreta.234 

 

 

                                                 
228 Heinrich Hubmann apud Souza, op.cit., p. 143. 
229 Souza, op. cit., p. 144. 
230 Idem, p. 143. 
231 Ascensão, op.cit., p.97 
232 Souza, op.cit., p. 144. 
233 Ascensão, op.cit., p. 97. 
234 Heinrich Hubmann apud Ascensão, idem. 
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  ESFERAS DA INDIVIDUALIDADE 

                                                         

                                             Esfera individual    

                                         Esfera privada    

       Esfera secreta 

  

O círculo externo seria abrangido pela esfera individual que define o 

homem socialmente, com sua unicidade e no seu modo de ser próprio, 

nomeadamente a identificação pessoal,  o nome, a imagem, a honra, a palavra 

escrita e falada.235 

 A esfera privada, também denominada de esfera da confiança, seria 

aquela em que somente poucas pessoas estariam autorizadas a participar,  

sendo aquelas que representam uma relação de familiaridade, salvaguardando 

o homem diante do mundo dos seus aspectos privados, em que embora possam 

ser conhecidas de um círculo determinado ou limitado de pessoas, o indivíduo 

pode subtrair de um circulo mais amplo e sobretudo da publicidade.236 

 No menor dos círculos estaria a esfera secreta,  com o objetivo especial 

de preservar a mais intima camada do indivíduo, garantida pela reserva 

mental de cada pessoa. Segundo Hubmann abarcaria ações, expressões e 

pensamentos de que ninguém deve tomar conhecimento, a não ser quando 

muito, um circulo mais limitado de parentes,  e relativamente aos quais 

persiste um interesse de guardar segredo.237 

 Nessa esfera mais densa da pessoa, Oliveira Ascensão acrescentaria o 

direito ao silêncio, como um espaço demarcado pelo homem que torne 

possível o recolhimento sobre si  próprio.238 

                                                 
235 Souza, op.cit., p. 144. 
236 Idem. 
237 Heinrich Hubmann apud Souza, idem, p. 144. 
238 Ascensão, op.cit., p.98. 
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 Contudo, apesar das diversas definições persiste ainda a dificuldade em 

delimitar a fronteira entre o público e o privado, entre a esfera individual e a 

privada, entre a esfera privada e a esfera secreta.  

 
Genericamente,  a  vida privada abrange todos os aspectos 
que por qualquer razão não gostaríamos de ver cair  no 
domínio público;  é  tudo aquilo que não deve ser  objeto do 
direi to à informação nem da curiosidade da sociedade 
moderna que,  para tanto,  conta com aparelhos al tamente 
sofist icados.239 
 
 

 Por fim, Hubmann apresenta como terceira categoria,  o direito à 

pessoalidade(Personalität) como qualidade do indivíduo humano em relação 

com os outros homens, com o mundo exterior,  consigo mesmo e com os 

valores éticos e que nesse relacionamento afirma e defende a sua 

individualidade e autonomia240.   

 Segundo Oliveria Ascensão, essa categoria seria a dos direitos ao 

desenvolvimento da personalidade, como a garantia de um espaço de atuação 

de cada pessoa, que se concentra essencialmente na idéia de liberdade.241  
 
 
A personalidade,  garantida embora na sua existência e na 
sua individualidade,  não é evento acabado.  O homem é um 
projecto,  com fins próprios:  tende i l imitadamente a 
aperfeiçoar-se.  Esse aperfeiçoamento é por outro lado um 
direi to de cada um, que deve ser  assegurado.  Os direi tos de 
personalidade tomam agora carácter  dinâmico.242 
 
 

 Nessa categoria,  compreende-se a liberdade de ação em geral,  a 

atividade da força de trabalho, a liberdade de associação, l iberdade cultural,  

l iberdade de expressão do pensamento, entre outras liberdades que assegurem 

o exercício da autonomia necessário ao desenvolvimento humano. Contudo, 

nem todas as liberdades podem ser classificadas como direito ao 

desenvolvimento da personalidade, a l iberdade de consciência é inserida como 

direito à individualidade, enquanto que a liberdade de locomoção é direito da 

personalidade à dignidade humana. 

                                                 
239 René Ariel Dotti apud Silva, Edson Ferreira, op. cit., p. 34.  
240 Heinrich Hubmann apud Souza,., op.cit., p. 144. 
241 Ascensão, op.cit., p.98. 
242 Idem. 
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 Nesse mesmo sentido, a l iberdade de atitude e atividade religiosa são 

consideradas direito ao desenvolvimento da personalidade, enquanto que a 

liberdade religiosa em si é direito da personalidade à individualidade. 

 Os direitos da personalidade são muitos e de várias categorias,  por isso 

que o Novo Código Civil preferiu apresentar um rol meramente residual,  uma 

vez que boa parte dos direitos da personalidade vem inserida na Constituição 

Federal como direitos fundamentais.  

 Com a conclusão da teoria geral,  parte-se para a análise dos direitos da 

personalidade dispostos no Novo Código Civil ,  onde facilmente é possível 

verificar que cada um desses direitos possui uma estrutura própria,  com suas 

características e disciplina que  diferenciam um do outro, merecendo 

tratamento individual e especial.  

 Contudo, em face da diversidade de direitos da personalidade, não se 

pretende, evidentemente, discorrer sobre todos os direitos da personalidade 

existentes, por isso que, o estudo a seguir se restringe aos tipos consagrados 

no Novo Código Civil.  
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CAPÍTULO 16 

DIREITO À VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA 

  

 

 

Segundo Adriano de Cupis,  vida e integridade física concernem ao ser 

físico da pessoa, seus modos físicos de ser.  A vida identifica-se com a 

simples existência biológica, onde a integridade física consiste na presença 

integral dos atributos físicos.243 

 É interessante, de logo, ressaltar que a tutela jurídica da vida e da 

integridade física realiza-se após a prática de lesões a esses bens, tendo como 

reação a tutela civil  e penal,  onde se encontram as descrições sobre as 

práticas de homicídios e lesões corporais nos tratados de direito penal,  bem 

como os aspectos da responsabilidade civil ,  em obra específica. Tal 

esclarecimento se faz em face do presente estudo não desenvolver os aspectos 

referentes à tutela penal e civil  das lesões à vida e à integridade física, já 

tendo mencionado em tópico anterior,  de forma geral,  os aspectos da tutela 

dos direitos da personalidade, que são aplicáveis às situações presentes.244 

 

 

16.1 Direito à vida 

 

 

O direito à vida é reconhecido como o direito mais essencial entre os 

essenciais,  vez que sem a vida não há existência da pessoa e do próprio 

direito da personalidade. O caráter essencial da vida faz com que nenhum 

outro bem exista separadamente deste.245 

Evidentemente, que o primeiro e mais fundamental bem da 

personalidade é a vida, sobre o qual todos os outros se apóiam.246A vida que o 

direito da personalidade protege é a vida desde a concepção, garantindo ao 

                                                 
243 Cupis, op.cit., p. 94. 
244 Ver capítulo 10 – Tutela jurídica dos direitos da personalidade. 
245 Cupis, op.cit., p. 94. 
246 Pueche, op.cit., p. 81 
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nascituro a sua devida proteção, passando pelo nascimento e posteriormente 

até a morte da pessoa humana. 

Segundo exemplo típico das Lições de Diogo Leite Campos, uma pessoa 

após ter perdido a perna e uma parte de suas faculdades intelectuais,  ainda 

tinha algo mais a perder pelo qual os médicos lutavam: a vida.247 O homem é 

um ser vivente, sendo particularmente rico em vida, onde o fato de privá-lo da 

vida é destruir o seu próprio ser,  pois,  a vida faz parte de sua essência.248 

A Constituição Federal do Brasil  protege o direito à vida, como direito 

fundamental,  consagrando a sua inviolabilidade,249 assim como vários tratados 

internacionais preconizam o respeito ao direito à vida, tais como a Declaração 

dos Direitos Humanos e ultimamente o Pacto internacional dos Direitos 

Políticos, ratificado pelo Brasil  em janeiro de 1992, dispondo que: “O direito 

à vida é inerente à pessoa humana. Este direito deverá ser protegido pela lei.  

Ninguém poderá ser arbitrariamente privado de sua vida”. 

Por sua vez, o direito à vida não reconhece ao seu titular o direito de 

dispor de sua própria vida, sendo pois,  inválido o consentimento autorizando 

ou pedindo para que outrem lhe cause a morte, t irando-lhe a vida, bem como a 

renúncia da própria vida pelo suicídio.250  

Ora, o direito à vida não significa dizer direito sobre a vida, pois,  este 

se reveste de um caráter de indisponibilidade que impede a realização de 

negócios jurídicos que tenham por objeto a vida humana. Não há assim, 

qualquer validade à declaração de vontade do titular que importe no 

cerceamento do direito à vida.251 

Posto que do contrário se atentaria contra a ordem pública, pois,  a 

pessoa não pode renunciar ao seu direito de viver,  o que supõe atentado 

contra os princípios gerais do direito à vida. 

Em regra, apesar de certas atividades profissionais importarem em risco 

de vida, não há nesses casos uma renúncia anterior ao direito de viver.  Aquele 

que pratica esportes de risco, não está renunciando ao direito de viver.  

                                                 
247 Campos, op.cit.., p. 54 
248 Mondim, B. O homem: Quem é ele? Elementos de Antropologia Filosófica. São Paulo: Edições 

Paulinas, 1980, p. 59.  
249 Art. 5º, caput, Constituição Federal. 
250 Souza,. op.cit., p. 205 
251 Bittar, op.cit., p. 67. 
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A vontade do sujeito não pode produzir a extinção do direito à vida, 

nem mesmo através do ato material do suicídio, vez que com este ato é 

imediatamente suprimido o bem da vida e com esse, o respectivo direito. 
 
Não é,  portanto,  um direi to subjet ivo,  no sentido que 
Savigny lhe atr ibui:  um poder reconhecido ao indivíduo pelo 
direi to objet ivo,  com o f im de lhe assegurar um domínio no 
qual  a sua vontade reine independentemente de qualquer 
vontade estranha,  pois,  a  relação de direi to é o domínio da 
vontade l ivre.  252 
 
 

Aliás, Adriano de Cupis levanta a questão se o suicídio constituiria um 

ato il ícito. Mas mesmo sem ser considerado ato il ícito, dada a impossibilidade 

de submeter a alguma sanção quem consumou o suicídio, como também a 

ausência de uma norma incriminadora da tentativa de suicídio, certo é que tal 

ato não pode ser considerado nem mesmo ato de exercício de um direito, ou 

seja,  o suicídio não se enquadra nem como ato il ícito, nem como exercício 

regular do direito.253 

Contudo, não é pacífica a discussão sobre o caráter absoluto da vida 

humana e sua indisponibilidade, principalmente diante da bioética254 e do 

prolongamento artificial da vida. 

José de Oliveira Ascensão comenta que durante milênios, a dignidade 

da medicina se baseou no juramento de Hipócrates, segundo o qual o médico 

deveria servir à vida e não à morte. Onde os grandes exemplos históricos de 

degradação são aqueles em que os médicos se puseram ao serviço da morte, 

contudo, em face de novas questões, esta dignidade da vida está novamente 

sendo apresentada à discussão.255 
 
A valia infini ta da pessoa humana impede que a vida esteja 
na disponibil idade de outras pessoas.  A defesa da eutanásia 
representa uma mais grave lesão do personalismo, que 
certamente não deixará de entrar  a seguir  na ordem do dia.  É 
a vida para permitir  afastar  do convívio social  o que se 
considera ‘vidas inúteis’ .  
 

                                                 
252 Cupis, op.cit., p. 96. 
253 Idem, p. 97. 
254 “Esta problemática, que é de sempre, ganha contornos surpreendentes à luz das novas 

possibilidades técnicas de actuação sobre o ser humano. Impõe-se uma resposta ética, que não se limite a 
considerações de moral social. Os direitos do homem, a que se apela, envolvem uma referência ética absoluta. 
Manifesta-se aqui a atitude geral que tomamos já ao caracterizar a pessoa”.Ascensão, op.cit., p. 52. 

255 Idem, p. 56. 
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Mas aqui,  é  urgente demarcar os l imites da eutanásia,  
nomeadamente nas hipóteses em que hoje é possível  
prolongar art if icialmente a vida.  
 
Assim, por exemplo,  uma pessoa,  que no estado actual  da 
medicina se considera absolutamente incapaz de sobreviver 
por si ,  pode se mantida art if icialmente com vida através de 
máquinas que supram o funcionamento de órgãos 
necrosados.  
Imaginemos então que,  num hospital  em que há insuficientes 
máquinas,  um médico,  entre aplicá-las a doentes com 
capacidade de recuperação e aos dados cl inicamente como 
perdidos,  manda desligar a máquina aplicada a um destes 
para aplicar a quem pode recuperar .  Prat icou homicídio?256 
 
 

José de Oliveira Ascensão esclarece que a resposta a esta pergunta deve 

ser negativa, entretanto, demonstra a necessidade de demarcar com cuidado os 

limites entre a eutanásia e o prolongamento artificial da vida, para que não se 

confundam um e outro e se penalize como eutanásia, algo que lhe é 

estranho.257 

Entende-se por eutanásia, causar a morte a outra pessoa, com ou sem o 

seu consentimento, para evitar dores ou padecimentos físicos ou morais,  que 

se estimam insuportáveis.  A eutanásia tanto pode ser por ação ou omissão. A 

primeira, quando são praticados atos que importem na morte do paciente, e a 

segunda quando consiste em um não fazer,  omitir,258 adotando-se as 

designações de eutanásia ativa e passiva. 

