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RESUMO 

 

O objeto central é definir o exato alcance dos direitos da personalidade tendo em vista a 

pessoa como papel central do ordenamento jurídico civil brasileiro. O segundo capítulo se 

preocupa em estabelecer um conceito de pessoa humana e os direitos da personalidade que 

dela decorrem, no panorama jurídico existente hodiernamente, notadamente os direitos da 

personalidade post-mortem. Posteriormente analisa-se o panorama jurídico do 

desenvolvimento da personalidade da pessoa, a aquisição de direitos neste período com ênfase 

no princípio da Personalidade e a importância do convívio familiar como forma de 

aprimoramento ou não de seus valores culturais, sociais e psíquicos intrínsecos, levando a 

criação de potenciais direitos da personalidade decorrentes de fundamentais supraindividuais. 

Neste contexto, desenvolve-se a ideia de Identidade da Pessoa para fins de proteção da norma. 

A identidade busca revelar se a pessoa deve se submeter aos deonticos modais para proteção 

de sua personalidade. Também destaca a importância do cenário ontológico da pessoa como 

suposto otimizador destes direitos. No terceiro capítulo, investiga-se o conceito da morte para, 

posteriormente, discorrer sobre quais seus efeitos quanto aos direitos da personalidade post-

mortem. No quarto capítulo, debruça-se sobre os reflexos da morte quanto à personalidade 

desenvolvida e a identidade humana cultiva ao longo da existência corpórea. Faz-se uma 

análise da teoria jusnaturalista e ontológica para fins de proteção dos direitos da personalidade 

post-mortem. A legitimidade para a proteção destes direitos também ganha relevância e é 

analisada sobre o prisma da intersubjetividade familiar apresentada no segundo capítulo. 

Analisa-se, na parte final do capítulo a questão das ofensas post-mortem. No quinto e 

derradeiro capítulo, o trabalho apresenta discussão concreta sobre dois direitos da 

personalidade post-mortem, mediante análise de decisões judiciais, com a finalidade de 

confirmar as premissas anteriormente fixadas nos capítulos anteriores. Analisou-se a 

possibilidade de ser sepultado em jazigo familiar como um direito especial da personalidade 

post-mortem, ou seja, um direito que surge em razão do evento morte, e a possibilidade de 

cessão do corpo post-mortem para faculdades de Medicina e se essa prática prevista em lei 

violaria ou não os direitos da personalidade adquiridos em vida pela pessoa. 

 

Palavras Chave: Pessoa. Identidade. Personalidade. Morte. Corpo. 



 

ABSTRACT 

 

The aim of this essay is to define the exact scope of personality rights in light of the Brazilian 

civil legal system, in which the person plays the central role. The second chapter intends to 

establish a concept of the human person and the rights of the personality that emerge from it, 

in the current juridical scenary, notably the rights of the postmortem personality. Later, it aims 

to analyze the juridical panorama of the personality development, the acquisition of rights in 

this period, with emphasis in the principle of the Personality and the importance of the 

familiar conviviality as a form of improvement or not of its intrinsical cultural, social and 

psychical values, leading to the creation of potential personality rights from supraindividual 

fundaments. In this context, the idea of Personal Identity is developed within the purpose of 

protection by the norm. Identity aims to reveal whether one should submit to the modal deities 

for protection of one's personality. It also highlights the importance of the person's ontological 

scenary as a supposed optimizer of these rights. In the third chapter, the concept of death is 

investigated for a later discussion its effects on the rights of the postmortem personality. In 

the fourth chapter, it focuses on the reflexes of death regarding the developed personality and 

the human identity cultivated throughout the bodilyl existence. An analysis of the naturalistic 

and ontological theory for the protection of the rights of the post-mortem personality is made. 

The legitimacy for the protection of these rights also gains relevance and is analyzed by the 

prism of the family intersubjectivity presented in the second chapter. The issue of post-

mortem offenses is discussed in the last part of the chapter. In the fifth and final chapter, the 

report presents a concrete discussion on two rights of the postmortem personality, through 

analysis of judicial decisions, in order to confirm the premises previously fixed in the 

previous chapters. The possibility of being buried in a family grave was examined as a special 

right of the post-mortem personality, that is, a right that arises due to the death event, as well 

as the possibility of transferring the postmortem body to medical schools and whether this 

practice provided by law would violate or not the rights of the personality acquired in life by 

the person. 

 

Keywords: Person. Identity. Personality. Death. Body. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde o reconhecimento e evolução do espectro de proteção dos direitos da 

personalidade, mediante a atribuição de um máximo alcance para o vocábulo, preocupação de 

igual relevância se debruçou sobre a efetiva tutela destes direitos. Neste contexto, o direito 

material da personalidade reclamou um direito processual igualmente eficaz para a sua 

concretização e efetiva proteção da pessoa. O direito processual, que tem por objeto direitos 

materiais da personalidade, por se tratar de um instrumento de efetivação daqueles, deve 

possuir institutos adequados para a proteção das peculiaridades próprias destes direitos, sob 

pena de violação. Se os direitos da personalidade reclamam essa dinâmica jurídica para sua 

proteção, pode-se afirmar que a figura da “pessoa humana” ocupa o papel central neste 

cenário, pois os direitos da personalidade são uma das gamas de direitos que dela se 

manifesta1.  

O objeto central do presente trabalho foi definir o alcance jurídico do termo pessoa 

humana para fins de proteção de seus direitos da personalidade, notadamente quando tratamos 

do indigente. O tema tem grande relevância, pois os direitos da personalidade post-mortem 

merecem atenção especial da doutrina pela falta de sistematização de uma teoria sólida. Um 

dos pilares científicos desta sustentação trata-se de definir a fundamentalidade dos direitos da 

personalidade vinculando sua força normativa aos direitos fundamentais com incurso na teoria 

de legitimação constitucional e o peso normativo de seu texto. 

O segundo capítulo, portanto, se preocupou em estabelecer um conceito de pessoa 

humana e os direitos da personalidade que dela decorrem, no panorama jurídico existente 

hodiernamente. Investigou-se a evolução do signo linguístico pessoa, para fins de que a exata 

compreensão do que venha a ser seu conteúdo jurídico, acarreta em imbricações quanto a 

efetivação e proteção dos direitos da personalidade post-mortem. Neste contexto, analisou-se 

as contribuições desde o período Medieval (ausência de autonomia), invadindo, 

posteriormente, o período Romano e Grego, bem como as consequências do Cristianismo 

neste cenário de evolução do espectro de pessoa. Trouxe uma incursão nas teorias de Santo 

Agostinho, Boécio, Bunge e Kant.  

Posteriormente analisou-se com profundidade a questão do desenvolvimento da 

personalidade da pessoa, a aquisição de direitos neste período com ênfase no princípio da 

Personalidade. Salientou a importância da identidade da pessoa como condicionante para a 

                                                           
3 A pessoa humana, enquanto detentora desta condição, tem reconhecidos pelo ordenamento jurídico, além de 

direitos da personalidade, os direitos fundamentais, direitos humanos dentre outros.  
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manifestação destes direitos e, por fim, analisou a importância do convívio familiar como 

forma de aprimoramento ou não de seus valores culturais, sociais e psíquicos intrínsecos, 

levando a criação de potenciais direitos da personalidade decorrentes de fundamentais 

supraindividuais. Como corolário de todas estas premissas de grande relevância para fins de 

proteção dos direitos da personalidade o trabalho tratou de destacar a importância do cenário 

ontológico da pessoa como suposto otimizador destes direitos.  

Investigou-se se, para fins de proteção da pessoa no ordenamento jurídico brasileiro, 

o que deve ser levado em consideração pela norma (julgador) é o que a pessoa é e não o que 

ela deve ser, isto é, a proteção deve prestigiar sua autorrealização no meio social em que está 

inserida e não o que o direito espera que ela seja. Essa distinção ganha relevância, pois o 

direito enquanto indutor de comportamentos (dever ser) perde esta característica, vez que a 

pessoa figura no papel central do ordenamento e merece ser protegida em relação ao que ela é 

enquanto detentora de direitos subjetivos sobre seus próprios atributos da personalidade. 

Após essa aproximação teórica, o trabalho buscou investigar a relação entre os 

direitos da personalidade e o instituto da morte (encerramento da vida) para fins de proteção 

da pessoa humana. Ainda neste capítulo, investigou-se uma figura peculiar do direito de 

família no que diz respeito ao intersubjetividade familiar como fundamento para o exercício 

de alguns direitos da personalidade post-mortem. 

No terceiro capítulo, investigou-se o conceito da morte para, posteriormente, 

discorrer sobre quais seus efeitos quanto aos direitos da personalidade post-mortem, 

notadamente tendo em vista a intersubjetividade familiar tratada no capítulo anterior. Na 

primeira parte, analisou-se a história do tratamento dado à morte pela sociedade, com ênfase 

nos ritos fúnebres, na medida em que estes revelam o grau de organização e complexidade de 

uma determinada sociedade, bem como a adoção ou não de determinada prática religiosa. Na 

segunda parte, analisou-se a história do tratamento dado à morte pela filosofia, com ênfase 

nos desdobramentos que ela causa aos direitos de personalidade. Com efeito, a filosofia tem 

muito a contribuir sobre a problemática da definição do evento morte e o impacto que ela gera 

sobre a pessoa, seus bens e direitos, bem como respectivos entes, familiares ou não, que 

sofrem a perda. 

No quarto capítulo, debruçou-se sobre os reflexos da morte quanto à personalidade 

desenvolvida e a identidade humana cultiva ao longo da existência corpórea. Fez-se uma 

análise da teoria jusnaturalista e ontológica para fins de proteção dos direitos da personalidade 

post-mortem. Igualmente foi analisado a questão dos direitos pessoais, patrimoniais e 

corporais no pós-vida e a legitimidade para a propositura da ação e/ou habilitação naquela já 
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existente tendo em vista o critério da intersubjetividade familiar descrita como fundamento no 

segundo capítulo. Por fim, analisou-se a questão das ofensas post-mortem.  

É justamente neste ponto que reside a problematização do trabalho, pois, nos termos 

da investigação científica exposta acima, discutiu-se, como confirmação das premissas 

anteriormente colhidas, a possibilidade de um membro da família ser sepultado em jazigo 

familiar como um autêntico direito da personalidade post-mortem da pessoa humana quando, 

originariamente, sepultado em local diverso daquele, tendo em vista o intersubjetividade 

familiar. Buscou investigar, ainda, se referido direito seria de titularidade do de cujus exercido 

por representação familiar ou da própria família como uma espécie de direito da 

personalidade familiar (supraindividual). O trabalho justificou-se pela tímida exploração dos 

direitos da personalidade post-mortem específicos recebida pela ciência pátria. 

No quinto e derradeiro capítulo, o trabalho apresentou discussão concreta sobre dois 

direitos da personalidade post-mortem, com a finalidade de confirmar as premissas 

anteriormente fixadas nos capítulos anteriores. Analisou-se a possibilidade de ser sepultado 

em jazigo familiar como um direito especial da personalidade post-mortem e a possibilidade 

de cessão do corpo post-mortem para faculdades de Medicina. Para tanto, investigou-se o 

conceito de jazigo, a legitimidade para requerer este sepultamento especial, qual a influência 

da intersubjetividade familiar neste cenário e alguns julgados para confirmar estas premissas 

obtidas. Quanto ao segundo caso, investigou-se as peculiaridades da Lei 8.501/92 quanto ao 

tratamento jurídico do corpo do indigente, os requisitos autorizadores desta cessão, o direito 

fundamental ao ensino e a violação de direitos da personalidade. Por fim, investigou a 

utilização da ponderação de valores na possível violação de direitos da personalidade do de 

cujus em confronto com o direito ao ensino adequado dos estudantes que virão a atender a 

sociedade com seus conhecimentos médicos, mediante a análise de decisões judiciais sobre o 

tema. 

Para a sistematização de desenvolvimento da teoria proposta, utilizou-se da técnica 

de pesquisa bibliográfica, mediante análise de livros dos autores mais abalizados sobre o tema 

e casos julgados pelos tribunais pátrios para a análise concreta do emprego da teoria exposta. 

Necessário salientar que as os casos consultados se referem exclusivamente à problematização 

apresentada, quanto à possibilidade de o membro da família ser sepultado em jazigo familiar 

como um autêntico direito da personalidade post-mortem da pessoa humana e a possibilidade 

de cessão do corpo post-mortem para utilização em faculdades de Medicina, para demonstrar 

como os tribunais pátrios vem se comportando sobre o tema proposto. É preciso salientar, 

ainda, que, por se tratar de um tema incomum, os casos existentes são poucos. 
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Com vistas a problematização apresentada, o referencial teórico a ser utilizado para o 

desenvolvimento do trabalho será agrupado em razão dos temas (fundamentos teóricos) a 

serem tratados, nos seguintes termos: 

Para a definição do conteúdo jurídico do signo pessoa para fins de proteção 

normativa, princípio da Personalidade, releitura dos direitos da personalidade e direitos 

especiais de personalidade, utiliza-se as contribuições de José Sebastião de Oliveira, Luis 

Roberto Barroso, Carlos Alberto Bittar, Immanuel Kant, Rosa Maria de Andrade Nery, 

Eduardo Vera Cruz, Rafael Garcia Rodrigues, Adriano de Cupis, Elimar Szaniawski, Gustavo 

Tepedino, Pedro Vasconcelos, Laura Pallazani, Ana Sabadell, Niklas Luhman, Willis Guerra 

Filho, dentre outros autores pesquisados durante o desenvolvimento do tema.  

