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Estatuto do Homem (Ato Institucional Permanente) 

THIAGO DE MELLO 

Art.1. Fica decretado que agora vale a verdade, 

que agora vale a vida 

e que de mãos dadas 

trabalharemos todos pela vida verdadeira. 

(...) 

Art.4. Fica decretado que o homem 

não precisará nunca mais 

duvidar do homem. 

Que o homem confiará no homem 

como a palmeira confia no vento, 

como o vento confia no ar, 

como o ar confia no campo azul do céu. 

Par. único: O homem confiará no homem 

como um menino confia em outro menino. 

Art.5. Fica decretado que os homens 

estão livres do jugo da mentira. 

Nunca mais será preciso usar 

a couraça do silêncio 

nem a armadura das palavras. 

O homem se sentará à mesa 

com seu olhar limpo 

porque a verdade passará a ser servida 

antes da sobremesa. 

(...) 

Art.7. Por decreto irrevogável fica estabelecido 

o reinado permanente da justiça e da claridade, 

e a alegria será uma bandeira generosa 

para sempre desfraldada na alma do povo. 

(...) 

Art.11. Fica decretado, por definição, 

que o homem é um animal que ama 

e que por isso é belo, 

muito mais belo que a estrela da manhã. 

Art. Final: Fica proibido o uso da palavra liberdade, 
a qual será suprimida dos dicionários 
e do pântano do engano das bocas. 

A partir deste instante 
a liberdade será algo vivo e transparente 

como um fogo ou um rio, 
e a sua morada será sempre 

o coração do homem. 
 



RESUMO 
 

LIMA, Clara Maria Lindoso e. A Tutela dos Direitos da Personalidade por meio da 

aplicabilidade direta do Princípio da Dignidade da pessoa humana nas relações de 

Direito Privado. 2005. 159f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências 

Jurídicas/Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife. 

 

 

O presente trabalho faz um estudo do sistema de proteção dos direitos da 
personalidade no ordenamento jurídico brasileiro com vistas a demonstrar a 
possibilidade de aplicação direta do princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana nas relações de direito privado. Esta possibilidade de apresenta a partir da 
constatação da mudança paradigmática da codificação experimentada com a 
promulgação do Código Civil de 2002 que adotou como uma das suas orientações 
metodológicas a técnica das cláusulas gerais. Por meio da efetividade das  
chamadas “cláusulas gerais”, o sistema normativo de direito privado deixa de ser um 
sistema fechado e passa e estabelecer conectividade com todo o ordenamento. A 
personalidade humana não se restringe a um requisito formal do sujeito de direito. 
Ela é mais do que isso, é um valor juridicamente tutelado. A tutela da personalidade 
confere unidade ao ordenamento jurídico, e torna evidente a superação da 
tradicional dicotomia entre o direito público e o direito privado. A aplicação direta do 
princípio da dignidade da pessoa humana nas relações de direito privado reflete e  
superação dessa dicotomia e estabelece um verdadeiro sistema de proteção da 
pessoa humana no ordenamento jurídico brasileiro. 
 
 
Palavras chave: Personalidade. Dignidade da pessoa humana. Cláusulas gerais. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

LIMA, Clara Maria Lindoso e. The tutelage of the personality rights by the direct 

application of the principle of the dignity of the human being in the relantionships of 

private law. 159f. Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas/Faculdade de 

Direito de Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 

 

 

This paper studies the protection system of the personality rights within the Brazilian 
legal system aiming at demonstrating the likelihood of a direct application of the 
constitutional principle of the dignity of the human being to the private law 
relationships. Such possibility is derived from the verification in the paradigmatic 
change in the coding experienced with the enactment of the 2002 Civil Code, which 
has adopted as one of its methodological approaches the general clauses technique. 
The project is justified from the standpoint of the author’s concern in seeing the 
alteration in the interpretative posture of the private law consolidated in the doctrine 
and in the jurisprudence, chiefly concerning the tutelage of the human personality. 
The methodology followed was that of the bibliographical research and also the 
survey in the country’s jurisprudence on the topic. The human personality is not 
restricted to a formal requirement of the legal subject. The result of the study has 
shown that the personality tutelage provides unity to the legal system, and brings 
forth the overcoming of the traditional dichotomy between the public and the private 
law. The direct application of the principle of the dignity of the human being in the 
relationships of private law reflects the overcoming of such a dichotomy and 
establishes a true system of protection of the human being within the Brazilian legal 
system. 
 
 
Keywords: Personality. Dignity of the human being. General clauses. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 Esta dissertação pretende fazer um estudo do sistema de proteção dos 

direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro, com vistas a 

demonstrar a possibilidade de aplicação direta do princípio da dignidade da pessoa 

humana às relações de direito privado. 

 Tal possibilidade se apresenta a partir da constatação das mudanças 

paradigmáticas da codificação civil, experimentadas ao longo do tempo desde época 

dos códigos oitocentistas. Estas mudanças se refletiram em muitas medidas com a 

promulgação do Código Civil de 2002, que adotou como uma das suas orientações 

metodológicas a técnica das cláusulas gerais.  

 O projeto se justifica na medida em que se faz necessário ver consolidada na 

doutrina e na jurisprudência uma  nova da postura interpretativa do direito privado, 

especialmente no que concerne à tutela da personalidade humana.  

 A metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica e ainda levantamento 

da jurisprudência pátria acerca do tema.  

 A origem da tutela jurídica da personalidade remonta ao povo grego, que 

consolidou no repúdio à hybris (desprezo) os primórdios de uma proteção ao que o 

homem possui de mais valioso, que é a sua personalidade. 

Ao acompanhar a evolução da expressão persona, desde o similar da língua 

grega, prósopon até o significado contemporâneo do termo, constata-se o 

verdadeiro sentido e a amplidão do significado da expressão. A personalidade 



comporta um aspecto formal e um outro axiológico. É como se houvesse duas 

visões de uma mesma imagem projetada no espelho. Este duplo aspecto da 

personalidade é abordado ao longo do Capítulo I. 

No Capítulo II, fez-se uma viagem no tempo em busca da evolução da 

formação dos direitos da personalidade como categoria de direitos subjetivos e, 

conseqüentemente, da sua tutela. Nesse exame é possível constatar que o 

reconhecimento da existência de uma gama de direitos inerentes ao homem, em 

decorrência de sua simples existência, o acompanhou por toda a história da 

civilização. Ao seu lado, como respaldo e fundamento, a noção dignidade da pessoa 

humana, ainda que não reconhecida com essa denominação. O trajeto se encerra 

com o reconhecimento, pela doutrina, da existência de um direito geral da 

personalidade, o que abre as portas para a possibilidade de positivação desse 

direito. 

O princípio da dignidade da pessoa humana comporta na sua essência as 

garantias conferidas ao cidadão por meio do reconhecimento dos chamados Direitos 

Fundamentais. Tal conjunto de direitos, reconhecidos internacionalmente com a 

denominação de Direitos Humanos, surge no panorama histórico como garantia do 

indivíduo frente ao arbítrio do Estado, no seu contexto liberal. Nessa formatação 

inicial, de direitos oponíveis contra o Poder Público, ele ganha força e se consolida 

na sociedade moderna. Todavia, as relações de direito privado permanecem por 

longo tempo à margem da incidência desse tipo de garantia, valendo-se 

primordialmente do princípio da autonomia da vontade, como seu norte condutor. 

Com esta abordagem se inicia o Capítulo III. 

A ofensa aos direitos fundamentais individuais era tratada no mundo jurídico 

quase que exclusivamente pelo direito constitucional. Somente o direito penal 



enfrentava a questão da violação ao direito à vida, à liberdade, à integridade física, 

ao tratamento igualitário e à privacidade, deixando as demais áreas do direito de 

enfrentar a necessidade da aplicação de tais garantias nas relações intersubjetivas, 

de natureza eminentemente privada1. 

Forma-se então a histórica linha divisória entre o direito público e o direito 

privado. Essa linha divisória interfere na evolução da tutela dos direitos da 

personalidade, na medida em que sua evolução no âmbito do direito privado fica 

adstrita à legislação codificada imbuída do dogma da completude. 

Todavia, os direitos da personalidade funcionam como a zona de intersecção 

entre o direito privado típico e o direito constitucional, na medida em que eles são, 

na sua essência, direitos fundamentais positivados2. 

Ainda no Capítulo III, tratou-se do processo de positivação dos direitos da 

personalidade no ordenamento jurídico brasileiro.  

O Capítulo IV busca traçar um panorama da estrutura formal dos direitos da 

personalidade, identificando elementos característicos. Neste capítulo, discute-se as 

teorias acerca do reconhecimento de um único direito geral da personalidade – 

monista – ou de uma pluralidade de direitos da personalidade protegidos 

separadamente, os pluralistas.  

A Constituição Brasileira expressamente consagra a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, no qual se 

constitui a República Federativa do Brasil. A idéia de dignidade, conferida ao 

homem, parte da convicção de que a pessoa humana é um ser individual, dotado de 

corpo e alma, e não um simples conjunto de material biológico, físico e químico. 

                                                
1  MELLO, Cláudio Ari. Contribuição para uma teoria hibrida dos direitos da personalidade. In: 
SARLET, Ingo Wofgang (org). O Novo Código Civil e a Constituição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. p. 79.  
2 Idem, p. 81. 



Complementam essa composição os sentimentos, a inteligência e a vontade deste 

ser de ser reconhecido como pessoa. Por certo que a proteção da dignidade 

humana é a mais nobre finalidade do Direito 

Por sua vez, o Código Civil brasileiro promulgado em 2002, em vigor desde 

janeiro de 2003, dedicou um capítulo inteiro aos denominados Direitos da 

Personalidade. São onze artigos, tematicamente classificados quanto à natureza da 

tutela que oferecem3. 

A inovação trazida pelo Código Civil, reflete a adesão definitiva da codificação 

brasileira ao modelo axiológico adotado a partir das constituições do segundo pós-

guerra, e conseqüentemente à superação da dicotomia público/privado na seara do 

direito, visto que os direitos da personalidade, na qualidade de direitos fundamentais 

individuais, são tutelados tanto pelo direito constitucional quanto pelo Direito Civil. 

Observa-se que a codificação brasileira abandona o perfil eminentemente 

patrimonialista típico das codificações oitocentistas, para abraçar a preocupação 

com o indivíduo. Ressalte-se que o indivíduo atual não é mais aquele peculiar ao 

liberalismo, centrado no seu próprio bem estar e preocupado em garantir a liberdade 

de atuação dentro de uma economia capitalista. Trata-se de um indivíduo situado 

socialmente, contextualizado, cujas atitudes refletem-se no seu meio social. 

 No presente trabalho, buscaremos demonstrar que há no ordenamento 

jurídico brasileiro um sistema de proteção dos direitos da personalidade, formado a 

partir de um direito geral de personalidade e de direitos especiais, cujo fundamento 

normativo material se encontra lavrado no princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal e no art. 12 do 

Código Civil de 2002. 
                                                
3 A saber: direito à vida e à integridade física – o corpo vivo, o corpo morto e a voz –, direito à 
integridade psíquica e às criações intelectuais – liberdade, criações intelectuais, privacidade e 
segredo – e direito à integridade moral – honra, imagem e identidade pessoal. 



Para a formação desse sistema, adotou-se um modelo aberto de codificação, 

no qual se constata, concernente aos direitos da personalidade, a presença das 

chamadas “cláusulas gerais”. As cláusulas gerais são, no dizer inspirado de Martins-

Costa, “as janelas” que permitem o ingresso no ordenamento jurídico codificado de 

elementos valorativos ainda não expressos em lei4. 

 O reconhecimento no Código Civil de 2002 de um sistema jurídico aberto, 

torna possível e uma interação entre fontes de direito. Essa permeabilidade do 

sistema aumenta a esfera de tutela dos direitos da personalidade, viabilizando a 

aplicação direta de princípios constitucionais às relações de direito privado, sem que 

para tanto seja necessária expressa previsão legislativa de natureza infra-

constitucional, em razão da máxima eficácia das normas e princípios constitucionais. 

 Por meio do presente estudo, buscaremos demonstrar que a existência de 

uma cláusula geral de direitos da personalidade no art. 12 do Código Civil de 2002 

decorre, na verdade, da interpretação do referido dispositivo de lei ordinária, à luz do 

princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de modo que há, sim, um 

direito geral da personalidade, que garante a preservação da dignidade do ser 

humano em qualquer situação na qual ele se encontra, devendo inclusive incidir nas 

relações típicas de direito privado, justamente por força do comando constitucional 

contido no art. 1º, III da Constituição da República.  

Na esteira da permeabilidade do sistema, trataremos da questão que envolve 

a tutela judicial da dignidade da pessoa humana, concretizada em três esferas: a 

invalidação dos atos ofensivos à dignidade; a indenização dos danos causados à 

pessoa humana; a tutela inibitória dos atos lesivos ao princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

                                                
4 MARTINS-COSTA, Judith; BRANCO, Gerson Luiz Carlos. Diretrizes teóricas do Novo Código 
Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 118. 



 Por fim, demonstraremos o papel transformativo da jurisprudência, que vem 

sendo efetivamente convocada a exercer, lançando mão das cláusulas gerais para 

garantir a eficácia proteção à personalidade e à dignidade da pessoa humana. 

 A personalidade humana não se restringe a um requisito formal do sujeito de 

direito. Ao final da pesquisa, restou demonstrado que a tutela da personalidade 

confere unidade ao ordenamento jurídico, e torna evidente a superação da 

tradicional dicotomia entre o direito público e o direito privado.  

 A aplicação direta do princípio da dignidade da pessoa humana nas relações 

de direito privado, reflete a superação dessa dicotomia e estabelece um verdadeiro 

sistema de proteção da pessoa humana no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

DA DESCOBERTA DO EU À NOÇÃO DE PERSONALIDADE  

 

 

1.1 A percepção do eu na qualidade de pessoa dotada de razão: penso, logo existo 

 

 

A personalidade é a projeção íntima de cada ser humano. É o reflexo social 

dos aspectos psíquicos do homem. É a idéia de um eu interior, presente em todos os 

homens. 

Essa idéia do eu, por sua vez, é devida à consciência psicológica, isto é, ao 

conhecimento que temos de nós mesmos e dos fenômenos que passam por nossas 

mentes: as emoções, representações e manifestações de vontades.  

Segundo Jonathas Serrano 5 , a idéia de um eu interior é complexa, e 

compreende, como principal elemento, a noção de um sujeito uno, permanente, 

ativo e livre, que por meio de uma enorme variedade de atos, conserva sempre uma 

identidade. 

Deve-se à consciência a idéia do sujeito psicológico, uno e permanente, como 

razão dos fenômenos que nela se desenvolvem. O conhecimento do nosso corpo 

resulta das sensações internas, mas o elemento essencial da idéia do eu é, sem 

dúvida, a noção de personalidade interna, implicitamente afirmada em qualquer 

                                                
5 Philosophia do Direito. 2. ed. Rio de janeiro : Livraria Católica, 1933. p. 47. 



pensamento humano, de tal maneira que se não houvesse o eu, não haveria um 

sujeito pensante. 

Neste sentido, relevante foi o pensamento de Descartes6, que com muita 

propriedade afirmou: “penso, logo existo”. No contexto da conhecida afirmativa, 

observa-se que Descartes inaugurou a idéia de sujeito pensante, enquanto 

existente. 

Contudo, a percepção do eu na qualidade de pessoa, como uma categoria  

que engloba corpo e alma de maneira indissociável, dotado de razão, é recente 

mesmo no pensamento ocidental. Segundo Diogo Leite Campos, a antropologia tem 

demonstrado que, para o pensamento primitivo, o indivíduo, na qualidade de 

pessoa, não chega a ser significativo7.  

Na verdade, para as sociedades primitivas o ser se exprime, ou seja, 

manifesta-se por meio de papéis funcionais que venha a exercer na comunidade. 

Papéis estes que lhes são atribuídos pelo nascimento ou pelo próprio funcionamento 

da engrenagem social.  

Diogo Leite Campos 8  ensina que, naqueles agrupamentos sociais, a 

individualidade, assim considerada, era mitigada por dois relevantes fatores: a 

separação dos elementos constitutivos de pessoa e a sua necessária inserção no 

espaço e no tempo. 

Mesmo na sociedade grega clássica, observa-se a ausência da pessoa – 

sujeito, na medida em que cada “pessoa” era determinada ou reconhecida pelas 

situações concretas que viesse a integrar, sem levar-se em conta a menção à 

subjetividade.  

                                                
6 Meditações. 4. ed. Trad. de Bento Pardo Júnior e Jaime Gisnsburg. São Paulo: Nova Cultural, 
1988. (Coleção Os Pensadores, v. 2. p. 17).   
7 Nós: estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Livraria Almedina, 2004. p. 13. 
8 Ibidem. 



O homem era um elemento integrado à natureza. Nada mais do que um mero 

elemento do mundo material, portanto, submetido a todos os constrangimentos 

impostos pela sociedade.  

A descoberta da própria subjetividade ainda não seria perfeitamente possível 

enquanto o ser humano não realizasse em si a existência do “outro”, também sujeito 

de direito, idêntico, portanto, razão fundante do próprio eu.  

Ainda segundo Leite Campos9, somente quando se atingiu a diferença e se 

percebeu a igualdade entre o eu e o eles é que se abriu o caminho para a categoria 

de pessoa. 

A representação mental do eu – e dos outros – foi sendo construída pouco a 

pouco, numa dupla via, como objeto da natureza e como sede de valores, como um 

ser empírico apto a produzir e como um ser moral, detentor de valores únicos e 

supremos e, dessa forma, não necessariamente um ser inserido num contexto 

social. 

A idéia do eu é importante tanto do ponto de vista moral, quanto no aspecto 

jurídico. Deveres, direitos e responsabilidades supõem um ser consciente, idêntico e 

livre que possa agir e seja capaz de dizer: eu. 

Por certo que o caminho para o reconhecimento da pessoa, diferente do 

mundo da natureza, da necessidade de sua preservação, dos seus direitos e da 

preservação destes direitos, teve início com a percepção no eu e no outro de um 

valor moral, supremo e igual para todos os seres humanos, a sua dignidade. 

 

 

 

                                                
9 CAMPOS, Diogo Leite de. Nós: estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Livraria Almedina, 
2004. p. 47. 



 

 

1.2 A transformação do pensamento humano sob a ótica da permanência de 

determinado termo: personare, personando, persona agere 

 

 

Do ponto de vista jurídico, tradicionalmente a personalidade é definida como 

sendo um “atributo” da pessoa humana, por meio do qual ela passa a ser sujeito de 

direitos e obrigações10. É uma aptidão genérica. Uma vez adquirida a personalidade, 

é possível que a pessoa venha a ser sujeito de direitos e obrigações11.  

Percebe-se que da idéia do eu decorre a de pessoa, e desta a de 

personalidade jurídica. Por sua vez, à idéia de personalidade se vincula a noção de 

sujeito de direito. 

Interessante observar, sob a ótica da permanência de um determinado termo 

que perdura, a transformação do pensamento humano. Entre o ponto de partida e o 

estado da atual evolução semântica de um vocábulo, não rara é a grande distância e 

nem sempre retilíneo o caminho percorrido.  

Por certo o vocábulo pessoa, tal como empregado modernamente, não teve o 

mesmo significado na sua origem. Nos dias atuais, todo homem é pessoa e toda 

pessoa é sujeito de direitos12. Tal idéia é incontestável. Todavia, essa equivalência 

                                                
10 Conforme será demonstrado oportunamente, esta concepção de personalidade se liga à noção de 
capacidade jurídica e não esgota todas as concepções que envolvem o termo personalidade e os 
direitos da personalidade. 
11 Sob este aspecto, consideram-se sujeitos de direitos e obrigações tanto as pessoas naturais – 
seres humanos- quanto as denominadas pessoas jurídicas. Todavia, o problema da personalidade da 
pessoa jurídica não será objeto de estudo no presente trabalho, sendo referido apenas 
superficialmente. 
12 Em que pese a nem toda a pessoa, sujeito de direitos, ser um ser humano, como dito, há as 
pessoas jurídicas e ainda os entes despersonalizados. 



de sentidos entre o indivíduo (ser humano) e o sujeito de direito merece uma 

explicação mais acurada. 

Para compreendê-la seguiremos a evolução da palavra pessoa. 

No mundo grego, o vocábulo que mais se aproxima no aspecto etimológico da 

palavra pessoa é a expressão prósopon, utilizada para designar as máscaras 

usadas pelos atores nas encenações do teatro grego. Posteriormente, a mesma 

expressão passou a indicar o papel desempenhado pelo ator naquelas encenações. 

Mais tarde, verifica-se o emprego da expressão como indicativa da função que 

determinado indivíduo desempenhava dentro da sociedade em que vivia. Ressalte-

se que o termo, para os antigos, jamais significou o indivíduo em si mesmo 13. 

Com efeito, para os gregos, as funções circunstanciais dos seres humanos os 

precedem, dificultando o conhecimento do ser em si. 

Etimologicamente, pessoa, do latim persona, advém de personando 

(personare: per – muito, com muita força – e sonare – soar). É o vocábulo tomado do 

teatro e aplicado, por metáfora, à linguagem do direito. Simboliza a máscara (lavra 

histrionalis) com que os atores participavam dos espetáculos teatrais e religiosos 

para tornarem sua voz mais forte, para reforçar (personare) a voz. Atribui-se, ainda, 

a origem da palavra ao termo somus (som), produzido fortemente em decorrência da 

concavidade da máscara14. 

Como havia para certas personagens tipos invariáveis, tornava-se fácil 

reconhecê-las graças às máscaras. Persona agere significava, pois, representar um 

papel.  

                                                
13 SOUZA, Carlos Afonso Pereira de; CALIXTO, Marcelo; SAMPAIO, Regina Pinheiro. Os Direitos da 
Personalidade: breve análise de sua evolução histórica. Disponível em: 
<http://sphere.rdc.puc.rio.br/direito/pet-jur/cafoatdp.html>. Acesso em: nov. 2003 
14 STANCIOLI, Brunello. Sobre os Direitos da Personalidade no Novo Código Civil Brasileiro. 
Disponível em: <http://www.hottopos.com/vedetur27/brunello.htm>. Acesso em 23 set. 2004. 



Nestas acepções derivadas, a palavra conserva sempre algo de nobreza e 

dignidade, talvez já envolvida no uso primitivo. A máscara teatral conferia por 

momentos ao ator, quase sempre mísero escravo, a dignidade de uma grande 

representação.  

De qualquer forma, relevante era a atribuição que se fazia ao ator por meio da 

máscara. O ator não era importante, a máscara e o seu personagem o eram.  Da 

mesma maneira, a pessoa com o seu papel atribuído pelo Direito. Havia 

determinado papel a ser desempenhado pelo ser humano na sociedade. 

No ambiente romano-germânico, o termo era uma qualificação jurídica, 

significava “representante em matéria jurídica”.  

De acordo com Elimar Szaniawski15, em Roma empregava-se ainda o termo 

caput, que conferia a cada pessoa menos ou mais titularidade de direitos subjetivos. 

Assim, era caput qualquer pessoa, fosse ela livre ou escrava, sendo que os livres 

eram chamados de caput liberum e os escravos de caput servile.  

Como visto, em Roma qualquer ser humano era considerado caput e persona. 

Verifica-se, portanto, ainda nesta época, uma desvinculação do termo pessoa com a 

noção de sujeito de direito.  

Importante ressalva faz Szaniawski 16  acerca da tradicional afirmação dos 

civilistas sobre a condição do escravo em Roma. Esclarece o autor que o 

posicionamento segundo o qual os escravos eram simples res, de propriedade de 

seus senhores, vem sendo revisto. Prossegue citando dois importantes autores 

como contrários à posição tradicional: Carlos Cóssio e Olis Robleda.  

                                                
15 SZANIASWSKI, Elimar. Direitos da Personalidade e sua tutela. 2. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 28. 
16 SZANIASWSKI, op. cit., 2005. p. 28 e ss. 



Segundo Szaniawsk17, para Cóssio a escravidão deve ser tida como uma 

limitação da liberdade pessoal e não a negação da personalidade ao escravo.  

No mesmo sentido, afirma Szaniawsk18, Olis Robleda sustenta a tese de que 

os escravos em Roma podiam praticar atos jurídicos aptos a produzir efeitos, de 

modo que não poderiam ser considerados res (coisas), mas tão somente pessoas 

com capacidade de direito extremamente limitada. 

Portanto, Elimar Szaniawski 19  discorda da afirmação de que em Roma 

escravos e estrangeiros não eram persona, mas simples res, e o faz nos seguintes 

termos: 

 

Assim, discordamos dos que ensinam que, no direito romano, escravos e 
estrangeiros não eram personas, mas meras res e, por terem sofrido capitis 
diminutio máxima, teriam perdido sua capacidade jurídica, não sendo mais 
caput. Devemos ressaltar que, para o direito de Roma a expressão caput 
não se confundia com capacidade jurídica, não possuindo sequer aquele 
povo peninsular, um termo próprio para designar capacidade jurídica. 

 

Em semelhante direção, Michel Miaille relembra que os escravos naquela 

época não formavam uma categoria homogênea e alguns podiam inclusive atuar no 

comércio jurídico20. 

A propósito, sobre a noção de liberdade para os antigos, Paulo Luiz Netto 

Lôbo21 esclarece que esta significava, na verdade, a possibilidade de exercício da 

ação política. Livres eram aqueles que podiam participar do auto governo da cidade, 

os demais eram escravos. Prossegue Paulo Lobo22, lembrando que em Roma os 

escravos exerciam atividade econômica – eram livres para exercê-la – todavia lhes 

                                                
17 Ibidem.  
18 Ibidem, idem. 
19 SZANIASWSKI, op. cit., 2005. p. 30 
20 MIAILLE, Michel. Uma introdução crítica ao Direito. Lisboa: Moraes Editores, 1979. p. 108. 
21 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, n. 138, p. 99-109, abr./jun./1999.  
22 LÔBO, op.cit., 1999. 



era vedada a cidadania. Neste aspecto, a liberdade dos antigos se contrapõe à 

liberdade dos modernos. Enquanto uma se revela positiva, a outra se apresenta 

negativa, no sentido de que não se impedia a fruição dos bens privados e o 

exercício da atividade econômica, ainda que a população fosse submetida a um 

regime de governo limitador de liberdades políticas.  

Estas colocações reforçam a idéia de que o termo persona não indicava, de 

início, simplesmente o ser humano considerado em si mesmo, era necessário o 

desempenho de algum papel social. 

O sentido atribuído à palavra persona (pessoa) como subjetividade humana, 

veio a surgir somente a partir da influência cristã.  

Deve-se ao cristianismo a superação da noção de pessoa-membro-da-

sociedade e a percepção da pessoa-humana, não necessariamente no exercício de 

uma função social 23 . Em grande parte a noção cristã de pessoa advém, por 

analogia, de um Deus pessoal. Dessa forma, foi o cristianismo que inaugurou as 

bases da personalidade humana individual fundamentada em uma relação de 

iguais24.  

Conforme explica Diogo Leite Campo25, o homem passa a ser autor de si 

mesmo e da sociedade, determinante de seu destino, liberta-se de sua posição de 

objeto da natureza para se transformar em sujeito, portador de valores. 