Deve-se, porém, tomar cuidado com a expressão eutanásia passiva, 

util izada pelos defensores da eutanásia, como forma de sensibilização social,  

quando na verdade, em muitos casos, não se trata realmente de eutanásia, em 

face da dificuldade técnica de sua aplicação.259 

Neste sentido, quando um enfermo tem chegado ao final de sua vida, 

por conclusões dos médicos que lhe atendem, carecendo do sentido a submetê-

lo a uma série de tratamentos desproporcionais que somente poderia prolongar 

a sua agonia, as duras penas, sem que nenhuma possibilidade exista de lhe 

trazer de volta a saúde. A renúncia ao tratamento terapêutico é o destino 

                                                 
256 Ascensão, op.cit., p. 56. 
257 Idem, p. 57. 
258 Pueche, op.cit., p. 92.  
259 Idem. 
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aceitável em face do caráter finito da vida. Nesses casos, a medicina paliativa 

deve ser aplicada ao paciente para suprir ou diminuir-lhe a dor.260 

Tal atitude nada tem a ver com a eutanásia,  nem ativa nem passiva, 

pois,  uma coisa é esperar a morte da forma menos dolorosa e outra e provocar 

esta morte.  261    

Assim, deve-se concluir que constatada a irreversibilidade do quadro 

clínico, a vida não necessita ser prolongada inutilmente, sem benefícios para 

o paciente, tão somente com o resultado de prolongar-lhe a dor e o 

sofrimento, mas não se protege a promoção da morte, quando ainda resta ao 

paciente o prazer da companhia de seus parentes e amigos.262 
  
 
O Projeto do Código Penal  Brasi leiro,  em seu art .  121,  § 4º ,  
não considera crime ‘deixar de manter a vida de alguém por 
meio art if icial ,  se previamente atestada por dois médicos a 
morte como iminente e inevitável ,  e  desde que haja 
consentimento do paciente ou,  em sua impossibil idade,  do 
cônjuge,  companheiro,  ascendente,  descendente ou,  i rmão’.  
Parte-se do pressuposto de que a supressão dos mecanismos 
art if iciais  que retardam o falecimento do enfermo, além de 
pôr f im ao seu martír io,  possibil i tará a conclusão natural  do 
processo patológico iniciado.  Não se caracteriza omissão de 
socorro,  t ipif icada no art .  135 do CP, uma vez que,  no caso,  
deixa-se de uti l izar  aparelho que prolonga a vida de um 
paciente sem possibil idade de reversão ou cura.  263 
 
 

Assim, se o direito à vida é inviolável e indisponível,  a ordem jurídica 

não pode aceitar a eutanásia. Porém, não se deve confundir a eutanásia com o 

fato de deixar de utilizar aparelhos que promovam o prolongamento inútil  da 

vida. 

                                                 
260 Pueche, op.cit., p. 92. 
261 Idem. 
262  “Estamos convencidos da finitude da vida e de que sem amor, sem uma palavra amiga, sem 

esperança, sem generosidade e sem alegria a própria vida é uma morte viva. Sabemos que a lei não pode resolver 
todos os problemas polêmicos aqui apontados, por serem tidos como um iceberg disfarçado de tensão social, mas 
apenas controlá-los, reduzindo-os, sem contudo eliminá-los, propondo solidariedade humana ao paciente 
terminal, respeitando sua dignidade como ser humano, auxiliando-o a exercer o seu direito a uma morte digna. 
Gostaríamos  de enfatizar que, nesse estado de coisa, urge a edição de normas mais humanas e eticamente aceitas 
que acompanhem os avanços da medicina, apontando critérios para o morrer dignamente seja uma realidade”.  
Diniz, Maria Helena. O Estado Atual do Biodireito. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 361 

263 Gagliano, Pablo Stolze; Pamplona Filho, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Parte Geral. 
Saraiva: São Paulo, p.161. 
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Deve-se por outro lado, comentar brevemente a respeito do aborto, 

como ação destrutiva do produto da concepção humana,264 em face da 

interrupção da gravidez.265 

No Brasil ,  o aborto é tipificado como crime, nos termos do art.  124 do 

Código Penal,  não se justificando a interrupção da gravidez, vez que a vida do 

nascituro é protegida desde a concepção. 
 
 
Por tal  razão a Declaração dos Direi tos da Criança,  de 20 de 
novembro de 1959,  da Assembléia Geral  da ONU, já 
prescrevia que:  ‘A criança,  dada a sua imaturidade f ísica e 
mental ,  precisa de proteção legal  apropriada,  tanto antes 
como depois do nascimento’ .  A vida humana começa com a 
concepção.  Desde esse instante tem-se um autêntico ser  
humano e,  seja qual  for  o grau de evolução vital  em que se 
encontre,  precisa,  antes do nascimento,  do útero e do 
respeito à vida.  O feto é um ser com individualidade 
própria;  diferencia-se,  desde a concepção,  tanto de sua mãe 
como de seu pai  e de qualquer pessoa,  e ,  independentemente 
do que a lei  estabeleça,  é  um ser humano. Em poucos dias,  
seus órgãos estão formados e funcionando,  aumentando 
apenas de tamanho com o passar do tempo, já  percebe ruídos 
desagradáveis,  que o inquietam, e suaves,  que o 
tranqüil izam, perturba-se quando sua mãe está nervosa,  
chupa o dedo quando se aborrece,  dorme quando a mãe 
descansa,  dá voltas,  engole substância açucarada,  rejei tando 
as que o desagradam, e pode curar-se de várias molést ias,  
ainda no útero,  mediante mais de cinqüenta espécies de 
intervenções cirúrgicas.  Tudo isso foi  comprovado por 
fotos,  aparelhos de ressonância magnética e ecografia.266 
 
  

Ora, é impossível não concluir que exista vida durante a gestação, e que 

a violação dessa vida fere direito da personalidade do nascituro, facultando a 

indenização extra-patrimonial pelo dano morte.267  

                                                 
264 Gagliano; Pamplona, op.cit., p. 159. 
265 “PENAL – HABEAS CORPUS – ABORTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVIDEZ – 

AÇÃO PENAL TRANCADA – 1. No delito capitulado no art. 124 do CP, para instauração da persecução penal, 
é imprescindível a prova de sua materialidade. O ônus incumbe ao órgão acusador, não sendo suficiente para este 
mister, a simples confissão da acusada. Aborto, diz a medicina, é interrupção da gravidez e, portanto, 
fundamental, essencial, imprescindível o diagnóstico desta como meio de configuração da infração. 2. Ordem 
concedida para trancar a ação penal”. (STJ – HC 11515 – RJ – 6ª T. – Rel. Min. Fernando Gonçalves – DJU 
18.12.2000 – p. 00243) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 

266 Diniz, Maria Helena, op.cit., p. 28. 
267 Em contrário: “Paris(FR) – ‘Direito de não nascer’ O Tribunal de Cassação da França, ao 

confirmar o princípio de indenização das crianças deficientes físicas quando um erro médico impediu que mães 
optassem pela interrupção da gravidez, reconheceu o ‘direito de não nascer’. Mais alta instância judicial 
francesa, o Tribunal confirmou a jurisprudência de 17 de novembro de 2000 da chamada ‘Lei Perruche’, relativa 
a Nicolas Perruche, garoto que nasceu com problemas devido a uma rubéola sofrida pela mãe durante a gravidez 
e que não foi diagnosticada. O Tribunal de Cassação decidiu primeiramente que uma criança deficiente só pode 
ser indenizada quando for provada uma ‘relação de causalidade direta entre as faltas cometidas pelo médico’ e o 
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O aborto é crime e só pode ser autorizado excepcionalmente no caso do 

aborto terapêutico, quando não houver outro meio para se salvar a vida da 

gestante, ou aborto sentimental,  consentido pela gestante, quando a gravidez 

resultar do crime de estupro.268 

Problema mais palpitante é na determinação de aborto no caso dos 

embriões “in vitro”, em que a doutrina se divide entre aqueles que afirmam 

não existir  o aborto, vez que não houve a interrupção da gravidez, visto que 

gravidez não há ainda, à qual só existe em organismo vivo, enquanto que 

outros declaram que a lei tutela a vida desde a sua formação, independente de 

sua formação em laboratório.269 

Nesse sentido, defendo a idéia de que o embrião e o nascituro têm 

resguardados desde a concepção os seus direitos da personalidade, 

principalmente o direito à vida, independente desta vida ter existência fora do 

útero da mãe.270 
 
 
Na vida intra-uterina,  ou mesmo in vitro,  tem personalidade 
jurídica formal,  relat ivamente aos direi tos da personalidade,  
consagrados consti tucionalmente,  adquirindo personalidade 
jurídica material  apenas se nascer  com vida,  ocasião em que 
será t i tular  dos direi tos patr imoniais ,  que se encontram em 
estado potencial ,  e  do direi to a indenizações por dano moral  
e  patr imonial  por ele sofrido.271 

 

Assim, a vida deve ser protegida até mesmo no nível embrionário. 

                                                                                                                                                         
nascimento ao terem impedido essas faltas que a mãe decidisse pela interrupção da gravidez. Por outra parte, em 
caso de possibilidade de aborto terapêutico(permitido na França durante um prazo maior do que o da interrupção 
voluntária da gravidez), deve-se demonstrar que as condições para tal intervenção estavam reunidas, ou seja, 
dois médicos devem testemunhar, ‘depois de exame e discussão, que a continuação da gravidez põe em risco 
grave a saúde da mulher ou que há grande probabilidade de que a criança ao nascer seja vítima de uma afecção 
de particular gravidade reconhecida como incurável no momento do diagnóstico”. Centro de Estudos Judiciários 
do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Diário Oficial do Estado de Pernambuco. nº 134. 19 de julho de 2001. 

268 Art. 128.Código Penal. “Não se pune o aborto praticado por médico: Aborto necessário. I - se não 
há outro meio de salvar a vida da gestante; Aborto no caso de gravidez resultante de estupro.II - se a gravidez 
resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante 
legal”. 

269 Gagliano; Pamplona, op.cit., p.160. 
270 “ABORTO PROVOCADO COM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE – INDÍCIOS DE 

AUTORIA – CRIME IMPUTADO EM CO-AUTORIA A TERCEIRA PESSOA QUE CEDEU O LOCAL 
(RESIDÊNCIA) PARA AS MANOBRAS ABORTIVAS – RECURSOS NÃO PROVIDOS – Estando os 
indícios de autoria bastante delineados através de elementos de convicção trazidos ao processo e a materialidade 
dos crimes não posta em dúvida, impõe-se a pronúncia. Quem cede o local para as manobras abortivas é 
partícipe direto na prática do aborto”. (TJPR – RecSenEst 0123350-5 – (14205) – Castro – 2ª C.Crim. – Rel. 
Des. Carlos Hoffmann – DJPR 01.07.2002) 

271 Diniz, Maria Helena, op.cit., p.113. 
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Discute-se ainda o reconhecimento dos direitos a alimentos, como 

conseqüência natural do direito à vida, inclusive do nascituro, apesar de não 

existir  nenhuma disposição expressa nesse sentido.272 

Evidentemente, que a obrigação de alimentar é estabelecida em 

proteção da vida humana, contudo, o direito a alimentos diverge do direito à 

vida, vez que aquele não tem o caráter absoluto, sendo um direito relativo que 

se dirige aos sujeitos obrigados a prover os alimentos, tendo um caráter de 

obrigação de fazer.  No caso do direito aos alimentos, o objeto do direito não é 

a vida, mas sim a prestação alimentar,  que irá servir na conservação da vida, 

como direito complementar ao direito da personalidade. 

 

 

16.2 Direito à integridade física 

 

 

O direito da personalidade à integridade física protege a pessoa contra 

lesões ao seu corpo e à sua mente, consistindo na manutenção da higidez 

física e mental do ser,  repelindo as lesões causadas ao funcionamento normal 

do corpo humano.273  

A integridade física reveste-se das qualidades gerais dos direitos da 

personalidade e acompanha o ser humano desde a concepção até a morte, 

podendo alcançar tanto o nascituro quanto o cadáver, com uma diferença em 

relação ao direito à vida, pois,  é disponível sob certas circunstâncias 

dispostas em lei especial.274 

Falar em integridade física é referir-se ao modo de ser físico da pessoa, 

partindo da noção de direito à vida, onde se constrói a idéia única da 

existência, sendo a integridade física parte desta idéia, concentrada na 

manutenção dos atributos e características físicas da pessoa. 

É certo que o direito à integridade física, supõe, como afirma Pontes de 

Miranda que o objeto do direito seja essa mesma integridade, o ser inatingido 

e não a propriedade do corpo.275 
 

                                                 
272 Gagliano; Pamplona, op.cit., p.161. 
273 Bittar, op.cit., p. 72; Gagliano; Pamplona, op.cit., p.162. 
274 Bittar, op.cit., p. 72.  
275 Pontes de Miranda., op.cit., p. 43. 
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Se o dano ao corpo se há de ressarcir  em valor patr imonial  é  
porque ocorre a irreparabil idade integral  do corpo mesmo. O 
devedor não pode pagar em unidades no bem que foi  
violado.  Quando se diz que o braço tem valor econômico 
para o pintor,  porque com ele trabalha e ganha para viver,  
alude-se ao que o pintor produz,  usando a mão e o braço .276

  
 

O direito à integridade física tem uma dimensão bem superior ao que se 

pode pensar de primeiro plano. A  integridade física exige a presença do 

corpo humano, de todas as suas partes e atributos, onde ensina José Enrique 

Bustos Pueche, que à integridade física interessa a preservação no homem dos 

seguintes elementos: 

I- a totalidade das partes e atributos físicos ou corporais que 

compõem o corpo humano; 

II- o estado de saúde física e mental que corresponda naturalmente 

a uma pessoa determinada, no espaço e no tempo; 

III- a aparência física ou corporal própria dessa pessoa.277  

 

Assim, o direito à integridade física constitui um direito subjetivo da 

personalidade que tem por objeto o gozo e usufruto dos bens da integridade 

física, adquiridos com o simples fato de nascer,  por serem direitos inatos a 

qualquer pessoa. 

 

 

16.3 Comentário ao artigo 13 do Código Civil 

 

 

O direito à integridade física compreende, ainda, por sua amplitude o 

direito ao corpo vivo e às suas partes integrantes, sendo direito indisponível 

da personalidade. Embora, apesar da indisponibilidade do corpo, o legislador 

admitiu exceção à regra geral,  dispondo sobre o transplante de partes do 

corpo.278  

                                                 
276 Pontes de Miranda, op.cit., p. 43. 
277 Pueche, op.cit., p. 111. 
278 Lotufo, op.cit., p. 59; Gagliano; Pamplona, op.cit., p.164. 
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 O corpo vivo da pessoa é inalienável como projeção da dignidade da 

pessoa humana, apesar de ser admissível à disposição de suas partes,  em vida, 

ou após a morte, desde que não atente contra os bons costumes. 
 
Art .  13 do Código Civil .  “Salvo por exigência médica,  é  
defeso o ato de disposição do próprio corpo,  quando 
importar  diminuição permanente da integridade f ísica,  ou 
contrariar  os bons costumes.  
Parágrafo único.  O ato previsto neste art igo será admitido 
para f ins de transplantes,  na forma estabelecida na lei  
especial”.  
 

 O corpo é o instrumento pelo qual a pessoa desenvolve a sua vida, 

compreendendo a união entre o elemento espiritual(alma) e o elemento 

material(corpo), daí porque sua integridade deve ser protegida na órbita 

jurídica.279 

 Tendo em vista a preservação da unidade corpo e alma, os limites 

naturais impostos pela dignidade humana determinam o respeito ao direito, à 

vida e à integridade física. Por isso que, não se permite a disposição do corpo 

humano que torne inviável a vida ou a saúde, ou cause deformidade 

permanente. Contudo, pode a pessoa no exercício de sua personalidade 

autorizar a privação de partes anatômicas do corpo ou órgãos do seu corpo, 

seja em prol de sua própria higidez física ou mental,  com a retirada de partes 

doentes do corpo, seja em prol de uma terceira pessoa, com fins altruísticos, 

no caso de transplantes de órgãos.280 

 A regulamentação quanto ao transplante de órgãos está disposta na Lei 

9.434/97, posteriormente alterada pela Lei 10.211/2001, que estabeleceu: 
 
Art.  9º .  É permitida à pessoa,  juridicamente capaz,  dispor 
gratuitamente de tecidos e partes do próprio corpo vivo,  
para f ins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou 
parentes consangüíneos até o quarto grau,  inclusive,  na 
forma do § 4º  deste art igo,  ou em qualquer outra pessoa,  
mediante autorização judicial ,  dispensada esta em relação à 
medula óssea.  
 