Para a investigação da existência de direitos da personalidade decorrentes do aspecto 

físico (aparência), gênero e orientação sexual utiliza-se as contribuições de Boécio, Mário 

Bunge, Judith Butler, Maria Berenice Dias, Jeferson Dytz Marin, Valéria Galdino, Henrique 

Vaz, Carl Yung, Dennis Lacerda, dentre outros autores pesquisados durante o 

desenvolvimento do tema.  

Quanto ao papel da dinâmica relacional da pessoa para fins de proteção de direitos da 

personalidade e do intersubjetividade familiar enquanto fundamento jurídico de proteção, 

utiliza-se as contribuições de Roxana Borges, Fernanda Cantali, Diogo Gonçalves, Alfredo 

Oliveira, Daniel Sarmento, Rabindranath, Brunelo Stancioli, Maria Helena Diniz, Arnaldo 

Rizzardo, dentre outros autores pesquisados durante o desenvolvimento do tema.  

Pertinente ao fenômeno morte e seus reflexos sobre os direitos da personalidade 

utiliza-se as contribuições de Alfredo Domingues Barbosa, Patrícia Cornwell, José Renato 

Nalini, dentre outros autores pesquisados durante o desenvolvimento do tema.  

Posteriormente, a investigação sobre a sepultura como um direito especial da 

personalidade utiliza-se as contribuições de Nuno Tiago, Justino Silva, dentre outros autores 

pesquisados durante o desenvolvimento do tema.  

Por fim, quanto ao tratamento jurídico do indigente no Brasil e a possível violação de 

seu direito da personalidade em razão da cessão do corpo para as faculdades de medicina, 

utiliza-se as contribuições de Paulo Bonavides, Cleide Fermentão, Joaquim Canotilho, Ingo 

Wolfgang, José Afonso da Silva, Luíz Roberto Barroso, Eros Grau, Rafael Rodrigues, dentre 

outros autores pesquisados durante o desenvolvimento do tema.  

Quanto aos métodos de abordagem foram utilizados o dialético e o hipotético 

dedutivo. Aquele método será utilizado para investigar o conteúdo do significado do vocábulo 
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pessoa para fins de proteção normativa, com incurso na ciência jurídica como sistema 

integrativo.  

O método hipotético dedutivo foi utilizado para determinar a releitura de fenômenos 

jurídicos como a) o conceito de pessoa humana; b) o conceito de direitos da personalidade; c) 

se a pessoa falecida teria direitos da personalidade a serem protegidos; d) a definição do que é 

o intersubjetividade familiar e se pode ser apresentado como fundamento para exercício dos 

direitos da personalidade post-mortem; e) a realidade ontológica como forma de otimização 

dos direitos da personalidade; f)  quais são os requisitos para a proteção efetiva do conteúdo 

das relações da pessoa na sociedade; g) qual o papel histórico na proteção da morte da pessoa; 

h) se existem direitos da personalidade post-mortem; h) de quem é a titularidade para requerer 

a proteção de tais direitos; i) se o direito do membro da família de ser sepultado em jazigo 

familiar se trata de um direito da personalidade post-mortem; j) se a cessão do corpo do 

indigente para instituições de ensino violam direitos da personalidade. 

O método de procedimento utilizado trata-se do histórico, notadamente em relação 

aos efeitos da morte sobre o espectro de proteção jurídica da pessoa humana.  Quanto ao 

método de investigação foi utilizado o bibliográfico mediante análise de livros dos autores 

mais abalizados sobre o tema e casos julgados pelos tribunais pátrios para a análise concreta 

do emprego da teoria exposta e confirmação ou não das hipóteses apresentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

2 SOBRE A PESSOA, OS DIREITOS DA PERSONALIDADE E SEU 

DESENVOLVIMENTO 

 

O vocábulo pessoa humana passou por diversas transformações epistemológicas até 

os dias atuais. Sem a pretensão de esgotá-las, pois não é o objeto deste trabalho, apresentar-

se-á algumas das contribuições mais relevantes para a adequação metodológica e 

desenvolvimento da problematização exposta.  

No período Medieval, pessoa humana era aquela que cumpria um papel determinado 

por um ser superior (divino)2, ou seja, essa pessoa não era dotada de autonomia para se 

autodeterminar em relação aos seus atos perante o corpo social. Sua condição social era pré-

determinada, razão pela qual seus atos não incorporavam a formação do ser e, 

consequentemente não eram levados em consideração para fins de proteção. 

As primeiras manifestações quanto ao conteúdo do signo pessoa remontam da 

Grécia3 e Roma4 e estão relacionadas ao teatro grego, isto é, à máscara que utilizavam na 

tragédia antiga. A pessoa só era assim identificada em razão da máscara que usava e, 

posteriormente, passa a ter seu conteúdo definido pelo personagem que representava. Roma 

segue o mesmo caminho etimológico, ao definir a pessoa tendo em vista o papel social que 

lhe era imposto. É neste cenário que se destaca a criação do filosofo cristão grego Boécio.  

Essa concepção de pessoa prestigiava o universalismo em detrimento do 

individualismo da pessoa em relação ao mundo, razão pela qual se afirma: 

 

A pessoa é algo além de um fato de organização, mais do que o nome ou o direito 

reconhecido a uma personagem e mais do que uma máscara ritual: é um fato 

fundamental do direito. Em direito, dizem os juristas, nada há além das ‘personae’, 

das ‘res’ e das ‘actiones’: esse princípio ainda governa as divisões de nossos 

códigos. [...]. Todos os homens livres de Roma foram cidadãos romanos, todos 

tiveram a persona civil; alguns tornaramse ‘personae’ religiosas; algumas máscaras, 

nomes e rituais permaneceram ligados a algumas famílias privilegiadas dos colégios 

religiosos5 

 

A dicotomia entre o personagem e a pessoa, isto é, o “eu mascarado” e “eu 

verdadeiro”, não se pode verificar com hialina clareza nos cidadãos da época, pois a pessoa só 

                                                           
2 VAZ, Henrique C. L. Antropologia Filosófica II. São Paulo: Loyola, 1992, p. 189. 
3 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade. Fundamentação ontológica da tutela. 

Editora Almedina, Coimbra, 2008, p. 20. 
4 BELLINCIONI, M. Il termine persona da Cicerone a Seneca. In Quatro Studi Latini, Università de Parma. 

Parma, 1981, p. 39-111. 
5 ALMEIDA, Rogerio Tabet de. Evolução histórica do conceito de pessoa – enquanto categoria ontológica. 

2013, p.3. Disponível em: <http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_16.pdf>. Acesso: 25/04/2018. 
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era vista pelo papel que desempenhava na sociedade, razão pela qual lhe retiravam a condição 

de indivíduos: 

 

Na medida em que esta máscara representa a concepção que formamos de nós 

mesmos - o papel que nos esforçamos para chegar a viver - esta máscara é o nosso 

mais verdadeiro eu, aquilo que gostaríamos de ser. Ao final, a concepção que temos 

de nosso papel torna-se uma segunda natureza e parte integrante de nossa 

personalidade. Entramos no mundo como indivíduos, adquirimos um caráter e nos 

tornamos pessoas6 

 

Foi com o Cristianismo que o conceito de pessoa passou por profundas modificações 

em relação as concepções greco-romanas, notadamente seu conteúdo metafísico, ou seja, 

buscava-se conceituar a pessoa pelo que ela é, e não por questões outras além das interações 

de seu ser. Neste sentido: 

 

Foi com o Cristianismo, no seio da filosofia patrística, de evangelização e de defesa 

da religião cristã, mais tarde aprofundada pelos escolásticos, que se superou a visão 

monista da realidade e se dotou de conteúdo metafísico o conceito de pessoa, no 

sentido da singularidade substancial ou do princípio último de individualiza – a 

noção filosófica de pessoa só foi aperfeiçoada pela Escolástica,4 estimulada pela 

necessidade de enquadramento das pessoas divinas7 

 

Na teologia crista, o conteúdo do conceito de pessoa está relacionado a três aspectos: 

a) a natureza da Santíssima Trindade; b) a Encarnação do Verbo e, por fim; c) a semelhança 

ontológica entre Homem e Deus. Sendo assim, a principal crítica que se faz a esta teoria ou 

acepção do vocábulo pessoa, se trata da impossibilidade de relacionar a pessoa com o divino, 

infalível e dotado de completude existencial. 

É neste momento que a teoria cristã sofre uma guinada científica ao adicionar à 

pessoa, um significado ontológico. Neste contexto, Santo Agostinho contribuiu para a 

evolução no tratamento da pessoa humana ao vinculá-la ao critério da racionalidade, ou seja, 

pessoa seria, portanto, aquele ente dotado de personalidade que, consciente da sua própria 

condição, é capaz de se determinar em relação a si e perante os demais membros da 

sociedade. A racionalidade, portanto, é o que atribuiu ao ser a capacidade de desenvolvimento 

de sua personalidade. 

 

                                                           
6 LEITE, Gisele. Conceito de Pessoa: na trajetória filosófica e jurídica. 2016, p. 05. Disponível em: 

<https://jus.com.br/artigos/47003/conceito-de-pessoa-na-trajetoria-filosofia-e-juridica>. Acesso: 20/09/2018.  
7 ALMEIDA, Rogerio Tabet de. Evolução histórica do conceito de pessoa – enquanto categoria ontológica. 

2013, p.5. Disponível em: <http://faa.edu.br/revistas/docs/RID/2013/RID_2013_16.pdf>. Acesso: 14/09/2018. 
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As contribuições de Boécio também foram determinantes para o aprimoramento do 

conteúdo do conceito de pessoa, para quem a pessoa seria: 

 

a) O que pode ser apreendido pelo intelecto; 

b) O que pode fazer ou sofrer; 

c) O princípio do movimento por si; 

d) Diferença específica que informa cada coisa:8 

 

Nota-se, portanto, nesta primeira aproximação, que o critério da 

racionalidade/individualidade se trata do principal aspecto do conteúdo do significado de 

pessoa, notadamente quando se analisa o conjunto de interações oriundas desta 

individualidade que serão aprofundados doravante. 

 

2.1 As Contribuições de Kant 

 

A primeira obra de Kant, denominada “crítica da razão pura”, escrita em 1781, traz o 

início de sua percepção sobre uma teoria do conhecimento para, posteriormente, avançar à 

obra sobre a fundamentação da metafísica dos costumes, escrita em 1785. Na primeira obra, 

Kant busca estabelecer uma teoria do conhecimento, isto é, uma teoria que pudesse servir de 

apoio ao conhecimento de qualquer ser racional. Neste contexto, menciona a existência de 

duas modalidades de juízos sintéticos (juízos de atuação), um a priori e outro a posteriori. O 

primeiro relacionado às categorias da razão que permitem aos seres organizarem as 

informações captadas pela experiência, que gera juízo sintético a posteriori. Por exemplo: Se 

alguém entra nessa sala, consegue perceber que foi pintada recentemente, porque a tinta está 

fresca. A experiência fornece a informação de que a tinta está fresca, e nossa razão nos indica 

que alguém pintou a parede. Há um nexo de causalidade entre o que se vê e o que se pode 

concluir a partir da experiência. O conhecimento, segundo Kant, segue esse fluxo9. 

Quanto a moral Kantiana, representada pelos fundamentos da metafísica dos 

costumes, é necessário partir desse viés de formalidade que o autor estampa em seus escritos. 

A moral, para Kant, representa um dever de agir conforme uma boa vontade, de tal modo que 

esta possa ser conduzida como preceito de uma conduta universal. Kant estrutura sua teoria no 

que denomina de moral formal, isto é, todo ser humano que atue conforme os princípios dessa 

moralidade, age moralmente, independentemente da experiência subjetiva de cada um. 

                                                           
8 BOÉCIO, Opuscula Sacra. Tradução e notas de Juvenal Savian Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 

161-163. 
9 MASCARO, Alysson. Filosofia do Direito. São Paulo: Atlas, 2018, p. 213-214. 
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A moralidade para Kant está intimamente relacionada ao conceito de dever, que não 

pode ser formulado a partir do uso vulgar da razão prática (costumes, hábitos, práticas 

cotidianas). Nas interações humanas, não se pode identificar com clareza, ações advindas da 

intenção de agir por puro dever, ou seja, mesmo o ato sendo praticado em conformidade com 

o dever, não se pode afirmar que foi praticado puramente pelo dever de fazê-lo, momento em 

que teriam valor moral10. Por essa razão afirma ser “absolutamente impossível encontrar na 

experiência com perfeita certeza um único caso em que a máxima de uma acção (...) se tenha 

baseado puramente em motivos morais e na representação do dever”11, pois a moral está no 

íntimo e não nas ações. 

Fato é, que a razão por si mesma, independentemente de todos os fenômenos, ordena 

o que deve acontecer, mesmo que o mundo todo ainda não tenha dado nenhum exemplo. Por 

exemplo, a amizade verdadeira não pode exigir menos do que lealdade, mesmo que ainda não 

tenha existido um amigo leal sequer, porque este dever, como dever, reside anteriormente a 

toda experiência, na ideia de uma razão que determina à vontade aprioristicamente, que é 

universal, absoluta e necessária.12Diferentemente das ações praticadas com inclinações, que 

afastariam o ser da moral universal. 

Somente aquela pessoa dotada de racionalidade é capaz de agir segundo a 

representação das leis por vontade. A vontade, por si, é a razão prática, contudo, se a razão 

pura determina a vontade, há a possibilidade de escolha apenas daquilo que a razão, 

independentemente de inclinações e influências, define como bom. A atuação da vontade 

conforme a lei universal é denominada por Kant como imperativos13, ou seja, uma vontade só 

será considerada perfeitamente boa, se estiver submetida a essas leis objetivas do bem.  