Instaura-se a Igreja e sua doutrina de salvação, na qual ao homem é dado o 

contato pessoal com o mundo divino.  De modo que ao cristianismo debita-se a 

                                                
23 CAMPOS, Diogo Leite de. Nós: estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Livraria Almedina, 
2004. p. 16. 
24 CAMPOS, op.cit., p.111. 
25 Ibidem, p. 112. 



passagem da noção de pessoa-membro-da-sociedade, revestida de um “estado” 

social, à noção de pessoa-humana26. 

Segundo Walter Moraes27, em que pese à utilização da palavra persona para 

designar o indivíduo humano ter se iniciado no Direito Romano, a pesquisa do 

conceito de pessoa foi iniciativa da filosofia patrística. Prossegue o autor, afirmando 

ainda que a palavra personalitas e o seu correspondente conceito são obra da 

escolástica.  

A percepção da subjetividade jurídica do homem, a partir do cristianismo, 

desviou para a imortalidade do indivíduo a preocupação da humanidade, antes 

direcionada à imortalidade da Polis, República ou Estado.  

Relevante frisar que a Idade Média lançou as sementes de um conceito 

moderno de pessoa humana baseado na dignidade e na valorização do indivíduo 

como pessoa. 

Com efeito, Tomás de Aquino já vinculava o atributo da dignidade à noção de 

pessoa: “Pessoa significa o que há de mais perfeito em toda a natureza [...]. O termo 

pessoa veio a designar aqueles que estavam constituídos em dignidade”28. 

Como conseqüência, a partir dos movimentos filosóficos advindos do 

cristianismo, qualquer ser humano (mulheres, crianças, escravos, estrangeiros) 

passou a ser considerado pessoa, digno do amor fraterno e em igualdade de 

condições perante Deus. 

 

 

                                                
26 Ibidem, Ibidem. 
27 Concepção tomista de pessoa. In: Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 1, v. 2, p. 187-204, 
abr./jun./2000. 
28 Suma, I Q29, a3 apud STANCIOLI, Brunello. Sobre os Direitos da Personalidade no Novo 
Código Civil Brasileiro. Disponível em: <http://www.hottopos.com/vedetur27/brunello.htm>. Acesso 
em: 23 set. 2004. 



Alerta Diogo Leite Campos29 que, se não foram os cristãos os criadores da 

“persona” dos romanos ou da “hypostase 30 ” dos gregos, foram eles que lhes 

atribuíram um sentido e um conteúdo. 

A natureza metafísica atribuída ao homem pelo cristianismo trouxe à baila a 

necessidade de estabelecer um conceito que envolvesse toda a complexidade 

humana. Dentre os termos latinos, a problemática foi enfrentada com os vocábulos 

essentia, susbtantia e persona31. 

Chamou-se então pessoa à substância individual de natureza racional, daí a 

clássica definição de Boécio “persona est racionalis naturae individua substantia” 

(pessoa é a substância individual de natureza racional)32. 

A influência cristã retira do homem a condição de objeto, colocando-o na 

qualidade de sujeito, devidamente dotado de valores inerentes à sua própria 

humanidade, pela sua simples semelhança com Deus. Assim, na Idade Média 

persona é sinônimo de dignidade eclesiástica ou civil, e personatus equivale a 

sujeito de categoria e importância33. 

                                                
29 CAMPOS, Diogo Leite de. Nós: estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Livraria Almedina, 
2004. p. 111. 
30 Walter Moraes explica que o termo hypóstasis, em grego – suppositum em latim – é o suposto e 
refere-se à substância quando ordenando-se a ser em si só e não com outra. O suposto, segundo o 
autor, é o que de mais completo existe no gênero da substância, e a tal ponto é per se que não pode 
estar ou comunicar-se com outra. Define-se: substância singular perfeitamente subsistente e 
incomunicável. Concepção Tomista de Pessoa. In: Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 1, v. 
2, p. 187-204, abr./jun./2000. 
31 SOUZA, Carlos Afonso Pereira de; CALIXTO, Marcelo; SAMPAIO, Regina Pinheiro. Os Direitos da 
Personalidade: breve análise de sua evolução histórica. Disponível em: 
<http://sphere.rdc.puc.rio.br/direito/pet-jur/cafoatdp.html>. Acesso em: nov. 2003. 
32 Walter Moraes. Concepção Tomista de Pessoa. In: Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 
1, v. 2, p. 187-204, abr./jun./2000. 
33 Alexandre dos Santos Cunha adverte, inclusive, que na Idade Média não era suficientemente clara 
a relação entre pessoa e ser humano, e mesmo a idéia de que todos os seres humanos são pessoas 
somente foi cunhada no século XVI em razão da necessidade de qualificar as populações indígenas 
nativas da América recém-descoberta. (Dignidade da pessoa humana: conceito fundamental do 
direito civil. In: MARTINS-COSTA, Judith (org). A reconstrução do direito privado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2002). 



A mudança nos padrões filosóficos, ocorridos nesse período, representa os 

primeiros passos para o desenvolvimento da idéia de pessoa e dos direitos da 

personalidade que se consolidaram com o advento da modernidade. 

Miguel Reale34 afirma que a mudança substancial implantada pela filosofia 

moderna apresenta acentuada preocupação com o problema dos limites e das 

possibilidades do conhecimento humano. Prossegue Reale, ensinando que a 

característica da nova tendência é a explicação do papel do homem no universo e a 

compreensão do universo à luz do pensamento humano. Ainda segundo Reale, o 

homem moderno, antes de filosofar sobre a natureza ou sobre o ser, indagou as 

possibilidades do seu próprio pensamento, os limites do conhecimento humano. 

O desenvolvimento dessa nova maneira de pensar afetou a trajetória dos 

estudos acerca do conceito de pessoa. A pessoa passa a ser concebida como ser 

intelectual capaz de duvidar e de elaborar idéias claras e distintas, de conhecer, 

enfim. 

Com o racionalismo de Descartes o homem passa ser o centro de todo o 

saber e também a sua fonte 35 . Inaugura-se, então, o período marcado pelo 

individualismo e abre-se a possibilidade do surgimento do conceito de direito 

subjetivo.  

Neste lanço, a filosofia kantiana representa um marco. Immanuel Kant foi o 

primeiro filósofo moderno a oferecer uma forma de olhar o mundo colocando a 

pessoa humana, criativa e autônoma, em seu centro. Ele visualizou o 

desenvolvimento da filosofia moral não por meio do seu objeto, mas sob o enfoque 

do sujeito, causando uma verdadeira revolução no campo da ética36. 

                                                
34 Filosofia do Direito. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. p. 45. 
35 REALE, op. cit., p. 46. 
36 TURNBULL, Neil. Fique por dentro da Filosofia. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 120-121. 



A construção da noção de dignidade humana no pensamento de Kant parte 

da idéia de liberdade. Para Kant, o único direito digno de proteção especial seria a 

liberdade. É justamente a liberdade – autonomia da vontade – que confere ao 

homem dignidade. 

Kant foi o filósofo que melhor estabeleceu a relação entre a autonomia da 

vontade e a dignidade da pessoa humana. A noção de autonomia é anterior a Kant, 

advindo dos gregos na designação das cidades autárquicas não submetidas ao 

poder de outras cidades.  

Entretanto, por intermédio de Kant essa noção passou a ser aplicada ao 

homem, considerado individualmente como sujeito de direitos e deveres. O homem, 

de forma independente e autônoma, estabelece leis para sua própria conduta37. 

Alexandre dos Santos Cunha38 afirma que houve uma decadência no estudo 

do conceito de pessoa em nome da prevalência dos estudos acerca da capacidade 

jurídica. Estes, sim, conceitos indispensáveis para a emergente teoria das relações 

jurídicas. Prossegue o autor, afiançando que tal vinculação do conceito de pessoa 

ao sujeito de direito teve repercussão na noção contemporânea de pessoa, na 

medida em que o conceito de sujeito de direito é um conceito social, conforme será 

analisado oportunamente. 

Por essa razão, é muito comum a identificação da personalidade com a 

capacidade. Entretanto, ambas não se confundem, em que pese a se interligarem, 

como logo se verá.  

                                                
37  RABENHORST, Eduardo Ramalho. Dignidade humana e moralidade democrática. Brasília: 
Brasília Jurídica, 2001. 32-33. 
38 CUNHA, Alexandre dos Santos. Dignidade da pessoa humana: conceito fundamental do direito 
civil. In: MARTINS-COSTA, Judith (org). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002.  



O uso contemporâneo comum 39 , que prevalece, restringe a aplicação do 

termo pessoa ao homem, simplesmente por ser homem.  

Pessoa é, portanto, o homem, o eu psicológico, o ser consciente e livre, 

sujeito de direitos e obrigações. 

 

 

1.3 A personalidade no espelho: duas visões possíveis  

 

 

 Ao longo do tempo as noções de personalidade e de capacidade foram se 

misturando e se aproximando, perdendo seus pontos de distinção, até que toda 

pessoa foi considerada um ser humano capaz de direitos e obrigações na vida 

civil40, e assim chamada de pessoa natural. 

Em razão da evolução semântica do vocábulo pessoa, é compreensível a 

mistura terminológica entre capacidade e personalidade e sua estreita vinculação à 

noção de sujeito de direito. Trata-se, todavia, de idéias distintas, e que não podem 

ser confundidas. 

Francisco Amaral 41  enfrenta a divergência conceitual das expressões 

personalidade e capacidade, alertando para o fato de que a personalidade é muito 

mais do que mera qualificação formal da pessoa, implicando, portanto, no 

reconhecimento de um valor jurídico existente nos indivíduos, que se materializa na 

capacidade. 

                                                
39  O verbete pessoa empregado sem nenhuma locução no Dicionário Houaiss diz: substantivo 
feminino; indivíduo considerado em si mesmo; ser humano, homem ou mulher; indivíduo notável, 
eminente; personagem; ex.: o prefeito era a primeira p. da cidade; caráter particular ou original que 
distingue alguém. HOUAISS, dicionário eletrônico. 
40 Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil (Código Civil Brasileiro/2002). 
41 Direito Civil: introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: São Paulo: Renovar, 2000. p. 216. 



Prossegue o autor, afirmando que a personalidade, que ele denomina 

também de subjetividade, significa a possibilidade de alguém ser titular de relações 

jurídicas, e, dessa forma, pressuposto dos direitos e obrigações.  

De outra mão, o mesmo doutrinador reconhece que, há o aspecto axiológico 

da personalidade humana, atualmente inspirador de todo o sistema jurídico. Este 

aspecto axiológico suplanta a concepção individualista própria do séc. XIX, que 

tratava o ser humano somente do ponto de vista técnico-formal.  

Ao fim, conclui Amaral: “a personalidade é um valor, a capacidade é a 

projeção desse valor que se traduz em um quantum [...] enquanto a personalidade é 

valor ético que emana do próprio indivíduo, a capacidade é atribuída pelo 

ordenamento jurídico como realização desse valor”42.  

Com efeito, a personalidade deve ser observada sob um duplo aspecto, 

revelando, assim, duas expressões, logo dois sentidos. 

 

 

1.3.1 O aspecto técnico-formal da personalidade: o sujeito de direito 

 

 

Com base na observação da evolução dos diversos sistemas sociais ao longo 

da civilização, Michel Miaille43  conclui que “não é natural que todos os homens 

sejam sujeitos de direito. Isto é o efeito de uma estrutura social bem determinada: a 

sociedade capitalista”. 

Afirma o autor que a noção de sujeito é decorrência de uma circunstância 

histórica, relacionada com a necessidade de desenvolvimento das condições 

                                                
42 Op. cit., p. 216 
43 Uma introdução crítica ao Direito. Lisboa: Moraes Editores, 1979. p. 110. 



adequadas para a instalação de um novo meio de produção. Miaille explica que não 

se trata de lamentar ou mesmo de recusar aos indivíduos o atributo de sujeitos de 

direitos, mas sim tomar essa noção como o que ela é: uma noção histórica44. 

Com isso Miaille quis dizer que as desigualdades existentes na Antiguidade 

em relação aos escravos ou ainda aquelas na Idade Média no que se refere aos 

servos, decorriam das relações sociais necessárias para a manutenção dos 

respectivos meios de produção existentes. Quando surgiu o interesse de valorizar o 

capital por meio do emprego da força de trabalho, atribuiu-se capacidade àqueles 

trabalhadores para, na qualidade de sujeitos de direitos, portanto, proprietários de 

suas força de trabalho, alienarem-na, tal como uma mercadoria. 

Segundo as palavras de Miaille, os sujeitos de direito produzidos pelo 

individualismo iluminista são sujeitos de direitos virtuais, perfeitamente abstratos. 

Sobre este sentido, explica o autor: 

 

[...] animado apenas pela sua vontade, tem a possibilidade, a liberdade de 
se obrigar, designadamente de vender sua força de trabalho a um outro 
sujeito de direito. Mas este acto não é uma renúncia a existir, como se ele 
entrasse na escravatura; é um acto livre, que ele pode revogar em 
determinadas circunstâncias. Só uma ‘pessoa’ pode ser a sede de uma 
atitude destas. A noção de sujeito de direito é, pois absolutamente 
indispensável ao funcionamento do modo de produção capitalista45. 

 

Na mesma direção, Tércio Sampaio de Ferraz Júnior46 esclarece que a base 

ideológica da concepção de sujeito de direito repousa na sua afirmação como titular 

da propriedade privada, enquanto instituição que cabe ao direito proteger. Por sua 

vez, a noção de propriedade privada é identificada com a idéia de riqueza e com a 

da possibilidade de produção de bens.  

                                                
44 Ibidem, p. 114. 
45 Uma introdução crítica ao Direito. Lisboa: Moraes Editores, 1979. p. 110. 
46 Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. p. 
154. 



Dessa forma, complementa Tércio Sampaio de Ferraz Júnior, sendo o homem 

detentor da propriedade do seu próprio corpo, e sendo o seu corpo uma fonte de 

trabalho, o indivíduo humano é, por excelência, o sujeito jurídico – o homem como 

ser que trabalha ou o homo faber47. 

 A doutrina tradicionalmente define a personalidade como a aptidão genérica 

para aquisição de direitos e obrigações, atribuída a todo ser humano nos termos do 

art. 2º do Código Civil Brasileiro de 1916.  

 Pontes de Miranda 48  logo nas primeiras linhas no capítulo referente aos 

direitos da personalidade, em geral de seu Tratado de Direito Privado adverte: 

 

no suporte fático de qualquer fato jurídico, de que surge o direito, há, 
necessariamente, alguma pessoa, como elemento do suporte; no suporte 
fático do fato jurídico de que surge o direito de personalidade, o elemento 
subjetivo é ser humano, e não ainda pessoa: a personalidade resulta da 
entrada do ser humano no mundo jurídico. 

 

 Vicente Ráo49 afirma que os autores europeus costumam utilizar a expressão 

capacidade jurídica no sentido de aptidão para ter direitos e obrigações, e que este 

uso repercutiu na redação do citado art. 2º do Código Civil/16. 

 O Código Civil Brasileiro de 2002 trouxe disposição semelhante. Todavia, no 

art. 1º, a expressão “homem” foi substituída pelo substantivo “pessoa”, de maior 

alcance50. 

                                                
47 Ibidem. 
48 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado: Parte Especial. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 
1956. p. 5. Tomo VII: Direito da Personalidade. Direito de Família: Direito Matrimonial (Existência e 
validade do casamento). 
49 O direito e a vida dos direitos. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 662. Vol. 2. 
50 Acerca dos debates que levaram a Comissão Especial a optar pela expressão “pessoa” em vez de 
“ser humano” inicialmente sugerido, decisiva foi a participação do Prof. Miguel Reale por ocasião de 
audiência pública na fase final de elaboração do Código (Novo Código Civil Comentado –
Coordenação de Ricardo Fiúza, comentários ao art. 1º feitos por Maria Helena Diniz – Editora 
Saraiva, 2005. p. 2 e 3). 



 Orlando Gomes afirma que a personalidade é um atributo jurídico, e que 

atualmente todo homem tem a necessária aptidão para desempenhar na sociedade 

um papel jurídico como sujeito de direitos e obrigações51. 

 Prossegue Gomes, advertindo que não só o homem tem personalidade, mas 

esta é também atribuída a grupos de indivíduos na forma da lei, numa evidente 

relação do sentido de personalidade com a capacidade (aptidão) para ser sujeito de 

relações jurídicas. Mais adiante, o mesmo autor adverte que todo homem é pessoa, 

mas que “é na capacidade de ser titular de direitos e obrigações que a 

personalidade se mede”52. 

Segundo Caio Mário da Silva Pereira 53 , a idéia de personalidade estaria 

intimamente ligada à noção de pessoa, visto que “exprime a aptidão genérica para 

adquirir direitos e contrair obrigações”. Continua a sua explanação, afirmando que 

“como o homem é o sujeito das relações jurídicas, e a personalidade a faculdade a 

ele reconhecida, diz que todo homem é dotado de personalidade”. 

 Por sua vez, Roberto de Ruggiero ao conceituar a personalidade do homem, 

equipara-a linearmente à capacidade jurídica, distinguindo somente desta a 

capacidade de agir54. 

Adriano De Cupis55, logo na abertura de seu clássico estudo sobre os direitos 

da personalidade, assim se refere ao tema: 

 

 

                                                
51 Introdução ao Direito Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 141. 
52 Ibidem. 
53 Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. Vol. 1. 
54 “A capacidade jurídica, ou seja, a idoneidade para ser sujeito de direito, pertence, pois, em regra, a 
todos os homens [...]. Bem distinta da capacidade jurídica, cujo conceito coincide com o de 
personalidade, é a capacidade de agir, ou seja, a faculdade que o sujeito tem de praticar atos 
jurídicos e exercer os seus direito”. Instituições de Direito Civil. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1971. p. 
302. Vol. 1. 
55 Os direitos da personalidade. Campinas: Romana, 2004. p. 20 



A personalidade, ou capacidade jurídica, é geralmente definida como sendo 
uma susceptibilidade de ser titular de direitos e de obrigações jurídicas. Não 
se identifica nem com os direitos nem com as obrigações, e nem é mais do 
que a essência de uma simples qualidade jurídica. 

 

Resta evidente que, para o professor italiano, a personalidade se identifica 

com a capacidade de ser sujeito de direitos e obrigações da vida jurídica. Prossegue 

o mestre, afirmando que tal qualidade jurídica é um produto do direito positivo e não 

uma realidade que já se encontre pronta na natureza56. 

 Serpa Lopes assim se manifesta sobre o conceito de pessoa: “No Direito 

moderno, é ponto indiscutível que todo homem, como tal, é pessoa, ou sujeito de 

direito: em virtude do que a capacidade jurídica é sinônimo de personalidade”57. 

Walter Moraes58  assevera que em direito a personalidade é definida com 

grande precisão a partir da aptidão genérica para ser sujeito de direito, de modo que 

− conclui o autor: ser sujeito de direitos é ser pessoa. Portanto, sujeito e pessoa, no 

plano jurídico, são conceitos equivalentes. 

 Todavia, Alexandre Santo da Cunha59 alerta que, na verdade referir-se aos 

termos capacidade e personalidade como sinônimos é uma idéia reducionista do 

conceito de pessoa, herdada do direito oitocentista. O tratamento tautológico das 

expressões configura-se num esvaziamento do conceito de personalidade e 

conseqüentemente no de pessoa. Tal conotação, meramente técnico-jurídica, ainda 

que não esteja equivocada, induz alguns doutrinadores a tratarem a pessoa, e 

conseqüentemente a personalidade, somente como sinônimo de capacidade 

jurídica. 

                                                
56 Ibidem. 
57 Curso de Direito Civil. [s.l]: Biblioteca Jurídica Freitas Bastos, p. 247. Vol.1. 
58 MOARES, Walter. Concepção Tomista de Pessoa. In: Revista de Direito Privado, São Paulo, ano 
1, v. 2, p. 187-204, abr./jun./2000. 
59 Cf. Alexandre Santos da Cunha. Dignidade da pessoa humana: conceito fundamental do direito 
civil. In: MARTINS-COSTA, Judith (org). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2002. p. 215. 



 De fato, sob o aspecto estritamente formal, a pessoa pode ser considerada 

um elemento das relações jurídicas, essencial para sua formação, é bem verdade, 

mas sem possibilidade de existência autônoma fora daquele contexto. Foi nesse 

sentido que Savigny, ao referir-se à pessoa, o fez sempre no plural – as pessoas – 

justamente por serem necessárias, para a existência de uma relação jurídica, no 

mínimo duas pessoas60. 

 Assim, num primeiro ponto de vista, a personalidade é tida como um atributo 

da pessoa humana que a torna apta a ser sujeito de direitos e obrigações. Neste 

primeiro sentido, a personalidade revela a possibilidade reconhecida juridicamente 

de um ser humano vir a ser sujeito de uma relação jurídica.  

 Por se tratar de um aspecto concernente à estrutura das relações jurídicas, 

este atributo pode ser concedido não apenas aos seres humanos.  

 A depender da técnica legislativa adotada, é possível que uma coletividade de 

indivíduos, fundações e associações, obtenham personalidade. Neste sentido, a 

pessoa humana, vista de sua subjetividade, se confunde com o sujeito das relações 

jurídicas61. 

Por essa razão, a possibilidade de ser sujeito de direitos e obrigações na 

ordem civil, o ordenamento jurídico reconhece indistintamente a todas as pessoas 

que, de acordo com disposição legislativa, estejam aptas a ser sujeitos de direito, 

sejam elas pessoas naturais ou jurídicas62. Do mesmo modo, o início e o fim da 

personalidade também são fixados pelo ordenamento jurídico. 

                                                
60 LUDWIG, Marcos de Campos. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade na Alemanha e 
possibilidade de aplicação no direito privado brasileiro. In: MARTINS-COSTA, Judith (org). A 
reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p.278. 
61RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no Novo Código Civil. In: TEPEDINO, 
Gustavo (coord). A parte Geral do Novo Código Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 2 e 
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 27. 
62 TEPEDINO, Gustavo. Código Civil Interpretado. p. 5. 



O momento que marca o início da personalidade do ser humano, e, 

conseqüentemente, a sua aptidão para ser sujeito de direitos e obrigações, ainda 

trilha caminhos tormentosos na doutrina, dando ensejo a  inúmeras divergências.  

Em que pese a, no presente trabalho, não se pretender aprofundar a 

discussão sobre o assunto, não podemos nos furtar de tecer alguns comentários, 

ainda que breves, sobre a controvérsia. 

De acordo com Elimar Szaniawski63, a idéia segundo a qual o nascituro é 

portador de personalidade, vale dizer, pode ser considerado pessoa, remonta a 

Teixeira de Freitas, que defendia a possibilidade de que todos os entes que 

apresentassem características de humanidade seriam considerados como “pessoas 

de existência visível”.  

De fato, no Esboço, Teixeira de Freitas admite a existência de pessoas 

futuras, ou já inexistentes64. Assim, resta evidente que o jurisconsulto considerava a 

possibilidade de que pessoas pelo só fato de nascerem viessem a ser igualmente 

sujeitos passivos e ativos das relações jurídicas. Por certo, isto se constata no art. 

41 do Esboço65. 

Gustavo Tepedino66 afirma que Clóvis Bevilácqua, na redação originária do 

seu Projeto de Código Civil, utilizou a expressão “ser humano”, por considerá-la mais 

“compreensiva, alcançando também o nascituro”. 

Contudo, como explica Tepedino, restou esclarecido por meio do Parecer de 

Rui Barbosa que a comissão revisora do Projeto de Clóvis Bevilácqua “não acolheu 

                                                
63  Direitos da Personalidade e sua tutela. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 64. 
64 Art. 33 – Nos atos jurídicos as pessoas podem ser consideradas como existentes ou futuras [...] ou 
já não existirem. Esboço do Código Civil. Brasília: Ministério da Justiça, Fundação Universidade de 
Brasília, 1983. p. 25. 
65 Art. 41 – A incapacidade é absoluta, ou relativa. São absolutamente incapazes: 1º As pessoas por 
nascer. Esboço do Código Civil. Brasília: Ministério da Justiça, Fundação Universidade de Brasília, 
1983. p. 31. 
66 Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004. p. 4. Vol. 1 : arts. 1º ao 420. 



a doutrina que identificava o início da personalidade na concepção, ainda que sob a 

condição do nascimento com vida.”  

Esta mesma técnica foi mantida no Código Civil de 200267. Neste aspecto, 

Caio Mário68 taxativamente diz: pelo nosso direito, portanto, antes do nascimento 

não há personalidade. 

Por outro lado, Francisco Amaral69 defende a possibilidade de existência de 

personalidade sem capacidade, e cita como exemplo o caso dos nascituros que 

ainda não têm capacidade e dos falecidos que já a perderam. Prossegue o autor, 

citando o exemplo das pessoas jurídicas que possuem capacidade de direito e não 

dispõem de certas formas de proteção da personalidade. 

 Com fundamento no desenvolvimento científico, a Professora Silmara 

Chinelato de Almeida70 situa o início da personalidade a partir da concepção em 

diversos momentos da vida intra-uterina. No mesmo sentido é o posicionamento de 

Elimar Szaniawski71. 

 Entretanto, é a técnica jurídica que define a pessoa sujeito de direitos 

traçando seus limites de atuação. O nascituro não é pessoa, assim não o considera 

o ordenamento jurídico pátrio. Todavia, não se pode ignorar sua existência como 

ente sujeito à tutela jurídica, e de fato não o faz o direito.  

  

 

 

                                                
67 Art. 2º - A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, 
desde a concepção, os direitos dos nascituros. 
68 Op. cit., p, 145. 
69 Op.cit., p. 216. 
70 ALMEIDA, Silmara J. A. Chinelato de. Tutela Civil do Nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000. 
(passim) 
71  Direitos da personalidade e sua tutela. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 64-70. 



Nesta direção também se posiciona maioria da doutrina pátria72 e ainda a 

jurisprudência73 majoritária dos tribunais superiores. 

 Como demonstrado, a personalidade no sentido de capacidade para ser 

sujeito de direito é a técnica jurídica que constrói. Ressalta Jussara Meirelles74 que 

num sistema jurídico baseado na estrutura formal da relação jurídica, tal como o 

nosso, as pessoas são consideradas sujeitos de direitos não propriamente pelo 

reconhecimento de sua natureza humana e sua dignidade, mas na medida em que a 

lei lhes atribui faculdades e deveres.  

 Destaca a autora que a inclusão da pessoa humana neste conceito 

meramente formal e abstrato nivela-a com as pessoas jurídicas, igualmente 

qualificadas de sujeitos de direito. Neste sentido, completa, pessoa é aquele que 

compra, vende, testa. É o que se pode denominar de pessoa codificada, diferente da 

pessoa “gente”75. 

 

 

1.3.2 O aspecto axiológico da personalidade: a dignidade da pessoa humana 

 

 

De outra mão, a personalidade guarda em si um significado bem mais amplo, 

vinculado ao ser humano em si, como um valor juridicamente tutelado. Sob esse 

                                                
72 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1999. Vol. 1. GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 
73 STF 2ª T., RE 99038, Rel. Min Francisco Resek, julg. 18.10.1983; STJ, 4ª T., Resp. 399028, Rel. 
Min. Sálvio de FIgueiredo Teixeira, julg. 26.02.2002, dentre outros. 
74 MEIRELLES, Jussara. O ser e o ter na codificação civil brasileira: do sujeito virtual à clausura 
patrimonial. In: FACHIN, Luiz Edson (coord.). Repensando fundamentos do Direito Civil Brasileiro 
Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. 
75 Ibidem. 



aspecto, a personalidade é um valor decorrente da própria dignidade da pessoa 

humana76.  