 

 O mesmo art.  9º,  em seu parágrafo 3º determina que a doação de órgãos 

só será permitida nos casos de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou 

partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar 

                                                 
279 Bittar, op.cit., p. 72. 
280 Idem, p. 79. 
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vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave 

comprometimento de suas aptidões vitais e sua saúde mental e não cause 

mutilação ou deformação inaceitável.  

Nesse mesmo sentido, é vedada pela lei a disposição onerosa do próprio 

corpo que constitui,  inclusive, crime. 

Por outro lado, discute-se ainda na doutrina a intervenção médica para 

mudança de sexo, com a mutilação do órgão genital masculino, em virtude de 

operação cirúrgica transgenital.281 

A adequação do sexo da pessoa transexual ocorre em virtude da mesma 

pertencer externamente a um sexo, e ter consciência de que pertence ao sexo 

oposto. 

Segundo Maria Helena Diniz: 

 

Transexualidade é a condição sexual  da pessoa que rejei ta a 
sua identidade genética e a própria anatomia de seu gênero,  
identif icando-se psicologicamente com o gênero oposto.  
Trata-se de um drama jurídico-existencial ,  por haver uma 
cisão ente a identidade sexual  f ísica e psíquica.  É  a 
inversão da identidade psicossocial  que leva a uma neurose 
reacional  obsessivo-compulsiva,  manifestada pelo desejo de 
reversão sexual  integral .282 

 

 A intervenção cirúrgica para a mudança de sexo, aparentemente 

ainda é uma tabu na sociedade, apesar de posições avançadas de nossos 

juristas e dos Tribunais: 

 
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – ASSENTO DE 
NASCIMENTO – TRANSEXUAL – ALTERAÇÃO NA 
INDICAÇÃO DO SEXO – DEFERIMENTO – Necessidade da 
cirurgia para a mudança de sexo reconhecida por 
acompanhamento médico mult idisciplinar.  Concordância do 
Estado com a cirurgia que não se compatibil iza com a 
manutenção do estado sexual  originalmente inserto na 
cert idão de nascimento.  Negativa ao portador de disforia do 
gênero do direi to à adequação do sexo morfológico e 
psicológico e à conseqüente redesignação do estado sexual  e 
do prenome no assento de nascimento que acaba por afrontar  
a Lei  Fundamental .  Inexistência de interesse genérico de 
uma sociedade democrática em impedir  a integração do 
transexual .  Alteração que busca obter  efet ividade aos 
comandos previstos nos arts .  1º ,  III ,  e  3º ,  IV, da 

                                                 
281 Nesse sentido, proferi sentença na Comarca de Olinda autorizando a intervenção cirúrgica para 

adequação do sexo, conforme Anexo B. 
282 Diniz, op.cit., p. 229. 
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Consti tuição Federal .  Recurso do Ministério Público 
negado,  provido o do autor para o f im de acolher 
integralmente o pedido inicial ,  determinando a ret if icação 
de seu assento de nascimento não só no que diz respeito ao 
nome, mas também no que concerne ao sexo.  (TJSP – AC 
209.101.4/0 – 1ª  CDPriv.  – Rel .  Des.  Ell iot  Akel  – J .  
09.04.2002)283 
 
 

Por  sua vez, o corte de cabelo, da barba e de unhas não constituem 

ofensa à integridade física,  porque são partes do corpo renováveis e 

livremente podem ser cortadas, não caracterizando, em principio, lesão a 

direito da personalidade. 

Pode ser que cortar o cabelo sem o consentimento importe em um dano 

moral à honra, ou até mesmo um dano estético momentâneo, contudo, o 

direito à integridade física não alcança o que se regenera ou cresce.284  

 

 

16.4. Comentário ao artigo 14 do Código Civil 

 

 

 Por sua vez, a disposição do corpo após a morte é permitida pelo Novo 

Código Civil,  na forma do art.  14: 
 
Art .  14.  É válida,  com objet ivo científ ico,  ou al truíst ico,  a  
disposição gratuita do próprio corpo,  no todo ou em parte,  
para depois da morte.  
 
Parágrafo único.  O ato de disposição pode ser  l ivremente 
revogado a qualquer tempo. 
 
 

 Como foi visto, quando se discutiu a proteção pos-mortem da 

personalidade jurídica, a personalidade da pessoa natural termina com a 

morte, mas, baseado na idéia de proteger a dignidade do ser humano, mesmo 

após a morte, tem-se admitido a preservação do direito da personalidade do 

cadáver. 

 O Novo Código Civil ,  por sua vez, previu a possibilidade da própria 

pessoa, em vida, dispor do seu corpo para depois da morte, desde que 

realizasse com fins não onerosos, com objetivo científico ou altruístico. 
                                                 

283 Apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 
284 Pontes de Miranda, op.cit., p. 46. 
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 Por outro lado, a Lei  9.434/97, alterada pela Lei 10.211/2001, dispôs 

em seu artigo 4º,  o procedimento para autorizar a doação de órgão de pessoa 

morta, a falta de declaração em vida, quanto à disposição do seu corpo. 
 
Art .  4º .  A ret irada de tecidos,  órgãos e partes do corpo de 
pessoas falecidas para transplantes ou outra f inalidade 
terapêutica,  dependerá da autorização do cônjuge ou 
parente,  maior de idade,  obedecida a l inha sucessória,  reta 
ou colateral ,  até o segundo grau inclusive,  f irmada em 
documento subscri to por duas testemunhas presentes à 
verif icação da morte .  
 

 A defesa pos-mortem da personalidade humana determina que a colheita 

de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa falecida esteja condicionada 

ao consentimento, ou este consentimento seja prestado pelos familiares da 

pessoa falecida. 

 Deve-se preservar o valor ético e moral da doação de órgãos, que torna 

muito mais valioso o ato de doação que quaisquer recusas, por mais que estas 

devam ser juridicamente respeitadas.285 

 Assim, o corpo da pessoa morta goza das mesmas prerrogativas dos 

direitos da personalidade, às quais lhe sejam inerentes, fazendo-se ressaltar a 

vedação a comercialização do corpo e a validade da disposição vinculada a 

objetivo científico ou altruístico. 

  

 

16.5. Comentário ao artigo 15 do Código Civil 

 

 

 Segundo o art.  15 do Novo Código Civil ,  a pessoa pode recusar a se 

submeter,  com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica que 

possa pôr em risco a sua vida. 
 
Art .  15.  Ninguém pode ser  constrangido a  submeter-se ,  com r isco 
de vida,  a  t ra tamento médico ou intervenção c i rúrgica .  
 
 

 A pessoa tem assim o direito de recusar tratamento médico que possa 

violar a sua integridade física e pôr em risco a sua vida, contudo, a 

                                                 
285 Ascensão, op.cit., p.58. 
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manifestação de vontade do paciente deve ser consciente também dos riscos 

que podem causar a não intervenção médica.  

De qualquer maneira, o Novo Código Civil  exige necessariamente a 

manifestação da vontade, a qual somente pode ser dispensada em caso de 

incapacidade do paciente, em face de sua menor idade ou mesmo por causa 

transitória,  por enfermidade ou doença mental,  se não tiver o necessário 

discernimento para a prática deste ato. 

 Questão bastante discutida é a recusa de tratamento médico por razões 

religiosas, especialmente em relação às testemunhas de Jeová que não se 

permite a transfusão de sangue, em face de sua autonomia da vontade e a 

liberdade de dispor e desenvolver livremente a sua vida.286 

O direito de proceder na sua vida privada segundo as suas próprias 

razões, denomina-se autonomia. Essa autonomia significa dizer,  a l iberdade 

que o ser humano tem para conduzir a sua vida. A Constituição Federal do 

Brasil ,  em seu artigo 5º,  inc. II ,  dispõe que: “Ninguém será obrigado a fazer 

ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”.  

Por outro lado, o princípio da autonomia não é absoluto, pois o mesmo 

está restrito aos termos da lei e aos princípios de ordem pública. Assim, o 

respeito à autonomia de vontade pode ser interpretado dentro de uma larga 

extensão, não podendo ser aplicado às pessoas que não estejam em condição 

de agir de maneira suficientemente autônoma. As pessoas incapazes, 

ignorantes, débeis,  dependentes de drogas, não estão em condições de 

manifestar de forma livre e refletida a sua vontade. 

O conflito existente entre a autonomia da vontade, fundamentada em 

questões religiosas e o dever do médico, em intervir para salvar a vida do 

paciente é bastante intrigante, pois,  o sustento de crenças pessoais e 

convicções é reconhecido como um direito fundamental da pessoa. Sob o 

aspecto de direitos humanos, as crenças religiosas estão contempladas pelos 

                                                 
286 “Sabe-se: "Testemunha de Jeová", considerando a natureza sagrada do sangue, não permite aos 

seus adeptos submeterem-se a transfusão. E mais: recomendam manifestar expressamente essa orientação, o que, 
comumente, é registrada no documento de identidade. Há, pois, movimento nesse sentido. Registre-se, de âmbito 
internacional, com sérios e profundos estudos. Entre nós, dentre outros, mencionam-se os doutos pareceres dos 
conceituados professores MANUEL FERREIRA FILHO E PAULO SÉRGIO LEITE FERNANDES, 
sustentando a legalidade da recusa. Em Brasília, anote-se o abnegado trabalho do Dr. PEDRO DE ASSIS, 
Advogado; durante vários anos honrou e conferiu prestígio ao Ministério Público do Distrito Federal e 
Territórios”. Luiz Vicente Cernicchiaro, Transfusão de Sangue, disponível em Júris Síntese Millennium, nº 44, 
nov. dez. 2003. 
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princípios estabelecidos na Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 

seu inciso XVIII.  
 
Inc.  XVIII .  Todo homem tem direi to à l iberdade de 
pensamento,  de consciência e de rel igião;  este direi to 
implica l iberdade de mudar de rel igião ou convicção,  bem 
como a l iberdade de manifestar  sua rel igião ou convicção,  
só ou em comum, quer em público,  quer privadamente,  pelo 
ensino,  pela prát ica,  pelo culto e pelo cumprimento de 
r i tos.  

 

Daí,  a Constituição da República Federativa do Brasil  proteger o direito 

às crenças religiosas a todos os cidadãos, sendo um dos direito fundamentais.  
 
Art .  5º ,  inc.  VI:  É inviolável  a l iberdade de consciência e 
de crença,  sendo assegurado o l ivre exercício dos cultos 
rel igiosos e garantida,  na forma da lei ,  a  proteção aos 
locais de culto e suas l i turgias.  
 
 

 Em relação à liberdade e direitos humanos fundamentais,  O Concílio 

Vaticano II emitiu a Declaração sobre liberdade de religião, a qual proclama 

que todas as pessoas têm o direito fundamental à l iberdade e uma inerente 

liberdade de não serem coagidas em sua dignidade humana. 

Alguns autores definem que a recusa ao tratamento médico, por motivos 

de questões religiosas, está incorporada no princípio teológico destacado no 

Concílio Vaticano II:    
 
A declaração sobre Liberdade de Religião (promulgada) 
pelo (Concíl io)  Vaticano II ,  proclamou que todas as pessoas 
têm um direi to fundamental  à  l iberdade de rel igião e uma 
l iberdade inerente da coerção,  baseada na dignidade 
humana.287 
 
 

Assim, as diversas recusas de pessoas em se submeterem ao tratamento 

médico por questões religiosas, têm um fundamento transcendental.  

Devine citando a Obra Ethical and Religious Directives for Catholic 

Health Facilit ies,  declara que os bispos ensinam que: “o bem total para o 

paciente, que inclui seu mais elevado bem espiritual e físico, é a preocupação 

                                                 
287 Devine RJ, Save the body, lose the soul. Health prog. apud Souza, Zelita da Silva ; Moraes, Maria 

Isabel Dias Miorim de. Simpósio de Bioética, Revista do Conselho Federal de Medicina. Vol. 6. Brasília. 1998. 
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primária daqueles a quem se confiou a direção das instituições católicas de 

saúde”.288 

Daí,  complementando o pensamento de Devine, Wreen289 propõe que as 

razões religiosas para a recusa de tratamento são especiais e devem ser 

consideradas de modo diferente de outras razões oferecidas pelos pacientes. 

Explica o autor norte-americano que quem torna especial os valores religiosos 

e devem ser considerados de modo diferente “é não somente o fato de que eles 

são partilhados por uma comunidade, mas,  o que é mais importante, que eles 

são incorporados pelo indivíduo na sua pessoa. Os valores religiosos, 

portanto, são mais intrínsecos do que outros valores partilhados,  porque eles 

tratam do próprio significado da vida”.290 

Inicialmente, antes que o paciente tenha condições de decidir se um 

tratamento médico lhe é aceitável, segundo seu próprio plano de vida, 

segundo seus valores religiosos ou não, deve o mesmo ser informado das 

possibilidades médicas de intervenção, suas recomendações, além da visão do 

próprio médico de como suas recomendações afetam os valores do seu 

paciente.  291 

O propósito da obrigação de prestar informações e esclarecer ao paciente, 

é dotá-lo de autonomia para poder tomar decisões com relação aos assuntos de 

saúde e seu tratamento de forma consciente. Assim, para que o consentimento 

e a recusa sejam válidos ele deve ser baseado na compreensão da situação que 

se apresenta e deve ser voluntário, pois,  este direito está baseado no princípio 

do respeito à autonomia. 

Nesse mesmo sentido, o fato mais comum envolvendo valores religiosos  

é o caso das Testemunhas de Jeová, que por uma questão de consciência 

religiosa recusam transfusões de sangue alogênico(estrangeiro).  Segundo as 

crenças das Testemunhas de Jeová, elas entendem que a Bíblia proíbe os 

cristãos de manterem sua vida por meio da utilização de transfusões de 
                                                 

288 Idem. 
289 Wreen MJ. Autonomy, religious values, and refusal of lifesaving treatment. J Med. Ethics, apud 

Souza; Moraes, op.cit. 
290 Idem. 
291 “Consentimento esclarecido (ou informado) é uma expressão do ato autônomo. Este ato é 

caracterizado como ‘uma decisão, e um ato, sem restrições internas ou externas, com tanta informação quanto o 
caso exige, e de acordo com a avaliação feita por uma pessoa no momento de tomar a decisão’”.Parecer de Segre 
Marcos. Situação ético-jurídica da Testemunha de Jeová e do médico e /ou instituição hospitalar que lhe presta 
atenções de saúde, face à recusa do paciente-religioso na aceitação de transfusões de sangue. apud Souza; 
Moraes, op.cit. 
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sangue, uma vez que, sustentam que o abster  de sangue é moralmente tão 

importante para o cristão quanto ao abster-se da idolatria ou da imoralidade 

sexual.  