Ambos têm relação com ações segundo a boa vontade, contudo, se há boa vontade 

para atingir um objetivo específico, é hipotético. Se a ação é boa em si, ou seja, desvinculada 

de qualquer outro propósito que não a boa vontade, o imperativo é categórico. O imperativo 

categórico, portanto, se preocupa com a ação em si, e não seu resultado ou intenção para a 

prática do ato. Eis o imperativo da moralidade, desprovido do resultado prático da ação14. 

Note as palavras do autor sobre o imperativo categórico: 

 

Quando penso um imperativo hipotético em geral, não sei de antemão o que ele 

poderá conter. Só o saberei quando a condição me seja dada. Mas se pensar um 

                                                           
10 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 

2007, p. 39. 
11 KANT, op. cit., p. 40. 
12 KANT, op. cit., p. 41. 
13 KANT, op. cit., p. 48. 
14 KANT, op. cit., p. 52-53. 
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imperativo categórico, então sei imediatamente o que é que ele contém. Porque, não 

contendo o imperativo, além da lei, senão a necessidade da máxima que manda 

conformar-se com esta lei, e não contendo a lei nenhuma condição que a limite, nada 

mais resta senão a universalidade de uma lei em geral à qual a máxima da acção 

deve ser conforme, conformidade essa que só o imperativo nos representa 

propriamente como necessária. 

O imperativo categórico é, portanto, só um único, que é este: age apenas segundo 

uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal15 

 

A moralidade, então, deve ser uma lei pura, como ensina Kant:  

 

Aqui deve ela provar a sua pureza como mantenedora das suas próprias leis e 

não como arauto daquelas que lhe segrede um sentido inato ou não sei que 

natureza tutelar, as quais no seu conjunto, sendo melhores que coisa 

nenhuma, nunca poderão aliás fornecer princípios que a razão dite e que 

tenham de ser a sua origem totalmente a priori e com ela simultaneamente a 

sua autoridade imperativa: nada esperar da inclinação dos homens, e tudo do 

poder supremo da lei e do respeito que lhe é devido, ou então, em caso 

contrário, condenar o homem ao desprezo de si mesmo e à execração 

íntima16 

 

Segue o autor: 

 

Tudo, portanto, o que é empírico é, como acrescento ao princípio da 

moralidade, não só inútil mas também altamente prejudicial à própria pureza 

dos costumes; pois o que constitui o valor particular de uma vontade 

absolutamente boa, valor superior a todo o preço, é que o princípio da acção 

seja livre de todas as influências de motivos contingentes que só a 

experiência pode fornecer todas as prevenções serão poucas contra este 

desleixo ou mesmo esta vil maneira de pensar, que leva a buscar o princípio 

da conduta em motivos e leis empíricas; pois a razão humana é propensa a 

descansar das suas fadigas neste travesseiro e, no sonho de doces ilusões, a 

pôr em lugar do filho legítimo da moralidade um bastardo composto de 

membros da mais variada proveniência que se parece com tudo o que nele se 

queira ver, só não se parece com a virtude aos olhos de quem um dia a tenha 

visto na sua verdadeira figura17 

 

Há, portanto a necessidade de se estabelecer estas noções como Metafísica dos 

Costumes, que dirá o que deve acontecer, como lei objetiva prática, de uma vontade que se 

determina apenas pela razão. “A vontade concebida como a faculdade de se determinar a si 

mesmo a agir em conformidade com a representação de certas leis”. Faculdade tal apenas 

encontrada em seres racionais18. 

                                                           
15 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 

2007, p. 59. 
16 KANT, op. cit., p. 65. 
17 KANT, 2007, loc. cit. 
18 KANT, op. cit., p. 67. 
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Há que se considerar que a lei da razão vale não só aos homens, mas a todos os seres 

racionais em geral de forma absoluta e necessária. Nenhuma experiência poderia conduzir a 

tais reflexões dado o a priori da razão. Nem mesmo os exemplos poderiam servir como norte 

para alcançar um supremo conceito da moralidade, até porque, antes, deveriam ser primeiro 

julgados conforme os preceitos desta, para servir como substrato de análise1920. 

Nesta proposta Kantiana, a razão pura, estruturada como metafísica dos costumes, 

será isolada. Como menciona o autor: 

 

Não anda misturada nem com a Antropologia nem com a Teologia, nem com a 

Física ou a Hiperfísica, e ainda menos com as qualidades ocultas, não é somente um 

substrato indispensável de todo o conhecimento teórico dos deveres seguramente 

determinado, mas também um desiderato da mais alta importância para a verdadeira 

prática das suas prescrições. Pois a pura representação do dever e em geral da lei 

moral, que não anda misturada com nenhum acrescento de estímulos empíricos, tem 

sobre o coração humano, por intermédio exclusivo da razão, uma influência muito 

mais poderosa do que todos os outros móbiles que se possam ir buscar ao campo 

empírico, em tal grau que, na consciência da sua dignidade, pode desprezar estes 

últimos e dominá-los pouco a pouco21 

 

De onde brota o conceito de dever que é inserido na razão? Tudo na natureza age 

segundo leis. Só um ser racional é capaz de agir segundo a representação das leis por vontade. 

Para que as ações derivem dessas leis, é necessária a razão. A vontade, por si, é a razão 

pratica. Se a razão determina a vontade, essas ações são objetivamente necessárias, mas 

também subjetivamente necessárias. Explica-se. “A vontade é a faculdade de escolher só 

aquilo que a razão, independentemente da inclinação, reconhece como praticamente 

necessário, quer dizer como bom”22. Contudo, se a razão não determina por si só de forma 

suficiente a vontade, se esta é condicionada a condições subjetivas, se a vontade não é “em si” 

plenamente conforme a razão, então, as ações necessárias são apenas contingentes e não são 

absolutamente boas. É obrigação, portanto, dever, determinar a vontade conforme leis 

objetivas, contudo, por sua natureza, o ser racional não obedece naturalmente.  

 

                                                           
19 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 

2007, p. 42. 
20 A razão prática é vinculada aos elementos empíricos e aos costumes, que age, via de regra, por inclinações que 

conduziriam à percepção prática da felicidade. A razão pura é desprovida da física, ou seja, é metafísica. A razão 

pura, apriorística, livre dos elementos empíricos como coração da autodeterminação, representa a metafísica dos 

costumes. 
21 KANT, op. cit., p. 45-46. 
22 KANT, op. cit., p. 47. 



21 

 

Esse princípio objetivo é um mandamento da razão, concebido por Kant como 

imperativo23: 

 

Todos os imperativos se exprimem pelo verbo dever (sollen), e mostram assim a 

relação de uma lei objectiva da razão para uma vontade que segundo a sua 

constituição subjetiva não é por ela necessariamente determinada. Eles dizem que 

seria bom praticar ou deixar de praticar qualquer coisa, mas dizem-no a uma vontade 

que nem sempre faz qualquer coisa só porque lhe é representado que seria bom fazê-

la. Praticamente bom é, porém, aquilo que determina a vontade por meio de 

representações da razão, por conseguinte não por causas subjectivas, mas 

objectivamente, quer dizer, por princípios que são válidos para todo o ser racional 

como tal. Distingue-se do agradável, pois que este só influi na vontade por meio da 

sensação em virtude de causas puramente subjectivas que valem apenas para a 

sensibilidade deste ou daquele, e não como princípio da razão que é valido para 

todos24 

 

Mais uma vez, como ensina Kant: 

 

O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, existe como fim em si mesmo, 

não só como meio para o uso arbitrário desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em 

todas a suas acções, tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem 

a outros seres racionais, ele etem sempre de ser considerado simultaneamente como 

fim. Todos os objetos das inclinações têm somente um valor condicional, pois se 

não existissem as inclinações e as necessidades que nelas se baseiam, o seu objeto 

seria sem valor. (...) 

Os seres cuja existência depende, não em verdade da nossa vontade, mas da 

natureza, têm contudo, se são seres irracionais, apenas um valor relativo como meios 

e por isso se chamam coisas, ao passo que os seres racionais se chamam pessoas, 

porque a sua natureza os distingue já como fins em si mesmos, quer dizer, como 

algo que não pode ser empregado como simples meio e que, por conseguinte, limita 

nessa medida todo o arbítrio. Estes não são, portanto, meros fins subjectivos cuja 

existência tenha para nós um valor como efeito da nossa ação, mas sim fins 

objetivos, quer dizer coisas cuja existência é em si mesma um fim, e um fim tal que 

não pode pôr nenhum outro no seu lugar (...) 

 

Não se encontraria nada em parte alguma com esse valor absoluto. A natureza 

racional existe como fim em si, e esse deve ser o princípio objetivo da vontade a fundamentar 

uma lei prática universal. Assim, o imperativo prático deve ser o seguinte: “age de tal maneira 

que uses a humanidade, tanto na tua pessoa como na pessoa de qualquer outro, sempre e 

simultaneamente como fim e nunca simplesmente como meio”. 

Como exemplo, considera a situação em que uma pessoa, para escapar de uma 

situação penosa, se destrói, serve-se de si mesmo como simples meio para conservar até o fim 

da vida uma situação suportável. Tal ação atenta contra a humanidade, porque não posso eu 

dispor da minha pessoa para mutilar-me, degradar ou matar, pois sou fim em mim mesmo.  

                                                           
23 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 

2007, p. 48. 
24 KANT, op. cit., p. 49-50. 
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Assim, há que se verificar que esse princípio de humanidade não é extraído da 

experiência primeiro por sua universalidade, afinal se aplica a todos os seres racionais. E 

segundo porque diante desse princípio a humanidade se representa não como fim subjetivo, 

mas objetivo, ou seja, independentemente dos fins em vista, deve ser constituída como 

condição suprema que limita todos os fins subjetivos, e isso advém da razão pura. Há ainda, 

um terceiro princípio, que indica a necessidade de concordância da vontade com a razão 

pratica universal, que é a ideia da vontade de todo o ser racional como vontade legisladora 

universal25. 

A autonomia da vontade, portanto, é princípio supremo da moralidade. Essa 

autonomia é aquela que conduz a não escolher senão de modo a que as máximas da escolha 

estejam incluídas no querer como lei universal. Esta regra prática é imperativo categórico26. 

Há que se destacar ainda, as considerações de Kant sobre a heteronomia da vontade, 

que se dá quando a vontade se determina conforme leis que não são aquelas relacionadas à 

aptidão para legislação universal. Neste caso, só pode produzir imperativos hipotéticos. O 

imperativo moral e categórico indica que não há qualquer influência sobre a vontade. A razão 

prática, portanto, demonstra a ausência de interesse alheio e a sua própria autoridade 

imperativa como legislação suprema27. 

Vejamos o seguinte trecho: 

 

Onde quer que um objeto da vontade tem de ser posto como fundamento para 

prescrever a essa vontade a regra que a determina, esta regra não é senão 

heteronomia; o imperativo é condicionado, a saber: se ou porque se quer este objeto, 

tem-se que proceder deste ou daquele modo; não pode, portanto, mandar nunca 

moralmente, quer dizer, categoricamente. Quer o objeto determine a vontade por 

meio da inclinação, como no caso do princípio da felicidade própria, quer a 

determine por meio da razão dirigida a objetos do nosso querer possível em geral, 

como no princípio da perfeição, a vontade nunca se determina imediatamente a si 

mesma pela representação da acção, mas somente pelo móbil resultante da 

influencia que o efeito previsto da acção exerce sobre ela: devo fazer tal coisa, 

porque quero uma tal outra; e aqui tem de ser posta no meu sujeito uma outra lei 

como fundamento, segundo a qual eu quero necessariamente essa outra coisa, e essa 

lei, por sua vez, precisa de um imperativo que limite essa máxima28 

 

E mais: 

 

A vontade absolutamente boa, cujo princípio tem que ser um imperativo categórico, 

indeterminada a respeito de todos os objetos, conterá, pois, somente a forma do 

                                                           
25 KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 

2007, p. 72. 
26 KANT, op. cit., p. 85-86. 
27 KANT, op. cit., p. 86. 
28 KANT, op. cit., p. 90. 
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querer em geral, e isto como autonomia; quer dizer: a aptidão da máxima de toda a 

boa vontade de se transformar a si mesma em lei universal é a única lei que a si 

mesma se impõe a vontade de todo o ser racional, sem subpor qualquer impulso ou 

interesse como fundamento29 

 

O autor, portanto, traz considerações quanto a uma mudança de paradigma quanto a 

análise da moral enquanto norteadora das decisões humanas como fonte de sua auto-

legitimação. Sendo assim, o homem deve cumprir ou praticar seus atos não conforme a lei 

determina (lei em sentido jurídico), mas conforme a lei natural, ou seja, um senso pré-

estabelecido de bondade em certas ações, diretamente relacionadas com a moralidade que a 

legitima. 

O autor continua pregando a importância da racionalidade no processo de moralidade 

dos seres que possuem autonomia para a práticas de atos. Note as palavras:  

 

A vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto racionais, e 

liberdade seria a propriedade desta causalidade, pela qual ela pode ser eficiente, 

independentemente de causas estranhas que a determinem; assim como necessidade 

natural é a propriedade da causalidade de todos os seres irracionais de serem 

determinados à atividade pela influência de causas estranhas  

A necessidade natural era uma heteronomia das causas eficientes; pois todo o efeito 

era só possível segundo a lei de que alguma outra coisa determinasse à causalidade a 

causa eficiente; que outra coisa pode ser, pois a liberdade da vontade senão 

autonomia, i. é a propriedade da vontade de ser lei para si30 

 

É neste momento que o autor passa a estabelecer de forma mais aguda a diferença 

sobre a autonomia da vontade e a heteronomia da vontade como forma de legitimação moral 

dos atos dos seres racionais. 