Segundo Alexandre Cunha77, a conscientização da humanidade do conceito 

de personalidade foi decorrência da reflexão ética impulsionada pelo surgimento dos 

direitos fundamentais de segunda geração.  Explica o autor que se tratou de “uma 

clara superposição do ético ao técnico”. Por esta via se criou a categoria da 

personalidade, que por sua vez, subordinou a pessoa e constituiu-se num direito 

subjetivo a ser respeitado por todos de modo geral. 

Quanto a este ponto de vista, Tepedino78 se refere à personalidade como um 

feixe de características e atributos da pessoa humana considerado como um bem 

objeto de tutela pelo ordenamento jurídico. Neste ângulo, a pessoa deve ser 

protegida de toda e qualquer agressão que venha a afetar a sua dignidade.  

Em síntese feliz, Tepedino esclarece: “considerada como sujeito de direito, a 

personalidade não pode ser dele o seu objeto”. Prossegue o civilista 

contemporâneo: “considerada, ao revés, como valor, tendo em conta o conjunto de 

atributos inerentes e indispensáveis ao ser humano (que se irradiam da 

personalidade), constituem bens jurídicos em si mesmos, dignos de tutela 

privilegiada”79. 

Conclui-se, portanto, que a multiplicidade de sentidos do vocábulo 

personalidade faz com que a expressão seja utilizada tanto com o significado de 

aptidão para ser sujeito de direito – capacidade – quanto como um valor 

juridicamente tutelado. 

                                                
76 RODRIGUES, Rafael Garcia. op. cit., p. 3. 
77 Dignidade da pessoa humana: conceito fundamental do direito civil. In: MARTINS-COSTA, Judith 
(org). A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  
78 Temas de Direito Civil. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 27. 
79 Ibidem, p. 27. 



Ressalte-se, entretanto, que não se pode reconhecer a personalidade no 

sentido axiológico a todos os entes sujeitos de direito, visto que, por exemplo, as 

pessoas jurídicas não são tuteladas no que tange ao direito à vida. 

Assim, a personalidade como um valor é característica exclusiva do ser 

humano. Esta personalidade, protegida em razão da existência do ser humano,  tem 

uma disciplina jurídica típica das relações existenciais, fundamentadas justamente 

da dignidade do homem80. 

Com efeito, conforme alerta Jussara Meirelles 81 , é necessário analisar a 

personalidade humana e todas as suas emanações sob o enfoque do ser e não do 

ter. O ser humano não tem personalidade, ele é a expressão viva de sua 

personalidade segunda ressalta a autora. Desse modo, mesmo que a ordem jurídica 

considere o homem como titular de direitos e obrigações, ainda assim ele deve ser 

visto como um ser humano, considerado na sua própria estrutura fundamental de 

dignidade, na qual se baseiam todos os direitos dos quais ele venha a ser titular. 

Todavia, Szaniawski82 adverte para a confusão freqüentemente feita entre o 

conceito de dignidade e a própria idéia de personalidade, uma vez que a dignidade 

da pessoa humana, do ponto de vista jurídico, vem sendo definida como o núcleo 

central dos direitos  humanos, o fundamento e a finalidade da atuação estatal, por 

fim, um atributo mesmo da pessoa humana. 

 O conteúdo do princípio da dignidade da pessoa deve ser analisado, 

basicamente sob dois aspectos relevantes: primeiramente a dignidade envolve a 

proteção à pessoa no que tange à sua integridade, impedindo a prática de ofensas 

                                                
80 TEPEDINO, Código Civil Interpretado. p. 4. 
81 O ser e o ter na codificação civil brasileira: do sujeito virtual à clausura patrimonial. In: FACHIN, 
Luiz Edson (coord.). Repensando fundamentos do Direito Civil Brasileiro Contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1998. 
82 SZANIASWSKI, Elimar. Direitos da Personalidade e sua tutela. 2. ed. rev. atual. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 140. 



tanto de ordem física quanto de natureza psíquica contra o indivíduo, pelo que tutela 

a sua vida propriamente dita, constituindo-se assim numa moderna visão do 

princípio do neminem laedere. 

 De outra mão, ampliando-se o ponto de vista, a dignidade da pessoa humana 

reflete o direito que cada ser humano possui de ser respeitado como ser intelectual. 

Sob este aspecto a dignidade resguarda para o indivíduo o direito à 

autodeterminação, baseado no direito à liberdade de ir e vir, de escolher onde morar 

de levar a vida do modo como bem lhe aprouver, por fim de exercer efetivamente a 

sua cidadania. 

 Por certo que está contido no princípio da dignidade da pessoa humana uma 

ordem dirigida tanto à sociedade civil quanto ao Poder Público no sentido de que 

ambos precisam empenhar-se para proporcionar ao ser humano as condições 

mínimas essenciais para viver uma vida realmente digna, vale dizer, humana. Tais 

condições envolvem alimentação, moradia, educação, trabalho, honra, respeito, 

informação, proteção á vida privada e liberdade83. 

Neste sentido, a dignidade da pessoa humana é hoje um conceito jurídico 

objetivamente posto e consagrado na maioria das cartas constitucionais da Idade 

Moderna. Entretanto, essa noção, hoje arraigada na nossa cultura, se formou ao 

longo da evolução do pensamento do homem, como logo se verá. 

O ser humano, considerado como pessoa, ente dotado de personalidade, 

portador de direitos, passível da atribuição de dignidade, é uma conquista histórica e 

não condição atemporal e absoluta. 

Nem sempre ao longo da história da humanidade o homem reconheceu em si 

mesmo um ser igual ao seu próximo, da mesma relevância e digno do mesmo 

                                                
83 Ibidem. 



tratamento. Em vista disso, o princípio da dignidade humana, como será 

demonstrado, somente adquiriu força no pós-guerra, como verdadeira barreira 

salvadora dos riscos do totalitarismo.  

Francisco Amaral afirma que o princípio da dignidade da pessoa humana é 

um valor jurídico constitucionalmente positivado e, portanto, um marco jurídico no 

núcleo de proteção do sistema brasileiro dos direitos da personalidade. Trata-se, 

segundo o autor, de uma referência unificadora de todo o sistema de tutela da 

personalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Assim entendo, prossegue Amaral, 

que o princípio da dignidade da pessoa humana traduz o reconhecimento do valor 

da pessoa humana dotada dos direitos invioláveis que lhes são inerentes84. 

Neste contexto, a personalidade humana alcançou a condição de princípio, o 

princípio da dignidade humana. É esta a sua nova feição, é este o seu reflexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. 3. ed. Rio de Janeiro: São Paulo: Renovar, 2000. p. 
249. 



 

 

CAPÍTULO II 

A CONSTRUÇÃO DA CATEGORIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE E A 

EVOLUÇÃO DA SUA TUTELA 

 

 

2.1 A proteção à personalidade humana na Grécia Antiga 

 

 

A partir do pressuposto de que a personalidade é um valor juridicamente 

tutelado, inerente ao ser humano, é de indagar-se por que motivos somente ao final 

do século XVIII iníciou-se a discussão envolvendo os direitos da personalidade como 

um problema de ordem social, política e filosófica. 

Em busca de uma resposta possível a tal questionamento, passemos ao 

exame das etapas históricas que levaram à construção dos direitos da personalidade 

como categoria de direitos subjetivos juridicamente tutelados. E bem assim da idéia 

de dignidade da pessoa humana. 

Na Antiguidade Clássica, o ser humano fazia parte do Estado, integrando-o 

como um objeto, sendo considerado não por sua individualidade, mas pela situação 

que ocupava dentro daquela estrutura. 

Cabral de Moncada ensina que a concepção de Estado dos dois maiores 

filósofos da Grécia – Platão e Aristóteles – exprime a idéia do homem  com um fim 

racional. Em ambas se observa o homem a serviço do bem e do justo. São ambas 

autoritárias, aristocráticas e totalitárias. Nas duas concepções o indivíduo é do 



Estado e só no Estado pode se realizar. Não há direitos “da pessoa humana”, no 

sentido moderno da palavra, e muito menos liberdade individual como um elemento 

limitador da ação política do Estado85. 

Na Cidade-Estado grega o homem está sempre atrelado a um destino, a um 

fim objetivo 86 . Aqueles que não se enquadravam na estrutura estatal, eram 

considerados “sub-homens”. Isso ocorria porque o Estado consumia o homem no 

aspecto social, político e religioso, envolvendo-o inteiramente. Os homens livres – 

cidadãos – participavam da gestão da polis e com ela se comprometiam. Nestas 

circunstâncias, como dito, não se cogitava de direitos do homem contra o Estado87.  

Na filosofia antiga temos que os sofistas marcaram a passagem do período 

cosmológico para o período antropológico. Vale dizer, com eles se iniciou uma 

reflexão sistemática sobre os problemas humanos, que estavam concentrados nas 

questões cosmológicas dos chamados pré-socráticos, marcando a transição do 

pensamento físico (cosmo) para o pensamento humanista antigo, no qual o homem 

surge como indivíduo membro de uma sociedade88. 

Dessa forma, a despeito de todas as críticas que a história do pensamento 

filosófico impõe aos sofistas, devemos atribuir a estes gregos (não podem ser 

considerados propriamente uma escola) alguns méritos no que se refere à 

construção da noção do homem como um ser dotado de um valor intrínseco, 

posteriormente reconhecido como dignidade. 
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86 SOUZA, Carlos Afonso Pereira de; CALIXTO, Marcelo; SAMPAIO, Regina Pinheiro. Os direitos da 
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2004. p. 111. 
88 TURNBULL, Neil. Fique por dentro da Filosofia. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 56. 



Assim, os sofistas podem ser comparados aos humanistas da Renascença, 

dada a sua preocupação com os problemas práticos do homem político, da natureza 

humana inserida na polis e na vida do Estado89. 

Forçoso reconhecer, entretanto, que a sociedade grega não chegou a 

desconsiderar totalmente a idéia de uma subjetividade humana. Cada cidade-estado 

grega possuía seu próprio estatuto, e em muitas destas legislações o princípio da 

personalidade do direito era reconhecido e aplicado especialmente nas relações 

entre indivíduos de outras cidades-estado e com os estrangeiros90. 

No fundo comum dos diversos ordenamentos jurídicos vigentes na 

Antiguidade Clássica, observa-se que as cidades gregas eram essencialmente, 

como já mencionado, a comunidade de seus cidadãos, vale dizer, dos homens livres 

e chefes de família que tinham acesso à assembléia da polis.  

De modo geral quase todos os filósofos gregos admitiam uma estratificação 

social da raça humana91. Em Platão verifica-se a defesa da idéia de que a justiça 

dependeria de uma organização social hierarquizada da qual os filósofos ocupariam 

o topo, os guardiões no meio e na base estariam localizados os lavradores, artesãos 

e comerciantes compondo a classe econômica. Desta escala social os escravos – 

aqueles que se possuem por meio de compra – estão totalmente excluídos92. 

Todavia, segundo esclarece o professor Eduardo Rabenhorst, Platão, 

diferentemente dos demais filósofos gregos, não discriminou as mulheres. Para ele, 

as mulheres, possuindo naturalmente as mesmas capacidades e virtudes dos 
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homens, deveriam decidir que papéis desempenhariam na sociedade visando o bem 

de todos93. 

Aristóteles, por sua vez também defendeu uma concepção não igualitária da 

sociedade, embora sob um aspecto mais realista do que Platão. Todavia, Aristóteles 

reconhece que todos os homens compartilham de uma mesma natureza constituída 

pelo logos, assim pertencem a uma mesma espécie. As diferenças decorrem de uma 

deficiência na manifestação desse elemento racional. Do mesmo modo como há 

homens que nasceram para deliberar, há outros que são apenas instrumentos para 

a realização do bem comum. Importante observar, conforme explica o professor 

Rabenhorst, que para Aristóteles não há contradição nessa distribuição de papéis, 

uma vez que o que distingue os homens, e os iguala entre si, é a existência do logos 

e não a sua liberdade94.  

Assim, naquele modelo de sociedade nem todos eram cidadãos. As mulheres 

não eram. Do mesmo modo não o eram os filhos sujeitos ao domínio paterno. Não 

eram cidadãos os escravos e os estrangeiros95. Todavia, o pensamento jurídico 

grego tinha como certo que cada homem era detentor de personalidade e 

capacidade jurídicas (persona e caput).  

E mais, que a capacidade jurídica, ativa ou passiva, se definia de maneira 

abstrata e as distinções dos estatutos entre as diversas classes sociais eram 

meramente quantitativas. Dessa forma, pode-se dizer que os gregos 

institucionalizaram o princípio da personalidade do direito96. 
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A filosofia grega não reconhece o homem como indivíduo possuidor de uma 

vontade atuante no mundo fático, de modo que o conceito de personalidade não se 

constituiu num objeto das especulações que marcaram a civilização grega, seja nos 

seu período arcaico, seja nos áureos tempos da democracia e da vida urbana 

emergente na polis.  

O indivíduo presente no pensamento grego é um ser reduzido por fatores 

externos decorrentes da natureza, pelas fatalidades, pelo destino inarredável que lhe 

reservam os deuses da mitologia.  

É justamente da necessidade de superar o discurso mítico e de fornecer uma 

explicação para os fenômenos naturais sem recorrer às intervenções divinas que 

nasce a filosofia grega. Observa-se a busca da superação do pensamento mítico, do 

caos pelo cosmos, da ordem fundada na razão. E essa busca da compreensão 

racional dos elementos da natureza já trazia em seu bojo a figura do indivíduo97. 

O espírito crítico e reflexivo dos gregos foi tornando independente a natureza 

humana das outras realidades e distinguindo a alma do corpo, as funções 

intelectivas das sensoriais, o que levou à possibilidade de reconhecer no homem a 

capacidade de pensar sobre si mesmo, de conhecer o mundo e escolher a finalidade 

de suas ações.  

Em que pese à configuração social baseada numa nítida divisão de classes, 

com uma nobreza hereditária detentora de privilégios econômicos e sociais sobre os 

demais membros, no que tange à tutela da personalidade humana, os gregos 

baseavam sua conduta em três idéias centrais: no veemente repúdio à injustiça, na 
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vedação da prática de atos de excesso de uma pessoa contra a outra e na proibição 

da prática de atos de insolência contra a pessoa humana98. 

A escola estóica fundada em Atenas por Zenão de Cicio no final do século IV 

a.C. era assim denominada pelo fato de seus seguidores proferirem suas aulas num 

pórtico (stoa). Os estóicos ensinavam que as questões filosóficas mais importantes 

eram as questões éticas. A vida deveria ser vivida com tranqüilidade, e sendo todos 

os homens cidadãos do cosmos (cosmopolitas), todos possuíam deveres 

recíprocos99. 

A filosofia estóica afirmou a unidade do gênero humano, todos os homens são 

iguais, na medida em que está presente em todos eles a capacidade de pensar. 

Dessa forma, os estóicos repudiaram a escravidão, marcando um importante 

momento na construção da idéia de dignidade humana no sentido que lhe 

atribuímos atualmente100. 

As idéias de excesso, injustiça, insolência, desequilíbrio e soberba se 

traduziam na noção comum da hybris. A hybris representava uma cláusula geral de 

proteção da personalidade de cada ser humano101. 

Contra a hybris havia a ação judicial de natureza punitiva inicialmente de 

caráter penal e visando à punição de ultrajes ou sevícias contra a pessoa de um 

cidadão. Com o passar do tempo esta ação vai sendo utilizada também para 

punição de outros tipos legais ilícitos de ofensas à personalidade, tais como as 
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ações públicas ou privadas por ofensas corporais, por difamação, por violação de 

mulheres ou por uso proibido da força sobre coisa alheia102.  

A partir dessa nova visão, teve inicio a consolidação da tutela jurídica da 

personalidade, por meio do reconhecimento da existência de um único e geral direito 

da personalidade inerente a cada ser humano103. 

 

 

2.2 Em Roma: da vingança privada à actio iniuriarum 

 

 

Em Roma, só possuía capacidade jurídica plena e, portanto, direitos de 

personalidade integrais aqueles que reunissem três status, que eram: o status 

familiae, que qualificava o indivíduo como pertencente a um grupamento familiar, 

todavia somente ao pater-familias era atribuída capacidade; o status civitatis, ou 

seja, a categoria de cidadão, negada aos estrangeiros e aos escravos e o status 

libertatis, qualidade de pessoa livre e requisito para alcançar a cidadania, embora 

não o único. Quanto aos demais membros da sociedade, seus direitos eram 

mitigados e estavam diretamente relacionados com a importância de função104. 

Importante ressaltar que a aquisição e a perda de tais status sofreram 

profundas alterações ao longo da história das instituições jurídicas romanas, de 

modo que o estudo da tutela conferida aos direitos da personalidade em Roma 

requer uma análise a partir dos três grandes períodos nos quais se divide a sua 

história.  
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A época antiga, que abrange o período arcaico, o pré-monárquico, o 

monárquico e a República até o início de sua decadência. A época clássica que vai 

do séc. II a.C. até 284 d.C., abrangendo os períodos pré-imperial e do Alto Império e 

por fim a época do Baixo Império, que se encerra com  morte do Imperador 

Justiniano em 565 d.C105. 

As origens de Roma e a composição de seu povo são dignas de nota e 

explicam o caráter particular de sua política e o papel excepcional que lhe foi 

atribuído desde o começo entre tantas outras cidades. A raça romana era 

estranhamente mesclada. Havia latinos, troianos, gregos e ainda etruscos e sabinos. 

Roma não parecia uma só cidade, mas uma confederação de várias cidades106.  

Nos primórdios de sua urbanização, Roma era uma comunidade agrícola. A 

família romana é do tipo patriarcal, como ocorria com os povos indo-europeus, o que 

numa acepção restrita significa o conjunto de pessoas sujeitas ao poder absoluto e 

vitalício de um chefe, o pater-familias. O Estado não intervinha na vida familiar107. 

Distingue-se na população de Roma dois importantes segmentos: os patrícios 

e os plebeus. Os patrícios constituíam a classe privilegiada e somente eles gozavam 

de todos os direitos civis e políticos, tais como o ius suffragi, que consistia na 

faculdade de votar nos comícios; o ius honorum, que era o direito de exercer cargos 

públicos; o ius occupandi agrum publicum, ou seja, o direito de posse de terras 

conquistadas; o ius commerci, o direito de adquirir ou transferir propriedade 

conforme a modalidade romana; o ius conubi, o direito de contrair casamento. Ao 
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lado de todas essas prerrogativas atribuídas aos patrícios estava a obrigação de 

pagar tributos e a de prestar serviço militar108. 

Os plebeus eram habitantes da cidade, mas não participavam de sua 

organização política. 

O ordenamento jurídico tinha como fonte o costume. A sociedade organizava-

se politicamente por meio de um rei – rex – que compreendia o poder executivo, era 

o chefe do exército e tinha funções religiosas e judiciárias; do senado, composto por 

300 homens idosos que exerciam o papel de conselheiros do rei e pelos comícios 

que faziam às vezes de poder legislativo, compostos por uma assembléia formada 

pelas cúrias, que por sua vez eram subdivisões de tribos formadas, cada uma, por 

dez gentes109. 

Nesta época a tutela dos direitos da personalidade, tais como ofensas 

corporais, morte, rapto, se dava fundamentalmente por meio da vingança privada. 

Esta forma de tutela prevaleceu até mesmo após o início da monarquia, pois nesta 

fase o monarca limitava-se a autorizar a vingança privada, estabelecer as formas 

pelas quais ele deveria ser aplicada e controla-la, impedindo e reprimindo o seu 

emprego em excesso110. 

A instauração da República em Roma traz o início de uma série de lutas da 

plebe contra o patriarcado, culminando com a criação de órgãos próprios – 

assembléias, magistrados, edis e o tribunato – o que permitiu que a plebe 

reivindicasse uma codificação que viesse a tornar o direito certo e conhecido. Após 
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inúmeras recusas por parte do patriarcado surge entre 451 e 449 a.C. a Lei das XII 

Tábuas111. 

Tratava-se, na verdade, de um repositório dos costumes vigentes, mas 

continha também inovações, precisamente no que tange à tutela dos bens da 

personalidade. Neste período, observa-se ainda a prevalência da vingança privada, 

desde que obtida sentença nesse sentido. As penas ainda eram taliônicas, mas já se 

verifica a possibilidade de retribuição pecuniária, ainda que somente para lesões 

pequenas112.  

Destaque-se ainda a distinção nas ofensas às pessoas de ações voluntárias 

ou involuntárias113. Entendia-se que as ofensas pessoais não afetavam a sociedade 

ao ponto de ser necessária a intervenção do Estado na sua proteção. 

Roma foi a única cidade que aumentou a sua população com a guerra, 

recebendo todos os vencidos. Trouxe para a sua comunidade os habitantes das 

cidades tomadas e aos poucos os sujeitou ao direito local, fazendo-os pagar 

pesados tributos.  

De outra mão, enviou colonos para países conquistados e por meio deste 

processo difundiu-se por toda parte. Formavam-se cidades distintas do ponto de 
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vista político, mas que mantinham subordinação religiosa com a metrópole que as 

defendia e ajudava em suas guerras114. 

Todavia, a expansão e a concentração de grandes fortunas nas mãos da 

nobreza senatorial fez desaparecer a classe média e provocou um grande abismo 

entre a dois grandes grupos, os optimates, composto pelas classes favorecidas, e os 

populares. A República não encontrou respostas jurídicas adequadas nem para a 

crescente expansão territorial, nem tampouco para necessidades dos populares em 

vista do desgaste causado pelas disputas internas pelo poder. Daí a sua crise115. 

Sob o Império, Roma experimenta a reorganização política, econômica e 

social. O Imperador surge como um salvador da coisa pública, tornando-se um 

protetor, um deus. Com o exercício do poder pelo Imperador e seus auxiliares, 

verifica-se a decadência das assembléias, e o cidadão, elemento fundamental da 

cidade, deixa de existir e surge o indivíduo face ao agora Estado corporificado pelo 

Imperador.  

O status civitatais, a cidadania, perde a sua relevância, na medida em que 

deixa de ser pressuposto para a governabilidade e é estendida a todos os habitantes 

do Império, por meio do édito do Imperador Caracala 212 d.C 116 , exceto aos 

peregrinos deditícios. 

A época clássica do direito romano coincide com o período de maior 

desenvolvimento de sua civilização. Os éditos dos pretores 117  ganharam muita 

importância como fonte do direito. O desenvolvimento da civilização romana já não 
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mais aceitava o talião como resposta às ofensas pessoas, especialmente porque as 

penas fixadas pela Lei da XII Tábuas se tornaram insignificantes à vista da 

desvalorização monetária118.  

Observa-se então, a gradual extensão da actio iniuriarum.  

Na Lei das XII Tábuas a iniuria traduzia ofensas corporais leves e de certo 

modo se contrapunha às ofensas mais pesadas que encontravam tipificação 

específica. A iniuria dava azo à actio iniuriarum, uma actio ex delicto situada na área 

que hoje podemos chamar de responsabilidade civil119. 

Por meio do ius pretorium 120  aquela actio amplia a proteção conferida à 

pessoa, deixando de ser restrita aos aspectos físicos da pessoa como tal, e 

abrangendo igualmente as situações nas quais a pessoa experimentasse o 

desprezo aos seus direitos.  

Pontes de Miranda refere-se à actio iniuriarum como evolução dos meios de 

proteção da personalidade, todavia destaca o autor que era necessário restar 

caracterizado o animus iniuriandi por parte do ofensor121.  

No que tange ao direito de liberdade, Pontes de Miranda refere-se ao interdito 

de homine libero exhibendo, fórmula pretoriana de Ulpiano assim cunhada: Exibe o 

homem livre que com dolo mau reténs. Visava-se, desse modo, amparar a liberdade 

para que os homens livres não fossem, por qualquer motivo, retidos122. 
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Ainda no período clássico do direito romano a tutela aos bens da 

personalidade ganhou reforço com as disposições da Lex Aquilia, referentes às 

lesões contra os escravos, e da Lex Cornelia, que tratou das injúrias com agressões 

físicas e violação de domicílio123. 

Do exposto conclui-se que tal como a hybris dos gregos a iniuria dos romanos 

se constituiu na semente de um direito geral da personalidade. 

O século III marca o período que ficou conhecido como a crise do Império 

Romano. Com a disseminação da riqueza reduzida e conseqüentemente a ausência 

de uma classe média alta, um pequeno grupo da elite social se equilibrava no poder 

frente a um proletariado miserável e palpitante. Uma poderosa burocracia oprimia as 

populações, inviabilizando qualquer possibilidade de movimentação dentro de um 

sistema social inflexível.   

Por certo que a decadência política e econômica de Roma no Baixo Império 

não poderia deixar de afetar o Direito, que ficou restrito à compilações formuladas na 

época clássica de sua existência124.  

Ainda no Baixo Império, em que pese a ter a cidadania ter deixado de ser 

causa de desigualdade jurídica, a discriminação contra os bárbaros e os 

estrangeiros persistiu. 

Nesta época a tutela judicial aos direitos da personalidade manteve-se nos 

tribunais civis, e a possibilidade de exercício dessa proteção  continuou sendo por 

meio da actio iniuriarum. 
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Del Rey, 1996. p. 107. 



 

 

2.3 A contribuição do cristianismo: a personalidade moral e noção de dignidade 

humana 

 

 

Em termos de tutela concreta dos direitos da personalidade, em que pese a 

ter sido mantida a actio iniuriarum até o início dos movimentos iluministas, em 

termos de construção da noção de direitos da personalidade e da idéia de dignidade 

da pessoa humana o cristianismo ocupa relevante e fundamental papel, merecendo 

tópico destacado. 

Por certo que o cristianismo programou a tutela da personalidade moral e dos 

bens imateriais da pessoa humana.  

Segundo Diogo Leite Campos, a raiz dos direitos da pessoa, tanto os ditos 

direitos públicos, quanto os direitos privados, está inserida no cristianismo. Assim, 

segundo o autor, a “pessoa” deve sua base metafísica ao cristianismo. Ao 

dessacralizar a natureza e a sociedade, o cristianismo libertou o homem, 

transformando-o em ser portador de valores – pessoa125.  

O cristianismo afirmou inicialmente que o homem não é súdito dos deuses, 

assim entendidos como a natureza, mas o ser amado por Deus e ainda chamado a 

tornar-se “Deus com Ele” 126. Por ser a única criatura criada à imagem e semelhança 

com Deus,  o ser humano é o elemento essencial do projeto divino127. 
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Os argumentos que conferiam uma aura sagrada à realeza foram destruídos. 

O reino de Deus não é desse mundo. Criou-se espaço para o surgimento das 

liberdades políticas nas quais se enraizou o Estado Moderno. O mundo natural não 

é sagrado. Com essas colocações, abriu-se a porta para uma compreensão racional 

da natureza. Assim, formaram-se as bases para afirmação da idéia de personalidade 

humana128.  