Este assunto, para os laicos, talvez não demonstre nenhuma importância, 

contudo, para as Testemunhas de Jeová esta questão envolve os princípios 

mais fundamentais sobre os quais baseiam sua vida e segundo eles,  a recusa 

às transfusões constitui uma regra de conduta a ser observada, ainda que a 

sociedade a ignore ou menospreze. 

No entanto, o entendimento religioso das Testemunhas de Jeová não 

proíbe de modo absoluto o uso de componentes sangüíneos, com albumina e 

os preparos para hemofílicos, além da circulação extracorpórea e a 

hemodiálise, cabendo a cada uma delas(testemunha) decidir individualmente 

se deve aceitar este tipo de tratamento. 

Diante do conflito entre a autonomia de vontade do paciente e o dever de 

beneficência do médico, chega-se a conclusão de que mesmo por razões 

religiosas deve-se respeitar a autonomia do paciente. Não cabe ao leigo, 

mesmo que ele seja profissional da área de saúde, desconsiderar ou minimizar 

os valores de ordem religiosa do paciente, diante dos mais elevados interesses 

profissionais.  

A evolução da medicina, deve por sua vez, conhecendo a existência de 

tais conflitos,  especializar os seus profissionais,  a fim de prover aos seus 

pacientes um tratamento alternativo e eficaz que mantenha o respeito às 

crenças religiosas. 

Watts292,  descrevendo suas experiências com as testemunhas de Jeová 

declara que: “Creio que tive benefícios com a experiência e que talvez tenha 

me tornado um cirurgião um pouco melhor”, explicitando que operou centenas 

de Testemunhas de Jeová, declarando que os mesmos têm uma melhor 

recuperação do que aqueles que foram transfundidos. 

É dever do médico aconselhar o seu paciente, esclarecendo as formas de 

tratamento e os riscos, e caso o mesmo não queira se submeter ao tratamento 

indicado, por questões de consciência religiosa, terá o médico cumprido o seu 

papel,  e ao respeitar a autonomia do paciente estará eticamente protegido. 

                                                 
292 Watts GT. NHS trust and Jehovah’s witnessess. Apud Souza; Moraes, op.cit. 
 



 

 

110

 

Principalmente, diante da determinação legal de que ninguém pode ser 

submetido, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. 
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CAPÍTULO 17 

 DIREITO AO NOME 

 

 

 

 A pessoa para poder desenvolver sua personalidade supõe por natureza 

uma identidade pessoal e o reconhecimento social dessa identidade.293 

 Assim, nos termos do artigo 16 do Novo Código Civil,  “toda pessoa tem 

direito ao nome, nele compreendendo o prenome e o sobrenome”. 

 A identidade pessoal somente se consegue atribuindo à pessoa um 

nome, o qual passa a ser admitido juridicamente como direito da 

personalidade.294 
 
No plano pessoal ,  o nome compreende:  o patronímico,  o 
apelido de família,  ou,  ainda,  o sobrenome(que designa o 
núcleo a que pertence o ser);  o prenome(o nome 
propriamente di to da pessoa);  o pseudônimo(nome 
convencional  f ict ício,  sob o qual  oculta a sua identidade o 
interessado,  para f ins art ís t icos,  l i terários,  polí t icos,  
desport ivos);  e  a alcunha(ou,  na l inguagem comum ,  o 
apelido:  designação dada por terceiros,  que compreende 
algum aspecto ou faceta especial  do ser) .Também são 
protegidos os t í tulos de identif icação e honoríf icos(como 
t í tulos acadêmicos,  profissionais e de nobreza) e os sinais  
f igurativos (como o  s inete,  com as iniciais  da pessoa,  e  o 
brasão,  ou escudo,  com os símbolos e as cores da família) .  
Acrescenta-se,  ainda,  o nome art ís t ico (adotado no âmbito 
das artes,  mediante composição),  que,  em face de sua 
expressão,  merece também proteção especial ,  reconhecida 
na  jurisprudência.295 
 
 

 O nome possibilita a identificação da pessoa diante da sociedade, nos 

diversos núcleos possíveis,  permitindo a individualização da pessoa e 

evitando a confusão com outras. Assim, os elementos de identificação vão 

facilitar a localização da pessoa em sua família e perante o Estado 

possibilitando a verificação de sua condição pessoal e patrimonial.  

 Segundo a Lei 6.015/73, que dispõe sobre os registros públicos, o 

assento de nascimento da pessoa deverá conter o nome e o prenome que lhe 

                                                 
293 Ascensão, op.cit., p. 99; Gagliano; Pamplona, op.cit., p. 185. 
294 Moraes, Maria Celina Bodin de. O Nome da Pessoa Humana. Revista Brasileira de Direito de 

Família. n.7.  São Paulo: Síntese Publicações,Out. Nov. Dez. 2000, p. 38. 
295 Bittar, op.cit., p. 125. 
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forem postos, onde preferencialmente devem incluir apelido de família tanto 

da mãe, quanto do pai.  

 Seguindo lição de Valter Ceneviva, o prenome e a composição do nome 

são de livre escolha dos pais,  tendo como única restrição a escolha de nomes 

que possam expor ao ridículo o seu titular.296 

 É interessante ressaltar que o nome como expressão da personalidade 

pode ser alterado livremente pelo ti tular,  desde que o faça no primeiro ano de 

sua maioridade e não prejudique os apelidos de família.297 

 Contudo, os nossos Tribunais têm admitido a alteração do nome mesmo 

em períodos anteriores ou posteriores ao prazo especificado em lei,  como 

forma de proteger a personalidade do titular do nome. 
 
 
NOME – ALTERAÇÃO – PATRONÍMICO DO PADRASTO 
– O nome pode ser  al terado mesmo depois de esgotado o 
prazo de um ano,  contado da maioridade,  desde que presente 
razão suficiente para excepcionar a regra temporal  prevista 
no art .  56 da Lei  6.015/73,  assim reconhecido em sentença 
(art .  57).  Caracteriza essa hipótese o fato de a pessoa ter  
s ido criada desde tenra idade pelo padrasto,  querendo por 
isso se apresentar  com o mesmo nome usado pela mãe e pelo 
marido dela.  Recurso não conhecido.  (STJ – RESP 220059 – 
SP – 2ª  S.  – Rel .  Min.  Ruy Rosado de Aguiar  – DJU 
12.02.2001 – p.  00092)298 
 
 

 O direito ao nome, como direito da personalidade, não é um direito 

originário, pois a pessoa não nasce com o nome, uma vez que o adquire 

posteriormente, onde verdadeiramente surge o direito à identidade pessoal.  

José Oliveira Ascensão define então que o direito ao nome é imposto por um 

direito da personalidade, qual seja o direito à identidade pessoal,  mas que nos 

seus desenvolvimentos transcende já a própria tutela da personalidade.299 

 A identidade pessoal,  conforme doutrina Paulo Otero, envolve uma 

dimensão absoluta ou individual,  tornando cada pessoa um ser único, apesar 

da igualdade com todos os demais na condição humana, sendo dotada de uma 

                                                 
296 “O parágrafo retrata hipótese na qual a quebra ao principio da liberdade de escolha do nome é 

necessária” Ceneviva, Valter. Lei de Registros Públicos Comentada. São Paulo: Saraiva, 2002, p.123. 
297 Art. 56 da lei 6.015/73. 
298 Apud Juris Síntese Millenium,op.cit. 
299 Ascensão, op.cit., p.100. 
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individualidade própria e exclusiva, traduzindo o direito natural,  a diferença 

de cada ser humano.300 
 
Com efei to,  tal  como o direi to ao nome traduz,  por um lado,  
a individualização do sujei to decorrente do respectivo nome, 
compreendendo também, por outro lado,  os apelidos que,  
expressamente a relação desse sujei to com outros,  t raduz a 
respectiva inserção numa família,  também o direi to à 
identidade pessoal  tem no seu âmbito esta dupla dimensão: 
se é certo que a identidade pessoal  se afere pela 
singularidade,  indivisibi l idade e irrepetibil idade de cada ser  
humano, também é verdade que essa identidade pessoal  
compreende,  simultaneamente,  o conhecimento da “história” 
de cada pessoa.301 
 
 

 Nesse sentido, em face do direito à identidade pessoal,  o ser humano 

não terá somente direitos à aquisição de um nome, mas também direitos de 

conhecer a forma como foi gerado, a identidade dos seus progenitores e 

principalmente através do conhecimento de seu patrimônio genético onde, terá 

direito à defesa de sua identidade genética. 302 

 

 

 17.1 Comentário ao art.  17 e 18 do Código Civil 

 

 

 A qualidade de direito da personalidade atribuída ao nome, impede que 

terceiros o usem com prejuízo de seu titular,  tal  como destaca o art .  17 do 

Novo Código Civil.  
 
Art .  17.  O nome da pessoa não pode ser  empregado por 
outrem em publicações ou representações que a exponham 
ao desprezo público,  ainda quando não haja intenção 
difamatória.  
 
 

 O uso indevido do nome da pessoa pode determinar a obrigação de 

reparação por danos morais,  principalmente quando o seu uso é feito de forma 

difamatória,  com a imputação de fato que incide na reprovação social.  
 
 

                                                 
300  Otero, op. cit., p. 65. 
301 Idem, p. 71. 
302 Idem, p. 72. 
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DANO MORAL – USO INDEVIDO DE DOCUMENTOS 
PARA CONTRATAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DE NOME – 
EXISTÊNCIA – VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM 
CORRETO – SENTENÇA MANTIDA – 1.  Comete dano 
moral ,  e  o tem que reparar,  empresa que aceita contratação 
por meio eletrônico ( internet) ,  sem criar  sistema de 
conferência dos dados que lhes são fornecidos,  preferindo 
correr  os r iscos que são de todos conhecidos,  até porque os 
dados exigidos quando do preenchimento de cadastro são 
de fácil  e  legal  obtenção por terceiros.  2.  Observando-se,  
quando da f ixação do valor da indenização por dano moral ,  
a  exata dimensão do dano causado,  e servindo a condenação 
como punição,  sem ser ganho sem causa,  não precisa haver 
a sua correção.  3.  Mantendo-se a sentença recorrida,  deve a 
primeira recorrente pagar as custas processuais e 
honorários advocatícios,  não devendo a segunda recorrente 
suportar  os ônus da sucumbência por estar  protegida pela 
gratuidade da just iça.  (TJDF – ACJ 20020310015632 – DF 
– 2ª  T.R.J.E.  – Rel.  Des.  Luciano Moreira Vasconcellos – 
DJU 07.08.2002 – p.  103)303 
 
 

 A indenização por danos morais é prevista no próprio art .  12 do Novo 

Código Civil,  quando faculta o direito de reclamar perdas e danos contra 

aquele que causar lesões ao direito da personalidade. 

 Apesar do direito da personalidade ao nome, assumir o caráter de 

indisponibilidade e intransmissibilidade, há situações em que o uso do nome 

pode ser objeto de atividades comerciais.  No caso, a pessoa não irá dispor do 

próprio direito ao nome, mas sim irá dispor momentaneamente do direito de 

usar o nome. 

Nesse sentido, destaca o art .  18 do Novo Código Civil que, “Sem 

autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial” .  

 Muitas vezes o nome da pessoa, em face do seu destaque na sociedade, 

representa uma forma de capitação de lucros para diversas empresas, 

principalmente nos casos de publicidade em que uma marca é associada a uma 

determinada pessoa, estimulando àquele que o admira ou respeita,  a comprar o 

produto de determinada empresa. 

 Mesmo que a utilização do nome da pessoa não seja difamatória,  nem 

mesmo traga desprezo público, pelo contrário, sendo uma afirmação 

laudatória,  se a util ização não for autorizada e tiver interesse comercial,  deve 

a pessoa titular do nome ser indenizada, vez que o direito não permite o 

enriquecimento indevido. 

                                                 
303 Apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 
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Na hipótese não há para o t i tular  do nome a necessidade de 
comprovação da existência efet iva do dano; trata-se da 
violação de um direi to personalíssimo, cuja ocorrência já  é 
violação punível .  É direi to do indivíduo o uso de seu 
nome.304  
 
  

 É de se observar que, se uma empresa utiliza o nome de um campeão de 

automobilismo associado a uma certa marca de óleo, sem sua autorização, não 

violou realmente o direito ao nome do campeão, mas sim à possibilidade da 

utilização comercial do nome, que representa para o seu titular um proveito 

econômico.305 

 A mesma proteção que tem o nome, possui o seu pseudônimo, o qual 

util izado diuturnamente traz notoriedade à pessoa e o identifica na sociedade. 

 Segundo Pontes de Miranda: “O pseudônimo designa a pessoa, sem ser 

o nome civil .  Caracteriza-o a artificialidade, ainda quando se componha de 

elementos do próprio nome”.306 

 É bastante comum a utilização do pseudônimo nas áreas artísticas, 

como forma de reconhecimento do público e ocultação do verdadeiro nome. O 

pseudônimo é diferente do apelido, pois,  o pseudônimo acaba por ser um 

nome completo, identificando por inteiro o seu portador.307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
304  Lotufo, op.cit., p. 73. 
305 Ascensão, op.cit., p.101. 
306 Pontes de Miranda. op.cit., p. 137. 
307 “Há pseudônimos que, com absoluta certeza, são muito mais indicativos das pessoas às quais se 

referem do que o nome civil delas. O escritor Alceu Amoroso Lima é muito mais conhecido por Tristão de 
Ataíde”. Lotufo, op.cit., p. 75. 
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CAPÍTULO 18 

 DIREITO À IMAGEM, AOS ESCRITOS PESSOAIS E À VOZ 

  

 

 

18.1- Direito à imagem 

 

 

O direito à imagem, que é regulado pelo artigo 20 do Novo Código 

Civil ,   tem por objeto proteger a figura, a representação, o retrato ou a 

própria imagem da pessoa. 
 
Art .  20.  Salvo se autorizadas,  ou se necessárias à 
administração da just iça ou à manutenção da ordem 
pública,  a  divulgação de escri tos,  a  transmissão da palavra,  
ou a publicação,  a exposição ou uti l ização da imagem de 
uma pessoa poderão ser  proibidas,  a  seu requerimento e 
sem prejuízo da indenização que couber,  se lhe at ingirem a 
honra,  a  boa fama ou a respeitabil idade,  ou se se 
destinarem a f ins comerciais .  
 