 

A vontade é, em todas as acções, uma lei para si mesma, caracteriza apenas o 

princípio de não agir segundo nenhuma outra máxima que não seja aquela que possa 

ter-se a si mesma por objeto como lei universal. Isto, porém, é precisamente a 

fórmula do imperativo categórico e o princípio da moralidade; assim, pois, vontade 

livre e vontade submetida a leis morais são uma e a mesma coisa (p. 94). 

Temos que atribuir a todo o ser dotado de razão e vontade esta propriedade de se 

determinar a agir sob a ideia da sua liberdade. Da pressuposição desta ideia 

decorreu, porém também a consciência de uma lei de acção que diz que os princípios 

subjectivos das acções, isto é, as máximas, têm que ser sempre tomados de modo a 

valerem também objectivamente, quer dizer a valerem universalmente como 

princípios e, portanto, a poderem servir para a nossa própria legislação universal 

Ora o homem encontra realmente em si mesmo uma faculdade pela qual se distingue 

de todas as outras coisas, e até de si // mesmo, na medida em que ele é afectado por 

objetos; essa faculdade é a razão. Esta, como pura atividade própria está ainda acima 

do entendimento no sentido de que, embora este seja também atividade própria e não 

contenha somente, como o sentido, representações que só se originam quando somos 

afectados por coisas (passivos portanto), cie não pode contudo tirar da sua atividade 
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outros conceitos senão aqueles que servem apenas para submeter as regras as 

representações sensíveis e reuni-las por este meio numa consciência, sem o qual o 

uso da sensibilidade ele não pensaria absolutamente nada. A razão, pelo contrário, 

mostra sob o nome das ideias uma espontaneidade tão pura que por ela ultrapassa de 

longe tudo o que a sensibilidade pode fornecer ao entendimento; e mostra a sua mais 

elevada função na distinção que estabelece estre mundo sensível e mundo 

inteligível, marcando também assim os limites ao próprio entendimento 

 

Finaliza sua fundamentação aduzindo sobre o papel da racionalidade na autonomia 

das decisões: 

 

Como ser racional e, portanto, pertencente ao mundo inteligível, o homem não pode 

pensar nunca a causalidade da sua própria vontade senão sob a ideia da liberdade, 

por que independência das causas determinantes do mundo sensível é liberdade. Ora 

à ideia da liberdade está inseparavelmente ligado o conceito de autonomia, e a este o 

princípio universal da moralidade, o qual na ideia está na base de todas as acções de 

seres racionais como a lei natural esta na base de todos os fenómenos 

Para que um ser, ao mesmo tempo racional e afectado pelos sentidos, queira aquilo 

que só a razão lhe prescreve como dever, é preciso sem dúvida uma faculdade da 

razão que inspire um sentimento de prazer ou de satisfação no cumprimento do 

dever, e, por conseguinte, que haja uma causalidade // da razão que determine a 

sensibilidade conforme aos seus princípios 

Como é possível um imperativo categórico/ - pode, sem dúvida, responder-se na 

medida em que se pode indicar o único pressuposto de que depende a sua 

possibilidade, quer dizer a ideia de liberdade, e igualmente a medida em  que se 

pode aperceber a necessidade deste pressuposto, o que para o uso prático da razão, 

isto é para a convicção da validade deste imperativo, e portanto também da lei 

moral, é suficiente; mas como seja possível esse pressuposto mesmo, isto é o que 

nunca se deixará jamais aperceber por nenhuma razão humana31 

 

Para o autor, portanto, o homem não precisa de uma lei em sentido jurídico, dotada 

de coercitividade, para a prática de atos de bondade fundado na autonomia de suas escolhas e 

atos, pois todo homem, sendo racional, tem um fundamento prévio que o obriga para tanto, 

que se trata do imperativo categórico moral, ou seja, uma lei moral universal aplicável a todos 

os seres, desde que legitimados pela razão. 

De todo o exposto, o que se pode extrair com hialina clareza de seus escritos é que 

todo homem tem dignidade pelo fato de ser homem, isto é, um ser racional que tem 

autonomia para a prática de atos de bondade (ou não). Mesmo aqueles que praticam atos que 

não podem ser erigidos como pertencente ao imperativo categórico moral, ainda sim teriam 

dignidade pela única razão de ser uma pessoa humana. 
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2.2 A Pessoa, o Jurídico e o Critério Ontológico 

 

É cediço que uma pessoa somente adquire personalidade jurídica com o nascimento 

com vida, não obstante a lei salvaguardar os direitos do nascituro desde a concepção.  

Personalidade jurídica, neste cenário, indica o fenômeno jurídico que atribui a qualidade de 

sujeito de direito para uma determinada pessoa3233. “A identidade pessoal de cada ser humano, 

expressão da individualidade da sua própria e exclusiva personalidade física e psíquica, 

assenta na inexistência presente ou futura de dois seres humanos iguais”34. No entanto, 

mesmo considerado um sujeito de direito perante o ordenamento jurídico, nem toda pessoa 

tem capacidade para praticar atos da vida civil. A capacidade de exercício pleno e por atos 

próprios de um direito somente ocorrerá com a maioridade civil35. Neste contexto, a 

personalidade jurídica de uma pessoa surge com o nascimento com vida36, conquanto a 

capacidade de exercício para a prática de atos da lei civil surge com a maioridade. 

Em que pese a pessoa, enquanto sujeito de direitos, somente ser considerada desta 

forma pelo direito após o nascimento com vida, tem-se uma figura juridicamente protegida 

que desafia essa sistemática. É o caso do nascituro. Trata-se de uma figura jurídica que ainda 

não possui personalidade jurídica, mas é protegido pelo ordenamento desde a concepção, 

momento em que potencialmente pode vir a ser uma pessoa e, desde este momento, adquire a 

dignidade lato sensu, de modo a salvaguardar seu direito fundamental à vida. 

Atualmente, o conceito de pessoa humana tem sido constantemente vinculado a três 

critérios principais para fins de proteção do ordenamento jurídico: a) autonomia; b) alteridade 

e; c) dignidade. 

A autonomia37 está intimamente relacionada com a capacidade que a pessoa tem de 

se autodeterminar em relação às suas ações perante o corpo social38, mediante sua 

racionalidade39. Essas ações são norteadas pela sua ideia de justo e do bem formada pelos 
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35 NERY; NERY JUNIOR, op. cit., p. 08. 
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influxos do meio40 que está inserida. Sendo assim, “é a qualidade de uma vontade que é livre. 

A ideia central é que os indivíduos estão sujeitos apenas às leis que dão a si mesmos. Um 

indivíduo autônomo é alguém vinculado apenas à sua própria vontade e não àquela de alguma 

outra pessoa”41. 

O signo linguístico da alteridade é representado pela intersubjetividade da pessoa 

com os demais membros da sociedade42, ou seja, trata-se do direito de se auto reconhecer nas 

relações sociais e ser reconhecido pelos demais membros.  “A prioridade da pessoa implica 

constantemente a conjugação – a dialética – da autonomia pessoal e da integração social. A 

sociedade é instrumental, mas é nela e por ela que o homem se realiza”43. 

Já a dignidade da pessoa é obtida mediante a conjugação dos demais elementos, pois 

uma pessoa só terá dignidade, concretamente considerada, se os demais membros da 

sociedade o reconhecerem como possuidor de atitudes justas e boas e respeitarem sua 

autonomia em praticar tais atos44. Este último atributo da pessoa pode ser definido como 

autorrealização.   

Não se pode confundir a dignidade ora em análise, chamada de dignidade stricto 

sensu, daquela dignidade apresentada em Kant, chamada de dignidade lato sensu. Para Kant45, 

toda pessoa possui dignidade pelo fato de ser homem. Sendo assim, agindo ou não de acordo 

com o imperativo categórico46 moral, a dignidade deveria ser respeitada pelos demais 

membros da sociedade. Essa dignidade reconhecida tem como principal finalidade a proteção 

da vida e da autonomia da pessoa humana. A dignidade em Kant, portanto, está vinculada à 

condição de pessoa. 

A dignidade stricto sensu, como elemento formador dos direitos da personalidade, 

consiste em se reconhecer e ser reconhecido pelo corpo social em relação as suas ações, que 

devem ser boas e justas. Aqui, portanto, a vinculação não é com a condição de pessoa para 

fins de reconhecimento da dignidade, mas sim com as ações da pessoa47, concretamente 
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considerada, no seio social a que está inserida e seu consequente reconhecimento. Afirma-se, 

por fim, que a dignidade lato sensu legitima os direitos fundamentais, conquanto a dignidade 

stricto sensu legitima os direitos da personalidade. 

Não obstante a apresentação dos requisitos para a configuração do conceito de 

pessoa humana, algumas observações nos parecem pertinentes a serem realizadas para o 

aprimoramento da teoria apresentada até o presente momento. A primeira delas concerne ao 

alcance do vocábulo pessoa. Pode-se afirmar, hodiernamente, principalmente após as 

contribuições de Kant, Boécio48 e Bunge49, que a pessoa é formada, para fins de completude 

da proteção da norma jurídica, de corpo e mente. Essa noção quanto ao alcance do vocábulo 

pessoa é confirmada pelo próprio ordenamento jurídico quando tutela a incolumidade física e 

psíquica seja da pessoa natural ou jurídica. Outro aspecto que merece destaque trata-se de 

analisar o conceito de pessoa, para fins de proteção da norma jurídica, pelo seu viés 

ontológico, ou seja, por aquilo que a pessoa realmente é no trato da sua intersubjetividade50. 

A realidade ontológica, portanto, nos fornece a exata dimensão substancial51 da 

pessoa em relação aos seus atributos52 da personalidade. A real definição da pessoa é 

demonstrada pelo ser e não pelo dever ser, ou seja, a proteção mais adequada não é aquela que 

o direito entende mais efetiva para a pessoa, mas aquela em que o direito se adapta à realidade 

substancial da pessoa para fins de proteção53. “Enfim, o vocábulo latino persona, de uma 

representação teatral, passou a ser a palavra identificadora do indivíduo, do ser humano, no 

contexto do corpo social onde convivia com outras pessoas”54. 

A apropriada tutela dos direitos da personalidade passa diretamente pela delimitação 

ontológica do conceito de pessoa. Se o direito visa regular as relações interpessoais e garantir 
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vida digna a pessoas, a delineação de um conceito adequado de pessoa é indispensável para se 

definir o norte da agenda jurídica e suas programações55.  

O conceito de pessoa deve ser concebido com forma capaz de abarcá-lo em todos os 

aspectos do que representa o “ser-pessoa”. As heranças dos períodos antigo e medieval 

trouxeram consigo a ideia de que pessoa seria (apenas) ente individual de natureza racional, e 

por muito tempo tais concepções foram aceitas como unívocas. Um conceito deveras amplo 

como este permite a assunção de qualquer conteúdo normativo. Conceber o homem como ser 

individual de natureza racional não aponta para todas as suas necessidades enquanto pessoa 

que é.  

Logo, a completa compreensão do ser-pessoa conflita com o direito imposto de cima 

para baixo com recurso à autoridade apenas funcional ou pelo uso de força física. A 

moralidade, a tradição e as abstrações vazias da pacificação social e da segurança jurídica não 

convencem o cidadão que sabe ser produtor e usuário de crenças, motivações e justificações 

racionais para a condução de sua vida em comunidade56.  

Deve o direito interagir com os subsistemas da sociedade contemporânea e assumir-

se como construção discursiva e intersubjetivamente compartilhada57. Assim, em que pese 

racionalidade e individualidade representarem grande parte do conteúdo ontológico do 

conceito de pessoa, não exaurem a sua definição e, portanto, existem severas lacunas em tal 

concepção.  

Pessoa, no sentido mais completo que pode e deve receber, indica, sim, ser individual 

de natureza racional, mas que tem, também, como traço fundamental, a dimensão relacional. 

Esta característica denota o ser-pessoal enquanto indivíduo auto possuidor de sua própria 

existência, capaz de compreender a si mesmo e ao mundo à sua volta e, a partir disso, criar 

valores e meios para definir os rumos da própria vida.  

Por este desenvolvimento, decorrente das interações com o meio em que vive, pode 

marcar posição no espaço social e, consequentemente, estampar a sua individualidade na 

história. Antônio Cota Marçal resume bem tal característica, apontando que ser pessoa é:  

 

Saber ser conhecedor de si mesmo e do próprio papel em determinada situação, das 

responsabilidades e consequências dos posicionamentos adotados e das bases e 

fundamentos sobre os quais as ações assumidas se apoiam. É saber ser parte de uma 
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rede de pessoas, instituições, comprometimentos, implicações, consequências, 

exigências, coerências e incongruências com que as escolhas e ações intervirão58 

 

Deste modo, o ser-pessoa só é capaz de conhecer a si mesmo por meio do conjunto 

de relações que o definem. Todas as suas realizações, além de sua concepção como “ser em 

si”, se dão nas inter-relações. Mais uma vez enumera Diogo Costa Gonçalves: “o 

desenvolvimento da personalidade, o alcance dos fins da pessoa, a realização de si mesmo, só 

se verifica com os outros e em função dos outros”59. Isto é verificado na medida em que 

própria identificação da estrutura de sua consciência individual depende de um outro alguém 

que a pronuncie. 