Segundo explica Eduardo Rabenhorst, o argumento utilizado pelos teólogos 

medievais para justificar a superioridade do homem em relação aos outros animais é 

o fato de que o ser humano é composto de um corpo (corpus) e de uma alma 

(anima). Se por um lado, em razão da sua natureza animal ele se submete aos 

efeitos da natureza tal como qualquer outro organismo vivo, de outra mão, em 

virtude de sua espiritualidade ele participa do mundo divino, por intermédio de sua 

substância imaterial implantada por Deus. Por fim, prossegue afirmando o professor 

que, se todos os homens são criaturas de Deus, todos iguais perante o Criador, aí 

repousam as bases do universalismo cristão129. 

Conforme já exposto anteriormente130, na Idade Média São Tomás de Aquino 

sustentou a divindade da chamada dignitas human.  

Szaniawski afirma que Tomás de Aquino, partindo da análise da expressão de 

Boécio131 – individua substantia, concluiu que da substância individual do homem 

decorre uma certa dignidade, e ainda que a suprema dignidade do ser humano é a 
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razão. Dessa forma, completa Szaniawski, Tomás de Aquino define a personalidade 

como sendo a substância individual de uma essência racional132. 

 Ainda acerca da influência da doutrina cristã na formação do que 

posteriormente seria concebido como direitos da personalidade,  Szaniawski adverte 

que a metafísica tomista  influenciou a política medieval. Neste período ocorreu a 

afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana, cuja liberdade é 

reivindicada contra o principado. Trata-se de uma dignidade permanente e ativa, 

representando um acréscimo das obrigações da pessoa133. 

 

 

2.4 O costume, o Corpus Iuris Civilis de Justiniano e a Escola de Glosadores 

 

 

Por certo que a queda do Império Romano do Ocidente alterou 

profundamente a sociedade e a economia da Europa Ocidental. Entretanto, as 

invasões germânicas no início do século V não chegaram a influenciar na vigência 

do Direito Romano aplicada até então no Baixo Império134. 

A organização administrativa e religiosa manteve ainda por muitos séculos as 

características do período imperial. O ius civile permanecia vigente como o direito 

das populações latinizadas, mas nas localidades mais próximas às fronteiras havia o 

domínio do direito germânico135.  
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Segundo Argemiro Martins, as populações, nesta época, passaram a viver 

segundo suas próprias leis, e a este fenômeno denominou-se de “princípio da 

personalidade do direito”. Explica o autor: “o indivíduo vive segundo as regras 

jurídicas de seu povo, raça, tribo ou nação, não importando o local onde esteja”136. 

Dessa forma, o direito germânico que era essencialmente costumeiro passou 

a recepcionar o direito romano, de modo que o costume bárbaro e o direito romano 

passaram a conviver lado a lado no território que hoje corresponde à França, norte 

da Itália e parte da Espanha137. 

O Direito Romano sobreviveu ainda durante os primeiros séculos após a 

queda do Império, caindo em desuso por volta do século VII.  

Com o desenvolvimento do feudalismo nos séculos X, XI e XII a Europa 

Ocidental transformou-se num aglomerado de pequenas propriedades 

economicamente independentes. Ocorreu então a pulverização da ordem universal 

numa pluralidade de comunidades jurídicas de base pessoal. Como conseqüência 

dessa pulverização, experimentou-se uma limitação nas liberdades e na segurança 

individuais. 

Segundo Franz Wieacker138, foi um período de involução na cultura jurídica: 

retrocedeu-se da sensibilidade e vontade de uma consciência adulta para uma 

consciência jurídica determinada pela intuição e pelo sentimento de vida. O poder 

real, apesar de ocupar o topo da hierarquia medieval, era incapaz de impor sua 

vontade aos nobres. Verificou-se o desaparecimento de qualquer atividade 

legislativa e principalmente a concentração do poder judiciário nas mãos dos 
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senhores feudais. O direito ficou adstrito às relações dos senhores com seus 

servos139.  

Inexistiram escritos jurídicos nos séculos X e XI. O costume passou a ser a 

fonte por excelência do direito feudal. 

Afirma Wieacker , todavia, que apesar das perdas civilizacionais ocorridas no 

período, surgiram novos valores que vieram posteriormente a contribuir para a 

estabilidade da consciência jurídica européia. Prossegue o historiador, esclarecendo 

que a ordem autoritária do absolutismo cedeu lugar para comunidades de homens 

solidários e livres, unidas muito mais pela autoridade espiritual da Igreja e pela 

tradição cultural da antiguidade do que propriamente por um poder central 

debilitado140.  

O mérito desse período da história para a tutela da personalidade deveu-se 

em grande parte à filosofia cristã. A Igreja, que até então se apresentava estranha 

ao “reino de Cesar”, limitando-se a conduzir os homens por entre as estruturas deste 

e a despeito delas para o reino de Deus, volta a sua atenção para os poderosos, 

com o objetivo de, “transformando-os”, adquirir poder para transformar a 

sociedade141.  

Na Idade Média a Igreja insere-se no processo de controle do poder. A 

fidelidade devida a Deus aparece intimamente associada à fidelidade devida ao 

poder político142.  
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O Direito canônico surge como o único ordenamento escrito e universal. A sua 

universalidade decorria do fato de que a interpretação era privativa do Papa. A 

jurisprudência romana subsistiu em parte graças ao direito eclesiástico143.  

Relevante destacar a sistematização do Direito Romano feita por ordem do 

Imperador Justiniano144, a qual posteriormente ficou conhecida como o Corpus Iuris 

Civilis de Justiniano.  

Acerca do direito das pessoas (de jure personarum), vejamos o que diziam as 

Institutas de Justiniano: 

 

A suprema divisão do direito das pessoas é esta: todos os homens ou são 
livres ou são escravos. 
§ 1º - Liberdade, de onde vem a denominação de liberi, livres, é a faculdade 
natural daquele a quem é lícito fazer tudo quanto deseja, a não ser que seja  
impedido pela  força da lei ou pela força do direito. 
§ 2º - Escravidão é o instituto do direito das gentes, pelo qual alguém é, 
contra a natureza, sujeito ao domínio de outrem. 
§ 3º - Os escravos são, assim, chamados servos, porque os generais 
costumavam vender os prisioneiros, e, por isso os conservavam ( servare) 
ao invés de matá-los.  São também chamados mancipia, mancipios, porque 
são aprisionados pela mão dos inimigos. 
§ 4º - Os servos ou nascem assim ou se tornam. Nascem, assim, das 
nossas escravas, tornando-se escravos, ou nascem pelo direito das gentes, 
isto é pelo cativeiro, ou pelo direito civil, quando um homem livre, maior de 
vinte anos, consente em vender-se para participar do preço. 
§ 5º - Na condição de escravos, não há diferença; na dos livres há muitos, 
pois são ingênuos ou libertos145. 
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Interessante observar da transcrição acima que Justiniano faz uma distinção 

clara entre o direito natural e o direito civil. Ao afirmar que a escravidão é um instituto 

“contra a natureza”, o Imperador Bizantino reconhece uma igualdade inerente a 

todos os seres humanos, mitigada por circunstâncias, tais como a guerra ou as 

dívidas, que podem levar alguns a se tornarem escravos, perdendo o seu status 

liberti. 

A partir do final do século XII e início do século XIII, o Direito Romano 

despertou novo interesse, e o Corpus Juris Civilis de Justiniano, recém-descoberto 

pelos juristas europeus passou a ser a principal fonte para o estudo do direito 

medieval146. 

No século XV, Pico Della Mirandola escrevia sua Oratio de Hominis Dignitate 

(O Discurso da Dignidade do Homem). Tratava-se da introdução em defesa de 

novecentas teses que pretendia apresentar em Roma, mas fora impedido pela Igreja 

por considerar os argumentos heréticos. Pico argumentava em sua Oratio que Deus 

não deu ao homem, como às demais espécies, uma natureza fixa. Ao contrário, 

dotou-o de uma liberdade que torna a ele possível escolher. O homem é visto então 

como um ser dotado de prerrogativas, já que nada está previamente determinado na 

Terra.  

Ao contrário, tudo ainda está por fazer, e é o indivíduo quem constrói seu 

próprio destino, planeja a sua existência de forma livre e independente. 

No período renascentista à definição de pessoa como um ser completo, 

independente e intransferível se adiciona o elemento da dignidade humana estudada 

pelos homens daquela época e constituindo-se no alicerce da luta pelos direitos da 

personalidade. 
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Conforme esclarece Szaniawski147, o direito romano justinianeu, devidamente 

comentado pela Escola de Glosadores de Bolonha, tornou-se o direito comum da 

Idade Média, vigente até o advento do século XIX. 

Todavia, as glosas não trouxeram alterações significativas no que tange à 

tutela do direito geral de personalidade, mantendo-se ainda a sua proteção por meio 

da actio iniurarium148, mas agora sem o respaldo do conhecimento jurídico e a 

sensibilidade do pretor romano149. 

Menezes Cordeiro afirma que na evolução subseqüente da tutela dos direitos 

da personalidade, a Glosa e os comentadores manter-se-iam fiéis aos esquemas 

propostos pela actium iniuriarum e pela lex aquilia150. 

Capelo de Sousa destaca que em Portugal também se experimentou o 

renascimento do direito romano justinianeu. Afirma o autor que D. João I 

expressamente determinou que as glosas fossem acatadas como fontes 

subsidiárias. Por essa razão, a tutela da personalidade no Direito português e 

conseqüentemente no ordenamento jurídico brasileiro encontra origem no direito 

romano justinianeu151. 

Alguma evolução acerca da tutela da personalidade somente será observada 

com o início das discussões sobre os direitos subjetivos como estruturas ligadas à 

vontade humana, em face da existência de um direito objetivo cujo centro de 

gravidade situa-se fora do homem.  
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Conforme Elimar Szaniawski152, oram justamente tais formulações acerca da 

existência de um poder da vontade individual que levaram, posteriormente à 

formulação da noção de um direito geral da personalidade, assim entendido como o 

ius in se ipsum, que a partir de então sempre esteve presente na discussão acerca 

dos direitos da personalidade153. 

Por fim, forçoso ressaltar que apesar do chamado renascimento do direito 

romano na Europa Continental, o direito inglês não conheceu a renovação pelo 

direito romano, tampouco pela codificação. Com efeito, a Grâ-Bretanha não 

recepcionou a tradição romana, desenvolvendo um sistema jurídico próprio fruto de 

uma longa evolução sem ter sido “perturbado por nenhuma revolução”. O sistema 

jurídico inglês iniciou-se a partir de 1066 com a dinastia dos Tudors e desenvolveu-

se na chamada comomm law entre os anos de 1485 a 1832154. 

Tais fatos são relevantes na construção dos direitos da personalidade e sua 

respectiva tutela porque a proteção da pessoa humana reconhecida pelo Estado, 

como se verá mais adiante  vai encontrar suas origens no liberalismo Inglês do final 

do século XVII155. 
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2.5 O iura in persona ipsa e a idéia de um direito geral da personalidade 

 

 

O Renascimento representa a libertação do espírito crítico do homem por 

longo tempo sufocado pelo dogmatismo. Giorgio Del Vecchio156 explica que, se por 

um lado na Idade Média o homem era considerado subordinado às leis impostas 

sem sua participação, julgando-se tão somente sujeito passivo de suas disposições, 

no Renascimento ele desperta sua autonomia. A consciência individual busca 

afirmar a sua autonomia. O Direito deixa de ser estudado a partir da teologia, 

passando a ser analisado à luz de fundamentos humanos e racionais157. 

Elimar Szaniawski158 afirma que entre os séculos XVI e XVII surgia o conceito 

de ius imaginis, referente à titularidade do direito da pessoa sobre o seu próprio 

corpo. Segundo o professor, tal idéia evoluiu da noção da originária actio iniuriarum, 

que tinha como finalidade conferir tutela às vítimas de ofensas à personalidade 

humana.  

Neste lanço, importante esclarecer a idéia da actio nos termos em que fora 

concebida pelo Direito Romano. Conforme explica José Rogério Cruz e Tucci, não 

se verificava no Direito Romano a autonomia do processo tal como se constata nos 

dias atuais. Os romanos concebiam o direito subjetivo material pela ótica da ação 

com a qual o titular poderia protegê-la contra eventuais ofensas.  
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Segundo o referido o autor, “as normas de caráter processual figuravam na 

experiência jurídica romana fundidas com aquelas de cunho substancial159. 

Assim, não se dizia em Roma “eu tenho um direito” e conseqüentemente uma 

ação para tutelá-lo. Dizia-se “eu tenho uma ação”160. Sob esse formato, o titular da 

actio seria somente aquele que demonstrasse, segundo os esquemas estabelecidos, 

preencher os requisitos para a existência de um direito material efetivo161. 

Pois bem, as conjecturas acerca da existência de um direito relacionado ao 

poder da vontade do homem iniciadas no fim da Idade Média com a escolástica 

ganharam reforço com as idéias humanistas.  

A idéia de um ius in se ipsum reflete a possibilidade de um poder da vontade 

do homem sobre si mesmo, ou seja, um direito cujo objeto seria a própria pessoa162. 

O ius in se ipsum reflete a idéia de um direito geral de personalidade 

fundamentado no poder da vontade e da razão humana individual, configurando-se a 

partir da transposição da actio para o ius (da ação para o direito) como meio de 

proteção da personalidade163. 

De acordo com Menezes Cordeiro, Hugo Donellus, já no século XVI, exerceu 

um papel nuclear no surgimento dos direitos da personalidade. Seus textos são 

assim considerados a “certidão de nascimento dos modernos direitos da 

personalidade”164. 

Prossegue o civilista português explicando que Donellus considerava que 

“quanto aos direitos que são nossos, parte recai sobre a própria pessoa e parte 
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sobre coisas externas”. Quanto aos primeiros, que se ligam ao estado da pessoa, 

estes envolvem a própria vida, a integridade do corpo, a reputação e a liberdade165. 

Ainda da lição de Menezes Cordeiro extrai-se que Donellus tipificava os iura in 

persona ipsa em quatro manifestações essenciais assim expressas: 

 

a vida que existe e é reconhecida; a integridade física que consiste  em não 
ser molestado ou atingido; a liberdade que se traduz em fazer o que quiser; 
a reputação que corresponde a um estado de dignidade ilibada, 
comprovada pelas leis  e pelos bons costumes166. 

 

Menezes Cordeiro esclarece ainda que uma referência aos direitos sobre a 

própria pessoa veio sendo mantida sucessivamente nas obras do jusracionalismo 

sem, contudo, ter sido aproveitada dogmaticamente167. 

A interpretação antropocêntrica e individualista típica do racionalismo 

humanista desfigurou a idéia inicial do ius in se ipsum levando-o a ser entendida 

pela Escola Histórica do Direito como a possibilidade de, no seu legítimo exercício, o 

homem poder dispor da própria vida168.  

Conforme o entendimento da Escola Histórica, os direitos da personalidade 

não seriam direitos subjetivos propriamente ditos (manifestação do poder da 

vontade), mas tão somente o reflexo do direito objetivo do qual se poderia retirar 

uma proteção jurídica a determinadas situações que envolvessem a 

personalidade169.  
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Vale dizer, a proteção jurídica à personalidade limitar-se-ia à reação do 

ordenamento à lesão, ao dano injustificado, por intermédio dos mecanismos da 

responsabilização civil170. 

Ao admitir-se que os direitos da personalidade seriam uma categoria 

autônoma de direitos subjetivos, estar-se-ia admitindo a existência de direitos que 

teriam por objeto a própria pessoa, logo seria possível a ampla disposição do corpo, 

cabível e justificável, portanto o suicídio171. 

É neste contexto histórico que surge a negativa de um direito geral da 

personalidade. Savigny, considerado um negativista em termos de direitos da 

personalidade, na verdade tinha como objetivo a proteção do homem172. 

Menezes Cordeiro, afirma Savigny, tinha grande preocupação com a 

possibilidade de dogmatização dos direitos da personalidade à semelhança dos 

direitos de propriedade. Explica o professor que o direito alemão não dispunha à 

época de leis codificadas, logo não havia conceitos tais como o de capacidade de 

direito e de direitos da personalidade aptos a justificar categoria173.  

Para Savigny, segundo Menezes Cordeiro, uma “construção de direitos sobre 

si próprios só vira a obscurecer a tutela da pessoa humana”174. 

Sobre a questão esclarece Tepedino que se entendia à época que a 

personalidade, identificando-se com a titularidade de direitos, não poderia, ao 

mesmo tempo, ser considerada também seu objeto. Caso fosse assim considerada, 

ter-se-ia uma contradição lógica175. 
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Inúmeras foram às críticas às teorias que negaram a existência dos direitos 

da personalidade como categoria autônoma de direitos subjetivos.  

Conforme esclarece Gustavo Tepedino 176 , atacou-se a sua premissa. A 

personalidade pode ser vista sob dois aspectos: tanto como atributo da pessoa que 

a habilita para o exercício de direitos, quanto como valor inerente e indispensável ao 

ser humano, conforme já amplamente demonstrado no capítulo anterior. 

A partir do século XIX a construção da categoria dos direitos da personalidade 

e conseqüentemente a evolução da sua tutela ingressou em uma nova fase: a da 

conquista da dogmatização. 
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CAPÍTULO III 

O RECONHECIMENTO DA PROTEÇÃO À PESSOA HUMANA PELO ESTADO  

 

 

3.1 Os primórdios da positivação dos direitos da personalidade  

 

 

O reconhecimento pelo Estado da personalidade do homem como um 

elemento fundamental para a sua felicidade e, portanto, circunstância geradora de 

direitos subjetivos privados, consolidou-se de fato somente a partir da sua inclusão 

nos códigos civis editados após a Segunda Guerra Mundial177.  

Com efeito, a positivação da tutela jurídica da personalidade humana não teve 

sua origem no direito privado, mas no âmbito do direito constitucional, como tutela 

aos direitos fundamentais178.  

Assim, a história da positivação dos direitos da personalidade se mistura com 

a história dos direitos fundamentais. Suas raízes estão no Iluminismo e nas 

declarações de direitos humanos que marcaram a progressiva emancipação do 

homem na conquista da sua dignidade.  

Os direitos fundamentais representam situações reconhecidas juridicamente 

sem as quais o homem é incapaz de alcançar sua própria realização e 

desenvolvimento pleno. Resumem-se no resultado da luta dos homens por um 
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direito ideal, justo e humano, e vão sendo aperfeiçoados e estendidos ao longo do 

tempo. Vale dizer, a evolução dos direitos fundamentais acompanha a história da 

humanidade.  

Na questão referente à terminologia utilizada para a definição dos direitos das 

pessoas, como bem observou Paulo Bonavides 179 , verifica-se a utilização de 

diferentes expressões: “direito humanos”, “direitos do homem” e “direitos 

fundamentais”.   

Não se pretende adentrar no exame aprofundado do significado de cada uma 

das expressões mencionadas. Em verdade, busca-se tão somente estabelecer a 

ligação dos denominados direitos fundamentais com os direitos da personalidade, na 

medida em que, como já dito, a positivação dos direitos da personalidade teve sua 

origem no reconhecimento pelo Estado dos direitos fundamentais. 

Inicia-se esclarecendo a distinção entre as expressões “direitos fundamentais” 

e “direitos humanos” por se referirem ambas a conceitos utilizados às vezes como 

como sinônimos, gerando certa confusão de sentido.  

Conforme destaca Ingo Sarlet, os direitos fundamentais são de certa forma 

direitos humanos, uma vez que em ambos os casos o titular dos direitos é a pessoa 

humana, ainda que configurada na forma de entes coletivos, tais como povos, 

grupos sociais e nações. De modo que qualquer confusão criada nesse sentido não 

chega a ser totalmente impertinente180. 

A distinção mais elementar a ser feita quanto às expressões “direitos 

humanos” e “direitos fundamentais” alude à positivação de uma categoria pela 
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Constituição de um determinado Estado e à menção a outra nas regras de Direito 

Internacional181.  

Explica-se: se de um lado os direitos fundamentais são reconhecidos como 

aqueles direitos da pessoa humana positivados na esfera constitucional de um 

determinado Estado, os direitos humanos se ligam aos documentos de direito 

internacional, por reconhecerem a situação jurídica do ser humano, sem levar em 

conta o ordenamento jurídico ao qual ele esteja vinculado.  Portanto, se os direitos 

fundamentais aspiram a uma validade interna, os direitos humanos aspiram a uma 

validade universal182. 

Forçoso ressaltar, todavia, que o caráter de universalidade atribuído à 

expressão “direitos humanos” não autoriza o entendimento de que tais direitos sejam 

tomados como sinônimos de direitos naturais. Os direitos humanos são uma 

construção histórica, relativizados, portanto183.  

Não se pode olvidar, entretanto, que, quanto aos aspectos históricos, os 

direitos humanos fundamentam-se no reconhecimento pelo ordenamento jurídico 

positivo de uma série de direitos naturais com feições pré-estatais ou até mesmo 

supra-estatais184. Em vista disso, faz-se igualmente necessária a distinção entre as 

expressões “direitos do homem” e “direitos humanos”. 

A expressão “direitos do homem” possui uma conotação jusnaturalista. São 

prerrogativas consideradas como imperativos de Direito Natural, anteriores e 

superiores à vontade do Estado. São direitos pertencentes e comuns a todos os 

homens, que antecedem ao direito positivo interno e internacional e que, por isso, 

também podem ser denominados como  uma pré-história dos direitos fundamentais. 
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Então, os direitos do homem são válidos para todos os povos em todos os 

tempos185. 

Acerca da relação entre os direitos humanos e os direitos da personalidade, 

Gustavo Tepedino esclarece que os chamados “direitos humanos” são, a princípio, 

os mesmos direitos da personalidade. Todavia, afirma o autor, deve-se entender 

que, quando nos referimos aos direitos humanos, estamos na seara dos direitos 

individuais protegidos em relação ao arbítrio do Estado. De outra mão, ao tratamos 

dos direitos da personalidade, sem dúvida estamos diante dos mesmos direitos, mas 

sob o ângulo das relações entre particulares186. 

Assim, na perspectiva do direito constitucional, os direitos da personalidade 

são espécies do gênero “direitos fundamentais”, e desse modo são tratados pelos 

publicistas187. 

Como demonstrado, os direitos da personalidade, na qualidade de 

instrumentos jurídicos de proteção da pessoa humana no que concerne à sua 

subjetividade, têm sua origem na categoria dos direitos fundamentais individuais 

inicialmente atribuídos aos indivíduos contra a atuação dos governantes188. 

Todavia, segundo afirma Gustavo Tepedino, durante o processo de 

concretização dos instrumentos de tutela dos direitos humanos, quer estes 

instrumentos tenham se consolidado no âmbito do direito internacional, por meio de 

tratados, acordos e convenções, quer na esfera dos textos constitucionais e das 

declarações de direitos, esta tutela ficou restrita ao direito público189.  
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No âmbito do direito privado, a preocupação estava em proteger a 

propriedade e a autonomia da vontade da interferência do poder constituído, e não 

propriamente a personalidade como categoria de direito subjetivo, conforme 

veremos mais adiante.  

A positivação da proteção do homem contra os arbítrios do poder constituído 

sob a forma de Estado encontra suas origens no liberalismo inglês desenvolvido a 

partir do século XVII190. Foi justamente na Inglaterra que a concepção contratualista 

de sociedade e conseqüentemente a idéia da existência de direitos naturais 

inerentes ao ser humano ganharam importância e concretude191. Dessa forma, a 

Inglaterra foi o país que mais cedo protegeu as liberdades públicas contra o 

despotismo do soberano. 

Forçoso relembrar que na Inglaterra a supremacia do rei sobre os senhores 

feudais, vigente durante todo o século XII, enfraqueceu-se desde o início do reinado 

de João Sem – Terra. Com o aumento das exações fiscais contra os barões, estes 

passaram a exigir periodicamente o reconhecimento formal de seus direitos como 

condição para o pagamento dos tributos192.   

Pressionado pela Igreja e após ter enfrentado a revolta armada dos barões 

que chegaram a ocupar Londres, o rei se viu obrigado a assinar, em 15 de junho de 

1215, perante o alto clero e os barões do reino a Magna Charta Libertatum, como 

condição para a cessação da hostilidade193. 

Em que pese a todo o tumultuado contexto histórico no qual a convenção foi 

assinada, e ainda a seu caráter de promessa de regalias feita pelo rei em favor dos 
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barões194, a Magna Carta é o documento por meio do qual se reconhece a limitação 

dos poderes do monarca, ainda que em relação a determinado segmento social. 

Ademais, por meio da Magna Carta, fica implícito, pela primeira vez na história 

política medieval, que o rei acha-se vinculado às leis que edita195. 

Todavia, conforme alerta Ingo Sarlet196, a positivação de direitos e liberdades 

civis ocorrida na Inglaterra não pode ainda ser considerada o marco inicial dos 

direitos fundamentais na forma como são atualmente conhecidos. Isso se deve ao 

fato de que, apesar de limitarem o poder dos monarcas, as declarações inglesas não 

vinculavam o Parlamento, de modo que a sua supremacia e estabilidade restavam 

extremamente prejudicadas. 

Afirma Fábio Konder Comparato197 que a grande inovação do documento foi 

justamente a de reconhecer direitos próprios de dois segmentos livres da sociedade, 

o clero e a nobreza. O poder dos governantes passa a ser limitado não por normas 

superiores, mas por direitos subjetivos dos governados. 

As idéias liberais surgidas na Inglaterra, transportadas para a América do 

Norte influenciaram a Declaração da Colônia de Virgínia, em 1776198, que por sua 

vez precedeu a Declaração de Independência das antigas treze colônias britânicas 

da América do Norte e a Constituição dos Estados Unidos.  

O valor moral da dignidade da pessoa humana foi consagrado como  um valor 

constitucional. Aquelas Declarações e posteriormente a Constituição Americana 

inauguraram a democracia moderna, combinando sob o mesmo regime 

                                                
194  Acerca do contexto histórico que envolveu a assinatura da Magna Carta ver Fábio Konder 
Coparato, op., cit. p. 69-88. 
195 COMPARATO, op. cit., p. 77. 
196 SARLET, op. cit., p. 47. 
197 Op. cit. p. 78. 
198 CAMPOS, Diogo Leite, op. cit. p. 53. Cita como tendo precedido esta Declaração a Carta de 
Carlos I à colônia de Rhode Island de 1643 e ainda a Constituição de Locke para a Carolina do Norte 
de 1669.  



constitucional a representação popular, a limitação dos poderes governamentais e o 

respeito aos direitos humanos199.  

Por certo que a grande relevância da Declaração de Independência dos 

Estados Unidos na evolução da tutela dos direitos da personalidade está no fato de 

que aquele documento politicamente reconheceu não só a legitimidade da soberania 

popular, mas também a existência de direitos inerentes a todo ser humano, 

independentemente de raça, sexo, religião, cultura ou posição social200. 

Cláudio Ari Melo201 afirma que, desde então, a categoria do direito subjetivo 

inerente ao ser humano oponível contra quaisquer agressões externas transformou-

se no principal recurso para a realização da defesa dos direitos fundamentais no 

pensamento político e jurídico da modernidade. 