 

 A imagem que se protege como direito da personalidade é aquela em 

que pode ser reproduzida através de representações plásticas, compreendendo 

o direito que tem a pessoa de proibir a divulgação de seu retrato. 

 A imagem é a figura, representação, semelhança ou aparência de uma 

pessoa ou coisa. Para o direito da personalidade, a imagem é entendida como 

a representação gráfica da figura humana, mediante procedimento de 

reprodução mecânica ou técnica. Juridicamente, é facultada exclusivamente à 

pessoa do interessado a difusão ou publicação de sua própria imagem, e com 

isso, também o seu direito de evitar sua reprodução, por se tratar de direito da 

personalidade. 

  Assim, a reprodução da imagem da pessoa não pode ser publicada ou 

exposta sem a devida autorização da pessoa retratada.  

 Contudo, a reprodução da imagem da pessoa pode sofrer exceções, 

autorizando-se sua divulgação, independente do consentimento do retratado, 

caso seja necessária a administração da justiça ou a manutenção da ordem 

pública. 
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 Segundo José de Oliveira Ascensão,308 o Código Civil Português, 

excepciona o uso da imagem da pessoa, sem a necessidade do seu 

consentimento, quando tiverem por fundamento: 

a) a notoriedade da pessoa ou o cargo que desempenhe; 

b) as finalidades de reprodução, se forem policiais,  judiciais,  

científicas,  didáticas ou culturais;  

c) o enquadramento da imagem em lugares públicos, ou fatos de 

interesse público, ou que hajam decorrido publicamente. 

Por sua vez, tais exceções também sofrem restrições, quando sua 

exposição vier a atingir a honra, a boa fama e a respeitabilidade da pessoa, 

facultando inclusive o direito de pedir indenização. 

No direito brasileiro, tais exceções também podem ser aplicáveis,  vez 

que a regra geral imposta pelo artigo 19 do Novo Código Civil,  é a de que a 

possibilidade de indenização somente se aplica no caso da imagem atingir a 

honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais.  

 Assim, a imagem da pessoa não pode ser util izada para fins comerciais 

sem sua prévia autorização. Protege-se além do direito da personalidade, o 

direito patrimonial da pessoa em face da possibilidade de auferir lucros com a 

divulgação de seu retrato, o que para muitas pessoas pode representar a sua 

atividade profissional,  como modelos fotográficos.309 

                                                 
308 Ascensão, op.cit., p.106. 
309 “DIREITO À IMAGEM – CORRETOR DE SEGUROS – NOME E FOTO – UTILIZAÇÃO SEM 

AUTORIZAÇÃO – PROVEITO ECONÔMICO – DIREITOS PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL – 
LOCUPLETAMENTO – DANO – PROVA – DESNECESSIDADE – ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA/STJ – 
INDENIZAÇÃO – QUANTUM – REDUÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA – HONORÁRIOS – 
CONDENAÇÃO – ART. 21, CPC – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE – I – O 
direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque direito de personalidade; patrimonial, porque 
assentado no princípio segundo o qual a ninguém é lícito locupletar-se à custa alheia. II – A utilização da 
imagem de cidadão, com fins econômicos, sem a sua devida autorização, constitui locupletamento indevido, 
ensejando a indenização. III – O direito à imagem qualifica-se como direito de personalidade, extrapatrimonial, 
de caráter personalíssimo, por proteger o interesse que tem a pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em 
circunstâncias concernentes à sua vida privada. IV – Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da 
reparação decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da 
existência de prejuízo ou dano. O dano é a própria utilização indevida da imagem, não sendo necessária a 
demonstração do prejuízo material ou moral. V – A indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não se 
justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e 
exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à 
realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. VI – Diante dos fatos da causa, tem-se por exacerbada a 
indenização arbitrada na origem. VII – Calculados os honorários sobre a condenação, a redução devida pela 
sucumbência parcial resta considerada. VIII – No recurso especial não é permitido o reexame de provas, a teor 
do enunciado nº 7 da súmula/STJ”. (STJ – RESP 267529 – RJ – 4ª T. – Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira 
– DJU 18.12.2000 – p. 00208) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 
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 A proteção ao direito da personalidade à imagem estende-se além da 

vida, possibilitando a proteção da imagem de pessoa morta, atribuindo-se 

legitimidade para pleitear tal proteção aos herdeiros necessários. 

 Por sua vez, imagem não é sinônimo de fama ou honra, como as vezes 

se entende pelo uso popular,  contudo, a defesa do direito à imagem não se 

trata,  simplesmente, da preservação física do corpo retratado, pois o corpo é 

conteúdo do direito à integridade física. O bem imagem consiste na reserva ou 

preservação da reprodução física da pessoa, em face da defesa da sua 

intimidade ou honra ali  envolvidos.310 

 

 

 18.2 Direito aos escritos pessoais 

 

 

 A pessoa também manifesta a sua personalidade através de escritos,  os 

quais não podem ser difundidos de maneira a devassar a vida do seu autor.   

 O artigo 20 do Novo Código Civil  determina a preservação do direito 

sobre os escritos pessoais,  garantindo aos mesmos as regras aplicadas na 

preservação da imagem, proibindo a sua divulgação de forma que exponha o 

seu autor,  atingindo sua honra, boa fama ou respeitabilidade. 

 A proteção garantida pelo direito da personalidade inclui todas as 

formas de manifestação da personalidade através da escrita,  tais como cartas-

missivas confidenciais,  memórias ou outros escritos, confidenciais ou 

referentes à intimidade da vida privada e ainda as cartas-missivas não 

confidenciais.311 

                                                 
310 Sobre a matéria, Antônio Chaves dissertando sobre os direitos da personalidade e os danos morais, 

ensina:“Efetivamente, nem mesmo a TV Bandeirantes poderia, eventualmente autorizar quem quer que fosse a 
utilizar as imagens constantes dos tapes que produziu. É que os verdadeiros donos das imagens - os seus 
titulares, na terminologia jurídica - são os próprios candidatos que, ao se disporem serem gravados pela 
emissora, somente a ela autorizaram, implicitamente, a utilizar as suas imagens e exclusivamente naquele 
programa. Assim, se terceiros, por ventura, quiserem utilizá-las legalmente terão que obter duas autorizações: a 
do titular da imagem (os candidatos) e a do titular da emissão, da geração do programa, a rádio e TV 
Bandeirantes. 

Não reconhece, no caso, "interesse público", mas o interesse político-eleitoral, o aproveitamento da 
imagem (no seu amplo sentido) visando à propaganda em favor dos candidatos e objetivando apoucar a 
personalidade de outros, explorando o visual de suas efígies e também as suas imagens moral e intelectual, 
fixadas pelas fitas magnéticas, através do som, dos gestos e da postura, o que tudo não se refere ao normal 
noticiário, comentário ou crítica jornalísticas através da imprensa, rádio e da TV”. Chaves, Antônio. Direitos da 
Personalidade e Dano Moral, disponível em Júris Síntese Millennium, op.cit.. 

311 Ascensão, op.cit., p.103. 
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A proteção é mais tênue neste ult imo caso(cartas missivas 
não confidenciais) .  Apenas se exige que não haja uti l ização 
em termos que f iram a expectat iva do autor.  Assim 
acontecerá porventura se o autor de um livro aproveitar  
para publicidade cartões delicadamente elogiosos de 
personalidades públicas a quem o ofereceu.  312 
 
 

 Havendo contudo, interesse na publicação dos escritos pessoais,  

somente o autor poderá autorizá-la,  cabendo essa autorização, após a sua 

morte, aos seus herdeiros estabelecidos no parágrafo único do art.  20 do Novo 

Código Civil.   

 Particularmente, em relação aos escritos pessoais assume bastante 

relevo o problema relativo ao segredo da correspondência, o qual é elevado a 

direito fundamental na Constituição Federal de 1988.313 

 Caso os termos utilizados pelo autor da carta não transpareçam o 

interesse em sua divulgação, subentende-se que toda correspondência de 

caráter pessoal está subordinada à presunção de segredo, mesmo que não 

contenha elementos confidenciais.314 

 A propriedade da carta sem dúvidas é do destinatário, mas, o conteúdo 

ali  inserido pertence ao emitente, que tem resguardado para si  os direitos 

autorais e a proteção do direito da personalidade. 

 Questão polêmica diz respeito à possibilidade de util ização judicial dos 

escritos pessoais como meio de prova contra o emitente. A defesa do direito 

da personalidade em conflito com o direito de produzir prova em juízo, 

invoca um necessário equilíbrio para que não se chegue ao extremo de 

considerar a divulgação de escritos prova ilícita.  

 A esse respeito, o Novo Código Civil  excepcionou a proteção aos 

escritos,  impondo uma limitação legal,  quando necessária à administração da 

justiça ou à manutenção da ordem pública, o que pode existir  na divulgação 

dos referidos escritos.315 

                                                 
312 Idem. 
313 Constituição Federal. Art.5º. XII. “É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 

telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e 
na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.  

314 Chaves, 1985, op.cit., p. 564. 
315 “HABEAS CORPUS – ESTRUTURA FORMAL DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – 

OBSERVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO CRIMINOSA DE CARTA MISSIVA REMETIDA 
POR SENTENCIADO – UTILIZAÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS NÃO AUTENTICADAS – 
PRETENDIDA ANÁLISE DA PROVA – PEDIDO INDEFERIDO – A estrutura formal da sentença deriva da 
fiel observância das regras inscritas no art. 381 do Código de Processo Penal. O ato sentencial que contém a 
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 18.3- Direito à voz 

 

 

A voz, como modo de manifestação e expressão da pessoa, recebe  a 

mesma proteção atribuída ao direito à imagem, com dispositivo próprio no 

Novo Código Civil  e na Constituição Federal.316 

Segundo Carlos Alberto Bittar,  o direito à voz incide sobre a emanação 

sonora natural da pessoa, proveniente do aparelho fonador e exercitada em 

toda a sua evolução para adquirir,  na fase adulta,  a sua conformação 

definitiva.317 

Assim, a voz da pessoa também é emanação de sua personalidade não 

podendo ser utilizada de forma que venha a prejudicar a sua honra, ou até 

mesmo com fins comerciais,  sem autorização do próprio ti tular.  

Ao lado da utilização da imagem, que se faz através de reproduções 

técnicas, a voz pode ser reproduzida através de gravações, principalmente em 

programas de rádio, identificando a pessoa titular da voz. 

Por outro lado, o direito á voz como direito da personalidade é 

inalienável,  mas pode ter cedido o seu direito de uso, como ocorre 

freqüentemente com os dubladores, radialistas e atores, que utilizam sua voz 

como fonte de renda, sujeitando-se ainda à legislação dos direitos autorais.   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
exposição sucinta da acusação e da defesa e que indica os motivos em que se funda a decisão satisfaz, 
plenamente, as exigências impostas pela lei. A eficácia probante das cópias xerográficas resulta, em princípio, de 
sua formal autenticação por agente público competente (CPP, art. 232, § único). Peças reprográficas não 
autenticadas, desde que possível a aferição de sua legitimidade por outro meio idôneo, podem ser validamente 
utilizadas em juízo penal. A administração penitenciária, com fundamento em razões de segurança pública, de 
disciplina prisional ou de preservação da ordem jurídica, pode, sempre excepcionalmente, e desde que respeitada 
a norma inscrita no art. 41, § único, da Lei nº 7.210/1984, proceder a interceptação da correspondência remetida 
pelos sentenciados, eis que a cláusula tutelar da inviolabilidade do sigilo epistolar não pode constituir 
instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas. O reexame da prova produzida no processo penal condenatório 
não tem lugar na ação sumaríssima de habeas corpus. (STF – HC 70.814 – SP – 1ª T. – Rel. Min. Celso de Mello 
– DJU 24.06.1994)” apud Juris Sintese Millenium,op.cit. 

316 Constituição Federal, Art. 5. XXVIII, ‘a’ – São assegurados, nos termos da lei: a) a proteção às 
participações individuais em obras coletiva e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades 
desportivas”. 

317 Bittar, op.cit., p. 99. 
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CAPÍTULO 19 

 DIREITO À VIDA PRIVADA 

 

 

 

 A intimidade e a vida privada são erigidas na Constituição como 

valores humanos, na condição de direito individual e para tanto em defesa 

deste direito fundamental,  preocupam-se em preservá-las do conhecimento 

alheio. 

 O art.  21 do Novo Código Civil,  adotando a mesma postura da 

Constituição Federal disciplinou o direito à vida privada, como direito da 

personalidade, determinando a existência de um isolamento natural da pessoa, 

onde a mesma possa viver o seu interior e se manifestar l ivre dos olhos 

sociais.  
 
Art.  21.  A vida privada da pessoa natural  é  inviolável ,  e  o 
juiz,  a  requerimento do interessado,  adotará as 
providências necessárias para impedir  ou fazer cessar ato 
contrário a esta norma. 
 
 

 O domínio da privacidade não está submetido ao controle público, como 

ensina José de Oliveira Ascensão,318 onde o campo do direito privado é 

tratado como o direito de decisão livre, daí porque o termo privatus 

etimologicamente falando representa o que está “fora do Estado, pertencente à 

pessoa ou ao indivíduo mesmo”.  

 O direito à vida privada leva em consideração a autonomia da pessoa 

humana, como a liberdade de tomar decisões sobre assuntos íntimos, que já  

demonstram nas primeiras declarações de direitos e revelam-se como garantia 

de independência a inviolabilidade da pessoa, da sua casa e de suas 

correspondências.   

 A definição do conteúdo e dimensão do direito à vida privada têm 

início a partir  do estudo dos fenômenos sócio-psíquicos, em que os valores 

vigentes em cada época e lugar exercem influência sobre o indivíduo, que em 

                                                 
318 Ascensão, José de Oliveira. Teoria geral do direito civil. Vol. I. Coimbra: Ed. Coimbra, 1997, 

p.13. 
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razão desses valores têm a necessidade de resguardar do conhecimento de 

outras pessoas,  os  aspectos mais particulares de sua vida. 

 Diogo Leite Campos esclarece que na sociedade inglesa do 

século XVI, quanto mais influente na sociedade e mais alto o grau de nobreza, 

tanto mais pública era a vida desta pessoa. 

 O nobre da sociedade inglesa tinha o dever de dar 

exemplo de vida influenciando seus parentes, súditos e servidores e para tanto 

sua vida era exposta ao público. 

 
Tudo o que o soberano era ou fazia t inha relevância social ,  
dada a sua importância,  o seu poder,  a  sua capacidade de 
influenciar  a vida social  e  polí t ica.  Nada nele era privado: 
as suas qualidades,  os seus sentimentos,  as suas idéias,  tudo 
o que nele era como homem, dado que era um homem que 
governava,  interessava ao público.  Depois,  toda a sua vida 
estava aberta ao público:  as suas devoções,  os seus deitar  e 
levantar ,  as refeições,  o parto da rainha,  etc. ,  eram 
testemunhados por um largo número de pessoas.  Os seus 
vícios e vir tudes eram condições do mal-estar  ou do bem-
estar  do Estado: eram controlados de perto,  mesmo se não 
podiam ser modificados.319 
 
 

 Por sua vez, a Constituição Federal Brasileira protege o direito à 

privacidade especificamente e por diversos dispositivos que tratam da 

inviolabilidade do domicílio, da correspondência e das comunicações em 

geral,  como representação da paz e sossego da pessoa na qualidade de 

elemento essencial à garantia da intimidade. 