Por isso, pessoa é ser individual, de natureza racional, que tem consciência de si e 

consciência do outro e que, por assim ser, se relaciona, cria, produz e marca os seus valores 

no contexto em que está inserido. Toda definição calcada na condição de pessoa projeta o 

homem enquanto ser único, individual, dotado de liberdade e autonomia de vontade, e capaz 

de trilhar o seu próprio destino enquanto legislador de si mesmo.  

É o que ensina Ingo Sarlet: 

 

(...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venha lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 

vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos60 

 

Logo, verifica-se que toda pessoa é ontológica e intrinsecamente dotada nuances e 

características que lhe conferem valor que está acima de todo e qualquer preço61, e que por 

isso, se estabelece (ou deveria ser estabelecida) como o próprio objeto, fim e destinatário do 

direito e suas regulações. 

Assim, vê-se que há certa insuficiência da regulação jurídica dos direitos de 

personalidade se verificada à luz da realidade ôntica da pessoa. Não há como conceber que os 
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direitos expressos nas normas esgotam a realidade da pessoa, dada a vastidão de concepções e 

nuances que cercam o ente Homem. Em função desta insuficiência abre-se espaço para novas 

considerações dogmáticas no sentido de inovações sobre a ideia substantiva de pessoa. Neste 

sentido note as palavras: “que ética exigiríamos para definir el Derecho y para reconocerlo 

como Derecho válido? La legitimidade que há logrado legitimación para que los poderes 

sociales y políticos, mangengan com eficácia el aparato judicial-administrativo de la coacción 

(legalidade)62”. 

Num ambiente democrático de diferenças culturais, ideológicas e raciais, permite que 

este pluralismo, “institui a possibilidade do convívio com a diferença, o que significa a 

inclusão do outro”63. Se os direitos da personalidade reforçam a singularidade da 

personalidade humana, a construção de um conceito com fulcro na realidade ontológica da 

pessoa é fundamental para a efetividade da tutela de seus direitos já que as múltiplas 

expressões e conceitos utilizados nas normas, tais como pessoa, direitos do homem e até (por 

vezes) a dignidade da pessoa, não revelam muita coisa se interpretados sem a devida 

conceituação do que é efetivamente o ser-pessoa. 

A adequada conceituação teria efeito adesivo a todas as outras conceituações 

incompletas e estanques. Este conceito, (obviamente) ainda não acabado - já que o ser pessoa 

se constrói a todo instante - serviria para auxiliar o jurista na realização da disciplina jurídica 

e, por assim ser, melhor tutelar a pessoa, sua adequada roupagem e consequentemente, 

amplificar a efetividade da tutela conferida aos direitos da personalidade, que dialogam 

constantemente com o acima exposto. 

Se o conceito de pessoa está relacionado ao plano ontológico, então tem-se que a 

dignidade da pessoa humana está ligada as características peculiares de cada ser, enquanto 

autopossuidor de sua própria existência, adquiridos mediante a racionalidade, razão pela qual 

pode-se associá-la com o pleno desenvolvimento dos direitos da personalidade. A regulação 

das relações sociais se dá, neste contexto, através do Direito, como importante instrumento de 

controle dos comportamentos sociais desejados para a manutenção da paz social. 

Sabe-se que a indução de comportamentos na sociedade é veiculada pela norma 

jurídica existente no dispositivo normativo que se entende aplicável ao seio social para a 

manutenção da convivência harmônica.  Referida indução de comportamento, portanto, pode 

se dar de três formas, isto é, através de três deônticos modais situados no plano do dever-ser, a 

saber: a) modal obrigatório; b) modal facultativo ou permissivo e c) modal proibitivo. Cada 

                                                           
62 DIAZ, Elias. Curso de Filosofía del Derecho. Barcelona: Marcial Pons, 1998, p. 46. 
63 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Democracia, Justiça e Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

144. 
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um destes deônticos modais representa as formas com que o Direito deseja que a sociedade se 

comporte visando a manutenção do equilíbrio e convivência harmônica. 

A extração da norma jurídica aplicável ao comportamento social que se deseja, ou se 

aceita como correta, dá-se através da interpretação jurídica do dispositivo normativo vigente e 

eficaz no sistema. É através da cognição do intérprete debruçado sobre o texto normativo que 

se desvendará o real significado daquelas palavras fornecendo ao meio social o 

comportamento pretendido pela Lei e que será imposto pelo Direito. 

Quando se investiga a proteção dos direitos da personalidade deve-se ter em mente 

que o judiciário deve proteger a pessoa humana ainda que o texto da lei diga o contrário.  Isso 

porque, tendo em vista as lições de Kant64, toda pessoa possui dignidade pelo fato de ser 

homem. Sendo assim, agindo ou não de acordo com o imperativo categórico65 moral, a 

dignidade deveria ser respeitada pelos demais membros da sociedade, inclusive pelo Poder 

Judiciário. Essa dignidade reconhecida tem como principal finalidade a proteção da vida e da 

autonomia da pessoa humana. A dignidade em Kant, portanto, está vinculada à condição de 

pessoa. A dignidade stricto sensu, como elemento formador dos direitos da personalidade, 

consiste em se reconhecer e ser reconhecido pelo corpo social em relação as suas ações, que 

devem ser boas e justas. Aqui, portanto, a vinculação não é com a condição de pessoa para 

fins de reconhecimento da dignidade, mas sim com as ações da pessoa66, concretamente 

considerada, no seio social a que está inserida e seu consequente reconhecimento. 

Hodiernamente, principalmente após as contribuições de Kant, Boécio67 e Bunge68, 

tem-se que a pessoa [direitos da personalidade] é formada, para fins de completude da 

proteção da norma jurídica, de corpo e mente. Essa noção quanto ao alcance do vocábulo 

pessoa é confirmada pelo próprio ordenamento jurídico quando tutela a incolumidade física e 

psíquica seja da pessoa natural ou jurídica, otimizada pelo seu viés ontológico, de modo que, 

para fins de proteção da norma jurídica, deve-se levar em consideração aquilo que a pessoa 

realmente é no trato da sua intersubjetividade69. 

                                                           
64 Para maiores detalhes de sua teoria vide KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. 

Trad. Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 2007, p. 20-60. 
65 O imperativo categórico pode ser definido como um estado ideal de ações justas e boas, praticadas pela 

pessoa, com base na razão pura (algo que advém do próprio agente sem interferência externa), que, portanto, 

pudesse ser praticada por todos atingindo o caráter de universalidade.  
66 CUPIS, ADRIANO de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quórum, 2008, p. 95. 
67 BOÉCIO. Escritos (Opuscala Sacra). Tradução de Juvenal Savian Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 

140-170. 
68 BUNGE, Mario. El Problema Mente-Cerebro: um enfoque psicobiológico. Tradução Benito Garcia Noriega. 

Madrid: Tecnos, 1988. 
69 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade. Fundamentação ontológica da Tutela. 

Coimbra: Almedina, 2008, p. 34. 
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A realidade ontológica, portanto, nos fornece a exata dimensão substancial da pessoa 

em relação aos seus atributos70 da personalidade. A real definição da pessoa é demonstrada 

pelo ser71 e não pelo dever ser, ou seja, a proteção mais adequada não é aquela que o direito 

entende mais efetiva para a pessoa, mas aquela em que o direito se adapta à realidade 

substancial da pessoa para fins de proteção72. 

 

2.3 Os Direitos da Personalidade e a Identidade Humana 

 

O conceito de direitos da personalidade deve ser definido pelo alcance mais 

adequado à efetiva proteção da pessoa pelo ordenamento jurídico. Para Rabindranath “os 

direitos da personalidade decorrem de uma norma jurídica que protege directa e 

primacialmente interesses particulares de personalidade, conferindo aos respectivos titulares o 

gozo e o exercício”73. 

O conceito é demasiadamente restrito, razão pela qual, sem a pretensão de reclamar a 

verdade absoluta do conceito, direitos da personalidade seriam aqueles atributos da pessoa 

fruto da sua relação e interação social com o meio a que está inserida, em face da sua 

autonomia e racionalidade, que compõem a sua incolumidade física e psíquica. Em última 

análise, afirma-se que os direitos da personalidade dão azo à criação de um princípio de suma 

importância neste ambiente teórico que se trata do Princípio da Personalidade74. 

Definiu-se que o Princípio da Personalidade é aquele responsável por conferir 

proteção jurídica aos atributos da personalidade desenvolvidos ao longo de sua existência 

racional. Referido princípio é o responsável por permitir não só a proteção dos direitos da 

personalidade, mas possibilitar a sistematização e incorporação destes direitos em constante 

evolução na entidade da pessoa. “A personalidade se desenvolve no decorrer da vida. 

Somente pela nossa ação é que se torna manifesto quem somos de verdade. De início não se 

sabe o que está contido em nós (bem ou mal). Somente o outono revela o que a primavera 

                                                           
70 CANTALI, Fernanda Borghetti. Direitos da personalidade. Disponibilidade relativa, autonomia privada e 

dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 66. 
71 RODRIGUES JR, Otávio Luiz. Pessoa, Personalidade, Conceito Filosófico e Conceito Jurídico de Pessoa: 

espécies de pessoas no direito em geral. Revista de Direito do Consumidor. v. 118/2018, Agosto de 2018, p. 290. 
72 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade. Fundamentação ontológica da Tutela. 

Coimbra: Almedina, 2008, p. 14-15. 
73 RABINDRANATH Valentino Aleixo Capelo de Souza. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2011, p. 592. 
74 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 

70. 
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produziu. O desenvolvimento da personalidade [...] indica também: fidelidade à sua própria 

lei”75. 

Neste sentido são as palavras de Elimar: 

 

Nossa Constituição em vigor, seguindo o exemplo das demais, adotou entre os 

princípios fundamentais que a norteiam, no art. 1º, o princípio do livre 

desenvolvimento da personalidade do indivíduo e a salvaguarda de sua dignidade 

como ser humano. Adotou a categoria do direito geral de personalidade, sem deixar, 

no entanto, de tipificar entre as garantias individuais fundamentais alguns dos 

direitos da personalidade76 

 

Deve-se ter em mente que a personalidade de uma pessoa está em constante 

evolução77, seja pela modificação cultural, social e até mesmo econômica a que está 

inserida78. A relação com os demais membros da sociedade, neste cenário, também é fator 

determinante para o constante aprimoramento79 da personalidade de uma pessoa, pois esses 

influxos podem influenciá-la, incorporando ou abandonando preceitos, para a aplicação do 

que entende por bom e justo nas suas ações. Por essa razão, “a personalidade consiste no 

conjunto de atributos humanos ínsitos e indispensáveis, passa-se a ter uma série de bens 

jurídicos, tutelados pelo ordenamento, e que podem perfeitamente ser objetos de direito”80 

São os ensinamentos de Marçal: 

 

o espaço em jogo, por sua vez, é principalmente o das relações sócio-psicológicas e 

morais, aquele em que o indivíduo humano é levado em conta como agente 

autônomo e livre, que marca posição ao assumir crenças e comportamentos, 

responder por suas ações e posturas, endossar valores ou deles divergir, comportar-

se como autor e ator de seus atos e escolhas e arcar com suas consequências e 

implicações81 

 

Cada pessoa, portanto, ao longo de sua existência, está em constante transformação, 

razão pela qual desenvolve um conjunto único e peculiar de características que a distingue das 

                                                           
75 YUNG, Carl Gustav. O desenvolvimento da personalidade. Traduação Frei Valdemar do Amaral. v. 17. 

Petrópolis: Vozes, 2013, 183-185. 
76 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 

110. 
77 OLIVEIRA, Alfredo Emanuel Farias de. Os fundamentos dos Direitos da Personalidade. Belo Horizonte: 

Arraes Editores, 2012, p. 36.  
78 RABINDRANATH Valentino Aleixo Capelo de Souza. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: 

Coimbra Editora, 2011, p. 168. 
79 BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos de personalidade e autonomia 

privada. São Paulo; Saraiva, 2005, p. 15 
80 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da pessoa natural. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 46. 
81 MARÇAL, Antonio Cota. Pessoa e identidade pessoal. In: STANCIOLI, Brunello. Renúncia ao exercício de 

direitos da personalidade. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, posfácio, p. 154. 
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demais enquanto entidade individualmente considerada82. “A autonomia da pessoa, seja do 

discernimento ou do querer pessoal, possibilita-lhe à constituição de domínio próprio, sejam 

relações de qualidade axiológicas, com a possibilidade de se estabelecer entre os valores uma 

ordem e uma hierarquia a qual corresponde à escala de valores axiológicos que o homem 

constrói em seu interior”83. Neste contexto, alguns direitos fundamentais e os direitos da 

personalidade se prospectam ou produzem efeitos após a morte84, em decorrência de sua 

aquisição em vida, todavia, existe uma gama de direitos da personalidade (assim como os 

fundamentais)85 que surgem exclusivamente em função do evento morte.   

Note que não somente a intersubjetividade psíquica molda a personalidade humana, 

pois a corporeidade da pessoa também é importante para sua determinação, notadamente 

quando se trata de direitos como a imagem e o corpo no post-mortem, ou seja, tais direitos 

rompem com o fator vida e se prolonga para depois da morte exigindo proteção jurídica do 

ordenamento jurídico. 