Acerca do tema ressalta Ingo Sarlet202 que a Declaração de Direitos do povo 

da Virgínia marcou a transposição dos direitos de liberdades legais para os direitos 

fundamentais constitucionais, sendo ainda, segundo o autor, inegável a sua 

influência na Declaração Francesa cronologicamente posterior. 

Na Europa Continental, precisamente na França, surge como a raiz dos 

direitos fundamentais individuais, portanto dos direitos da personalidade, a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão aprovada pela Assembléia 

Constituinte Francesa em 1789. Com efeito, a referido texto influenciou as 

legislações e as constituições de diversos Estados.  
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Importante esclarecimento faz Paulo Bonavides203 acerca do caráter universal 

da Declaração Francesa em contraposição às Declarações Inglesas e Americanas 

que a precederam.  

Afirma o autor que se de um lado às declarações inglesas e americanas 

ganhavam em concretude, por outro, perdiam em abrangência, na medida em que 

se dirigiam a camadas privilegiadas da sociedade (barões feudais) ou ainda a uma 

sociedade que se libertava politicamente como no caso das colônias americanas. 

Com efeito, as declarações inglesas, na verdade, não reconheciam direitos gerais, 

mas tão somente obrigações concretas daqueles reis que as subscreviam204. 

Quanto à Declaração dos Direitos do Homem de 1789, ainda segundo 

Bonavides, esta tinha como destinatário o gênero humano. Em razão disso foi a 

mais abstrata das declarações solenes já feitas sobre as liberdades e os direitos 

individuais205. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, fruto da revolução que 

provocou a derrocada do regime feudal e a instauração da ordem burguesa, tem 

como característica uma profunda inspiração jusnaturalista206.  

Dessa forma são amplamente reconhecidos aos seres humanos direitos 

naturais, inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis207.  

São direitos atribuídos aos homens de modo geral, e não somente a um grupo 

ou estamento social. Entretanto, na esteira dos princípios iluministas, a Declaração 

de 1789 preocupou-se apenas com os aspectos individuais do ser humano, restando 
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desprovidos de tutela os direitos sociais, que somente mais tarde viriam a ser 

reconhecidos. 

Os direitos fundamentam individuais, garantidos nas constituições originárias 

das revoluções, eram direitos de defesa do indivíduo contra o Estado. Sua finalidade 

principal era a de impor ao poder político um dever de abstenção, de modo que 

eventuais violações desses direitos fundamentais por outros indivíduos não eram 

contempladas na teoria dos direitos fundamentais. 

Importante é a observação de Elimar Szaniawski 208  acerca do contexto 

histórico que se seguiu à Revolução Francesa e as conseqüências da prevalência 

do pensamento positivista para a formação e a tutela dos direitos da personalidade. 

Relembra o referido autor que a idéia proposta pela nova ordem, baseada no 

jusnaturalismo racionalista, colocava o homem no centro de interesses do 

ordenamento jurídico. Todavia, essa reodernação sistemática do direito, ditada pelo 

pensamento racional findou por forjar um sistema de direito exageradamente 

fechado, resultando, assim,  na criação de categorias estanques de direitos. O direito 

passa a ser considerado como um sistema fechado209, pleno e isento de lacunas210. 

No que tange à tutela dos direitos da personalidade, forjou-se uma bipartição 

do direito: os direitos subjetivos públicos e os direitos da personalidade 

resguardados da esfera do direito privado211. 

Os direitos públicos seriam aqueles inerentes ao homem, previstos na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, expressos nas 

constituições de diversos países como direitos fundamentais, destinados à defesa da 

pessoa contra atentados praticados contra ela pelo Estado. 
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De outra mão, concomitantemente, a doutrina e a jurisprudência passaram a 

admitir a existência de direitos da personalidade de ordem privada. Entretanto, 

seriam os mesmos direitos ditos públicos, observados e aplicados, nas relações 

entre particulares nas hipóteses de atentados por um sujeito privado contra algum 

atributo da personalidade de outro212. 

Estabeleceu-se assim a dicotomia entre o direito público e o privado também 

no que tange à tutela dos direitos da personalidade, que somente seria superada 

mais tarde, após a Segunda Guerra Mundial, por meio do princípio da dignidade da 

pessoa humana, que passa a atuar como elemento de interseção entre o público e o 

privado na tutela da personalidade humana. 

Posta assim a questão, os direitos da personalidade são o portal 

definitivamente aberto para a aplicação direta, sem a interferência do legislador 

ordinário, das garantias conferidas pelos direitos fundamentais às relações de direito 

privado. 

 

 

3.2 O sistema jurídico de tutela à personalidade humana do Direito Privado 

 

 

Segundo esclarece Gustavo Tepedino, a preocupação com a pessoa humana 

iniciada com as declarações de direitos a partir da necessidade de resguardar o 

cidadão contra o arbítrio do Estado totalitário limitava-se à integridade física e a 
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algumas garantias políticas. Não havia, no âmbito do direito privado, nenhum 

sistema de proteção aos direitos da personalidade213. 

Todo esforço, no sentido de separar o indivíduo do grupo social no qual ele se 

encontrava inserido, para considerá-lo um sujeito de direitos independentes, resultou 

na acepção mais ampla do individualismo, que vê no homem e na sua subjetividade 

o dado fundamental da realidade. 

Celso Lafer 214  afirma que o individualismo integra o arcabouço lógico da 

modernidade, no qual a liberdade se apresenta como a grande possibilidade de 

autodeterminação do ser humano. Esse desejo, ou ainda, essa necessidade de 

autodeterminação se manifestou na formação de um sistema jurídico, por meio do 

qual a todo custo se protegesse o homem das intervenções estatais, garantindo-lhe 

a propriedade e a liberdade de dispor sobre seus bens. 

O homem, individualmente considerado, afastado de Deus como fonte 

suprema de sua existência e proteção, sente-se fragilizado, passando a construir 

verdadeiras trincheiras jurídicas para resguardá-lo individualmente do todo, fosse 

esse “todo” o poder estatal ou o outro indivíduo. 

O jusnaturalismo e o racionalismo, que surgiram no movimento renascentista, 

levaram à concepção de um sistema jurídico então entendido como de Direito 

Privado, criado em função do indivíduo. Tal sistema passou a ser considerado como 

o conjunto dos direitos que cabia ao indivíduo215. 

O termo sistema deriva do vocábulo grego systema, de synistanai, no inglês 

system,  système no francês. Indica “uma totalidade de deduções”. No uso filosófico 

a palavra permaneceu indicando principalmente um discurso organizado 
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dedutivamente, isto é, constituindo um todo cujas partes se deixam extrair umas das 

outras. Conforme Abbagnano, Kant entendeu por sistema “a unidade de múltiplos 

conhecimentos, reunidos sob uma única idéia”, um todo organizado finalisticamente 

e, portanto articulado216.  

Segundo Canaris, nas acepções atribuídas à palavra sistema se observa a 

idéia de conjunto, ordem, coerência, unidade e plenitude217. A configuração de um 

sistema jurídico pressupõe a existência dos elementos peculiares ao sistema: ordem 

e unidade. 

 No âmbito da ciência do direito, a doutrina faz referência a vários modelos de 

sistema. São eles: a) sistema externo, o mais antigo do ponto de vista histórico, visa 

o agrupamento de conceitos e elementos de modo que possam ser apresentados 

em conjunto de forma clara e abrangente; b) sistema interno, que se ocupa da 

conexão, do vínculo entre os elementos componentes do sistema; c) sistema 

fechado, no qual ficam estabelecidas antecipadamente todas as respostas às 

questões jurídicas, de modo que hipóteses conceituais devem se conformar à 

realidade fática para conferir ao sistema a suposição da completude; d) sistema 

aberto, que admite a adoção de outros mecanismos para a solução dos casos 

concretos, sejam esses mecanismos inseridos no próprio sistema ou fora dele218. 

 Os diversos modelos de sistemas influenciaram na concepção inicial do papel 

das codificações e no modo de interpretação do direito, interferindo assim no próprio 

papel daquele que o aplica. 
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O ambiente no qual surgiram as codificações foi marcado pelas idéias 

consagradas nas revoluções burguesas e ainda pela noção de sistema configurada 

a partir do modelo jusracionalista. Aquele contexto histórico estava impregnado da 

necessidade de mudança de um regime estamental típico do feudalismo para a 

sociedade burguesa individualista, na qual deveria predominar a igualdade formal. 

Por certo que o temor de um retorno ao status quo ante pairava no ar. 

 Desse modo, formou-se um modelo de sistema fechado, blindado para a 

intervenção do Estado na vida privada. Tratava-se de um sistema de direito privado 

no qual a autonomia da vontade deveria ser garantida pelo princípio da igualdade.  

Sinteticamente, na lição de Júlio César Finger219, a liberdade dos indivíduos 

perante o Estado era representada pela propriedade, sendo que a liberdade 

constitui-se no próprio fundamento da propriedade, visto que a liberdade se 

concretizava na possibilidade de dispor, fruir, transferir e fazer circular a propriedade. 

O direito privado típico da primeira codificação teve como eixo central a tutela 

da propriedade. O contrato, a sucessão, o regime de bens entre os cônjuges, 

instrumentos de circulação da propriedade privada, eram as principais preocupações 

do direito civil. A segurança e a certeza eram os valores máximos a serem 

protegidos segundo a necessidade da burguesia vitoriosa, que se utilizou 

perfeitamente do direito privado como instrumento de seu projeto político-jurídico220. 

Assim, a positivação do direito que se formou a partir de então espelhou a 

ideologia vitoriosa representada pelo típico homem burguês: proprietário e 

contratante. O homem-proprietário-contratante, no contexto estabelecido, era 
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também proprietário de sua própria pessoa. A idéia da personalidade humana é tida 

tão-somente como mais um bem jurídico, merecedor de tutela jurídica e do qual o 

homem é legítimo proprietário. Desta forma consolidou-se todo o arcabouço 

destinado a proteger os direitos da personalidade, baseado na patrimonialidade 

destes direitos. 

Conforme ensina Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade no direito 

privado constituem-se em uma construção jurisprudencial. Eles foram adquirindo 

forma nos tribunais, e a jurisprudência foi se encarregando de deduzir os seus 

princípios e características comuns, no sentido de assentá-los e possibilitar a sua 

sistematização221. 

Menezes Cordeiro se refere a um movimento que ele chama de “domínio 

dogmático da ‘periferia’ dos direitos da personalidade”. Por meio desse domínio 

“periférico” dos direitos da personalidade, foi possível alcançar a abstração 

necessária para a formação de uma base dogmática coerente para os direitos da 

personalidade222. 

Como exemplo de manifestações “parcelares” da periferia dos direitos da 

personalidade, Cordeiro cita o tema das patentes. Já em 1877, em razão da rápida 

industrialização alemã, surgiu a Lei Alemã das Patentes, que introduziu um “direito 

individual, de viver, desenvolver e valorizar suas forças223. 

Carlos Alberto Bittar afirma que especificamente acerca dos direitos da 

personalidade as primeiras leis são a belga de 1886 e a romena de 1895 sobre 

direitos autorais e o direito ao nome224. 
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O Código Civil dos Franceses – o Código de Napoleão de 1804 – marco da 

era das codificações, pretendia regular tudo de forma lógica e suficiente.  

Aquele diploma legal que tinha como finalidade a consolidação dos direitos 

fundamentais reconhecidos pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 26 de agosto de 1789, oriunda da Revolução Francesa, pouco se referiu aos 

direitos da personalidade225.  

No seu Livro I, referente às pessoas o Código limitava-se a dispor, no art. 8º, 

acerca da fruição de direitos civis por todo francês. Dessa forma, a doutrina civilista 

que se seguiu, por um longo período não identificou a figura dos direitos da 

personalidade226. 

Segundo Judith Martins-Costa227, a expressão “direitos da personalidade”, foi 

cunhada originariamente em 1866 por George Karl Neuer. O civilista alemão, apesar 

de fiel à doutrina de Savigny da prevalência da relação jurídica sobre a pessoa, foi 

quem primeiro mencionou um “direito da personalidade”. Constata-se, também, o 

seu pioneirismo ao relacionar esse direito da personalidade a um direito 

fundamental. 

Entretanto, foi Otto Von Gierk, em 1895, o responsável pela sistematização 

dos direitos da personalidade. Com efeito, Gierk foi quem primeiro identificou esses 

direitos subjetivos especiais que decorrem do fato de “ser pessoa”228. 

Na obra Deutsches Privatrecht foi pela primeira vez enunciado um direito 

geral da personalidade nos seguintes termos: “os direitos da personalidade são os 
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que concedem ao seu sujeito o domínio sobre uma parcela da própria esfera de 

personalidade; tratar-se-ia de direitos subjetivos, reconhecidos por todos”229. 

Assim, o surgimento da teoria da personalidade, elaborada por George Karl 

Neuer e sistematizada por Gierk, teve como principal objetivo a criação de novas 

formas de proteção, as quais viessem a suprir as lacunas deixadas pelos direitos 

fundamentais do século XIX, tais como aqueles relativos à honra, à intimidade, à 

saúde, à integridade física e à vida privada230. 

Em que pese a ter o desenvolvimento da teoria de Gierk, acerca de um direito 

geral da personalidade ocorrido antes da elaboração do Código Civil Alemão – BGB, 

naquela codificação adotou-se a teoria tradicional de Savigny, predominando a 

expressão “capacidade jurídica”, no §1º do BGB.  

A codificação alemã trouxe, entretanto em seu bojo o reconhecimento do 

direito ao uso do nome (§ 12) e impôs a obrigação de reparação do atentado contra 

pessoa garantindo assim o direito à vida, à saúde, ao corpo e à liberdade (§ 823)231. 

Sobre tais dispositivos, Carlos Alberto Bittar afirma que eles têm sido vistos como a 

aceitação dos direitos da personalidade, apesar de não suficientemente definidos232. 

As idéias sistematizadas por Gierk referentes às regras gerais sobre direitos 

da personalidade somente foram utilizadas expressamente pela primeira vez no 

Código Civil Suíço, em 1907, que contemplou o direito ao nome (arts. 29 e 30), fixou 
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a obrigação de indenizar o atentado contra a pessoa, por meio da conceituação da 

liberdade como irrenunciável ( art. 28) para a proteção da personalidade (art. 27)233. 

Antes disso, porém, o Código Austríaco de 1810 falava em direitos inatos 

“fundados na única razão pela qual o homem há de considerar-se pessoa” e o 

Código português de 1867 definiu os direitos à existência, à liberdade, à associação, 

à apropriação e à defesa (arts. 359 a 367)234.  

Na Espanha, o Código de 1902 também determinou a indenização por dano 

causado à pessoa.  

Em 1942 o Código Civil Italiano veda a disposição do corpo que importe em 

diminuição permanente de sua integridade, ou que seja contrária à lei, à ordem 

pública e aos bons costumes (art. 5º). Consagra também o direito ao nome (art. 6º), 

conferindo ação para a sua proteção (art. 7º). Constata-se igualmente nesta 

codificação a tutela para a previsão familiar (art. 8º), o direito ao pseudônimo (art. 9º) 

e o direito à imagem (art. 10)235. 

Em 1945, a Lei Fundamental de 17 de julho impôs o respeito à liberdade e à 

dignidade humana236. 

Menezes Cordeiro237 afirma que o desinteresse do direito civil pelo tema é 

explicado pelo fato de que na tradição jusracionalista, a tutela da pessoa se 

realizava por meio do direito público e dos direitos fundamentais. 

Segundo Capelo de Souza, ultrapassada a agitação decorrente da revolução 

liberal, as classes sociais triunfantes dedicaram-se abertamente ao desenvolvimento 

industrial e comercial, remetendo o individualismo e o liberalismo para o mero 
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exercício da função econômica de tipo capitalista, que lhes garantia e legitimava a 

livre iniciativa econômica e a propriedade privada garantida de forma ilimitada238. 

Mesmo os direitos fundamentais tão calorosamente apregoados foram 

deixados, no mais das vezes, nos discursos políticos e nas declarações 

constitucionais, sem que obtivessem qualquer tipo de tutela específica no âmbito do 

Direito Civil. Nesse contexto, o Código de Napoleão foi muito mais um Código de 

bens do que um código voltado para a liberdade e para a igualdade das pessoas239. 

 No caso dos códigos elaborados no modelo de sistema fechado, acreditava-

se na perfeição da construção conceitual feita pelo legislador, o que tornava a 

legislação codificada impermeável à intervenção da realidade 240 . Eventuais 

alterações pretendidas ou necessárias demandariam a intervenção do legislador. 

Dentro desse contexto, as normas que eventualmente viessem a disciplinar 

hipóteses da vida privada do cidadão eram tidas como leis especiais e excepcionais. 

 O denominado dogma da completude aparece em decorrência da concepção 

sistemática formal-dedutiva na qual o Código era posto.  

O juiz tinha a codificação como um verdadeiro prontuário que lhe deveria 

servir de guia de maneira infalível e do qual não poderia, sob nenhuma hipótese, se 

afastar241. Como conseqüência dessa construção conceitualista formal do Código 

Civil um abismo se formou entre os interesses acolhidos pelo sistema e aqueles 

mantidos apartados dele. 
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Dessa forma, os direitos da personalidade desenvolveram-se com base na 

prática e na necessidade decorrentes de dar concretude aos anseios humanistas 

que animavam o Direito Civil242.  

Todavia, um grande desenvolvimento na dogmatização dos direitos da 

personalidade somente pôde ser observado, como já mencionado, no segundo pós-

guerra243.  

 

 

3.3 O desgaste do modelo liberal primitivo e a valorização da pessoa humana e da 

sua dignidade 

 

 

Transpostos os aspectos democráticos do projeto liberal primitivo, a igualdade 

e os direitos individuais, apesar de inicialmente formulados em termos universais, 

somente podiam ser exercidos por aqueles que detinham o poderio econômico, vale 

dizer, os proprietários.   

O trabalho subordinado e as relações comerciais, conseqüências da 

Revolução Industrial, fizeram pairar uma sombra sobre as idéias de igualdade 

formal. Percebe-se então que as pessoas não são iguais e que na verdade aquela 

igualdade difundida pelo individualismo burguês, o sujeito de direito único, sem 

quaisquer outros atributos materialmente diferenciadores, não existia de fato. 

Destarte, a natural evolução da sociedade bem como da própria cultura 

jurídica, determinou a alteração do foco de concentração do direito privado. Com 

efeito, a maior parte da população dos países que aderiram à codificação era 
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formada por indivíduos sem propriedade. As relações de trabalho e as relações de 

consumo, muito mais freqüentes na vida cotidiana dessas populações, não foram 

tratadas pelos códigos oitocentistas. A proteção de aspectos extrapatrimoniais 

inerentes ao ser humano não poderia mais quedar-se marginalizada e relegada a 

plano secundário. A realidade expressa nas codificações do século XIX estava 

distante da grande totalidade dos tipos sociais existentes244.  

Vale dizer, o direito privado passou a forjar a figura de um homem típico, 

distante da realidade social. 

A chamada técnica do “sujeito de direito único” – o proprietário, o contratante, 

o pai de família – garantia, no dizer de Gabriel Von Gehlen245, a igualdade formal 

necessária para o desenvolvimento de uma economia de mercado livre da influência 

e das limitações estatais. 

Após a Segunda Grande Guerra, especialmente na Europa tomou-se 

consciência dos riscos da diminuição do indivíduo em relação a uma estrutura de 

poder constituída. De outra mão, o acelerado desenvolvimento tecnológico 

experimentado no pós-guerra trouxe como conseqüências inúmeras alterações na 

vida cotidiana do cidadão comum.  

 Segundo Francisco Amaral246, a tutela dos direitos da personalidade após a 

Segunda Guerra foi sendo fortemente associada à questão da inviolabilidade da 

pessoa garantida nos principais documentos internacionais sobre direitos humanos. 

 Dentre tais documentos, a Declaração Universal das Nações Unidas de 1948, 

o Pacto Internacional sobre Direitos Humanos e Civis de 1966 e a Convenção 
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Européia dos Direitos do Homem de 1990 contêm expressas exigências de proteção 

à personalidade da pessoa humana. Como meio de reagir às atrocidades praticadas 

pelo nazismo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 dispôs, em seu 

artigo 1º, que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 

A Constituição da República Federal da Alemanha de 1949 passou a prever, 

logo em seu art. 1º, que “a dignidade da pessoa humana é inviolável”. 

Segundo Maria Celina Bodin de Moraes 247 , em que pese já haver a 

Constituição Italiana de 1947 declarado entre seus princípios fundamentais que 

“todos os cidadãos têm a mesma dignidade e são iguais perante a lei, é costume 

indicar-se a Lei Fundamental de Bonn, de maio de 1949, como o primeiro 

documento legislativo a consagrar o princípio da dignidade da pessoa humana em 

termos incisivos”.  

Em meados do século XX o quadro estabelecido a partir das revoluções do 

século XVIII começa a mudar. O Estado Liberal passa a experimentar as 

conseqüências nefastas da insuficiência de seus mecanismos.  

Havia um mundo novo em ebulição. Surgiram novas técnicas de publicidade, 

alto índice de informação, utilização da informática para a coleta de dados pessoais, 

a pressão do consumismo desenfreado, sedimentação da agressividade e da 

competitividade nas relações intersubjetivas248. 

Toda essa movimentação levou o homem a pretender resguardar para si um 

território de ação no qual pudesse proteger-se e afirmar-se no meio social. E mais, o 
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homem contemporâneo passa a exigir também um direito à diferença, que 

contemple a especialidade249. 

Curioso observar que a satisfação dessas reivindicações vai se processar não 

exclusivamente pelo alargamento dos direitos especiais da personalidade, mas 

principalmente pela consagração de um direito geral da personalidade, cujo objeto 

se procura concretizar e delimitar. 

Teve início então uma nova luta pela unidade e expansividade da 

personalidade humana, bem como pela centralização do foco das regras jurídicas no 

homem. 

Conforme Gabriel Von Gehlen250, a noção de Estado Social apareceu, pela 

primeira vez, na Alemanha, formulada por Hermann Heller, que após experimentar a 

situação da República de Weimar, concluiu que a salvação do Estado de Direito 

consistia em conferir-lhe conteúdo social, fixando novas regras para as relações de 

trabalho e efetuando uma distribuição de bens segundo novos parâmetros, de modo 

que uma parcela maior da população tivesse acesso aos bens essenciais à vida 

humana.  

O objetivo traçado pelo Estado Social era a diminuição das diferenças sociais, 

de modo a prevalecer, agora, o princípio da igualdade material.   

Sob a denominação de “direitos da personalidade” compreendem-se aqueles 

direitos inerentes à pessoa humana e à sua tutela, envolvendo ainda a sua 

integridade física e moral. Abrangem, também, portanto, a sua dignidade. 

A aplicação direta dos direitos fundamentais, vale dizer, do princípio da 

dignidade da pessoa humana às relações de direito privado apresenta conexões 
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profundas com a forma pela qual se encaram o Estado, a sociedade e os próprios 

direitos fundamentais. 

 Desde o advento da Constituição Federal de 1988, o suporte básico da tutela 

da personalidade é o princípio disposto no art. 1º, III da Constituição Brasileira, o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Afirma Francisco Amaral251 é o princípio da dignidade da pessoa humana que 

orienta e legitima todo o sistema jurídico de proteção à personalidade no Brasil. 

 Por certo que a proteção à personalidade da pessoa humana é de tão grande 

importância que disposições a esse respeito se encontram hoje na Constituição 

Federal. Assim, a tutela da personalidade ganha contornos de princípio, e paira 

superior no ordenamento jurídico pátrio252.  

 À razão disso é que os direitos da personalidade se situam no terreno de 

encontro entre o direito privado e o direito constitucional253. 

 

 

3.4 A positivação dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

Conforme explica Elimar Szaniawski, durante todo o período colonial 

vigoraram no Brasil as Ordenações Filipinas, aprovadas em 1591 por D. Filipe I, mas 

que somente entraram em vigor em 1603, já no reinado de D. Filipe II. Compunham 
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ainda o arcabouço legislativo do Brasil-colônia os decretos, alvarás e resoluções 

promulgados por Portugal254.  

As Ordenações Filipinas nada mais eram do que a atualização das 

Ordenações Manuelinas, datadas de 1521, que por sua vez revisaram e atualizaram 

as Ordenações Afonsinas de 1446.  

No que tange à tutela da personalidade, as Ordenações Afonsinas já haviam 

recepcionado as regras de proteção da personalidade do direito justinianeu, por 

certo que devidamente adaptadas aos costumes e peculiaridades de Portugal no 

século XIII. Dessa forma, a cláusula geral de tutela da personalidade ingressou no 

direito português nos moldes da actio iniuriarum romana255. 

A Constituição Imperial de 1824 determinou que as Ordenações do Reino e 

demais normas vigentes em Portugal naquela ocasião fossem mantidas em vigor até 

a promulgação de um Código Civil, o que só veio a ocorrer em 1917 como é do 

conhecimento de todos. Assim, a tutela da personalidade no direito brasileiro tem 

sua origem na iniuria romana prevista nas Ordenações Filipinas256. 

José Afonso da Silva em página clássica assevera que a Constituição do 

Império do Brasil foi a primeira constituição do mundo a “subjetivar e positivar os 

direitos do homem, uma vez que  datada de 1824, antecedeu à Constituição Belga 

de 1831 a que se tem dado primazia no feito257.  

Com efeito, a Constituição Imperial já apresentava alguns precedentes acerca 

da inviolabilidade da liberdade, da igualdade e do sigilo da correspondência. O art. 

179 se referia aos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros, garantindo-lhes a 
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inviolabilidade, a liberdade, a segurança individual e a propriedade258. Além dos 35 

incisos do aludido art. 179 consagrados à liberdade de domicílio (inciso VII), aos 

direitos autorais (inciso XXVI) e ao segredo da correspondência (inciso XXVII), é 

Interessante observar a redação do inciso V acerca da liberdade de religião: 

“Ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do 

Estado e não ofenda a moral pública”259. 

A Constituição do Império determinou no inciso XVIII do já citado art. 179 que 

se organizasse “o quanto antes um Código Civil e Criminal, fundado nas bases 

sólidas da Justiça e Equidade” 260 . O Código Criminal surgiu em 1830 e da 

elaboração do Código Civil ficou encarregado Teixeira de Freitas261.  

Em que pese a não ter sido concluído o Código Civil encomendado, a obra de 

Teixeira de Freitas foi considerada grandiosa e serviu de inspiração para outros 

países. No Esboço de Teixeira de Freitas não havia nenhuma referência expressa 

aos direitos da personalidade. Todavia, já demonstrando uma visão avançada, 

Teixeira de Freiras recusou-se a incluir os escravos já da sua Consolidação das Leis 

Civis, contemplando-os em um Código Negro. Afirmara à época: 

 

Temos, é verdade, a escravidão entre nós; mas esse mal é uma exceção, 
que lamentamos, condenado a extinguir-se em época mais ou menos 
remota, façamos também uma exceção, um capítulo avulso na reforma de 
nossas leis civis; não as maculemos  com disposições vergonhosas que 
não podem servir para a posteridade; fique o estado de liberdade sem o seu 
correlativo odioso. As lei concernentes à escravidão (que não são muitas) 
serão, pois classificadas à parte e formarão o nosso Código Negro262. 
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A primeira Constituição Republicana de 1891 também acrescentaria a tutela a 

alguns outros direitos como o direito à propriedade industrial (art. 72, § 25) e o direito 

autoral (art. 72, § 26)263. Verifica-se, pela primeira vez, que os direitos e garantias 

são estendidos aos estrangeiros residentes no país. Verifica-se ainda que, por força 

do art. 78, o elenco de tais direitos deixa de ser exaustivo264. 