 Nesse mesmo sentido, a Constituição Federal visando coibir a invasão 

da privacidade para o fim de produção de provas judiciais,  sem autorização, 

determinou que as provas obtidas com violação da intimidade não são válidas, 

por serem ilícitas.  

 Sendo assim, não podem ser admitidas como prova, as 

gravações clandestinas de conversas privadas, nem a correspondência 

interceptada il icitamente.320 

                                                 
319 Campos, op.cit., p. 96. 
320 “SEPARAÇÃO JUDICIAL – Fita magnética de conversação telefônica – Prova obtida 

clandestinamente – Produção inadmissível no processo judicial. Evidenciado que a prova consubstanciada em 
fita magnética de conversação telefônica fora obtida clandestinamente, sem conhecimento de nenhum dos 
interlocutores, inadmissível se torna a sua utilização no processo judicial, porque não se compadece com o 
preceito ínsito no art. 332 do CPC(meios legais e moralmente legítimos) e desrespeita os princípios 
constitucionais consagrados pelo art. 5º, X, XII e LVI, da CF de 1988”. Ain. 14.407-8, 3ª C., rel. Des. Silva 
Wolff, j. 14.6.91, RT 687/1993, pp.139-140) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 
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 Há por sua vez, corrente jurisprudencial do Superior 

Tribunal de Justiça entendendo que somente será declarada prova ilícita,  caso 

esta seja a única prova existente nos autos. Existindo outros elementos 

probatórios que comprovem o ilícito penal,  a prova obtida il icitamente não 

será desprezada.321 

 Quanto aos atos processuais em si,  a Constituição Federal ainda impõe 

ao segredo de justiça para as ações que visem preservar a intimidade e o 

interesse social.  

Por outro lado, questão bastante discutida é a limitação do direito à 

privacidade pelo Direito a Liberdade de Imprensa. 

 A liberdade de imprensa agrega elementos funcional-democráticos e 

coletivos dividindo-se no direito de informar e no direito de ser informado. 

 O direito de ser informado vem disposto na Constituição Federal de 

1988, quando disciplina, que: 
 
É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado 
o sigi lo da fonte,  quando necessário ao exercício 
profissional(art .  5º ,  XIV, CF);  
 
Todos têm direi to a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse part icular  ou de interesse 
colet ivo ou geral ,  que serão prestadas no prazo da lei ,  sob 
pena de responsabil idade,  ressalvadas aquelas cujo sigi lo 
seja imprescindível  à segurança da sociedade e do Estado 
(art .  5º ,  XXXIII,  CF);  
 
São a todos assegurados,  independentemente do pagamento 
de taxas:  b)  a obtenção de cert idões em repart ições 
públicas,  para a defesa de direi tos e esclarecimentos de 
si tuações de interesse pessoal  (art .  5º ,  XXXIV,b,  CF).  
 
 

 Há na Constituição Federal um direito-dever de informar que se 

relaciona com um direito coletivo de conhecer.  
                                                 

321 “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. BANDO. TRANCAMENTO DA 
AÇÃO PENAL. PROVA ILÍCITA. ESCUTA TELEFÔNICA. 

I - O trancamento de ação por falta de justa causa, na via estreita do writ, somente é viável desde que 
se comprove, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou ausência 
de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, hipóteses não ocorrentes na espécie. 

II - Considerando que existem outros elementos probatórios que justificam a proposição da ação 
penal, principalmente a prova testemunhal e, também, a gravação de conversa telefônica realizada pela própria 
vítima, não há que se perquirir acerca do trancamento da ação penal, apenas e tão-somente, porque os elementos 
probatórios atinentes à interceptação telefônica incorrem em eventual ilicitude. 

III - A gravação de conversações através do telefone da vítima, com o seu conhecimento, nas quais 
restam evidentes extorsões cometidas pelos réus, exclui suposta ilicitude dessa prova (precedentes do Excelso 
Pretório).Ordem denegada”. HC 23891, 5ª Turma, rel. Min. Felix Ficher, j.23.9.03, Revista Eletrônica de 
Jurisprudência. http://www.stj.gov.br 
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 Contudo, este direito de conhecer e de informar não deve, também, ser 

definido como um direito il imitado e absoluto, apesar da prática jornalística 

demonstrar o contrário. 

 O direito à vida privada, apresenta-se desprotegido perante os assaltos 

da liberdade de informação, que com o discurso do direito coletivo de ser 

informado todo fato, acontecimento ou situação com relevância pública e 

efeito na vida comunitária,  desbanca a garantia constitucional à reserva da 

privacidade. 

 O direito à vida privada deve ser tomado a sério. 

José Adércio Leite Sampaio322 aponta a necessidade de dotar o direito à 

privacidade e à liberdade de informação de um mesmo nível de proteção, em 

abstrato, para que de acordo com as circunstâncias de cada caso, prevaleça 

uma ou outra. 

 Sendo assim, José Adércio Leite Sampaio define que independente da 

veracidade dos fatos ou à correção das opiniões, o que deve ter relevo é a 

atitude invasora que pode produzir ao invasor uma responsabilidade, apesar 

do legítimo exercício da liberdade de informar.323 

 Dessa forma, não interessa que o invasor esteja no exercício de sua 

liberdade de informar, uma vez demonstrada a atitude invasora com lesões à 

privacidade, o invasor responderá na ordem civil  e até criminal.  

Assim, fatos ligados ao: 
 
Estado de saúde,  defei tos f ísicos,  t ratamento médico ou 
submissão à intervenção cirúrgica,  recuperação de um 
estado mórbido,  opiniões polí t icas,  f i losóficas e rel igiosas,  
incluindo o exercício da rel igiosidade ou da prát ica de 
culto,  relações conjugais ou extraconjugais,  a  natureza da 
união conjugal ,  história amorosa e sentimental ,  relações 
familiares e afet ivas,  preferências e gostos sexuais,  devem 
ter  just if icat iva part icularmente séria,  objet iva e relevante 
ao interesse público para serem investigados ou 
revelados.324 
 
 

 Por outro lado, há exceções em que determinadas pessoas têm um 

comportamento que excluem a il icitude da invasão da privacidade pela 

imprensa. Pessoas que abertamente apresentam suas experiências pessoais,  
                                                 

322 Sampaio, José Adércio Leite . Direito à intimidade e à vida privada. Belo Horizonte: Del Rey,   
1998, p. 390. 

323 Idem. 
324 Idem. 
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como meio de se promoverem diante das câmaras e manchetes de jornais,  

fazendo presumir autorização ou consentimento tácito para a exposição da 

vida privada e intima para uma ampliada platéia.  

 Por sua vez, o direito à privacidade e à intimidade, quando em ambiente 

público, é comprimido sem perder a sua identidade. Em via pública, o 

indivíduo também deve estar l ivre da identificação e observação de um 

anônimo, não podendo ser fotografado, ao menos que não seja facilmente 

identificado e não esteja em primeiro plano na foto. 

 Contudo, se os fatos forem públicos, não há como prendê-los no espaço 

da reserva da privacidade, distante dos sentidos coletivos. Daí porque, a 

publicidade dos atos processuais,  tais como, autos de processo, inquéritos 

policiais,  defesas orais em tribunais,  além dos discursos nos corpos 

legislativos, devem ser divulgados livremente quando de interesse público e 

quando não estejam cobertos com o manto do segredo de justiça. 

 Por fim, deve também ser considerada a pessoa envolvida, onde 

determinadas pessoas exercem influência sobre uma certa comunidade, ou 

como chefe político, candidatos a cargos eletivos, guias espirituais,  

escritores, artistas,  entre outros. 

 A tese de que esta pessoa pública não tem qualquer reserva de 

privacidade, parece superada, pois,  mesmo sendo uma pessoa pública, ela 

deve ter um espaço reservado à sua privacidade, contudo, a dificuldade 

registra-se na fronteira da privacidade com a necessidade de conhecimento 

público dos aspectos particulares de determinada pessoa, que possam 

influenciar socialmente outras pessoas. 

 Assim, a vida opulenta de um Chefe de Estado, patrocinado por 

dinheiro público, ou de um guia espiritual às custas de doações de fiéis,325 

demonstram-se assuntos privados, com relevante interesse público, ante a 

influência que estas pessoas exercem na sociedade. Por outro lado, os dramas 

familiares destas pessoas ou as preferências sexuais de um político fogem do 

interesse público, por não manifestarem uma influência social.326 

                                                 
325 Sampaio, op.cit., p. 393. 
326 “MANDADO DE SEGURANÇA – Liminar – Concessão – Possibilidade de divulgação de 

procedimento judicial – Divulgação do procedimento permitida – Liberdade de Imprensa, contudo, que sofre 
limitações relativamente a terceiros – Processo de segredo de justiça, onde a intimidade das pessoas não pode ser 
violada – Segurança parcialmente concedida. A Lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
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 O direito à intimidade da vida privada, como direito da personalidade 

adquiriu um lugar próprio no Novo Código Civil ,  pois antes a sua tutela tinha 

por base, essencialmente, as normas constitucionais que estabelecem os 

direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. 

 Seguindo a orientação de Adriano de Cupis,  o Direito à privacidade 

cobre toda a exclusão alheia do conhecimento que tenham por referência a 

pessoa por si  mesma.327 

 Desta forma, nos termos do art.  21 do Novo Código Civil,  deve o juiz, a 

requerimento da parte interessada, adotar as providências necessárias para 

impedir ou fazer cessar atos que violem a vida privada da pessoa natural.  O 

Novo Código Civil  atribui ao juiz autonomia para, diante do poder geral de 

cautela,  determinar a medida mais adequada no sentido de impedir a violação 

ao direito da personalidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.(MS nº 207.508-1, 6ª C.Civ. TJSP, rel. Des. 
Costa Manso, j. 24.2.94,v.u.) apud Juris Síntese Millenium, op.cit. 

327 Cup i s ,  op . c i t . ,  p .  294 .  
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CAPÍTULO 20 

 CONCLUSÃO 

  

 

 

 Através da análise acima precedida, quanto aos direitos da 

personalidade e o Código Civil ,  pode-se finalmente, concluir que, sendo a 

pessoa o fim do direito, a pessoa representa um valor a tutelar na proteção de 

seu interesse moral e material e no desenvolvimento de sua personalidade, 

assim, os direitos da personalidade vêm definidos como os direitos essenciais 

do ser humano, como conteúdo mínimo necessário e imprescindível a sua 

própria existência. 

 Nas linhas do Professor José de Oliveira Ascensão, o direito da 

personalidade é a própria projeção da personalidade humana, onde são 

atribuídos direitos que assegurem a dignidade humana na vida social.  

 Assim, apesar do Código Civil  de 1916 não prever qualquer disposição 

sobre os direitos da personalidade, isto não significa dizer que tais direitos 

eram desconhecidos na doutrina brasileira,  a exemplo da obras editadas por 

Carlos Alberto Bittar,  Pontes de Miranda e Rubens Limongi França. 

 Pode-se dizer ainda que, a doutrina italiana influenciou toda a evolução 

dos direitos da personalidade ao contemplar em seu Código Civil  o regime 

comum aplicável a esses direitos e a previsão de alguns direitos especiais,  o 

que atualmente foi adotado pelo Novo Código Civil.  

 Por sua vez, relembro os pontos fundamentais do presente estudo, que 

foram postos em destaque, a fim de concluir a presente intervenção, vejamos: 

 

1- Os direitos da personalidade podem ser definidos como 

uma categoria especial de direitos subjetivos que 

fundados na dignidade da pessoa humana garantem o 

gozo e o respeito ao seu próprio ser em todas as suas 

manifestações espirituais ou físicas. 

2- Os direitos da personalidade são inatos, pois têm 

existência concomitante com a existência da própria 

pessoa humana; são absolutos, pois,  atuam erga omnes ;  
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são irrenunciáveis e intransmissíveis,  isto porque sendo 

componentes da personalidade humana, não podem ser 

dissociados da pessoa de seu titular.  

3- Apesar de serem direitos absolutos, não são direitos 

il imitados, sofrendo limitações através da própria lei,  

na conjugação com outros direitos ou ainda, l imitações 

voluntárias.  

4- Quanto à sua natureza jurídica, pode-se afirmar que os 

direitos da personalidade são construídos por 

determinados atributos, qualidades físicas ou morais da 

pessoa, individualizadas pelo ordenamento jurídico. 

São representações espirituais e físicas da pessoa, uma 

categoria especial de direitos subjetivos, que se 

manifestam através das qualidades essenciais da 

pessoa. 

5- Os direitos da personalidade por sua vez, não se 

confundem com os direitos fundamentais,  uma vez que, 

os primeiros dizem respeito aos aspectos privados das 

relações jurídicas entre particulares, enquanto que os 

direitos fundamentais têm um âmbito político e sócio-

econômico do cidadão. 

6- Assim, os direitos da personalidade podem ser 

considerados bens jurídicos da pessoa, recebendo 

proteção do ordenamento jurídico através da tutela 

privada, da tutela indenizatória e da tutela preventiva e 

atenuante. 

7- A pessoa como sujeito de direitos e obrigações é ti tular 

dos direitos da personalidade, assim como o nascituro, 

que apesar de não ser considerado pessoa, tem 

personalidade jurídica, com a atribuição de uma esfera 

jurídica própria.  

8- Há também a proteção da personalidade das pessoas já 

falecidas, em respeito a interesses próprios dessas 

pessoas quando tinham vida, onde a memória do 
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falecido construída no decorrer de sua vida merece ser 

preservada e em caso de lesão, também merece 

proteção, recebendo legitimação processual os parentes 

próximos, segundo ordem disposta no Código Civil.  

9- Por sua vez, em relação às pessoas jurídicas, sua 

extensão é limitada e restrita à proteção de certas 

situações análogas derivadas dos direitos fundamentais,  

não sendo possível dizer que as pessoas jurídicas sejam 

dotadas de direitos da personalidade, por lhes faltar o 

elemento ético da dignidade da pessoa humana.  

10- Apesar do reconhecimento dos direitos da 

personalidade no Código Civil  e diante da diversidade 

de tipos e categorias,  o Código preferiu apresentar um 

rol meramente residual,  até porque boa parte dos 

direitos da personalidade são tratados na Constituição 

Federal,  como direitos fundamentais.  

11- Dentre os direitos da personalidade tratados no 

Código Civil ,  pode-se destacar o direito à vida, à 

integridade física, ao nome, à imagem, aos escritos 

pessoais,  à voz e à vida privada. 