Sendo assim, afirma-se: 

 

cada indivíduo representa uma soma de direitos e obrigações, um valor jurídico, 

moral, econômico e social, e importa que esse valor apareça ao só enunciado de um 

nome, sem equívoco nem confusão possíveis; é necessário evitar que um indivíduo 

possa aproveitar-se falsamente das qualidades de outro; é indispensável que a 

personalidade de cada um distinga-se claramente das demais, e é graças ao nome 

que isso é possível86 

 

Para se chegar a uma construção adequada dos valores a serem protegidos de uma 

pessoa, “é fundamental perceber que estes valores são, em um dado momento histórico, 

constitutivos da personalidade. A ideia de valor integra a pessoa, na medida em que é ela 

quem cria e se posiciona ante a esses valores”87. Neste contexto, a intersubjetividade da 

pessoa com o meio, mediante a absorção ou não dos influxos culturais, sociais e geográficos 

em determinado momento do tempo, forma sua personalidade e, consequentemente, sua 

identidade para fins de proteção jurídica. Por essa razão afirma-se que o conteúdo da pessoa 

está em constante evolução de acordo com a intersubjetividade que pratica no seio social a 

                                                           
82 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e Direitos da Personalidade. Fundamentação ontológica da Tutela. 

Coimbra: Almedina, 2008, p. 68. 
83 FERMENTÃO, Cleide Aparecida Gomes Rodrigues. Direito e Axiologia: o valor da Pessoa Humana como 
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que está inserida e o seu reconhecimento e exercícios destes valores (bons) é que permitem a 

autorrealização da pessoa para fins de proteção da norma jurídica. 

 

2.3.1 O aprimoramento da identidade humana pelo desenvolvimento da personalidade: 

a intersubjetividade familiar 

 

Cada pessoa é capaz, de acordo com a racionalidade e autonomia de suas ações, de 

desenvolver uma personalidade própria que a identifica perante seus pares, através da 

constante interação com o meio que está inserida. Essa perspectiva do desenvolvimento da 

personalidade tem como referência um aspecto individual88, ou seja, a própria pessoa se 

autodetermina na sua própria formação89. No entanto, afirma-se que é possível ter um outro 

ponto de referência desta dinâmica inter-relacional igualmente capaz de formar aspectos 

relevantes de uma personalidade e identificar o indivíduo na sociedade, de modo a criar 

direitos da personalidade específicos90.  

Trata-se justamente da chamada intersubjetividade ou unidade familiar. Interessante 

ponderar que tal instituto, por pressupor uma inter-relação91 mais próxima e constante entre os 

seus membros, pode acabar por otimizar a incorporação ou abandono de algumas 

características pessoais, determinando diretamente o seu desenvolvimento92.  

Se a intersubjetividade familiar pode ser um instituto com papel determinante no 

desenvolvimento da personalidade e de alguns atributos especiais dela decorrentes, necessário 

a apresentação de um conceito para uma análise mais profunda da problematização 

apresentada. Sendo assim, intersubjetividade familiar seria o conjunto de valores que formam 

uma unidade familiar ao longo de sua existência, perpetuados aos seus integrantes de forma a 

identifica-los no conjunto social que estão inseridos93. “Mais do que indicar a origem familiar, 

o nome de família tem o importante mister de fazer com que a pessoa se sinta pertencente a 

determinada família; sinta-se membro integrante daquela família em cujo seio nasceu”94. 

                                                           
88 Para fins de complementação da ideia exposta: Toda pessoa tem o direito à sua individuação, como pessoa 

única com uma dignidade própria, não suscetível de ser amalgamada na massa nem hipostasiada numa 

transpessoa. VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de Personalidade. Almedina: Coimbra, 2014, p. 05. 
89 RODRIGUES, Rafael Garcia. A pessoa e o ser humano no novo Código Civil. In A parte geral do novo 

Código Civil: estudos da perspectiva civil-constitucional. Coordenação Gustavo Tepedino. São Paulo: 

Renovar, 2003, p. 32. 
90 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003, p. 11-

12. 
91 OTERO, Paulo. Personalidade e Identidade Pessoal e Genética do Ser Humano: um perfil constitucional 

da bioética. Coimbra: Almedina, 1999, p. 64. 
92 TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. São Paulo: Renovar, 2004, p. 397. 
93 TEPEDINO, op. cit., p. 398. 
94 BRANDELLI, Leonardo. Nome Civil da pessoa natural. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 109 
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Este conjunto de valores, próprios de uma entidade familiar, irradiam-se perante seus 

integrantes que passam a absorver a gênese familiar e se comportam como uma unidade 

perante a sociedade. A pessoa, mediante as relações intersubjetivas, ao receber tais influxos, 

forma sua personalidade de âmbito individual com reflexos na sociedade (coletividade).  Essa 

constante inter-relação nos identifica a realidade ontológica (substancial) da pessoa para fins 

de proteção da norma. 

Note os ensinamentos de Marçal: 

 

quanto a formação da personalidade, trata-se de determinar as relações nas quais, em 

contexto psicossocial compartilhado, o agente humano identifica-se com fins e 

valores, crenças e práticas do grupo em que se insere, construindo, assim, sua 

personalidade ou identidade biográfica a partir das avaliações que faz e da 

normatividade ético-jurídica de cuja construção participa95 

 

Em relação ao intersubjetividade familiar, instituto de múltiplos integrantes 

(supraindividual), a pessoa, em toda sua plenitude de racionalidade e autonomia, somente se 

autorrealiza e alcança sua dignidade, se se reconhecer no âmbito dos valores daquela entidade 

e se é reconhecido pelo mesmo grupo. E mais, após esse primeiro passo da assimilação e 

absorção da condição de integrante desta unidade familiar, o indivíduo sai do espectro 

microssocial e passa a atuar em âmbito macrossocial, ou seja, reconhecimento pela sociedade.  

Neste momento, o indivíduo colocará à prova do reconhecimento social o fato de pertencer a 

determinada unidade familiar. Essa identificação pelos pares importará no reconhecimento de 

direitos da personalidade decorrentes do intersubjetividade familiar. 

Veja, portanto, que a unidade familiar, mediante o compartilhamento de valores 

comuns aos seus integrantes, otimiza a realidade ontológica da pessoa, pelo acréscimo 

daquela [realidade ontológica] familiar, implicando na criação de direitos só existentes em 

função da unidade familiar a que está inserida, ou seja, os chamados direitos especiais da 

personalidade familiar. Afirma-se, portanto, a existência de duas classes de direitos da 

personalidade que recaem sobre a pessoa. A primeira delas se trata dos direitos da 

personalidade propriamente ditos, decorrentes do aspecto individual da pessoa (fruto de sua 

interação com o meio). A segunda, seriam os chamados direitos especiais da personalidade, 

ou seja, direitos especiais decorrentes do intersubjetividade familiar de origem 

supraindividual, mas de desenvolvimento individual pela pessoa, tanto dentro da unidade 

familiar, bem como da sociedade a que está inserida.  

                                                           
95 MARÇAL, Antonio Cota. Pessoa e identidade pessoal. In: STANCIOLI, Brunello. Renúncia ao exercício de 
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O vínculo familiar, fruto da consanguinidade ou de valores principiológicos 

compartilhados, responsável pela formação do intersubjetividade familiar, trata-se do 

fundamento que satisfaz o requisito de interesse de agir96 quanto a proteção destes direitos da 

personalidade.  

Veja que esse conjunto de valores possibilita a diferenciação do indivíduo com base 

na absorção dos valores intersubjetivos e, a conexão psíquica entre os membros desta 

intersubjetividade, é questão determinante neste cenário. Note as palavras: 

 

A necessidade de diferenciação, entendida como a necessidade de autoexpressão de 

cada indivíduo funde-se com a necessidade de coesão e manutenção da unidade no 

grupo com o passar do tempo. Teoricamente, o indivíduo é membro garantido em 

um grupo familiar que seja suficientemente coeso e do qual ele possa se diferenciar 

progressiva e individualmente, tornando-se cada vez menos dependente, em seu 

funcionamento, do sistema familiar original, até poder separar-se e instituir, por si 

mesmo, com funções diferentes, um novo sistema97 

 

Neste contexto, afirma-se que o indivíduo, ao passo que se torna racional e 

consciente de seus atos, passa a se autodeterminar mediante ações autônomas não só perante o 

grupo, mas perante a sociedade que está inserido, de forma a estruturar sua identidade, 

aperfeiçoando seus direitos da personalidade. Sendo assim, como autopossuidor de sua 

própria existência, é capaz de agir social e internamente ao grupo, nos termos dos valores que 

entende adequados para sua personalidade. “A necessidade do sistema de se reorganizar 

implica mudanças de função, alteração das triangulações existentes e, consequentemente, 

separação, individualização dos membros da família”98.  

Note os ensinamentos de Cavalheiro: 

 

Essa possibilidade de mobilidade nos mais variados “lugares” e modos de expressão 

na organização e desorganização, que sofre a família ao longo de sua existência, vão 

dando contornos ao esboço de uma individuação, numa tentativa de diferenciação de 

seus membros. As variações experimentadas ao ocorrer certas desorganizações no 

meio familiar, seja por motivos de doença, pela morte de um ente ou um acidente 

que acontece, tudo isso gera uma possibilidade de mudança, ou seja, uma circulação 

dos membros nas mais variadas funções dentro da complexa rede familiar99 

                                                           
96 Sempre oportuno os ensinamentos de Rabindranath, para quem: “a subjectivação do direito geral de 

personalidade é sim um instrumento da autonomia do homem e de reforço da sua dignidade, tornando-o 

plenamente dono de si próprio, nas relações com as demais pessoas jurídicas e perante a distribuição e 

representação dos papéis sociais”. RABINDRANATH Valentino Aleixo Capelo de Souza. O Direito Geral de 

Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 613. 
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da Máscara Familiar. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1983, p. 18. 
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Outro fator de inegável contribuição para o desenvolvimento da personalidade dentro 

do ambiente familiar se refere as relações intersubjetivas geracionais. Não só o núcleo 

familiar é responsável pela transmissão de crenças e costumes, mas também as gerações 

familiares, mediante os legados que identificam uma família na sociedade. Tais padrões se 

entrecruzam e são estabelecidos a partir de manifestações de lealdade, valores, ritos e legados 

que costumam perpetuá-los. Ser leal à família é a marca de pertencimento a esse grupo100. 

A dependência dos membros da família e sua identificação com tais valores nos 

marcam e, quando assumidas pelo indivíduo, nos marcam como pertencentes a determinado 

grupo de valores compartilhados101. As gerações futuras são, portanto, um produto de 

compartilhamentos valorativos dos demais membros da família que auxiliam e na 

identificação e aprimoramento do indivíduo, seja para acolhimento deles ou descarte102. 

Veja as palavras de Magalhães: 

 

A intersubjetividade, paradoxalmente antecessora do sujeito, produtora e 

transmissora da ancestralidade, presente no investimento narcísico dos pais e 

evidenciada em todas as relações significativas constitutivas da subjetividade, 

permaneceu por muito tempo relegada a segundo plano ou destituída de merecido 

valor, no campo psicanalítico. Cabe ressaltar que, embora seja evidente que o sujeito 

necessita da presença de um outro para constituir-se e que a alteridade deriva desse 

reconhecimento mútuo das diferenças subjetivas, da não-coincidência entre o outro e 

o desejo do sujeito e da preservação da diferenciação dos eus, muitos teóricos da 

psicanálise insistiram em manter o outro na posição exclusiva de objeto fantasiado. 

Sustentamos aqui a idéia de que a subjetividade apóia-se na intersubjetividade e que 

essa dimensão possui um potencial de subjetivação muito mais valioso do que foi 

possível reconhecer até então103 

 

A constante interação com o meio e o aprimoramento interno de valores e 

autopossessão do indivíduo indicam que a comunicação intergeracional implica em receber do 

mundo externo um reconhecimento de sua autonomia e autorrealização para fins de proteção 

efetiva de seus direitos da personalidade. “Os aspectos transubjetivos representam o material 

psíquico transmitido coletivamente. A família organiza-se a partir desse legado coletivo e 

transforma-o, tendo em vista sua própria herança geracional. Nessa cadeia subjetivante, cada 

indivíduo acrescenta sua marca ao mesmo tempo que recebe suas inscrições”104. Sendo assim, 

                                                           
100 CAVALHEIRO; Francine Regina et. al. Laços de sangue/afeto: até onde pode ir o legado familiar? Revista 

Científica Link Science Place. n.04. v. 03. 2016, p. 165. 
101 KAËS, R. Transmission de la vie psychique entre générations. Paris: Dunod, 1993. 
102 GROISMAN, Moises; LOBO, Monica Vicq.; CAVOUR, Regina Maria. Histórias Dramáticas. Rio de 

Janeiro: Núcleo Pesquisas, 2013, p. 44. 
103 MAGALHÃES, Andrea Seixas; CARNEIRO, Terezinha Féres. Família e casal: efeitos da 

contemporaneidade /organização. Terezinha Feres-Carneiro. – Rio de Janeiro. PUC-Rio, 2005, p. 26. 
104 MAGALHÃES; CARNEIRO, op. cit., p. 29. 
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a assimilação do legado para fins de proteção à determinados direitos da personalidade frutos 

de fundamento metaindividual deve levar em conta a realidade intergeracional e o grau de 

identificação do sujeito com estes valores105.  

São as palavras de Magalhães: 

 

Consideramos (sic) que o processo de apropriação deve ser exaustivamente 

investigado, visando à consolidação da metapsicologia psicanalítica familiar, à 

reflexão sobre o lugar da terapia familiar psicanalítica na reinscrição interpretativa 

do sujeito e à reflexão sobre o papel da família, da conjugalidade e de outras 

ligações interpsíquicas, na transmutação das subjetividades106 

 

Se alguns direitos da personalidade surgem da dinâmica familiar, pode-se afirmar 

que, “se a família pode ser vista como unidade básica no processo socializador, as relações 

intergeracionais permitem apreender o movimento da socialização, ou seja, sua dimensão 

temporal”107. Veja, portanto, que o contexto familiar brasileiro, em seu contexto histórico, é 

responsável por determinar a interação entre o indivíduo e sociedade. A família, portanto, é 

“um processo de interiorização da realidade, visto que, é através dessa primeira socialização 

que o indivíduo torna-se membro da sociedade”108, pois, “a interiorização vista de modo geral 

constitui a base primeiramente da compreensão de nossos semelhantes e, em segundo lugar, 

da apreensão do mundo dotada de sentido”109. 