No âmbito do direito privado, a proteção da personalidade constituída por 

meio da actio inuiriarum  prevaleceu vigente desde 1532 até as vésperas da entrada 

em vigor  do Código Civil em 1917265. 

O Código Civil Brasileiro de 1916, na esteira das codificações oitocentistas, 

adotou uma concepção unitária e fechada de sistema. As pretensões de completude 

legislativa e centralização restaram demonstradas.  

Clóvis Bevilacqua entendia o código como o sistema a organizar, harmonizar 

e unificar as regras jurídicas. 

Segundo Szaniawski266, aquela codificação seguiu a orientação da doutrina 

civilista alemã, que não admitia a existência dos direitos da personalidade como 

categoria de direitos subjetivos. Por conseguinte, deixou de discipliná-los. Apenas 

tratou superficialmente de “bens interiores” ou bens que aderem à personalidade, 

como alguns dispositivos relacionados aos direitos do autor267.  
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A partir da Constituição de 1934, o sistema de proteção à personalidade foi 

ampliado, cuidando dos direitos individuais de maneira orgânica 268 . Apesar de 

vigente por um curto período, a Constituição de 1934 apresentou algumas inovações 

no campo da proteção aos direitos da pessoa humana: Foi criado um título especial 

para a “Declaração de Direitos” no qual estavam inscritos não só os direitos e 

garantias individuais como também os de nacionalidade e políticos. Outra novidade 

importante nesta Constituição foi a consagração de um título à Ordem Econômica e 

Social269. 

Conforme esclarece Gustavo Tepedino, os direitos da personalidade ausentes 

na codificação de 1916 foram admitidos no ordenamento jurídico brasileiro por meio 

de construções doutrinárias e  com base em leis esparsas270.  

Acerca da legislação civil de tutela aos direitos da personalidade, Carlos 

Alberto Bittar cita alguns exemplos: 

 A Constituição de 1946 consagrou em seu art. 113, incisos XVII a XX, a 

expressão referente à propriedade intelectual, abrangendo o direito às marcas e 

patentes e o autoral. Com a Constituição de 1964, pouco se acrescentou na 

abordagem do tema, inserindo-se apenas normas protetoras do sigilo das 

comunicações telefônicas e telegráficas271.  

 Os avanços no tratamento dos direitos da personalidade no Brasil remontam 

ao Anteprojeto do Código Civil de autoria de Orlando Gomes de 1963, na medida em 
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que previa dispositivos normativos de proteção ao nome, ao direito de dispor do 

próprio corpo em vida e após esta.  

Continha ainda aquele projeto artigos referentes ao direito à imagem e aos 

direitos autorais. Para Orlando Gomes, a inclusão no Código Civil da matéria 

referente aos direitos da personalidade completaria a rede de proteção ao homem e 

ao respeito à pessoa humana feita pela Constituição e pelas Declarações 

Internacionais. 

 Com efeito, a questão foi retomada no anteprojeto da Comissão presidida por  

Miguel Reale. A mesma colocação sistemática foi adotada e inspirou também a 

versão final do projeto que restou aprovada. 

 A Constituição de 1988 foi um marco. Consagra de maneira contemporânea 

inúmeros direitos e garantias fundamentais, dentre eles o direito à integridade física, 

à liberdade de manifestação religiosa, artística, intelectual e científica; a 

inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem.  

Outro ponto de grande destaque na atual Constituição da República é a 

constitucionalização da dignidade da pessoa humana. O princípio foi consagrado na 

Constituição Federal de 1988, dispondo expressamente no artigo 1º, III, que a 

dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da República. 

 Em verdade, o princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado na 

Constituição do Brasil no inciso III do art. 1º constitui-se em uma cláusula geral de 

tutela da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro272. 

 O Código Civil Brasileiro de 2002 destinou um capítulo aos direitos da 

personalidade na sua Parte Geral (Livro I – Das Pessoas, Título I – Das Pessoas 

Físicas, capítulo II – Dos Direitos da Personalidade).  
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Embora proclamada como grande inovação, há quem entenda que o 

legislador foi “acanhado” ao enfrentar a matéria, não oferecendo nenhuma novidade 

propriamente dita273.  

 Em resposta às críticas de que o Código Civil de 2002 deixou de abordar 

temas da atualidade, Miguel Reale esclarece que houve, na elaboração do Código, 

uma preocupação com a inclusão de matérias que apresentassem certa estabilidade 

no plano da experiência jurídica, econômica e social, deixando mesmo para leis 

especiais questões mais técnicas que ultrapassam as fronteiras do Direito Civil274. 

No que tange especificamente à tutela dos direitos da personalidade, segundo 

Gustavo Tepedino275, as técnicas de proteção da pessoa humana construídas pelo 

direito privado e unificadas na doutrina dos direitos da personalidade e expressas no 

Código Civil de 2002 têm se mostrado insuficientes.  Conforme esclarece o autor, a 

insuficiência é decorrente da tipificação realizada nos moldes dos direitos 

patrimoniais, mostrando-se aquém das inúmeras demandas da pessoa humana276. 

Todavia, não se pode olvidar que a interpretação das normas de direito 

privado não pode deixar de ser realizada sempre à luz da Constituição.  

Neste caso, a sistematização dos direitos da personalidade constituiu-se em 

um avanço na sua tutela, na medida em que aqueles tipos ali expressos têm a sua 

tutela e o seu exercício garantidos sem necessidade de grandes construções 

interpretativas.  

De outra mão, como veremos mais adiante, o Código Civil de 2002 inseriu no 

ordenamento jurídico duas cláusulas gerais de tutela da personalidade, quais sejam 
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os artigos 12 e 21, que interpretados à luz do princípio da dignidade da pessoa 

humana expresso no texto constitucional formam o sistema de proteção da 

personalidade no ordenamento jurídico brasileiro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO IV 

ESTRUTURA FORMAL DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

4.1 Existência conceitual da categoria dos direitos da personalidade e sua natureza 

 

 

 Conforme o testemunho de Gustavo Tepedino, poucos temas revelam 

maiores dificuldades conceituais quanto os direitos da personalidade. Verificam-se 

de um lado enormes avanços tecnológicos que propõem situações verdadeiramente 

desafiadoras para o ordenamento jurídico. De outra mão, a doutrina ainda insiste em 

respaldar a conceituação dos direitos da personalidade e conseqüentemente a 

solução de situações que os envolvam em modelos do passado277.  

 Com efeito, a secular tradição individualista originária da Declaração 

Francesa dos direitos do homem e do Código dos Franceses, em que pese a haver 

prestado relevantes serviços na limitação do arbítrio do poder do Estado frente aos 

direitos do cidadão, já não encontra mais eco na nova realidade social278.   

 A própria existência dos direitos da personalidade como categoria jurídica de 

direito subjetivo já foi bastante discutida, tendo sido negada por Savigny e os 

seguidores da Escola Histórica do Direito. Como já antes mencionado, afirmava-se 

                                                
277 TEPEDINO, Gustavo. A tutela da personalidade no ordenamento civil-constitucional brasileiro. In: 
Temas de Direito Civil. 3. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 23. 
278 DE CUPIS, Adriano. Os Direitos da Personalidade. Campinas: Romana, 2004. p. 22. 



que a personalidade, por restar identificada com a titularidade dos direitos, não 

poderia jamais ser o seu objeto279. 

 Argumentava-se, então, que se tratava na verdade de uma contradição lógica, 

uma vez que não poderia existir um direito da própria pessoa sobre si mesma280, sob 

pena de restar justificada a prática do suicídio ou mesmo da automutilação281.  

 Corroborando essa idéia, Iellinek formulou pensamento segundo o qual a 

saúde, a vida e a honra formavam a categoria do “ser”, valores incompatíveis com a 

idéia de direito subjetivo, construída para a proteção das relações patrimoniais, em 

especial o domínio282.  

 Posta assim a questão, como bem esclarece Tepedino, “não se considerava a 

proteção jurídica da personalidade revestida dos característicos dos direitos 

subjetivos”. Na verdade, prossegue o autor, acreditava-se que havia uma mera 

reação do ordenamento jurídico contra eventuais lesões e danos causados à 

pessoa, levada a efeito por meio da responsabilidade civil283. 

 Críticas foram sendo opostas à negação dos direitos da personalidade como 

categoria autônoma de direitos subjetivos. Menezes Cordeiro aponta o pensamento 

de Rudolf Von Jhering como importante na defesa da conceituação dessa figura284. 

 Segundo o autor português, Jhering considerava como “uma das piores 

confusões da moderna Ciência do Direito a afirmação de que a vida e a liberdade 

não poderiam ser direitos em sentido subjetivo por apenas traduzirem pressupostos 

para isso.”285   
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 Exemplificando a sua idéia, ainda de acordo com Menezes Cordeiro, Jhering 

afirmava que “um direito poderia ser pressuposto de outro, como sucede com o 

crédito para o penhor de direitos.” E prossegue afirmando: “Todas as condições de 

existência protegidas pelo direito objetivo, são direitos subjetivos, sendo indiferente o 

modo por que sejam protegidos”286. 

Francesco Messineo, citado por Beltrão287, esclarece que a pessoa não pode 

ser ao mesmo tempo sujeito e objeto de direito. Desse modo, no caso dos direitos da 

personalidade, o objeto não é a pessoa, mas um seu atributo. Tal atributo não é 

objeto enquanto conexo com a pessoa, mas como matéria de fato da proteção 

jurídica contra os abusos tanto por parte do Estado, quanto por parte de outros 

particulares.  

Assim, para o autor italiano, os direitos da personalidade se configuram como 

um limitador para atuação do poder público e dos particulares, conferindo à pessoa 

um espaço destinado ao seu livre desenvolvimento. Trata-se de direitos 

fundamentais a serem respeitados como um conteúdo mínimo para a existência da 

pessoa humana. Todavia, resta ainda a dúvida quanto à identificação destes 

direitos. Ainda acerca dessa questão, Messineo afirma que os direitos da 

personalidade, para existirem, dependem de uma tipificação, portanto somente se 

operam por força de lei288. 

 Para Pietro Perlingieri as discussões dogmáticas sobre a categoria do direito 

– ou dos direitos – da personalidade devem ser superadas. Tais discussões giravam 
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em torno da possibilidade de relacionar a personalidade com a categoria geral de 

direito subjetivo, tal como havia sido feito pela tradição patrimonialista289. 

 Em verdade, completa Perlingieri, no que concerne aos direitos da 

personalidade, a questão não pode ser tratada como um direito subjetivo elaborado 

à base da categoria do “ter”, posto que se insira na categoria do “ser”290. 

 Por certo que os direitos da personalidade configuram categoria peculiar de 

direito subjetivo.  

 Adriano de Cupis291 refere-se aos direitos da personalidade como “direitos 

essenciais”, abrangendo “todos os direitos destinados a dar conteúdo à 

personalidade”. Prossegue o autor afirmando que o modo de qualificação específico 

dos direitos da personalidade, por meio do qual eles se destacam e se diferenciam 

dos demais direitos subjetivos, é o caráter de essencialidade para a pessoa. Os 

direitos da personalidade derivam da própria pessoa e ela é o seu ponto de 

referência objetivo, vale dizer, o seu objeto. Tal objeto se apresenta sob dois 

relevantes aspectos. Primeiro encontra-se em uma relação muito estreita com a 

pessoa em si, a ponto de dizer-se orgânico. De outra mão, identifica-se com os bens 

de maior valor passíveis de domínio jurídico, tais como a integridade física, a 

liberdade292. 

 Assim, o objeto dos direitos da personalidade não é exterior ao sujeito, tal 

como ocorre nos demais objetos de direito passíveis de tutela jurídica. 
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 Entretanto, conforme explica De Cupis, esta “não-exterioridade” não significa 

necessariamente “identidade”, visto que o “modo de ser da pessoa” não é a mesma 

coisa que “a pessoa”293. 

Maria Celina Bodin de Moraes294alerta para o fato de que os direitos da 

personalidade não podem ser classificados como meros direitos subjetivos, ainda 

que atípicos, pois a personalidade não se realiza somente por meio de direitos 

subjetivos, que podem por sua vez se apresentar sob diversas formas, como: poder 

jurídico, direito potestativo, interesse legítimo, pretensão, autoridade parental, 

faculdade, ônus, estado, ou qualquer circunstância juridicamente relevante. 

Giorgio Giampiccolo 295 , de forma relevante e precisa, observou que “o 

homem, como pessoa, manifesta dois interesses fundamentais: como indivíduo, o 

interesse a uma existência livre; como partícipe do consórcio humano, o interesse ao 

livre desenvolvimento da ‘vida em relações’. A esses dois aspectos essenciais do ser 

humano podem substancialmente ser reconduzidas todas as instâncias específicas 

da personalidade”.  

 Perlingieri alerta que não existe dualidade entre sujeito e objeto na categoria 

do “ser”, porque ambos representam o ser e a titularidade é assim institucional296.  

 Quando o objeto da tutela é a pessoa humana deve-se utilizar de uma 

perspectiva diversa, justamente em função da especialidade do objeto tutelado. 

Nesses casos, segundo Perlingieri, deve-se reconhecer que a pessoa constitui ao 
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mesmo tempo o sujeito titular do direito e o ponto de referência objetivo da 

relação297. 

 Conclui Perlingieri que a personalidade não é um direito, mas um valor, o 

valor fundamental do ordenamento jurídico, e está na base de uma série de 

situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessante e imutável necessidade 

de proteção298. 

 No que tange à natureza dos direitos da personalidade, De Cupis alega que a 

essencialidade de uma categoria de direitos depende dos valores vigentes em 

determinada sociedade e da positivação desses valores. Uma vez consagrados 

determinados valores como essenciais, suas concepções repercutem no 

ordenamento jurídico e adquirem “uma figura positivada”. Somente a partir daí é que 

a essencialidade passa a integrar o arcabouço jurídico, recebendo uma disciplina 

adequada e apta a lhes resguardar o cumprimento299.  

Por outro lado, ainda de acordo com o autor, a consciência moral de um grupo 

social está sempre em mutação. Os direitos da personalidade estão vinculados ao 

ordenamento jurídico, tal como quaisquer outros direitos subjetivos, portanto 

sujeitam-se igualmente às mesmas variações axiológicas quanto à sua 

essencialidade. Assim conclui De Cupis, “não é possível denominar os direitos da 

personalidade como direitos ‘inatos’ ”300.  

 Por sua vez, Pontes de Miranda afirma que os direitos da personalidade não 

são impostos por ordem sobrenatural ou natural aos sistemas jurídicos. Segundo o 

autor, eles são efeitos de fatos jurídicos que se produziram nos sistemas jurídicos, 

quando a certo ponto da evolução a pressão política fez os sistemas jurídicos darem 
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entrada a suportes fáticos que antes ficavam de fora, na dimensão moral ou na 

dimensão religiosa301.  

 Gustavo Tepedino afirma que “compreendem-se, sob a denominação de 

direitos de personalidade, os direitos atinentes à tutela da pessoa humana, 

considerados essenciais a sua dignidade e integridade”302. 

 Carlos Alberto Bittar303 situa-se entre os denominados naturalistas, pelo que 

defende a natureza inata dos direitos da personalidade, alertando que cabe ao 

Estado apenas “reconhecê-los e sancioná-los em um outro plano do direito positivo 

− em nível constitucional ou em nível de legislação ordinária −, e dotando-os de 

proteção própria, conforme o tipo de relacionamento a que se volte, a saber: contra 

o arbítrio do poder público ou as incursões de particulares”. Segundo o aludido 

autor, os direitos da personalidade devem ser compreendidos como: 

 

a) os próprios da pessoa como si (ou originários), existentes por sua 
natureza, como ente humano, com o nascimento; b) e os referentes às suas 
projeções para o mundo exterior (a pessoa como ente moral e social, ou 
seja, em seu relacionamento com a sociedade)304. 

 

 Para Sílvio Beltrão305, não há valor que venha a superar o valor da pessoa 

humana, e é justamente nesse sentimento de valor que se fundamenta o direito da 

personalidade, como projeção da personalidade humana. Assim, afirma o autor, os 

direitos da personalidade referem-se a um conjunto de bens que são tão peculiares 
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ao indivíduo que com ele se confundem, formando dessa forma as manifestações da 

personalidade do próprio sujeito. 

Os direitos da personalidade formam uma categoria de direitos que ultrapassa 

a construção tradicional dos direitos subjetivos de ordem patrimonial, uma vez que 

tem por objetivo a proteção à pessoa humana e à sua dignidade. Nesta categoria de 

direitos são absolutamente relevantes, também, o comprometimento social e os 

aspectos existenciais do homem. 

Dessa forma, não há como negar que os direitos da personalidade são a 

expressão e a tutela jurídica da estrutura e das funções da pessoa, do seu ser e da 

sua maneira de ser. O Direito, produto feito pelo homem e para o homem, tem um 

fundamento axiológico por ele determinado, que é o de reconhecer e descrever os 

direitos da pessoa306. 

 Por certo que os direitos da personalidade existem como categoria de direitos 

subjetivos, todavia são direitos subjetivos de natureza diferente dos direitos 

subjetivos de ordem patrimonial. Tal percepção precisa ser incorporada 

definitivamente pela doutrina e pela jurisprudência, com vistas a consolidar o sistema 

de proteção da pessoa humana. 

 Do mesmo modo, os direitos da personalidade são direitos inatos, uma vez 

que existentes ainda que não expressamente reconhecidos ou tipificados pelo 

ordenamento jurídico, já que derivam da própria existência da pessoa humana, e 

fundamentam-se na sua dignidade. 
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4.2 Elementos caracterizadores dos direitos da personalidade e a possibilidade de 

limitação do seu exercício 

 

 

Segundo Francisco Amaral307, os direitos da personalidade caracterizam-se 

por serem “essenciais, inatos e permanentes”. Eles nascem com a pessoa e a 

acompanham por toda a sua existência. Tais características, esclarece o autor, 

decorrem do fato de que sem eles não se configura a personalidade. Afirma o 

civilista, que em decorrência das características acima, os direitos da personalidade 

são, ainda, absolutos, indisponíveis, irrenunciáveis, imprescritíveis e 

extrapatrimoniais308. 

Amaral explica que são os direitos da personalidade absolutos porque 

oponíveis contra todos (erga omnes). Todavia o autor excetua a possibilidade da 

existência de direitos da personalidade relativos, tais como os direitos subjetivos 

públicos. 

Quanto à indisponibilidade, Amaral ensina que essa característica decorre da 

impossibilidade de alienação dos direitos da personalidade. Do mesmo modo não 

pode o titular renunciar ou limitar seu exercício, exceto em virtude de expressa 

autorização legal309. 
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Os direitos da personalidade são ainda imprescritíveis, na medida em que não 

há prazo para o seu exercício, eles não se extinguem pelo uso e tampouco sua 

aquisição resulta do decurso do tempo310. 

Pontes de Miranda perfilha o mesmo entendimento, ao afirmar que os direitos 

de personalidade “são inextinguíveis”, ou seja, por sua ligação à vida, só se 

extinguem com a morte da pessoa. Por serem inerentes à pessoa, os direitos da 

personalidade são também intransmissíveis, em razão do que assumem o caráter de 

personalíssimos, nascem com a pessoa, ou são adquiridos depois, e com a morte de 

seu titular se extinguem311. 

Afirma ainda o referido autor que os direitos da personalidade são 

intransmissíveis. Diz ele: “toda transmissão supõe que uma pessoa se ponha no 

lugar de outra; se a transmissão pudesse dar, o direito não seria de 

personalidade”312. 

A transmissibilidade não ocorre nos direitos da personalidade, uma vez que 

não se compatibiliza com a qualidade de infungível da pessoa e da irradiação de 

efeitos próprios313. 

Ainda segundo Pontes de Miranda, os direitos da personalidade são 

irrenunciáveis e imprescritíveis, além de absolutos mesmo que frente ao Estado. 

Com efeito, contrastados com o Estado, nem assim são relativizados. Quanto 

aos ditos direitos da personalidade, diz Pontes de Miranda que “a evolução política e 

jurídica já alcançou muni-los de pretensões e ações que mantivessem o Estado, que 
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também é pessoa, dentro dos limites que o direito das gentes, a Constituição e as 

leis lhe traçaram”314. 

Ainda segundo Pontes de Miranda315, a irrenunciabilidade funda-se na mesma 

ratio da intransmissibilidade, vale dizer, no fato de “ter ligação íntima com a 

personalidade e ser eficácia irradiada por essa”. 

Orlando Gomes316, por sua vez, define os direitos de personalidade como 

absolutos, extrapatrimoniais, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, 

vitalícios e necessários.  

Para este autor, a qualidade de absolutos revela-se pela natureza erga 

omnes, ou seja, os direitos da personalidade reclamam o dever geral de abstenção. 

Distinguem-se, ainda, pela noção de extrapatrimonialidade, no sentido de que não 

se lhes pode impor cumprimento e execução forçada ou coativa317. 

Deles o titular não pode dispor, consubstanciando-se aqui a sua 

inalienabilidade ou intransmissibilidade, daí que se extiguem com a pessoa de seu 

titular, não se transmitindo sequer causa mortis318, “embora gozem de proteção 

depois da morte do titular”. 

No mesmo sentido, Capelo de Souza afirma que os direitos da personalidade 

“são bens em larga medida fora do comércio jurídico”. Desse modo esclarece o 

autor, a título de exemplo, que não pode uma personalidade humana se auto-reduzir 

à escravidão, como não pode renunciar ao direito à vida ou à honra319. 
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A vitaliciedade denota que os direitos da personalidade “jamais se perdem, 

enquanto viver o titular”. A necessidade, de outra parte, conforma-se com a noção 

de essencialidade, ou seja, não podem faltar320. 

Destacam-se dentre os direitos subjetivos – afirma Ruggiero 321  – alguns, 

complexos e de conteúdo múltiplo, que constituem “a causa primária de todos os 

outros direitos particulares e que são os que se podem chamar os atributos 

fundamentais da personalidade”. 

Os que mais caracterizam a personalidade humana são os seguintes: o direito 

à integridade pessoal, consistente na “faculdade que cada um tem de repelir 

qualquer atentado à integridade do próprio corpo”; o direito à integridade psíquica e 

social, que assegura a “repressão penal de qualquer atentado ao bom nome, à 

fama, à honra ou ao crédito da pessoa” e o direito à liberdade pessoal, entendida 

esta como “liberdade política, liberdade religiosa, liberdade individual, liberdade de 

trabalho”. 

Ruggiero atribui, por fim, especial relevo ao direito ao nome e ao direito à 

imagem, como atributos pessoais invioláveis322. 

Caio Mário da Silva Pereira323, discorrendo sobre os direitos da personalidade 

de pronto destaca que não se constitui a personalidade num direito, de modo que 

“seria um erro dizer-se que o homem tem direito à personalidade. Dela, porém, 

irradiam-se direitos”. 

Os direitos da personalidade, para o autor, distinguem-se em duas categorias 

gerais: os adquiridos e os inatos. Os primeiros “existem nos termos e na extensão de 
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como o direito positivo os disciplina.” Já os inatos (direito à vida, à integridade física 

e moral), estão “sobrepostos a qualquer condição legislativa”. 

Prossegue o autor, afirmando que os direitos da personalidade são ainda 

absolutos, irrenunciáveis, intransmissíveis e imprescritíveis. E sobre tais 

características esclarece:  

 

absolutos, porque oponíveis erga omnes; irrenunciáveis, porque estão 
vinculados à pessoa de seu titular. Intimamente vinculados à pessoa, não 
pode esta abdicar deles, ainda que para subsistir; intransmissíveis, porque 
o indivíduo goza de seus atributos, sendo inválida toda tentativa de cessão 
a outrem, por ato gratuito como oneroso; imprescritíveis, porque sempre 
poderá o titular invoca-los, mesmo que por largo tempo deixe de utilizá-los. 

 

 Acerca do caráter extrapatrimonial dos direitos da personalidade, não se pode 

olvidar que, apesar de essa categoria de direitos subjetivos caracterizar-se por ser 

pessoal, isso não afasta o reflexo patrimonial dos direitos da personalidade. 

 Por certo que primeiro interessa ao titular do direito lesado o estabelecimento 

do status quo ante e eventuais ressarcimentos de ordem material. Todavia, nada 

impede que a lesão aos direitos da personalidade fundamentem, de per si, ações de 

responsabilidade civil324. 

 Assim, como bem coloca Silvio Beltrão325, “ao contrário do que perdurou por 

bastante tempo em nossa ordem jurídica, os bens da personalidade possuem uma 

correlação  imediata  com os  interesse econômico”. Desse  modo  é possível  que  a  
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ofensa aos direitos da personalidade seja fundamento da ação de indenização por 

danos morais326. 

 No que tange ao valor da indenização, tem-se entendido que esta será 

variável em razão do caso concreto, como resposta do ordenamento ao ato lesivo 

praticado327. 

O Código Civil de 2002 definiu como características dos direitos da 

personalidade a intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, nos termos do art.11, a 

seguir transcrito: 

 

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. 

 

A redação do Código remete ao exame da questão que envolve a 

possibilidade de limitação aos direitos da personalidade.   

Em que pese ao seu caráter absoluto, os direitos da personalidade por certo 

sofrem limitações impostas pelo próprio ordenamento com vistas a harmonizar 

situações juridicamente protegidas328.   

De acordo com Sílvio Beltrão, os limites ao exercício dos direitos da 

personalidade podem ser intrínsecos e extrínsecos. Intrínseco é o limite imposto pela 

própria lei, nas ocasiões em que ela estabelece uma “pré-delimitação do domínio de 

aplicação do respectivo direito329.   
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A título de exemplo de limitações intrínsecas ao exercício dos direitos da 

personalidade no ordenamento jurídico brasileiro, podemos tomar a Constituição 

Federal nos incisos VIII, XI, XII, XLVII e LIV do art. 5º.  

Do exame dos citados dispositivos constitucionais, pode-se observar que há 

sempre uma ressalva ao exercício de um direito garantido constitucionalmente. 

Observa-se também que a ressalva ao exercício se fundamenta no interesse 

coletivo, donde se conclui que mesmo em se tratando de direito da personalidade o 

seu exercício não pode se afastar do interesse coletivo e dos fins sociais330.  

De outra mão, os limites ao exercício dos direitos da personalidade podem ser 

considerados extrínsecos quando a limitação resultar da necessidade de garantir 

outros direitos da personalidade igualmente protegidos331.  

Por certo que o exercício de um direito da personalidade pode conflitar com o 

exercício de outro direito da personalidade igualmente tutelado. Nestes casos, 

prevalecerá o interesse coletivo, que somente poderá ser avaliado mediante cada 

caso concreto.  

Acerca do tema, Luís Roberto Barroso332 ensina que não há entre os direitos 

fundamentais hierarquia. Entre si, eles têm o mesmo valor jurídico e ocupam a 

mesma posição. Dessa forma, não havendo regra abstrata que estabeleça a 

permanente preferência, a “solução dos episódios de conflito deverá ser apurada 

diante do caso concreto”333. 
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A doutrina admite ainda a possibilidade da limitação voluntária dos direitos da 

personalidade, por meio de atos negociais. Nestes casos, as convenções fixadas 

pelas partes não poderiam contrariar os princípios gerais e os bons costumes. 