 

Desse modo, 

12- Em face da proteção concedida pelo Código Civil aos 

direitos da personalidade, a obrigação de indenizar pode 

advir de diversos fatos violadores da personalidade 

humana, cujos pressupostos de relevância jurídica são 

regulados pela lei caso a caso, de acordo com o direito 

em especial.  

13- No quadro de uma responsabilidade civil  tão 

profundamente moldada pela estrutura dos danos 

patrimoniais que o próprio conceito de dano não leva 

em conta estes últimos, as dificuldades em medir os 

danos não patrimoniais e as incertezas em que se refere 



 

 

130

 

ao fim e à eficácia da indenização, são agravadas no 

âmbito dos danos à personalidade. 

14- A lesão de um direito absoluto, como direito da 

personalidade, deve implicar na indenização do dano 

sofrido. As oposições às ações de indenização não 

devem fazer recuar diante do falso idealismo, que 

deixa danos sem indenização, por causa das 

dificuldades inerentes à avaliação do dano. 

15- Há neste sentido, uma enorme dificuldade em medir a 

extensão dos danos não patrimoniais.  Todavia, as 

dificuldades na determinação do valor do dano devem 

ceder  perante a obrigação imperativa de indenizar.  

16- Por outro lado, a proteção dos direitos da 

personalidade não deve ficar l imitada exclusivamente a 

reparação do dano, deve o juiz atuar para prevenir e 

atenuar as lesões a esses direitos,  valorizando a pessoa 

como sujeito, fim e fundamento do direito. 

17- Assim, os direitos da personalidade, como bens 

jurídicos tutelados, reclamam uma proteção jurídica 

como garantia da própria existência da pessoa em seu 

desenvolvimento social.  
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ANEXO A 

PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328 Júris  Síntese  Mil lennium ,  nº 44. São Paulo: Síntese publicações, bimestral, nov-dez/2003. 
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“RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL – VIOLAÇÃO – DIREITOS 

DA PERSONALIDADE – INTIMIDADE – VEICULAÇÃO – LISTA 

TELEFÔNICA – ANÚNCIO COMERCIAL EQUIVOCADO – SERVIÇOS DE 

MASSAGEM – 1. A conduta da prestadora de serviços telefônicos caracterizada 

pela veiculação não autorizada e equivocada de anúncio comercial na seção de 

serviços de massagens, viola a intimidade da pessoa humana ao publicar telefone e 

endereço residenciais. 2. No sistema jurídico atual, não se cogita da prova acerca 

da existência de dano decorrente da violação aos direitos da personalidade, dentre 

eles a intimidade, imagem, honra e reputação, já que, na espécie, o dano é 

presumido pela simples violação ao bem jurídico tutelado. 3. Recurso Especial 

parcialmente conhecido e provido. (STJ – RESP 506437 – SP – 4ª T. – Rel. Min. 

Fernando Gonçalves – DJU 06.10.2003 – p. 00280)” 

 

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Ajuizamento de 

execução forçada contra o autor com base em contrato de financiamento cuja 

assinatura constatou-se ser falsa. Responsabilidade do banco. Age com culpa 

entidade bancária que não toma as cautelas mínimas exigidas, aceitando negociar 

com estelionatário, sem verificar a autenticidade da assinatura aposta no contrato. 

Circunstância agravada pelo ajuizamento de execução contra quem o nome e 

dados de identidade foram ilegalmente utilizados. Prova do dano in re ipsa. O dano 

moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num 

sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações 

psíquicas ou prejuízos a parte social ou afetiva de seu patrimônio moral. A prova 

se satisfaz com o registro no cadastro de inadimplência, bem como pela ausência 

de comunicação escrita do registro. Danos morais. Critérios para a fixação de um 

valor adequado. Juízo de eqüidade atribuído ao prudente arbítrio do juiz. 

Compensação a vítima pelo dano suportado. Punição ao infrator, consideradas as 

condições econômicas do agressor, bem como a gravidade da falta cometida, 

segundo um critério de aferição subjetivo. Apelação provida. (TJRS – APC 

70004932885 – 6ª C.Cív. – Rel. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira – J. 

19.02.2003)” 
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“RESPONSABILIDADE CIVIL – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO 

– DANOS MORAIS E MATERIAIS – Quitados os débitos, compete ao credor 

providenciar o cancelamento das restrições ao crédito. Não o fazendo, responde 

pelos prejuízos decorrentes. Prova do dano in re ipsa. O dano moral, como prática 

atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo 

da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos a parte 

social ou afetiva de seu patrimônio moral. Danos morais que devem ser reparados 

considerados a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das partes. 

Apelação provida em parte. (TJRS – APC 70004836557 – 6ª C.Cív. – Rel. Des. 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira – J. 04.06.2003)” 

  

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – COMPRA DE 

VEÍCULO NOVO – DANO MORAL – INCIDÊNCIA DO CDC – FATO DO 

PRODUTO – DEFEITO OCULTO – PRESCRIÇÃO – I. Frustra a legítima 

expectativa do consumidor, quanto a utilização e fruição do bem, veículo novo 

com problemas no motor já no primeiro mês de funcionamento, implicando riscos 

a segurança do consumidor. Responsabilidade do fornecedor por fato do produto. 

Caso em que a prescrição e de cinco anos. II. Dano moral por inadimplemento 

contratual. Enseja dano moral o inadimplemento contratual que, exorbitando os 

aborrecimentos normais, acaba por repercutir na esfera da dignidade da vítima. III. 

Prova do dano. Tratando-se de dano moral, dispensada a prova por estar in re ipsa. 

Como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento 

de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de gerar-lhe alterações psíquicas ou 

prejuízos a parte social ou afetiva de seu patrimônio moral. A prova se satisfaz 

com a ocorrência do ato ilícito. V. Critérios para a fixação de um valor adequado. 

Juízo de eqüidade atribuído ao prudente arbítrio do juiz. Compensação a vítima 

pelo dano suportado. Punição ao infrator, consideradas as condições econômicas e 

sociais do agressor, bem como a gravidade da falta cometida, segundo um critério 

de aferição subjetivo. Apelação provida. (TJRS – APC 70005369707 – 6ª C.Cív. – 

Rel. Des. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira – J. 11.06.2003)” 

 

 

“APELAÇÃO CÍVEL – ENTREVISTA CONCEDIDA NA RÁDIO E 

REPRODUZIDA NO JORNAL LOCAL – CONFIGURAÇÃO DO DANO 
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MORAL – OMISSÃO DO NOME DO OFENDIDO – IRRELEVANTE – 

RETORSÃO E DIREITO DE RESPOSTA – INADMISSÍVEIS – VALOR DA 

INDENIZAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – Havendo nos autos prova de fatos 

capazes de ensejar a dor e o sofrimento alegados pelo autor da ação, caracteriza-se 

o dano moral mesmo que não se tenha citado expressamente o nome da vítima, se 

não há nenhuma dúvida quanto ao destinatário das ofensas. A retorsão é instituto 

do direito penal, utilizada como defesa nos casos de injúria, objetivando o perdão 

judicial. Ainda que analogicamente se admita sua aplicabilidade no direito civil, 

prevalece seu pressuposto de sucessão imediata de injúrias, inaplicável ao revide 

de agressão pretérita, principalmente se esta não ficou comprovada nos autos. 

Incabível o direito de resposta, assegurado pelo artigo 5º V da Constituição 

Federal, pois, em que pese tal instituto possa ser aplicado em qualquer situação de 

agravo, todavia, não indica a ausência de limites. Não representa liberdade 

ilimitada de opinião e de crítica, transformando o que se constitui em direito de 

mera retificação de informações incorretas, a invasão dos direitos da 

personalidade, consentindo o emprego de expressões insidiosas e abusivas, cuja 

norma não agasalha. Não merece majoração o valor da indenização por danos 

morais, se o julgador a quo considerou critérios utilizados na doutrina e na 

jurisprudência, de que o valor compense a vítima do mal experimentado e que 

sirva de desestímulo à reincidência pelo ofensor, levando-se em conta as condições 

econômico-financeiras das partes de maneira a tornar possível a execução, como 

bem fundamentou na sentença guerreada. (TJMS – AC 2001.003138-0/0000-00 – 

Cassilândia – 4ª T.Cív. – Rel Des. João Batista da Costa Marques – J. 10.06.2003) 

JCF.5 JCF.5.V “ 

 

“REVISTA PESSOAL – TRABALHADOR OBRIGADO A DESNUDAR-SE – 

DANO MORAL – A dignidade humana é um bem juridicamente tutelado, que 

deve ser preservado e prevalecer em detrimento do excesso de zelo de alguns maus 

empregadores com o seu patrimônio. O que é preciso o empregador conciliar, é 

seu legítimo interesse em defesa do patrimônio, ao lado do indispensável respeito à 

dignidade do trabalhador. A Constituição Federal (artigo 5º, incisos V e X) e a 

legislação sub-constitucional (artigo 159 do Código Civil Brasileiro de 1916, 

vigente à época dos fatos) não autorizam esse tipo de agressão e asseguram ao 

trabalhador que sofrer essas condições vexaminosas, a indenização por danos 
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morais. Importante frisar, ainda, que a inserção do empregado no ambiente do 

trabalho não lhe retira os direitos da personalidade, dos quais o direito à intimidade 

constitui uma espécie. Não se discute que o empregado, ao ser submetido ao poder 

diretivo do empregador, sofre algumas limitações em seu direito à intimidade. O 

que é inadmissível, sim, é que a ação do empregador se amplie de maneira a ferir a 

dignidade da pessoa humana. (TRT 2ª – RO 18956 – (20030363599) – 6ª T. – Rel. 

Juiz Valdir Florindo – DOESP 01.08.2003)”  

 

“DANO MORAL – REVISTA ÍNTIMA – A inserção do empregado no ambiente 

de trabalho não lhe retira os direitos da personalidade, dos quais o direito à 

intimidade constitui uma espécie. É certo que o empregado, ao ser submetido ao 

poder diretivo do empregador, sofre algumas limitações em seu direito à 

intimidade. Não se admite, contudo, que a ação do empregador se amplie a ponto 

de ferir a dignidade da pessoa humana. Caracteriza dano moral a circunstância de a 

empregadora ter convocado uma reunião, para discutir com suas empregadas 

questão relacionada à higiene dos sanitários utilizados no ambiente de trabalho, 

deixando o local antes do encerramento, quando então, por deliberação das 

próprias trabalhadoras, foi iniciada revista íntima de todas as presentes, com a 

anuência e participação das encarregadas, a fim de verificar quais empregadas se 

encontravam em período menstrual. O episódio evidenciou afronta à intimidade 

das trabalhadoras, atraindo a obrigação de indenizar o dano moral perpetrado pela 

empresa, através de suas prepostas. (TRT 3ª R. – RO 6177/03 – (01330-2002-039-

03-00-5) – 2ª T. – Rel. Juiz Fernando Guimarães A. Viegas Peixoto – DJMG 

02.07.2003 – p. 13)” 

 

“DANO MORAL – MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO – Certo é que a 

violação dos direitos da personalidade não pode ser plenamente reparada. Assim, o 

mínimo que se pode impor ao empregador, para que seja minimizada a dor sofrida 

pelo empregado em decorrência de dano moral, é a reparação do dano causado por 

meio de indenização pecuniária, que deve ser arbitrada considerando-se a 

gravidade da ofensa. Atendendo a r. Sentença a quo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, entendo não ser plausível a pretensão da 

reclamante em majorar a indenização por dano moral. Recurso conhecido e não 

provido. (RO 12372/02 – 02-04-03) (TRT 9ª R. – RO 12372-2002 – Proc. 26355-
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2000-014-09-00-0 – (09863-2003) – Rel. Juiz Arnor Lima Neto – DJPR 

09.05.2003)” 

 

“DANO MORAL – DESPEDIDA VAZIA – BOATOS – INSUFICIÊNCIA 

PARA CARACTERIZAR DANO MORAL – À caracterização do dano moral 

concorre o pressuposto sem o qual nenhuma indenização será devida: ato violador 

(ato ilícito) da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. A 

despedida por justa causa é um direito do empregador e sua utilização se traduz no 

regular exercício de um direito, fato que, por si só, descaracteriza o dano moral, 

ainda que afastada judicialmente. A menos que tenha ocorrido excesso na 

despedida cheia, culminando com a violação dos direitos da personalidade, bens da 

vida constitucionalmente garantidos, não se configura o direito à indenização 

decorrente do dano moral. (TRT 12ª R. – RO-V 06956-2001-037-12-00-5 – 

(0945220039089/2002) – Florianópolis – 1ª T. – Relª Juíza Marta Maria Villalba 

Fabre – J. 29.09.2003)” 

 

“ DANO MORAL – INDENIZAÇÃO – Cabimento: Dano moral é o que atinge os 

direitos da personalidade, sem valor econômico, tal como a dor mental psíquica ou 

física. Caracteriza-se por eventuais abusos cometidos pelos sujeitos da relação de 

emprego. Deixando de haver nos autos qualquer relato de alguma atitude, por parte 

do empregador que venha a impingir algum dano à moral e à reputação dos 

reclamantes, a exemplo da narrativa de algum crime ou fato socialmente 

reprovável, não há falar em dano moral e tampouco em indenização. Não se 

caracteriza pelo simples exercício de um direito. No caso vertente, o fato de 

dispensar o reclamante alegando ter feito "piquete" em movimento paredista, não 

tem o condão de autorizar a condenação do reclamado na indenização postulada. 

(TRT 15ª R. – Proc. 18596/03 – (26386/03) – 3ª T. – Rel. Juiz Ernesto da Luz 

Pinto Dória – DOESP 05.09.2003 – p. 21)” 

 

 

“DANO MORAL – A inserção do empregado no ambiente de trabalho não lhe 

retira os direitos da personalidade, dos quais o direito à intimidade constitui uma 

espécie. certo que o empregado, ao ser submetido ao poder diretivo do 

empregador, sofre algumas limitações em seu direito à intimidade. Não se admite, 
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contudo, que a ação do empregador se amplie a ponto de ferir a dignidade da 

pessoa humana. Caracteriza, pois, dano moral a circunstância de a empresa acusar 

o obreiro pelo desvio de dinheiro colocado sob sua responsabilidade, além de 

submetê-lo a revista pessoal de forma vexatória e humilhante. Na primeira 

hipótese violou-se a honra do trabalhador e na segunda, a intimidade, ambas 

integrantes do gênero direitos da personalidade. (TRT 3ª R. – RO 16022/01 – 2ª T. 