Note as palavras de Machado: 

 

Dessa forma, a interpretação de fenômenos, conceitos e relações sociais é mediada 

pela percepção dos adultos que interagem na socialização infantil, criando 

referências de habitus3 às intergerações. Ao englobar este sistema de disposições 

duradouras assimilams-e normas e valores de uma coletividade e da sociedade em 

geral. Esse aprendizado dá-se através de mecanismos racionais, emocionais e da 

linguagem que favorecem a identificação da criança com o outro, a percepção e 

assimilação de papéis e atitudes de outros como seus. Porém, a socialização não 

transcorre de forma linear, visto que, novos processos de internalização ocorrem ao 

nível da socialização secundária ao longo das trajetórias de vida110 

 

                                                           
105 KAËS, R. Transmission de la vie psychique entre générations. Paris: Dunod, 1993. 
106 MAGALHÃES, Andrea Seixas; CARNEIRO, Terezinha Féres. Família e casal: efeitos da 

contemporaneidade /organização. Terezinha Feres-Carneiro. – Rio de Janeiro. PUC-Rio, 2005, p. 31. 
107 VITALE, Mª Amália. Socialização e família: uma análise intergeracional. In: CARVALHO, Mª do C. B. 

(org). Família Contemporânea em debate. São Paulo: EDUC Cortez, 1997, p. 90. 
108 BERGER. Peter L. & LUCKMANN, Thomas. A Construção Social da Realidade. 24. ed. Rio de Janeiro: 

Editora Vozes, 1966. 
109 BERGER, LUCKMANN, op. cit., p. 174. 
110 MACHADO, Selma Suely Lopes. Gênero, Geração e o Legado das Avós: estudo com famílias de camadas 

populares em Belém-Pa, p. 02. IV Jornada Internacional de Políticas Públicas. Disponível em: < 
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A interação do indivíduo com o seio social a que está inserido, portanto, constitui 

legítimo domínio da autonomia de seus atos como confirmação dos valores assimilados e 

compreendidos na sua dinâmica interrelacional, com o objetivo de aprimoramento de sua 

identificação e personalidade. Destaca-se na compreensão dos fenômenos e do processo de 

reprodução social, pois, é “uma sinopse de vivências e experiências ou de práticas 

socializadoras, expressas no conceito de habitus”111. 

Por essa razão Correa afirma: 

 

O processo de transmissão entre as gerações sustenta valores, crenças e diversos 

saberes que asseguram a continuidade grupal e cultural como a tradição, assinala 

Freud, porém, esta transmissão direta foi considerada insuficiente como resposta 

para a questão da continuidade da vida psíquica entre as gerações 

O grupo familiar é um espaço psíquico comum (intersubjetividade) que possibilita a 

passagem da transmissão psíquica entre as gerações através de diversas 

modalidades. Este espaço é delimitado por um envoltório de essência genealógica 

que se processa em contínua evolução, podendo ser modificado pelos 

acontecimentos internos ao grupo, pelas diversas crises vitais e acontecimentos tais 

como nascimentos, separações, mortes etc112  

 

São também as ponderações de Neri: 

 

As influências normativas graduadas por idade, ou ontogenéticas, são eventos que 

tendem a ocorrer na mesma época e com a mesma duração para a maioria dos 

indivíduos. O conceito de normalidade é estatístico e diz respeito à alta freqüência 

dos eventos para cada grupo de idade. Estes eventos não são causados pela 

passagem do tempo, mas pelas interações entre o organismo e o ambiente113 

 

Essa evolução intersubjetiva dos valores geracionais é afetada por elementos 

limitativos ao longo do tempo, como o fator biológico que se reveste pela capacidade de 

recuperar-se da exposição social e pelo comportamental que se revela pela capacidade de 

evoluir socialmente para adaptar-se ao meio que está inserido. É o que Bandura114 denomina 

como mecanismos de auto-regulação do ser, o que não implica dizer que sua integridade 

psíquica (autorrealização) não esteja em pleno funcionamento psicossocial de realização dos 

valores consolidados durante a vida115. 

                                                           
111 MOTTA, Alda Britto da. As dimensões de gênero e classe social na análise do envelhecimento. In DEBERT, 
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UNICAMP, 1999, p. 195-916. 
112 CORREA, Olga B. Ruiz. Transmissão psíquica entre as gerações. Disponível em: < 

http://www.scielo.br/pdf/pusp/v14n3/v14n3a04.pdf >. Acesso em: 20.09.2018, p. 37-39. 
113 NERI, Anita Liberalesso. O legado de Paul B. Baltes à Psicologia do Desenvolvimento e do 

Envelhecimento. Temas psicol. v.14 n.1 Ribeirão Preto jun. 2006, p. 03. 
114 BANDURA, A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. Englewood Cliffs, N. 

J.: Prentice Hall, 1986. 
115 Cf. BALTES, P. B.. Theoretical propositions of the lifespan developmental psychology: On the dynamics 
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Por essa razão Neri afirma: 

 

Os eventos graduados por idade associados à socialização dizem respeito ao 

cumprimento de tarefas evolutivas, a expectativas sociais e a ecologias especificas 

do desenvolvimento envolvendo a família, a educação, o trabalho, as instituições e 

as políticas sociais. Presidem a aquisição de papéis e de competências sociais 

associadas às idades. Em alguns períodos históricos as regras sociais são mais 

rígidas e assim há menos flexibilidade nas trajetórias de desenvolvimento. Em 

outros contextos, essas normas são mais fluidas e as pessoas têm trajetórias mais 

variadas e mais independentes da idade (Settersten & Mayer, 1997). Assim, a 

desnutrição e a falta de oportunidades educacionais associadas à pobreza durante a 

infância prejudicam a trajetória do desenvolvimento intelectual (Shaie, 1996) e da 

auto-eficácia individual e coletiva (Bandura, 1997). Em todo curso de vida, as 

mulheres são mais sujeitas à pobreza, à escolaridade menos extensa e a nível 

ocupacional mais baixo, motivos pelos quais as idosas são mais expostas a doenças, 

à incapacidade, à sobrecarga do papel de cuidar e ao isolamento do que os homens116 

 

Por todo o exposto, pode-se afirmar que a intersubjetividade familiar é responsável 

por permitir ao indivíduo completude valorativa para sua autorrealização no seio social a que 

está inserido, razão pela qual esse aprimoramento de sua identificação e identidade social 

permite a proteção de direitos da personalidade específicos ligados a essa identidade 

metaindividual assimilada pelo membro familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
incomplete architecture of human ontogeny. Selection, optimization, and compensation as foundation of 

developmental theory. American Psychologist, 52(4), 366-380. 
116 NERI, 2006, loc. cit. 



42 

 

3 A HISTÓRIA DA MORTE 

 

Tendo este trabalho o objetivo declarado de trazer uma uniformidade ao tratamento 

jurídico da morte e seus reflexos jurídicos nos direitos de personalidade do de cujus e dos 

conectados pela intersubjetividade familiar, não se poderia deixar de fazer um capítulo 

introdutório para se estudar as bases históricas e filosóficas deste fenômeno que a muitos 

aterroriza.  

Para que se consiga desenvolver um trabalho juridicamente hígido, este capítulo 

introdutório será dividido em duas partes. Na primeira, analisar-se-á a história do tratamento 

dado à morte pela sociedade, com ênfase nos ritos fúnebres, na medida em que estes revelam 

o grau de organização e complexidade de uma determinada sociedade, bem como a adoção ou 

não de determinada prática religiosa. 

Conforme ensina Roseney Bellato e Emília Carvalho: 

 

É preciso salientar que, em todas as sociedades, desde as mais primitivas até a 

atualidade, o ser humano sempre teve, efetivamente, dois tipos de morte: uma 

biológica, que representa o fim do organismo humano, e uma morte social, que 

representa o fim da identidade social do indivíduo. Essa última ocorre em um 

processo que compreende uma série de cerimônias, incluindo aí o funeral, no qual a 

sociedade oficializa e ritualiza a despedida de um dos seus e reafirma sua 

continuidade sem ele117 

 

 Na segunda parte, analisar-se-á a história do tratamento dado à morte pela filosofia, 

com ênfase nos desdobramentos que ela causa aos direitos de personalidade. Com efeito, a 

filosofia tem muito a contribuir sobre a problemática da definição do evento morte e o 

impacto que ela gera sobre a pessoa, seus bens e direitos, bem como respectivos entes, 

familiares ou não, que sofrem a perda. 

 

3.1 A História dos Ritos Fúnebres  

 

A morte é, sem dúvida, um acontecimento universal. Não obstante seja um fato 

físico-biológico, a morte é, sobretudo, uma realidade sociocultural que gera representações, 

imagens, fantasias coletivas, sistemas de crenças, valores e símbolos no plano da consciência 

individual e coletiva. Isto propicia a manifestação de certos tipos de comportamentos, 

                                                           
117 BELLATO, Roseney; CARVALHO, Emília Campos de. O Jogo Existencial e a Ritualização Da Morte. In: 

Rev Latino-am Enfermagem, 13(1), 2005, p. 101. 
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atitudes, ritos e condutas codificadas de acordo com o momento histórico e o lugar que são 

tomados em consideração118. 

Em outras palavras, embora seja um fato natural, inevitável do ponto de vista 

biológico, caracteriza-se também “pelos aspectos simbólicos, ou seja, pelo significado ou 

pelos valores” que o ser humano imprime a ela. É por isso que o significado da morte varia de 

acordo com o momento histórico e as diferentes culturas humanas119. 

Segundo ensina Sílvia Casimiro, Sara Prata e Rodrigo Banha da Silva: 

 

Partindo da ideia de que os rituais funerários são praticados com um propósito, 

que refletem a identidade individual do inumado e, como produto que resulta de 

um comportamento perante a morte refletem, também, a identidade coletiva de 

um grupo, estes variam em função de toda uma conjuntura vivida pelos grupos 

sociais. Neste sentido, constituem-se como uma importante fonte de 

informação, em termos ideológicos, socioeconómicos, identitários e culturais. O 

tratamento dado ao corpo, o modo como é colocado na sepultura, a presença ou 

ausência de mobiliário funerário, o tipo de sepultura, a sua localização ou a 

organização do espaço funerário são algumas das fontes de informação que, 

em conjunto com o estudo dos restos osteológicos associados, essenciais para a 

reconstrução dos parâmetros paleodemográficos, refletem a comunidade que 

representam, independentemente do contexto cronocultural120 

 

Sendo assim, o estudo da história da morte implica, necessariamente, na análise do 

tratamento que era dado ao corpo já sem vida de determinada pessoa. Com efeito, a existência 

de uma preocupação em se realizar o sepultamento, bem como a forma em que este se dava, 

diz muito sobre a organização e desenvolvimento de uma sociedade. 

De fato, o sistema social de um determinado povo se expressa na morte, por meio de 

variações no rito funerário. “Assim, um membro ou o próprio sistema social, com suas formas 

de assentamento e subsistência podem estar representados em parte, nos remanescentes dos 

rituais funerários”121. 
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É por isso que os rituais utilizados no sepultamento, muitas vezes caracterizados pela 

utilização de símbolos sagrados, revelam o “ethos de um povo – o tom, o caráter e a qualidade 

de vida, seu estilo e disposições morais e estéticos – e sua visão de mundo”122. 

Em outras palavras, esses rituais de sepultamento “dos quais resultaram a cultura 

material funerária constituíam um meio de expressão de cada sociedade de origem”123. Dessa 

forma, de acordo com o seu modelo de organização, bem como grau de desenvolvimento, as 

sociedades apresentavam rituais de sepultamento mais ou menos complexos, cujas 

características também eram fortemente influenciadas pelo tipo de crença religiosa adotada.  

Tendo isto em vista, nos próximos tópicos será abordado o modo como algumas 

sociedades realizavam os rituais de sepultamento, desde a pré-história até os tempos 

modernos, demonstrando-se as diferenças sociais, culturais e, eventualmente, religiosas, entre 

elas.   

 

3.2 Sociedades Pré-Históricas 

 

Os ritos fúnebres não são uma exclusividade das sociedades modernas. De fato, há 

relatos de rituais de sepultamento já na pré-história, com características e feições próprias 

daquelas sociedades124. 

Há evidências de que a primeira espécie humana a começar a enterrar seus mortos foi 

o homem de Neandertal, hoje já extinto. O corpo já sem vida era enterrado em posição 

agachada e coberto de pedras. Como característica específica do sepultamento, cita-se o fato 

de que os objetos do falecido e oferendas alimentares eram colocados ao redor do túmulo125. 