Capelo de Souza noticia que nos termos do art. 81, nº 1, do Código Civil 

português é possível limitação voluntária lícita do exercício dos direitos da 

personalidade. Prossegue o autor esclarecendo que para a validade de tal limitação 

é necessária, primeiramente, a livre manifestação da vontade do titular, 

perfeitamente declarada e ainda é essencial que a “limitação não seja contrária aos 

princípios de ordem pública”334.  

Afirma ainda Capelo de Souza que tais limitações voluntárias podem ser feitas 

por meio de atos unilaterais ou ainda através de contratos. Todavia, neste último 

caso, a doutrina entende que os princípios de ordem pública podem ser ainda mais 

restritivos. Dessa forma, conclui o autor que a limitação voluntária ao exercício dos 

direitos da personalidade não fere princípio de ordem pública335. 

Ressalte-se, por oportuno, que mesmo nas ocasiões de limitações 

absolutamente lícitas e aceitáveis, elas são revogáveis discricionária e 

unilateralmente pelo titular dos direitos da personalidade, sem prejuízo da 

possibilidade de eventual indenização da outra parte por força de suas legítimas 

expectativas336. 

Nesse lanço, relevante trazer à baila o paradigmático caso do arremesso de 

anão que findou por fixar parâmetros objetivos para a constatação da ofensa à 

dignidade da pessoa humana, inserindo este princípio como um componente da 

ordem pública. 
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Em apertada síntese, o citado caso envolve a proibição, por parte do prefeito 

de uma cidade francesa (Morsang-sur-Orge), por meio de ato administrativo, da 

apresentação de um novo tipo de diversão pública constituída em um jogo no qual o 

jogador, utilizando-se de um canhão de pressão atirava um anão à distância. Aquele 

que conseguisse arremessar o anão mais longe ganharia o jogo337. 

Do ponto de vista legal, o ato de proibição teve como fundamento o Código 

dos Municípios, norma de âmbito nacional na França e ainda uma norma de caráter 

supranacional, o art. 3º da Convenção Européia de Salvaguarda dos Direitos do 

Homem e das liberdades Fundamentais338. O motivo da proibição do jogo foi a 

ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, o que em linhas gerais significa  

ofensa aos  direitos da personalidade. 

Com vistas a desconstituir a proibição e anular o decreto, a empresa 

promotora do evento, juntamente com o anão, ajuizaram ação junto ao Tribunal 

Administrativo de Versailles. O fundamento do pedido consistia no direito ao livre 

exercício profissional.  

Chegaram a sair vencedores em primeira instância, já que a corte 

administrativa francesa julgou procedente o pedido e anulou o decreto de proibição. 

Naquela decisão a Corte entendeu que o “espetáculo objeto da interdição não tinha, 

por si só, o condão de perturbar a boa ordem, a tranqüilidade ou a salubridade 

públicas”339. 

Todavia, o Conselho de Estado, órgão de cúpula da jurisdição administrativa 

francesa, ao examinar o caso, reformou a decisão do Tribunal de Versailles, apesar 
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das alegações do deficiente físico de que aderira ao programa voluntariamente, 

mediante remuneração, que estria sendo privado do exercício de seu direito 

inalienável ao trabalho, e ainda que não desempenhava aquela profissão apenas por 

necessidade, mas porque gostava do que fazia e entendia aquele trabalho como um 

meio de socialização 340 . Não sem ironia, o deficiente físico de baixa estatura 

argumentou que não há dignidade quando não se dispõe dos meios elementares de 

sobrevivência que lhe estavam sendo retirados com a proibição341.  

Também não surtiram efeitos as alegações da empresa promotora do jogo de 

que exercia atividade lícita conforme as normas de preservação da ordem pública e 

de segurança, e ainda de que não havia o risco de ocorrência de distúrbios de 

natureza material342. 

Implacável, o Conselho de Estado francês declarou que: “o respeito à 

dignidade da pessoa humana é um dos componentes da noção de ordem pública, e 

que a autoridade investida do poder de polícia municipal pode, mesmo na ausência 

de circunstâncias locais específicas, interditar um espetáculo atentatório à dignidade 

da pessoa humana” 343. 

Segundo informa Alexandre Cunha 344 , o comissário de governo Patrick 

Frydmann escreveu textualmente o seguinte: 

 

O respeito da dignidade humana, conceito absoluto que é, não poderia 
cercar-se de quaisquer concessões em função de apreciações subjetivas 
que cada um possa ter a seu próprio respeito. [...] Por sua natureza mesma, 
a dignidade da pessoa humana está fora do comércio. 
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A jurista francesa Dominique Rousseau345 , referida por Alexandre Cunha, 

afirma que “a pessoa humana é um princípio que escapa à vontade, à apreciação ou 

ao julgamento da pessoa humana”. E prossegue: “a pessoa humana não é livre para 

apreciar o que é ou o que não é digno dela e para ela, sendo necessário que a 

definição de sua dignidade lhe seja dada desde o exterior por uma autoridade”.  

No mesmo sentido Joaquim Barbosa Gomes reconhece na decisão 

comentada um novo tipo de intervenção do poder do Estado, tal seja a proteção do 

indivíduo contra si próprio346.  

No Brasil, de acordo com a redação do art. 11 do Código Civil de 2002, a 

possibilidade de limitação voluntária ficou sujeita a previsão legal. O enunciado n.º 4  

da Jornada de Direito Civil promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho 

da Justiça Federal (CEJ) assim dispõe: “o exercício dos direitos da personalidade 

pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente nem geral”347. 

Não se pode olvidar, contudo, de sempre levar em consideração, no caso de 

restrição ao exercício dos direitos da personalidade, a preservação do princípio geral 

da dignidade da pessoa humana348. 
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4.3 Um “direito geral da personalidade” ou “múltiplos direitos da personalidade”  

 

 

A categoria dos direitos da personalidade é uma construção relativamente 

recente na historia da humanidade, fruto de elaborações doutrinárias realizadas a 

partir da segunda metade do século XIX por juristas franceses e alemães349. 

Em que pese as dificuldades enfrentadas na sua conceituação, atualmente é 

consenso na doutrina que os direitos da personalidade são uma categoria de direitos 

subjetivos350. 

Todavia, desde que foram dados os primeiros passos envolvendo a 

necessidade de tutela da personalidade humana como bem jurídico, paira uma 

controvérsia acerca do objeto desses direitos subjetivos, vale dizer de sua 

tipificação.  

Segundo Pietro Perlingieri 351 , na seara dos direitos da personalidade, 

distinguem-se as idéias tendentes a reconhecer “um direito geral da personalidade” 

daquelas que afirmam existir uma “pluralidade” de direitos da personalidade. 

Formaram-se assim, duas correntes antagônicas sobre a questão.  

A corrente denominada monista é composta pelos que acreditam que os 

direitos da personalidade formam um todo, único e indivisível, portanto, há tão 

somente um único e geral direito da personalidade352. 
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O outro segmento é formado por aqueles que afirmam ter a personalidade 

variadas projeções, fazendo-se necessária a proteção de cada uma delas 

separadamente. Este segmento é denominado de teoria atomista ou pluralista353. 

A tese segundo a qual os direitos da personalidade comportavam variadas 

projeções ganhou o maior número de adeptos inicialmente. Afirmava-se que os 

direitos da personalidade são típicos, fora das hipóteses previstas pelo Código Civil, 

ou por Leis Ordinárias, ou ainda na Constituição, não existiriam outras354.   

Capelo de Souza esclarece que o positivismo jurídico, no seu afã  de libertar o 

direito das especulações de cunho jusnaturalista, findou por afirmar a relevância 

somente de determinados direitos especiais da personalidade, tais como o direito ao 

nome, à integridade física e à honra, negando a existência de um direito geral da 

personalidade355. 

O Código Civil era então tido como a Constituição do direito privado tão 

significativa a influência de sua regulamentação nas relações patrimoniais visando 

resguardá-las da intervenção do Poder Público. Naquele período, esculpiu-se na 

cultura jurídica a idéia de que seria necessária a regulamentação específica de cada 

situação subjetiva para que o titular do direito pudesse exercê-lo. 

O reconhecimento dos direitos da personalidade, como uma categoria plural e 

aberta de direitos subjetivos, ganhou força no mundo jurídico em vista da 

possibilidade de se ampliar a aplicação da tutela a esses direitos. Aos poucos foi 
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surgindo em toda parte uma infinidade de dispositivos legais fazendo referência 

expressa aos direitos da personalidade356. 

Entendeu-se que ao enunciá-los, separadamente, poderiam ter uma proteção 

mais eficaz. Na esteira desse entendimento, foram surgindo referências aos direitos 

da personalidade em códigos e em legislações esparsas no mundo todo.  

Com efeito, tal posicionamento não poderia prosperar. A complexidade da 

personalidade humana torna impossível a pretensão de protegê-la expressamente 

em cada um de seus aspectos. 

Já se afirmou anteriormente que a personalidade é um valor. Portanto a sua 

tutela não pode ser fracionada em inúmeras situações fáticas isoladas umas das 

outras. De modo inverso, o problema deve ser visto de maneira unitária, como é uno 

o valor tutelado: a pessoa humana357. 

Para Francisco Amaral o objeto dos direitos da personalidade “é o bem 

jurídico da personalidade”. Tal bem é assim entendido como um conjunto unitário, 

dinâmico e evolutivo dos “bens e valores essenciais da pessoa no seu aspecto 

físico, moral e intelectual”358.  

O mesmo autor defende a existência de um direito geral da personalidade, 

construído a partir do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana359. 

Entretanto, Amaral não desconsidera a existência de direitos “especiais” da 

personalidade, correspondentes a aspectos “parciais”360. 
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A teoria da tipicidade considera como direitos da personalidade apenas 

aqueles que estejam positivados, vale dizer, tipificados. Fora das hipóteses previstas 

na legislação ordinária ou na Constituição, não existiriam outras.  

Segundo Perlingieri, por esse caminho os direitos da personalidade ficavam 

limitados e restritos ao elenco positivado 361 . Não se pode deixar de observar 

também, que essa visão reduz a importância de tais direitos ao aspecto patrimonial, 

no que diz respeito ao ressarcimento, uma vez que a idéia defendida pela teoria da 

tipicidade é a de que só seria passível de obtenção de indenização por danos a 

lesão a direitos da personalidade expressamente tipificados.   

Por outro lado, também a teoria atomista, ao pretender a maior amplitude 

possível à tutela dos direitos da personalidade, apresenta como pano de fundo o 

aumento das possibilidades de ressarcimento, em caso de ofensas a tais direitos. 

Constata-se, em todos os casos, uma visão equivocada acerca da natureza dos 

direitos da personalidade362. 

A necessária abertura normativa dos direitos da personalidade fundamenta-se 

na constatação óbvia de que a pessoa não se realiza por meio de um único tipo de 

situação subjetiva. Como anteriormente mencionado, a personalidade é um valor, e 

a tutela dos direitos da personalidade deve ser encarada como a tutela da pessoa 

humana, na qualidade de um valor sem limites a ser obrigatoriamente protegido pelo 

ordenamento jurídico363. 

 É necessário que o ordenamento jurídico reconheça amplamente os direitos 

da personalidade, como uma categoria aberta de direitos, em razão do objeto da sua 
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tutela: o ser humano individualmente considerado, sua dignidade nas mais diversas 

formas de manifestação, tal como determina a Constituição da República. 

Conforme demonstrado, cresce a cada dia a importância de se ampliar o 

número de projeções da personalidade humana tuteladas. A personalidade humana 

deve ser entendida como valor jurídico a ser tutelado de maneira ilimitada, não 

podendo a sua tutela ficar restrita às situações expressamente positivadas.  

De outra mão, nada impede que o ordenamento expressamente consagre as 

tutela daquelas projeções mais expressivas.  

De todo modo, como bem coloca Moraes364, “não há mais, de fato, o que se 

discutir sobre uma enumeração taxativa ou exemplificativa dos direitos da 

personalidade, porque se está em presença, a partir do princípio constitucional da 

dignidade da pessoa humana, de uma cláusula geral de tutela da pessoa humana”. 
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CAPÍTULO V 

A SUPERAÇÃO DO SISTEMA TRADICIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS 

DA PERSONALIDADE 

 

 

5.1 Alteração da postura interpretativa do Direito Privado 

 

 

O direito civil da modernidade fez uma clara opção pela imutabilidade de seu 

sistema, ainda que em detrimento da necessária dinâmica. Notabilizou-se pela 

pretensão à estabilidade, criando um cenário no qual ele seria o sol do sistema 

jurídico, dotado de autonomia e independência normativa, fechado, portanto, em 

relação aos demais componentes365.  

O modelo individualista burguês buscava uma nítida separação das esferas 

de atuação do Estado e do indivíduo, formando a difundida dicotomia entre o direito 

público e o direito privado.  

Se por um lado o Direito Constitucional cuidava dos aspectos políticos do 

Estado, o Direito Civil cuidava dos interesses dos particulares. O Código Civil era a 

“constituição do homem comum”366. 
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Cláudio Ari Mello afirma que aquele modelo começou a ruir já em meados do 

séc. XIX. Todavia, foi suficientemente resistente para permanecer como fundamento 

do direito privado ainda por um século367.  

Na verdade, tinha-se a impressão de que as relações jurídicas entre 

particulares, especialmente aqueles referentes aos direitos das obrigações e aos 

contratos, jamais seriam afetadas pelas mudanças históricas, permanecendo válidas 

regras e princípios há muito superados368.  

Por volta da primeira metade do século XX, as dificuldades na manutenção da 

suposta plenitude do sistema de direito privado idealizado pela modernidade 

começaram, de fato, a aparecer. 

Após o advento da Segunda Grande Guerra, verificou-se uma alteração nos 

fundamentos ideológicos do sistema jurídico, com profunda modificação na sua 

configuração. Reconheceu-se que homem burguês não mais correspondia à 

realidade dos modelos sociais existentes369.  

O eixo axiológico do direito privado deixou de ser exclusivamente a proteção 

do patrimônio, e passou a ser a proteção do homem, especialmente quanto aos 

elementos intrínsecos à sua personalidade370.  

Vale dizer, os fundamentos ideológicos estabelecidos para as codificações 

oitocentistas foram definitivamente abalados. 

A honra, a imagem, a reputação, o nome, a afetividade, a sexualidade a 

integridade física e psíquica são fatores de ordem fisiológica, psicológica e 

emocionais que compõem o bem estar do homem, e por isso precisam ser tutelados 

pelo ordenamento jurídico. 
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Observou-se então um deslocamento normativo dos principais institutos do 

direito privado. As atenções voltadas à proteção da propriedade do homem burguês 

foram direcionadas para a proteção da pessoa humana.  

Em outro plano, o deslocamento normativo ocorreu com a inclusão, no texto 

constitucional, de normas referentes aos principais institutos do direito privado371. 

Trata-se do denominado fenômeno da constitucionalização do direito privado. 

Ricardo Luís Lorenzetti explica que houve então uma perda de centralidade 

dos códigos, em decorrência do deslocamento dessa centralidade para a 

Constituição. Segundo o autor, “o Código é substituído pela constitucionalização do 

Direito Civil e o ordenamento codificado pelo sistema de normas fundamentais”372. 

O autor afirma que a Constituição é uma fonte que exerce influência tanto 

direta quanto indireta, modificando o espírito informador do Direito e alterando seus 

princípios gerais. Prossegue o autor, esclarecendo que é justamente essa influência 

que leva o direito privado a adotar uma perspectiva constitucional em diferentes 

níveis373. 

Ao concluir, Lorenzetti afirma que o Direito Privado é o Direito Constitucional 

aplicado, uma vez que nele é possível detectar o projeto de vida em comum que a 

Constituição tenta impor. Para Lorenzetti, o Direito Privado representa os valores 

sociais de vigência efetiva374. 

Segundo afirma Paulo Lôbo, “a constitucionalização é o processo de elevação 

ao plano constitucional dos princípios fundamentais do direito civil, que passam a 

condicionar a observância, pelos cidadãos, e a aplicação, pelos tribunais, da 
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legislação infraconstitucional”375. Na verdade, a constitucionalização do direito civil 

constitui-se em uma alteração na postura interpretativa das normas de direito 

privado, em confronto com as normas Constitucionais.  

A partir desse fenômeno, tem-se uma abertura obrigatória no sistema jurídico 

de direito privado. O Código deixou de ser o seu ponto central, e na busca do 

restabelecimento da idéia de unidade central do sistema a Constituição passou 

então a ser este novo ponto de convergência. 

O sistema tradicional de tutela dos direitos da personalidade, baseado no 

mero ressarcimento patrimonial referente ao dano causado, coloca a personalidade 

humana no mesmo patamar de objeto de direito, no qual figuram os bens dominicais. 

 Segundo Perlingieri, na atualidade a grande discussão acerca da tutela 

jurídica da personalidade põe em evidência o fato de que a doutrina, em particular a 

civilista, vinha, até agora, considerando no tema em questão somente o aspecto 

relativo à estrutura do sujeito de direito376. 

Vale dizer, equipara-se o direito à tutela da personalidade à proteção 

conferida ao patrimônio material do sujeito de direito.  

É Pietro Perlingieri quem afirma que a questão da tutela da personalidade 

deve superar os limites do direito privado, já que, hoje, no plano científico, não é 

mais possível se ter em separado o direito privado do direito público. Tal distinção, 

na opinião do autor, é um equívoco e está em crise. E o tema da tutela da 

personalidade confirma isso377.   

 Na verdade, a grande maioria dos institutos de direito privado estão 

permeados de interesses públicos. O direito civil não se contrapõe ao direito público. 
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De modo inverso, ambos formam um conjunto de institutos e problemas que atingem 

diretamente a vida civil do ser humano378.  

 A questão que envolve a tutela do indivíduo, da sua personalidade no âmbito 

da comunidade, da coletividade, demonstra que o interesse tutelar é 

contemporaneamente privado e público, ao ponto que o sujeito não tem o poder de 

dispor voluntariamente de uma prerrogativa sua referente aos direitos da 

personalidade, se esta manifestação de vontade não corresponder à valorização da 

pessoa não em termos exclusivamente subjetivos e individuais, mas em termos 

objetivos379. 

 A personalidade humana e, conseqüentemente, os direitos concernentes à 

sua tutela, não se limitam aos aspectos formais de sua configuração. Há, com efeito, 

um componente axiológico importantíssimo a ser considerado, tal seja o valor da 

dignidade da pessoa humana, seu efetivo bem estar, a sua qualidade de vida, a 

realização da sua personalidade.  

 Desse modo, a partir da interpretação constitucional do direito civil, resta 

superado o sistema tradicional de proteção dos direitos da personalidade 

fundamentado estritamente em normas do direito privado, por meio do qual a 

proteção à pessoa humana seguia o mesmo modelo de proteção patrimônio 

dominical do sujeito. A tutela do “valor” personalidade, requer uma amplitude que 

envolva todo o ordenamento jurídico numa verdadeira rede de proteção. 

 Trata-se, na verdade, de resguardar a unidade do ordenamento jurídico por 

meio da garantia de respeito à dignidade da pessoa humana, na forma expressa no 

art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988. 
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5.2 Transformações do Direito Privado e os reflexos no Código Civil de 2002 

 

 

A partir das mudanças nas relações sociais e evoluções tecnológicas, 

experimentadas no mundo desde o segundo pós-guerra, o individualismo 

característico das codificações oitocentistas já não era mais condizente com os 

valores predominantes na sociedade.  

Passou-se então a uma nova compreensão de sistema, ou o que Velloso380 

chama de uma “mutação paradigmática da codificação”, que ganhará expressão no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio do Código Civil promulgado em 2002.  

Induvidoso que o Código Civil brasileiro de 2002 trouxe relevantes inovações, 

se comparado ao Código de 1916, embora tenha sofrido algumas críticas da 

doutrina381 e incorrido na manutenção da mesma redação de diversos dispositivos 

do Código revogado. 

Conforme esclarece Martins-Costa 382 , o Anteprojeto apresentado pela 

Comissão de Juristas buscou conferir “operabilidade” ao direito, sistematizando 

institutos, ordenando, de modo lógico, direitos e deveres e simplificando regras. 

Buscou ainda relevar o princípio da atipicidade.  
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Com efeito, em que pese a ter o novo Código dedicado um capítulo inteiro aos 

direitos da personalidade, o legislador renunciou tanto à tarefa de conceituá-los 

quanto à de classificá-los, relegando tal atividade à doutrina.  

Nas palavras de Miguel Reale, presidente da Comissão de Juristas criada 

pelo Governo em 1969 para a elaboração do anteprojeto da nova codificação, o 

Novo Código “abandonou o formalismo técnico-jurídico, superado e próprio do 

individualismo, próprio da metade deste século, para assumir um sentido mais 

aberto e compreensivo, sobretudo numa época em que os meios de informação são 

muito mais poderosos”. Assim, o abandono desse formalismo exagerado é uma das 

características do novo código, segundo Reale383. 

Reale afirma ainda que o valor fundamental da pessoa humana como fonte de 

todos os valores, configurou-se em uma das mais importantes mudanças inseridas 

pela nova lei384.  

Velloso, ao comentar as palavras de Reale, explica, ainda, que o Código de 

2002 é norteado por uma eticidade que se contrapõe àquela expressa no Código de 

1916, uma vez que incorporou os avanços legislativos, doutrinários e 

jurisprudenciais385. 

Tais mudanças, no paradigma metodológico da codificação civil brasileira, 

ocorreram sob a influência de dois importantes instrumentais teóricos, tais sejam: o 

movimento de descodificação do direito civil, iniciado na Europa e sintetizado, mais 

tarde, no texto de Natalino Irti386, e as constituições contemporâneas387.  
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No período que se iniciaram os debates acerca do projeto do Novo Código 

Civil, ganha corpo um importante referencial teórico que chega inclusive a ser 

defendido por juristas pátrios de relevo, como Orlando Gomes e Francisco 

Amaral388. 

Cuida-se do panorama das modificações legislativas, consubstanciado no 

movimento da descodificação civil, consolidado no texto de Natalino Irti, Létà della 

decodificazione389.   

Segundo o autor italiano, a partir da expropriação da codificação o Código 

Civil passaria apenas a exercer uma função de caráter residual, dentro de um 

contexto formado por diversos microssistemas. Trata-se de uma cotidiana e 

penetrante conquista de território por parte da legislação especial390. 

Afirma Irti que o código civil perdera o seu caráter de centralidade no sistema 

das fontes: não é mais a sede das garantias do indivíduo, agora assunto da 

Constituição, nem mais sede dos princípios gerais, agora expressos por categorias 

de bens e classes de sujeitos da lei externa391.  

Por certo que o quadro teorizado por Natalino Irti não manteve sua atualidade, 

todavia, demonstra a insustentabilidade, na dinâmica social contemporânea, dos 

mitos de plenitude legislativa e completude lógica típicos das codificações 

oitocentistas392. 

Judith Martins-Costa esclarece que Código Civil não possui mais a estrutura 

geometricamente fechada, tal como o modelo desenhado pelos iluministas. 
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Atualmente sua inspiração vem da Constituição, rica em modelos jurídicos 

abertos393.  

Acrescenta a autora que o principal modelo vem da Constituição norte-

americana, mas também a Constituição brasileira vigente. Possui variada tipologia 

de modelos jurídicos abertos, configurada tanto pelas afirmações principiológicas, 

quanto pela inserção de cláusulas gerais de reenvio a outros textos normativos394. 

Andrei Pitten Velloso acrescenta, acerca das influências constitucionais na 

codificação civil contemporânea, que as Constituições brasileiras de 1969 e 1988 

impuseram ao Novo Código Civil, a “funcionalização dos direitos de propriedade e da 

liberdade contratual”. A par disso, constata-se ainda uma “abertura à comunicação 

com o sistema constitucional, em virtude da superação da dicotomia estanque 

público-privado que existia quando da elaboração do Código Civil de 1916”395.  

 O projeto do Código Civil de 2002 tramitou por dez anos na Câmara dos 

Deputados, e por mais treze permaneceu no Senado Federal. Ao retornar à Câmara 

dos Deputados em 1988 recebeu ainda novas emendas para ser finalmente 

promulgado em 2002. 

Segundo Gustavo Tepedino, essa demora na tramitação comprometeu a 

unidade política e ideológica do Código, refletindo-se numa complexidade axiologia 

que demanda do intérprete especial atenção396. 

No que tange à sua estrutura, o Código de 2002, tal como o anterior, está 

divido em uma Parte Geral e uma Parte Especial, por sua vez composta de cinco 
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Livros. Segundo Reale, é uma estrutura absolutamente original, na qual a Parte 

Geral atua como elemento de ligação entre as demais partes do Código, conferindo-

lhe uma mobilidade interna, de modo que a solução de um problema não precisa 

necessariamente estar num determinado setor sendo perfeitamente possível a 

utilização de uma solução prevista em outra parte do Código397. 

Na Parte Geral do Código Civil de 2002 estão as disposições gerais aplicáveis 

às pessoas, aos valores essenciais da personalidade humana, ao regramento das 

pessoas jurídicas, aos bens e aos fatos jurídicos. 

O Código de 2002 dedica o Capítulo II do Título I do Livro I da Parte Geral ao 

regramento dos direitos da personalidade. Todavia, como afirma Martins-Costa, em 

boa hora renunciaram os codificadores de conceituar os direitos da personalidade, 

tanto quanto de promover a sua indicação pontual e classificação398. 

A doutrina e a jurisprudência não cessam de reconhecer novas espécies de 

direitos que derivam da simples existência do ser humano, direitos que decorrem 

simplesmente da sua especial dignidade.  

Por essa razão, a técnica utilizada foi a das cláusulas gerais, que garante uma 

ligação intra-sistemática entre as normas do próprio Código e intersistemática entre 

estas e as constitucionais, proporcionando concretude ao sistema de proteção à 

personalidade do ser humano e aos direitos dela decorrentes399. 
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5.3 A técnica das cláusulas gerais 

 

 

Gustavo Tepedino400 aponta a adoção da técnica das cláusulas gerais “ao 

lado da técnica regulamentar, como resultado de um processo de socialização das 

relações patrimoniais” como uma das características que marcam o Código Civil de 

2002. 

A utilização técnica das cláusulas gerais revela uma tomada de posição 

metodológica, que demonstra a filosofia adotada na elaboração da nova codificação: 

a da sociabilidade. 

A técnica legislativa das cláusulas gerais não é novidade. Já no Código Civil 

Alemão – o BGB – observou-se o emprego desta técnica legislativa, conforme 

noticia Franz Wieacker: 

 

o legislador conseguiu afastar-se, noutros casos, de forma mais feliz, da 
tormentosa escolha entre uma abstração empobrecedora e uma casuística 
acanhada através das chamadas cláusulas gerais, isto é, através de linhas 
de orientação, que, dirigidas ao juiz, o vinculam e, ao mesmo tempo, lhe 
dão liberdade. As cláusulas gerais constituem uma notável e muitas vezes 
elogiada concessão do positivismo à auto-responsabilidade dos juízes.  