– Relª Juíza Alice Monteiro de Barros – DJMG 09.02.2002 – p. 06)” 

 

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Não comprovada a 

prática de lesão aos direitos da personalidade e aos bens jurídicos patrimoniais, 

indevida a indenização pleiteada. (TRT 5ª R. – RO 29.01.01.0909-50 – 

(19.373/02) – 3ª T. – Rel. Juiz Odimar Leite – J. 10.09.2002)” 

 

“DANO MORAL – EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DO TRABALHADOR – 

CONFIGURAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO POR PARTE DA RECLAMADA 

– Existe o direito de cada um sobre sua imagem, como forma de resguardar sua 

privacidade, sua intimidade, e tal direito integra o elenco dos direitos da 

personalidade que possui lastro constitucional (art. 5º, incisos V e X, da C.F.), 

sendo que ocorre a violação desse direito e, por conseguinte, da vida privada, 

quando se toma a forma de fotografia colocada ao alcance do público sem que seu 

titular o permita. in casu, a reclamada, após a extinção do pacto empregatício, 

afixou cópia do livro de registro de empregados, contendo a fotografia do 

reclamante, seu ex-empregado, na portaria de sua sede, como forma de coibir a 

entrada daquele na empresa, incorrendo, por certo, em abuso de direito, já que 

outros expedientes poderiam ser usados para que os seguranças pudessem 

identificar a pessoa não desejada no estabelecimento. Cabível, pois, a reparação de 

dano moral pela empregadora, vez que presentes os pressupostos configuradores 

da responsabilidade civil. (TRT 23ª R. – RO 00097.2002.004.23.00-0 – 

(2820/2002) – TP – Rel. Juiz João Carlos – DJMT 04.12.2002 – p. 14)” 

 

 

“INDENIZATÓRIA – Dano moral. Lei de Imprensa. Manifestações ofensivas à 

honra e à imagem pessoal e profissional da autora, levadas a efeito por 

apresentadores de programas televisivos. Direitos da personalidade afetados, 
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apesar do direito de informação garantido pela Constituição Federal. Aplicação do 

art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e dos arts. 49, I, § 2º, e 53, I e II, da Lei de 

Imprensa, caracterizada. Indenização devida. Fixação em quantia razoável para 

aplacar o constrangimento e humilhação da vítima. Ação julgada improcedente. 

Recurso provido. (TJSP – AC 103.178-4/7-00 – 8ª CDPriv. – Relª Desª Zélia 

Maria Antunes Alves – J. 07.05.2001)” 

  

“DANO MORAL – DESAPARECIMENTO DE CORPO DO LOCAL DE SEU 

SEPULTAMENTO – Mercê da flagrante violação de seu dever contratual de 

guarda do cadáver, exsurge inequívoco o dever de indenizar o dano moral 

decorrente da violenta dor causada pela surpresa revelada no momento da 

exumação com a ausência do corpo do local onde fora sepultado, encontrando-se 

outro de sexo diverso. Um dos valores inalienáveis do patrimônio moral humano é 

a dignidade da vida e da morte. O desprezo pelo ser humano após a sua morte gera 

dor profunda nos seus entes queridos que sofrem a perda da pessoa amada. O zelo 

para com o corpo sepulto equipara-se ao constante velar pela alma da pessoa que 

se foi. Dor moral que se exacerba pela constatação da presença de outro cadáver na 

sepultura, mostrando-se improvável a localização do originário cadáver e a 

consectária impossibilidade de sua cremação. Prova inequívoca oficial engendrada 

após a surpresa gerada pelo fato. Provado o fato inequívoco é o dever de indenizar. 

É princípio assente no E. STJ que o dano moral, é o sofrimento humano, a dor, a 

mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem, alcançando os direitos da 

personalidade protegidos pela gala constitucional. A indenização por dano moral 

tem natureza extrapatrimonial e origem, em caso de morte, na dor, no sofrimento e 

no trauma dos familiares próximos das vítimas. Como assentado em precedente da 

Corte, não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou 

a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, 

impõe-se a condenação, sob pena de violação ao artigo 334 do Código de Processo 

Civil. Conseqüente ao fato é o dever de restituir as despesas de manutenção, que 

pressupõe a guarda que in casu não se operou, conforme constatado, bem como o 

valor da exumação onde flagrou-se o impiedoso acontecimento. Apelo desprovido. 

(IRP) (TJRJ – AC 14936/2001 – (2001.001.14936) – 10ª C.Cív. – Rel. Des. Luiz 

Fux – J. 07.11.2001)”  
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“INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – PROVA PERICIAL – DNA – 

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – A paternidade como 

laço de parentesco que une imediatamente a pessoa a um ascendente, constitui, 

sem sombra de dúvida, núcleo fundamental da origem de direitos a se agregarem 

ao patrimônio do filho, sejam eles direitos da personalidade ou até mesmo direitos 

de natureza real. Como direito da personalidade a paternidade não pode deixar de 

ser investigada da forma mais ampla possível (AI nº 8.137, Des. Napoleão 

Amarante). Por isso, se absolutamente imprescindível ao esclarecimento dos fatos, 

o julgamento deve ser convertido em diligência para a realização de prova técnica 

(DNA) (AC n.º 98.006658-1) (ACV nº 99.019653-4, Rel. Des. Newton Trisotto). 

(TJSC – AC 01.005651-8 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Vanderlei Romer – J. 

28.05.2001)” 

 

“REGISTRO – RETIFICAÇÃO – Pretensão à correção de nome com grafia 

incorreta. Admissibilidade. Comprovação do equívoco cartorário. Existência de 

certidão lavrada à época do nascimento revelando ter sido intenção do declarante 

atribuir o prenome Alceu- Direitos da personalidade que compreendem também o 

de utilizar o nome correto. Recurso provido para determinar a retificação do 

assento. (TJSP – AC 143.640-4 – 1ª CDPriv. – Rel. Des. Elliot Akel – J. 

13.06.2000)” 

 

“DANO MORAL – O dano à pessoa deve caminhar de forma harmoniosa com os 

direitos da personalidade, cujo fundamento é o reconhecimento de que a pessoa 

tem um valor em si mesma e, como tal, deve-lhe ser assegurada certa dignidade. A 

pessoa humana é corpo, alma e espírito. Logo, a dor, a angústia e a tristeza são 

formas através das quais o dano moral se exterioriza. Procede o dano moral, 

quando comprovado pela perícia que o reclamante padece de sofrimento advindo 

da perda parcial de sua capacidade para o trabalho, em virtude de doença 

ocupacional causada pelas atividades por ele desenvolvidas na empresa, a qual se 

omitiu, nada fazendo para minimizar o risco a que estava exposto o obreiro. (TRT 

3ª R. – RO 16.538/00 – 2ª T. – Relª Juíza Alice Monteiro de Barros – DJMG 

08.11.2000 – p. 15)” 

 



 

 

148

 

“DIREITOS DA PERSONALIDADE – O uso indevido da imagem impõe o dever 

de indenizar (art. 5º, V, da CF). O lesado não pode ser obrigado a provar que o 

autor do ilícito civil objetiva lucro com a divulgação, não consentida, da imagem 

do autor. A empresa comercial que divulga seus produtos usando imagem de 

modelo fotográfico sem a aquiescência deste, sem dúvida que objetiva aumentar 

suas vendas e conseqüente lucro. Não se pode negar o resultado da conclusão que 

se evidencia da prova dos autos. (TJRJ – AC 1.738/90 – 3ª C – Rel. Des. José 

Rodrigues Lema – DJ 20.08.1991) (RJ 180/98) 
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ANEXO B 
SENTENÇA AUTORIZANDO A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA PARA 

ADEQUAÇÃO DE SEXO 
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SENTENÇA Nº       /00 

VISTOS ETC. 

 

“É impossível para a medicina, 

impregnada de princípios da bioética, 

admitir que o ser humano se torne refém 

do próprio corpo, que o corpo seja 

cativeiro do indivíduo e não um 

instrumento da sua vontade na busca do 

prazer,  princípio e fim da condição 

humana..”.  

 

“Até prova em contrário, o médico 

alcançou em sua plenitude a 

recomendação ética de restaurar a beleza, 

o brilho e a própria alegria de viver de um 

cidadão aturdido e massacrado por uma 

genitália aberrante, estranha aos desígnios 

insondáveis da sua alma.. .” Júlio C. M. 

Gomes e Lúcio M. C. Bulhões 

(conselheiros do CFM) (Bioética e direito, 

Tereza Rodrigues Vieira) 

 

 GODOFREDO EPAMINONDAS NAZARENO329,  qualificado às 

fls.  03 dos autos, através de advogado devidamente habilitado, promoveu a 

presente AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA TRANSGENITAL, 

com fundamento na Resolução nº 1.482/97 do Conselho Federal de Medicina, 

sob a alegação de que tem a convicção íntima de pertencer ao sexo feminino, 

quando encontra-se, fisicamente, em completa discordância com o sexo que 

lhe designaram quando do nascimento (masculino). 

                                                 
329 O nome da parte autora é fictício. 
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A parte autora juntou aos autos os documentos necessários a 

propositura da ação, principalmente avaliações médicas e psicológicas. 

Com vista ao Ministério Público, o seu representante legal ofereceu 

parecer favorável ao pedido. 

É o relatório. 

Tudo bem visto e devidamente examinado. 

A presente ação tem por objeto a concessão de autorização judicial 

para que o autor Godofredo Epaminondas Nazareno realize intervenção 

cirúrgica de transgenitalização, nos termos da Resolução nº 1.482/97 do 

Conselho Federal de Medicina. 

Não há mais controvérsias quanto à possibilidade legal das 

intervenções cirúrgicas realizadas em transexuais para a adequação do seu 

sexo externo com o sexo psicológico.  

A figura do sexo deixou de ser considerado unicamente como 

elemento fisiológico, geneticamente determinado e imutável,  para admitir 

uma visão renovada da noção de sexo, a qual é complexa, tendo como base 

elementos genéticos, cromatínico, gonádico, anatômico, hormonal,  social,  

jurídico e psicológico (Bioética e direito, Tereza Rodrigues Vieira).  

 

“O componente psicológico do transexual é caracterizado 

pela convicção íntima do indivíduo de pertencer a um 

determinado sexo se encontra em completa discordância 

com os demais componentes, de ordem física, que 

designaram seu sexo no momento do nascimento. Sua 

convicção de pertencer ao sexo oposto àquele que lhe fora 

oficialmente dado é inabalável e se caracteriza pelas 

primeiras manifestações da perseverança desta convicção, 

segundo uma progressão constante e irreversível,  

escapando do seu livre arbítrio” (Bioética e direito, Tereza 

Rodrigues Vieira) 

 

Daí pode-se dizer que o transexual possui um sexo que lhe fora dado 

na certidão de nascimento, mas se identifica psíquica e socialmente com o 

sexo oposto.  
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Verifica-se assim, que o transexual reprova veemente seus órgãos 

sexuais externos, dos quais deseja se livrar,  pretendendo através de uma 

cirurgia adequar seu corpo à sua mente.  

 Tal procedimento não importa em lesão a qualquer direito ou a ordem 

pública, pois,  como ensina Perugia, citado por Tereza Rodrigues Vieira: “É 

de ordem natural das coisas que cada um procure adaptar à sua pessoa, como 

melhor possa, aos próprios interesses e aspirações, entre os quais pode 

contar-se com o consentimento de qualquer efeito de agrado ou a eliminação 

de algum efeito negativo do aspecto”.  

Neste sentido, a cirurgia de Transexualização não é uma mera cirurgia 

estética para satisfazer um capricho ou vaidade, é a própria adequação do 

sexo anatômico ao sexo psicológico objetivando melhorar a saúde do 

paciente. 

O principal elemento determinante para a realização da cirurgia é a 

vontade do paciente, não podendo a mesma ser realizada em pessoa incapaz, 

contudo, como se verifica nos autos, o requerente encontra-se em sua 

capacidade plena e possui parecer psicológico atestando a sua necessidade de 

adequar seu sexo psicológico ao sexo anatômico.  

A princípio não seria necessário uma autorização judicial para a 

realização da cirurgia, sendo bastante a vontade do paciente e a intervenção 

do médico, segundo o exercício regular do direito, objetivando a proteção do 

direito à saúde. 

Porém, o simples consentimento do paciente não é por si  só suficiente 

a realização da cirurgia, que para tal necessita de autorização judicial 

preventiva, a qual deve estar atrelada a necessidade terapêutica comprovada. 

Nos autos todos os pareceres médicos indicam a realização da cirurgia 

como necessária ao tratamento médico do paciente (autor).  

O CFM, por sua vez, editou a Resolução nº 1482/97 autorizando a 

tí tulo experimental a realização da cirurgia de transgenitalização como 

tratamento nos casos dos transexuais segundo os seguintes critérios: a) 

diagnóstico médico de transexualismo, maior de 21 (vinte e um) anos e 

ausência de características físicas inapropriadas para a cirurgia.  

O autor preenche todos esses requisitos, conforme demonstra a prova 

documental anexada aos autos.  
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“Atesto que GODOFREDO EPAMINONDAS NAZARENO 

psiquicamente é do sexo feminino e geneticamente do sexo 

masculino, caracterizando assim o transexualismo” (Dr. 

XXXXXXX, CRM 0000, pág. 34) 

 

“Declaro para os devidos fins, que analisei o caso 

GODOFREDO EPAMINONDAS NAZARENO que pretende 

cirurgia para mudança de sexo e que do ponto de vista 

ginecológico o procedimento cirúrgico é viável não 

havendo contra indicação” (Dr. XXXXXXXX CRM 0000) 

 

Há precedente em Pernambuco, quando em 21 de abril  de 1989, o Juiz 

de Direito José Fernandes de Lemos (atualmente Desembargador),  julgou 

procedente pedido para modificação de sexo no assento do registro civil ,  em 

virtude de cirurgia de transexualização. Declarou o eminente Magistrado em 

sua Sentença: “Faz jus ao reconhecimento legal do gênero sexual que melhor 

se adapta a toda sua personalidade” .  

Neste sentido, tendo a cirurgia de adequação de sexo natureza 

terapêutica, deve conforme ensina Tereza Rodrigues Vieira,  o direito e a 

medicina contribuírem na diminuição do sofrimento das pessoas, 

reconhecendo o direito do transexual em adequar sua genitália ao verdadeiro 

sexo.  

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

Resolvo:  

1) Julgar procedente o pedido constante na peça inicial para autorizar 

a realização de cirurgia de transgenitalização na pessoa de GODOFREDO 

EPAMINONDAS NAZARENO, com o fim de adequar o seu sexo anatômico ao 

seu sexo psicológico. 

2) Determinar que a presente decisão seja encaminhada ao Conselho 

Federal de Medicina e ao CREMEPE para ciência e acompanhamento, nos 

termos da Resolução 1482/97. 

3) Extinguir o processo com julgamento do mérito, nos termos do art .  

269, I  do Código de Processo Civil.  

Expeça-se alvará.  
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Custas na forma da lei.  

PRI.  

 

Olinda, 28 de agosto de 2000. 

 

Sílvio Romero Beltrão 

Juiz de Direito 

 
 