 

Martins-Costa informa que a mais célebre cláusula geral, a da boa-fé objetiva, 

foi expressa no art. 242 do Código Civil Alemão. Todavia, essa técnica legislativa 
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somente começou a ser difundida na codificação que veio se formando a partir da 

década de 40 do século passado, nos países da civil law401. 

 Para Gustavo Tepedino, as cláusulas gerais são normas “que não 

prescrevem uma determinada conduta, mas, simplesmente definem valores e 

parâmetros hermenêuticos”. 

Martins-Costa explica que a expressão “cláusulas gerais” costuma designar 

tanto uma determinada técnica legislativa em si mesma não homogênea, quanto 

certas normas jurídicas402. 

No dizer inspirado da autora, as cláusulas gerais são “as janelas, pontes e 

avenidas dos modernos códigos”. São assim chamadas porque permitem o ingresso 

no ordenamento jurídico codificado de elementos valorativos ainda não expressos 

em lei. Estabelecem o meio “legislativamente hábil para permitir o ingresso no 

ordenamento jurídico codificado de princípios valorativos ainda não expressos 

legislativamente”, e ainda de modelos de conduta, exemplos de comportamento e 

direitos e deveres configurados nos usos e costumes do tráfego jurídico403. 

 Por certo que, ao introduzir a técnica das cláusulas gerais, o Código Civil 

Brasileiro de 2002 revela a busca de atualização em termos de técnica legislativa. 

Por outro lado, a técnica das cláusulas gerais também demanda um maior empenho 

e cuidado no ato interpretativo 404. 
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 A definição das cláusulas gerais se faz por oposição às normas casuísticas 

,nos termos traçados por Karl Engish em sua clássica obra Introdução ao 

Pensamento Jurídico405.  

Segundo o autor, conceitos indeterminados se contrapõem aos conceitos 

determinados, conceitos descritivos, aos normativos, a discricionariedade se opõe à 

vinculação. No que tange ao conceito de cláusula geral, afirma Engish inicialmente, 

que se trata de um conceito multissignificativo, muitas vezes confundido com os 

conceitos anteriormente mencionados. Todavia, possui uma significação própria, se 

olhado como um conceito que se coloca em contraposição a uma “elaboração 

casuística das hipóteses legais”406. 

 Para Engish, “casuística é aquela configuração da hipótese legal (enquanto 

somatório dos pressupostos que condicionam a estatuição) que circunscreve 

particulares grupos de casos na sua especialidade própria”407. 

 Martins-Costa408 esclarece que a casuística é a também chamada de “técnica 

de regulamentação por fattispecie”, utilizada nos textos normativos marcados pela 

especificação ou pela determinação dos elementos, tal como no direito penal na 

tipificação dos fatos delituosos. Vale dizer, nas normas de formulação casuística, o 

legislador buscou definir, do modo mais completo possível, os critérios para aplicar 

uma certa qualificação aos fatos normatizados. 

 Natalino Irti afirma que a técnica legislativa casuística é um dos principais 

motivos do envelhecimento dos códigos. Para o autor, o legislador se ilude ao criar 

um repertório de figuras e disciplinas típicas ao qual o juiz pouco ou nada acrescenta 
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na verificação do caso concreto e na leitura do texto normativo. Segundo o jurista 

italiano, a técnica da fattispecie elimina ou reduz ao mínimo as cláusulas gerais. O 

caráter de imutabilidade é acompanhado da pretensão de completude e da ambição 

de dar uma resposta a todos os problemas da realidade409. 

 As normas casuísticas conduzem o intérprete a uma subsunção quase 

automática do fato.  De modo inverso, nas cláusulas gerais o princípio da tipicidade é 

utilizado em grau mínimo, o que lhes confere a vantagem da mobilidade. Não se 

pretende, por meio das cláusulas gerais oferecer a resposta a todos os problemas 

da realidade, uma vez que tais soluções serão construídas pela jurisprudência410.  

 As cláusulas gerais consistem em formulações de hipóteses legais 

incompletas, contendo termos intencionalmente vagos e abertos, os chamados “ 

conceitos jurídicos indeterminados”, às quais são imputadas conseqüências 

passíveis de graduação411. 

 São também as cláusulas gerais dotadas de grande “abertura semântica”, 

atuando como verdadeiras “metanormas”, de modo a permitir a captura, em uma 

mesma hipótese, de uma ampla variedade de casos412. 

 Todavia, o elemento decisivo que caracteriza a cláusula geral  em relação aos 

conceitos jurídicos indeterminados, é a “incompletude do conseqüente”. Tal fato 

remete à uma concreção judicial, com a criação do regramento aplicável ao caso 

concreto413. 

 Importante ressaltar ainda que, apesar de as cláusulas gerais atribuírem 

significativa margem de conformação ao julgador, eles o vinculam a pautas de 
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valores indicadas em outras disposições normativas integrantes do sistema, ou 

mesmo a pautas axiológicas objetivamente vigentes no ambiente social414. 

 No sistema do Código Civil de 2002, como se verá a seguir, os arts. 12 e 21 

expressam cláusulas gerais de tutela dos direitos da personalidade, conferindo a 

necessária abertura interna e externa para a formação da rede de proteção aos 

direitos da personalidade. 

 

 

5.4 Do sistema de proteção à personalidade no ordenamento jurídico brasileiro 

 

 

A Constituição da República de 1988 inaugurou uma ordem jurídica no país 

dotada de uma nova feição. Revisou valores, instituiu novos princípios e 

conseqüentemente impôs um repensar de todo o sistema jurídico415.  

O ordenamento jurídico brasileiro, no que tange à tutela da personalidade 

humana, optou por um sistema misto de proteção. Se de um lado verifica-se a 

previsão de direitos especiais da personalidade previstos em leis especiais, no 

Código Civil de 2002 e ainda na Constituição Federal de 1988, por outro  existe um 

sistema de proteção da personalidade formado por cláusulas gerais,  previstas tanto 

no Código Civil quanto na própria Constituição416.  

De forma abrangente, a Constituição de 1988 aponta a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a qual se 

constitui num Estado Democrático de Direito. Dessa forma, o ordenamento jurídico 
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brasileiro consagra o direito geral da personalidade, e o faz por meio princípio da 

dignidade da pessoa humana, expresso do art. 1º,III da Constituição da República 

nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel  
do Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
I – a soberania; 
II – a cidadania; 
III – a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V – o pluralismo jurídico. 
Parágrafo único: Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

Conforme esclarece Szaniawski, a nossa Constituição não chegou a inserir 

em seu texto um dispositivo especificamente destinado à tutela da personalidade. 

Entretanto, “reconhece e tutela o direito geral de personalidade através do princípio 

da dignidade da pessoa, que consiste em uma cláusula geral de concreção da 

proteção do desenvolvimento da personalidade do indivíduo”417. 

Por sua vez o Código Civil de 2002, com a adoção da técnica legislativa das 

cláusulas gerais, nos moldes de um sistema jurídico aberto, proporcionou uma 

ampliação à aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana como 

instrumento de proteção aos direitos da personalidade. Dessa forma, direitos 

especiais da personalidade e o direito geral da personalidade convivem 

harmonicamente, formando sistema de proteção aos direitos da personalidade no 

ordenamento jurídico brasiliero.  

 Segundo ensina Gustavo Tepedino418, os artigos 12 e 21 do Código Civil de 

2002 se apresentam como cláusulas gerais, senão vejamos. 
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 Dispõe o art. 12 do Código Civil de 2002: 

 

Art. 12 – Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou lesão, a direito da 
personalidade, reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções 
previstas em lei. 
Parágrafo único – Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer 
a medida prevista neste artigo, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente 
em linha reta, ou colateral até o quarto grau. 

 

 Observa-se que o dispositivo estabelece a possibilidade de cessação de 

ameaça ou de lesão a direito da personalidade, todavia não descreve a conduta 

lesiva que ensejaria a tutela, remetendo o julgador à tábua de valores vigentes no 

sistema, com vistas a averiguar se houve ou não leão a direito da personalidade.  

 Por sua vez o art. 21 do Código de 2002 determina: 

 

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. 

 

É de se indagar: o que seria um ato contrário à inviolabilidade da vida privada 

da pessoa natural? O dispositivo não responde expressamente. A resposta será 

obtida por meio das integrações internas e externas do sistema, viabilizadas em 

função da abertura semântica contida na norma codificada. 

Ao comentar os referidos dispositivos, Martins-Costa, assinalando o emprego 

do imperativo do verbo adotar (adotará) afirma que o juiz tem o “dever” de 

determinar a providência que à vista da situação fática entenda mais adequada a 

conferir efetividade ao conteúdo das normas. As medidas poderão ser de natureza 

cautelar, antecipatória ou definitiva, ou ainda a imposição de astreintes, de 

obrigação de não-fazer, de perdas e danos etc419. 
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Por certo que, segundo alerta Tepedino, em ambos os casos se os 

dispositivos forem lidos de forma isolada não oferecem grandes novidades, ainda 

mais em comparação com o texto do caput do art. 5º, incisos X e XXXV, segundo os 

quais a vida privada é inviolável, e qualquer lesão ou ameaça a lesão corresponde à 

tutela jurisdicional420. 

Todavia, os dispositivos ganham outra dimensão se interpretados como 

pontes para a cláusula geral de tutela da personalidade prevista no art. 1º, III da 

Constituição Federal de 1988, tal seja o princípio da dignidade da pessoa humana.  

Com efeito, conforme sustentado anteriormente, a dignidade da pessoa 

constitui-se numa conquista realizada ao longo do tempo, derivada de uma razão 

ético-jurídica contra a crueldade e as atrocidades praticadas pelos próprios seres 

humanos uns contra os outros421.  

Atualmente o princípio da dignidade da pessoa humana é um princípio jurídico 

fundamental, inderrogável e serve de fundamento para uma universalidade de 

direitos.  

Cuida-se de um princípio matriz, portanto gerador de outros direitos 

fundamentais, e nessa qualidade, o princípio da dignidade da pessoa humana 

possui uma eficácia vinculante  tanto em relação ao poder público como também em 

relação a particulares422.  

Forma-se, assim, uma verdadeira rede de proteção, conectando-se a 

responsabilidade civil por danos à pessoa − presente claramente no Código Civil de 

2002 − ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que tem 
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aplicabilidade direta nas relações de direito privado, face à sistemática das cláusulas 

gerais.  

 De acordo com Mello, este sistema jurídico está apto a produzir respostas em 

três níveis, para as ofensas aos direitos da personalidade e, por conseguinte, à 

dignidade da pessoa humana. São eles: a) invalidação dos atos ofensivos; b)a 

indenização dos danos causados à dignidade da pessoa humana e c) a tutela 

inibitória aos atos lesivos423.  

A invalidação dos atos ofensivos, resposta tipicamente utilizada quando a 

ofensa parte do poder público por meio de atos administrativos ou leis 

inconstitucionais, também pode ser dada á ofensa praticada pelo particular.  

Há, na doutrina, quem defenda que a declaração de nulidade de atos jurídicos 

de direito privado ofensivo aos direitos da personalidade é perfeitamente possível, 

desde que enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts. 166 e 171 do 

Código Civil de 2002. A sanção da invalidação do ato jurídico é penalidade rigorosa, 

pois retira os efeitos do ato negocial pretendido pelas partes. Por se tratar de norma 

limitadora de direitos, deve, por certo, ser interpretada restritivamente424.  

Ao analisarmos as hipóteses de invalidade do negócio jurídico, observamos 

que a pretendida anulação só seria cabível caso o ato praticado fosse considerado 

ilícito pelo ordenamento jurídico, hipótese prevista no inciso III do aludido art. 166 do 

Código Civil de 2002. Entretanto, nem sempre o ato ofensivo à dignidade humana é 

necessariamente ilícito. Não podemos olvidar que somente agora estamos 

superando as premissas do liberalismo clássico, no qual a autonomia da vontade era 

soberana, prevalecendo o ajuste entre as partes desde que o objeto do contrato 
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fosse lícito, o agente capaz a forma prescrita ou não defesa em lei. Assim, 

considerar a possibilidade de invalidação dos atos/negócios jurídicos restritas às 

hipóteses do art. 166 do Código Civil de 2002, seria um retrocesso425.  

Desse modo, defendemos a possibilidade de invalidação de atos jurídicos 

ainda que perfeitamente concluídos, mas ofensivos à dignidade do ser humano, com 

fundamento na ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido foi a decisão paradigmática proferida pelo Ministro Ruy Rosado 

de Aguiar, a seguir transcrita: 

 

Acórdão: HC 12547/DF; hábeas Corpus (2000/0022278-0) 
Fonte: DJ Data: 12/02/2001 PG: 00115 
Relator: Min. Ruy Rosado de Aguiar (1102) 
Data da decisão: 01/06/2000 
Órgão julgador: T4 – Quarta Turma  
Ementa: Habeas corpus. Prisão civil. Alienação fiduciária em garantia. 
Princípio constitucional da dignidade de pessoa humana. Direitos 
fundamentais de igualdade e liberdade. Cláusula geral dos bons costumes 
e regra de interpretação da lei segundo seus fins sociais. Decreto de prisão 
civil da devedora que deixou de pagar dívida bancária assumida com a 
compra de um automóvel-táxi, que se elevou em menos de 24 meses, de 
R$ 18.700,00 para R$ 86.858,24, a exigir que o total da remuneração da 
devedora, pelo resto do tempo provável de vida, seja consumido com o 
pagamento dos juros. Ofensa ao princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana, aos direitos dispositivos da LICC sobre o fim social da 
aplicação da lei e obediência aos bons costumes. 
Art. 1º, III, 3º, I, e 5º, caput, da CR. Arts. 5º e 17 da LICC DL 911/67. Ordem 
deferida. 

 

Rizzatto Nunes426 apresenta uma outra decisão de relevo, no que tange à 

validade dos atos jurídicos em vista da tutela aos direitos da personalidade, por meio 

da aplicação direta do princípio da dignidade de pessoa humana se proferida pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Desta vez a decisão mantém validade 

do ato jurídico praticado, afastando a incidência da norma jurídica que supostamente 

o invalidaria, ao argumento de ofensa à dignidade da pessoa humana. 

                                                
425 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2004. p. 295. 
426 NUNES, Rizzatto. O princípio constitucional da dignidade da pessoa humana: doutrina e 
jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002. p.93-102. 



Em apertada síntese, tratava-se do caso de um homem de mais de 60 anos 

que, tendo vivido em concubinato e depois se casado com uma mulher com mais de 

50 anos, fez em favor dela doações antes e depois do casamento. A filha do doador 

pretendeu a anulação das doações, sob a alegação de infração ao disposto nos 

artigos 312 e 258, par. único, II, ambos do Código Civil de 1916. 

Em bem lançado voto, o Relator, então Desembargador Cesar Peluso, de 

início afastou a aplicação do art. 312 do Código Civil. Depois, ao examinar a 

incidência da regra contida no art. 258, par. único, II, assim manifestou-se: 

 

Tampouco são nulas as doações ulteriores ao matrimônio. E não o são, 
porque o disposto no art. 258, par., ún, II do Código Civil, refletindo 
concepções apenas inteligíveis no quadro  de referências sociais doutra 
época, não foi recepcionado, quando menos, pela atual Constituição da 
República, e, portanto, já  não vigendo, não incide nos fatos da causa. 
É que seu sentido emergente, o de que o varão sexagenário e mulher 
qüinquagenária não têm liberdade jurídica para dispor acerca do patrimônio 
mediante escolha do regime matrimonial de bens, descansa num 
pressuposto extrajurídico óbvio, de todo incompatível com as 
representações dominantes da pessoa humana e com conseqüentes 
exigências éticas de respeito à sua dignidade, à medida que , por via de 
autêntica ficção  jurídico-normativa, os reputa, a ambos, homem e mulher, 
na situação típica do matrimônio, com base em critério arbitrário e indução 
falsa, absolutamente incapazes para definirem relações patrimoniais do seu 
estado de família. (grifei) 

 

Prossegue o Relator: “Essa regra anacrônica e caprichosa argúi a consciência 

jurídica contemporânea a qual não pode tolerar a consagração nomológica de um 

preconceito injurioso e rebarbativo”. E por fim, conclui: 

 

A eficácia restritiva da norma estaria, ainda, a legitimar e perpetuar 
verdadeira degradação, a qual, retirando-lhe o poder de dispor do 
patrimônio nos limites do casamento, atinge o cerne mesmo da dignidade 
da pessoa humana, que é um dos fundamentos da República (art. 1º, III, da 
CF), não só porque a decepa e castra no seu núcleo constitutivo de razão e  
vontade, na sua capacidade de entender e querer, a qual, numa perspectiva 
transcendente , é vista como expressão substantiva do próprio Ser, como 
porque não disfarça, sob as vestes grosseiras de paternalismo insultuoso, 



todo o peso de uma intromissão estatal indevida em matéria que respeita 
fundamentalmente, à consciência, à intimidade e autonomia do cônjuge427. 

 

Num segundo nível de resposta, o sistema de proteção aos direitos da 

personalidade se manifesta por meio da indenização por danos morais. A expressão 

dano moral passou a ser considerada como uma categoria genérica dos danos 

extrapatrimoniais, o que poderia de algum modo sugerir uma aplicação limitada às 

lesões morais em sentido estrito. Todavia, a expressão surge como o gênero do qual 

são espécies os danos à ordem psicológica, à afetiva, à estética, à saúde, à honra 

subjetiva, à reputação, à imagem428. 

Acerca da necessidade de delineamento do dano moral, Maria Celina Bodin 

de Moraes afirma que o ordenamento jurídico deve concretizar a cláusula de 

proteção humana não admitindo que violações à igualdade, à integridade física, à 

liberdade e à solidariedade fiquem sem ressarcimento429.  

Prossegue a autora, relembrando que o dano moral, à luz da vigente 

Constituição nada mais é do que a violação do direito à dignidade. O dano moral tem 

como causa a injusta violação de uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, 

protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da 

personalidade. Desse modo, conclui a autora, no Brasil é ordem constitucional 

proteger os indivíduos de qualquer ofensa, ou ameaça de ofensa à sua 

personalidade430. Inclusive nas relações entre particulares, complete-se. 

Um exemplo está no julgamento da ação de indenização por dano moral em 

virtude de proibição de ingresso em instituição bancária. O Primeiro Tribunal de 
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Alçada Cível de São Paulo, em decisão datada de 19 de fevereiro de 2001, 

entendeu ser devida verba indenizatória por desrespeito à dignidade humana. A 

decisão ficou assim ementada431: 

 

Dano Moral. Banco. Cliente foi impedido de entrar em agência bancária em 
virtude da existência de porta detectora de metais, mesmo depois de 
despojar-se de todos os seus pertences. Atendimento que se deu pelo lado 
de fora da agência, após o acionamento de forte esquema de segurança, 
sujeitando-se o usuário a passar por debaixo da porta os documentos para 
pagamento. Respeito à dignidade da pessoa humana que não pode ser 
aviltada em nome da segurança. Instituições  bancárias podem adotar 
meios não vexatórios para efetuar “ revista” em seus clientes e usuários. 
(1.TACívSP, Ap. sumária n.º 943158-3 1ª Câm. de Férias de janeiro de 
2001, jul. em 19.02.2001, Rel. Designado Plínio Tadeu do Amaral 
Malheiros. RT. n. 789.p.259). 

 

Por sua vez, a tutela inibitória surge como um instrumento geral de proteção 

aos direitos da personalidade. Segundo Mello, é nela que se residem as maiores 

esperanças de eficácia da reação jurídica à violações da personalidade432. 

Trata-se, a tutela inibitória, segundo Perlingieri433, do poder que o indivíduo 

possui de obter judicialmente a ordem para que a atividade danosa cesse e não 

provoque danos ulteriores à ação. Essa tutela não pode ser limitada às hipóteses 

típicas, uma vez que instrumento geral de proteção. 

A cláusula geral de tutela prevista no art. 12 do Código Civil de 2002 se 

apresenta como importante instrumento para a efetividade da tutela inibitória dos 

atos lesivos aos direitos da personalidade. No mesmo modo atua o art. 21, no que 

se refere à proteção à privacidade. 

                                                
431 MORAES, op. cit., p.134. 
432  MELLO, Cláudio Ari. Contribuição para uma teoria hibrida dos direitos da personalidade. In: 
SARLET, Ingo Wofgang (org). O Novo Código Civil e a Constituição. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2003. p. 95. 
433 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002. p. 154. 



Conforme afirma Mello, em ambos os casos as normas do Código Civil 

deferem ao juiz um poder geral de tutela inibitória, perfeitamente adaptável às 

circunstâncias concretas do direito lesado ou ameaçado de lesão434.  

Nesse sentido foi a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, 

cuja ementa se transcreve a seguir: 

 

Mandado de segurança – Liberdade de imprensa _ limitação em face à 
ofensa à dignidade e ao respeito aos menores. 
Ação civil pública, proposta pelo MP. Determinação, à IMPTE. “ Notícias 
Populares S/A”, de comercializar seus exemplares em embalagens lacradas 
e com advertência  de serem inadequados a menores de 18 anos, sempre 
que quisesse destacar cenas de violência ou sexo, ou expressar-se por 
meios de termos obscenos ou chulos, alegada ofensa ao princípio da 
liberdade de imprensa, insculpido nos arts. 5º, IX e 220 da CR, inocorrente. 
Hipótese de direito absoluto, porém não ilimitado, eis que os arts, 227 da 
CR e 78 do ECA o limitam face à ofensa à dignidade e ao respeito aos 
menores. 
Situação, ademais, em que no conflito entre direitos, prevalecem aqueles 
da criança e do adolescente. Ordem denegada. (Mandodo de Segurança – 
Recurso MS13176 -0/SP/ CESP, Relator: Dínio Garcia/08/08/91)435 . 

 

 Como visto, na ordem jurídica brasileira já se vislumbra a aplicação direta do 

princípio da dignidade da pessoa humana como meio de conferir proteção aos 

direitos da personalidade. No ordenamento jurídico pátrio, o sistema de proteção aos 

direitos da personalidade, consubstanciado no art. 1º, III da Constituição Federal de 

1988, encontra nas cláusulas gerais trazidas pelo Código de 2002 o seu 

complemento. 
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jurisprudência. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 93. 



 

 

CONCLUSÕES 

 

 

1. A personalidade é uma noção complexa. A idéia tradicional de 

personalidade cunhada a partir de uma noção patrimonial do direito 

subjetivo, foi superada. A noção de personalidade transcende ao próprio 

homem, alcançando o patamar de um valor, o valor da dignidade da 

pessoa humana. 

2. A personalidade humana, e conseqüentemente os direitos 

concernentes à sua tutela, não se limitam aos aspectos formais de sua 

configuração. Há, com efeito, um componente axiológico importantíssimo 

a ser considerado, tal seja o valor da dignidade da pessoa humana, seu 

efetivo bem estar, a sua qualidade de vida, a realização da sua 

personalidade. 

3. A proteção aos direitos da personalidade decorreu de uma construção 

histórica que teve início na Grécia, com o veemente repúdio à injustiça e a 

vedação à prática de atos de excesso de uma pessoa contra outra. Essas 

idéias de excesso se traduziam na noção comum da Hybris. Em Roma, a 

actio iniuriarum substituiu a vingança privada, marcando a possibilidade 

de demandar do Estado a tutela aos direitos da personalidade. Por certo 

que a hybirs grega e a iniuria dos romanos representaram os primórdios 

de uma cláusula geral de tutela. 



4. Em termos de formação dos direitos da personalidade, a grande 

contribuição veio mesmo do cristianismo, com a noção de dignidade da 

pessoa humana.  

5. A positivação dos direitos da personalidade teve início no 

constitucionalismo, com a tutela dos direitos fundamentais. 

6. O direito privado típico da primeira codificação refletiu a ideologia 

vitoriosa representada pelo típico burguês, proprietário e contratante. A 

autonomia da vontade deveria ser garantida pelo princípio da igualdade 

formal. Formou-se então um sistema jurídico de direito privado blindado 

para a intervenção do Estado na vida privada. Este sistema de direito se 

valia do dogma da completude. 

7. Com o desgaste do modelo liberal primitivo ocorreu uma valorização da 

pessoa humana e de sua dignidade, que restou refletida no alargamento 

dos direitos da personalidade. O princípio da dignidade da pessoa 

humana como princípio matriz, gerador de outros direitos fundamentais, 

ao atuar possui eficácia vinculante em relação ao próprio poder público e 

seus órgãos e em relação aos particulares. 

8. Os princípios constitucionais, principalmente a partir do fenômeno da 

constitucionalização do direito privado e da superação da dicotomia do 

direito, dividindo-o em público e privado, constituem-se em legítimos 

preceitos para a realização da vida social, possuindo relevante significado 

para as relações entre particulares. O princípio da dignidade da pessoa 

humana atua como uma cláusula geral de tutela da personalidade do ser 

humano, tutelando-a em todas as suas dimensões.  



9. A partir da interpretação constitucional do direito civil, resta superado o 

sistema tradicional de proteção dos direitos da personalidade 

fundamentado estritamente em normas do direito privado, por meio do 

qual a proteção à pessoa humana seguia o mesmo modelo de proteção 

patrimônio dominical do sujeito. A tutela do “valor” personalidade, requer 

uma amplitude que envolva todo o ordenamento jurídico numa verdadeira 

rede de proteção. 

10. O Código Civil Brasileiro de 2002 trouxe relevantes inovações se 

comparado ao Código de 1916 Civil. Já não possui mais a estrutura 

geometricamente fechada tal como o modelo desenhado pelos iluministas. 

Sua inspiração vem da Constituição, rica em modelos jurídicos abertos.  

11. Com a adoção de um modelo aberto de sistema, a codificação passa à 

jurisprudência a grande responsabilidade de interpretar as normas 

expressas sob a técnica das cláusulas gerais, de modo a atender aos 

valores predominantes na sociedade. Com isso, o Direito ganha em 

mobilidade e vislumbra-se uma maior possibilidade de alcançar seu fim 

último, que é à busca da justiça.  

12. O ordenamento jurídico brasileiro, no que tange à tutela da 

personalidade humana, optou por um sistema misto de proteção. Se de 

um lado verifica-se a previsão de direitos especiais da personalidade 

previstos em leis especiais, no Código Civil de 2002 e ainda na 

Constituição Federal de 1988, por outro, existe um sistema de proteção da 

personalidade formado por cláusulas gerais previstas tanto no Código Civil 

quanto na própria Constituição. 



13. No ordenamento jurídico pátrio, o sistema de proteção aos direitos da 

personalidade, consubstanciado no art. 1º, III da Constituição Federal de 

1988, encontra nos artigos 12 e 21 do Código de 2002 as cláusulas gerais 

a serem interpretadas em consonância com a Constituição. 

14. O sistema de proteção da personalidade brasileiro está apto a produzir 

respostas em três níveis para as ofensas aos direitos da personalidade e, 

por conseguinte, à dignidade da pessoa humana. São eles: a) invalidação 

dos atos ofensivos; b) a indenização dos danos causados à dignidade da 

pessoa humana e c) a tutela inibitória aos atos lesivos.  

15. A jurisprudência pátria tem reconhecido a aplicação direta do princípio 

da dignidade da pessoa humana como forma de proteção da tutela aos 

direitos da personalidade 
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