É inegável que a sociedade dos seres humanos primitivos já se preocupava em 

sepultar os seus mortos. Entretanto, há certa divergência entre os autores sobre o aspecto 

religioso de tais rituais de sepultamento. Em outras palavras, não há unanimidade em se 

afirmar se estes seres humanos possuíam ou não uma consciência espiritual e se este seria o 

motivo que os levou a sepultar seus mortos.  
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Alguns estudiosos consideram que, nesse momento da história, não se poderia falar 

ainda em crença no divino. Nas palavras de Fabrício Possebon e Gracilene Felix Medeiros:  

 

O sepultamento em covas já era utilizado pelo Homem de Neandertal, no entanto, 

não englobava esta percepção de sobrenatural que começa a surgir com o homem 

moderno. Destarte, a prática ritualística de depositar objetos nos túmulos, 

caracterizando esses como elos entre o mundo físico e o não-físico, ainda não existia 

para o homem arcaico. Foi no início do Paleolítico Superior que o túmulo tornou-se 

o registro deste contato com o sagrado e passou a guardar em si, concretamente, a 

ocorrência do fenômeno religioso126 

 

Outros autores já entendem que a preocupação em enterrar o corpo poderia revelar a 

crença na existência de uma continuidade da vida no plano espiritual. Embora estas 

sociedades não tivessem um culto religioso organizado, o fato de enterrar seus mortos 

indicava, de certa forma, a crença no divino, de modo que a morte não encerrava, 

definitivamente, a existência humana. Ao contrário, era apenas “uma simples mudança de 

vida”127. 

De qualquer forma, há um detalhe muito importante a ser observado, que é ressaltado 

por quase todos os estudiosos: o sepultamento pode ser considerado um indício de prática 

religiosa, caso seja acompanhado por rituais fúnebres (procedimentos específicos de 

preparação do corpo), bem como práticas que evidenciem a preocupação com o além-vida, 

como o adorno da sepultura e a posição na qual se encontra o corpo. 

Com efeito, rituais mortuários são um tipo específico de prática social, que devem 

ser examinados pelo modo como eram conduzidos pelos vivos, notadamente em relação às 

características da posição do corpo e da sepultura. O modo como o corpo era tratado, bem 

como as características da sepultura, pode revelar se havia ou não um simbolismo que 

representasse a transição da vida para a morte128. 

Nas palavras de Karina Bezerra: 

 

O indicio mais antigo de prática relacionada à religião do homem e mulher pré 

histórico, é o sepultamento. Que esta intimamente ligada, as fontes mais antigas e 

numerosas da pré-história, que são as ossadas. A prática da inumação revela uma 

preocupação com a vida após a morte. Isso é mais ressaltado ainda, nos detalhes de 

preparação e adereços encontrados em inúmeras sepulturas. Por exemplo, o ocre 

vermelho salpicado em cadáveres, é universalmente encontrado, podendo ser 

substituto ritual do sangue, símbolo da vida. A posição que o corpo é encontrado, 

também é coberta de significado. Ele é virado para o leste, marcando a intenção de 
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tornar o destino da alma solidário com o curso do Sol, portanto a esperança de um 

renascimento129 

 

É claro que, com a evolução da espécie humana, notadamente o “homo sapiens”, 

nota-se uma evolução também da forma com que se dava o sepultamento, notadamente por 

uma maior especialização dos ritos fúnebres, que também passam a conter rituais 

característicos, que acabavam por espelhar a ideologia religiosa dominante de determinada 

época. 

É neste sentido, então, que, nos próximos tópicos, serão analisadas as características 

dos sepultamentos de algumas das mais importantes sociedades organizadas da Antiguidade, 

como a Grécia e Roma, até se chegar, finalmente, nos tempos modernos. 

 

3.3 Grécia 

 

A morte, para os antigos gregos, não era um momento estanque no tempo, porém um 

processo composto de algumas fases. A primeira fase do processo de morte era estabelecida 

no momento em que se constatava que a pessoa realmente estava morrendo, seja qual fosse o 

motivo (isto é, doença grave, acidente debilitante). Já a segunda fase do processo de morte era 

representada pelo evento morte, em si considerada, isto é, quando a pessoa já não mais existia 

no plano físico, pela cessação total dos seus sinais vitais. Por fim, a terceira fase do processo 

de morte compreendia as ações sociais e materiais direcionadas aos “restos mortais, tumba, 

monumento funerário e outros objetos” que representassem a pessoa falecida. Dessa forma, 

“morrer para os gregos envolvia três estágios: estar morrendo, estar morto, mas não estar 

enterrado e estar morto e enterrado”. Cada estágio deste processo de morte detinha 

características específicas, como a exigência de um certo tipo de comportamento das pessoas 

vivas. Era, portanto, “um processo no qual o morto e os vivos participavam”130. 

Nas palavras de Paula Falcão Argôlo: 

 

O registro documental das diversas circunstâncias e ocasiões em que a morte e seus 

desdobramentos foram discutidos em arenas públicas e representados em imagens 

figuradas, estão na base do nosso conhecimento sobre tal processo. Salvo nos casos 

de morte repentina e inesperada, ele se prolongava do momento em que o indivíduo 

emitia, para si e para os seus, os primeiros sinais concretos de falência orgânica e, 

portanto, da proximidade de seu fim - sinais irreversíveis que o transformavam em 
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moribundo e confirmavam que naquele momento ele começava a morrer -, passando 

pela consumação da morte, até a suspensão completa das atividades sociais dos 

vivos voltadas para os seus restos mortais e sua memória131 

 

Considerando o enfoque declarado deste trabalho, analisar-se-á, brevemente, a 

terceira fase do processo de morte grega, qual seja o rito funerário, já que é este que revela as 

características sociais, culturais e religiosas da sociedade grega.  

Na religião grega, o enterro dos mortos e o cumprimento de todos os ritos e 

cerimônias de sepultura representavam deveres inescusáveis dos sobreviventes. Em outras 

palavras, na Grécia Antiga, ocorrendo o evento morte, os familiares e amigos do falecido 

eram obrigados a dar uma sepultura ao corpo sem vida deste132. 

Esta obrigação de sepultamento, imposta aos familiares do falecido, foi 

tradicionalmente delineada na sociedade grega. Há, inclusive, como demonstra Paula Falcão 

Argôlo133, relatos de manifestação legislativa da própria pólis reconhecendo essa incumbência 

que, costumeiramente, era observado pela maioria das famílias:  

 

O discernimento bem consolidado socialmente quanto papel do sepultamento não 

impediu que a pólis se manifestasse ditando legalmente parâmetros para a atividade 

funerária particularmente nesse item. No Pseudo-Demóstenes (43.57-8) 

encontramos referência a uma lei em vigor no século IV reforçando que o 

sepultamento de um indivíduo era um procedimento de ordem exclusivamente 

particular, estando primordialmente sob a alçada da família do morto. Mais 

precisamente, ela regulava os casos de mortes de habitantes do dêmo ocorridas no 

espaço público. Sob tais circunstâncias, a lei determinava que o demarco instruísse 

os parentes a recolher o corpo no mesmo dia, providenciar o enterro e cuidar da 

purificação do dêmo. Caso contrário, a responsabilidade de sepultar o morto 

transferia-se automaticamente para o próprio demarco; ele o fazia lançando mão de 

recursos públicos e era ressarcido posteriormente pela família, penalizada a pagar 

duas vezes o valor dos custos do enterro. Os mortos em batalha constituíam exceção, 

ficando sob os auspícios da pólis 

 

Trata-se de um comportamento tradicionalmente normatizado entre as famílias 

gregas, de maneira que o descumprimento da obrigação de sepultamento importava em 

gravíssimo delito contra o morto, já que este não poderia seguir seu caminho a Hades, o deus 
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do submundo e senhor dos mortos134. O rito fúnebre tinha a função, então, de encaminhar o 

falecido para a outra vida.  

Com efeito, caso os encargos com o sepultamento não fossem cumpridos, as almas 

dos falecidos poderiam vagar pelo mundo terreno e perseguir os seus familiares. De fato, o 

enterro dos mortos era um ato muito valorizado pelos deuses135, de modo que estes poderiam 

punir o falecido no além-vida, impedindo-o de adentrar à morada dos mortos, caso os 

procedimentos mortuários não fossem seguidos.  

Pois bem, a primeira fase do rito funerário grego era chamada de “Próthesis”. Nesta 

fase, o corpo do falecido era “preparado e exposto à visitação e à lamentação”. Tratava-se de 

um momento importante para os familiares, já que os herdeiros do falecido seriam 

determinados, bem como para o próprio morto, já que seus feitos em vida, bem como os de 

sua família, eram exaltados em público136. 

Nas palavras de Paula Falcão Argôlo: 

 

A primeira cerimônia realizada após o falecimento, a próthesis, compreendia um 

conjunto de rituais preparatórios com a duração máxima de um dia, onde o corpo 

recebia uma série de cuidados e era ‘velado’ na casa do seu grupo familiar. 

Contando com a participação de parentes femininos e masculinos - embora as tarefas 

que exigiam contato direto com o morto devessem ser realizadas pelas últimas – o 

corpo inerte disposto sobre uma klíne era limpo, ungido, vestido e adornado. 

Findada a preparação, que transcorria possivelmente ao som de cantos fúnebres, era 

submetido à lamentação e às últimas homenagens prestadas pelos presentes137 

 

Importante ressaltar que, o corpo do falecido era exposto com uma moeda colocada 

sobre a boca. Trata-se de um costume grego: a moeda serviria como forma de pagamento ao 

barqueiro Caronte, pela travessia do rio Estige, que dividia o mundo dos vivos e dos 

mortos138. Sem o pagamento pela viagem a ser realizada, a alma do falecido não seria 

recebida pelos deuses. 

A segunda fase do rito funerário grego era chamada de “Ekporá”, momento no qual 

as pessoas presentes faziam uma procissão, acompanhando o corpo até o local do ato de 
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deposição do corpo. Neste momento, a depender da vontade da família e do morto, o corpo do 

falecido poderia ser inumado ou cremado139. 

A cremação era um procedimento geralmente utilizado por populações nômades que 

não podiam cuidar, de forma apropriada, das tumbas, devido às frequentes mudanças de 

residência. Os familiares queimavam o cadáver na própria sepultura ou em crematórios 

especiais, guardando as cinzas em uma urna140. 

Já a inumação era a prática pela qual se enterrava o morto em caixões de tijolos ou de 

madeira. No caso das pessoas mais abastadas, utilizava-se um sarcófago de pedra porosa ou 

mármore. Normalmente, colocava-se na tumba oferendas relacionadas com a pessoa 

enterrada: vasos, armas, utensílios domésticos, prêmios obtidos em vida, dentre outros141. 

De qualquer forma, cremado ou não, o cadáver era sempre inumado para que o 

falecido pudesse descansar na outra vida. Se, por uma eventualidade, como a guerra, ou 

mesmo um naufrágio, o corpo não pudesse ser encontrado, o que tornaria a inumação 

impossível, a saída encontrada pelos gregos era construir um sepulcro vazio (“kenotáphion”), 

simbolizando a inumação142. 

Nas palavras de Paula Falcão Argôlo: 

 

No período clássico, inumação e cremação eram ambas praticadas; a escolha de uma 

ou de outra dependia do desejo do moribundo ou da preferência da família. O 

enterramento, preferencialmente assinalado com um marco tumular como prova de 

sua realização, era visto como uma prática indispensável para o desfecho dos 

funerais, a garantia da colaboração dos vivos no delicado processo de passagem que 

se iniciava para o morto. Além de ocuparem um lugar importante na história da 

família, construída e contada através dos sepultamentos, acreditava-se em geral que, 

ao romperem o elo com o mundo dos vivos, os mortos rumavam para um novo 

lugar, um domínio subterrâneo próprio para abrigá-los143 

 

Na cidade de Atenas havia um cemitério de grande importância: o Cerâmico. Este 

lugar já proporcionou à História importantes restos de objetos pessoais que foram deixados 

juntos aos cadáveres. Se o cadáver era inumado, então era colocado em um sarcófago de 

cerâmica ou de madeira. Ao seu lado havia cerâmica e parte de vestimentas de que o cadáver 

poderia seguir desfrutando. A Tumba, “týmbos”, era recoberta com um túmulo de terra e 
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sobre ela se colocava um monumento com o nome do falecido, no qual também se esculpiam 

canções de despedida144. 

“Após o funeral, os parentes e amigos retornavam à casa do morto e lá se realizava 

um banquete – peridípnon – no qual os participantes entoavam canções em honra do 

falecido”145. 

Por fim, a terceira fase do rito funerário grego era caracterizada por visitas periódicas 

à tumba, principalmente pelos parentes mais próximos do falecido, mas especialmente pelas 

mulheres da família. As visitas eram “feitas no terceiro (tatrita) e no nono (taenata) dia após a 

morte, no trigésimo dia (tatriakostia) após a morte e havia uma visita anual. Há indicações de 

que fossem feitas também visitas mensais à tumba”146. 

Sendo assim, pode-se dizer que as duas primeiras fases do rito funerário grego, quais 

sejam a exposição do corpo e o sepultamento, eram apenas etapas de um evento ritualístico 

contínuo, “que prosseguia com as freqüentes visitas de familiares às tumbas para a renovação 

dos ritos e das homenagens aos mortos, e não raro ultrapassava o escopo de uma geração”147. 

Por fim, com relação à localização do sepultamento dos mortos, resta salientar que 

nas cidades gregas, principalmente em Atenas, sabe-se que, inicialmente, os sepultamentos 

aconteciam intramuros, na “agorá”, isto é, eram realizados dentro do espaço que se 

encontrava dentro (dos muros) da própria cidade. Entretanto, por volta de 500 a.c., os 

sepultamentos foram banidos dos espaços no interior da cidade, passando a ser realizados no 

exterior, porém próximo, do muro fortificado148. 

Essa constatação é evidenciada pelo fato de que a atividade funerária que fora 

realizada na “agorá”, considerada uma das principais necrópoles intramuros, deixou poucos 

rastros arqueológicos. Com efeito, nas palavras de Paula Falcão Argôlo:  

 

[...] Apenas as tumbas dos fundadores de Atenas foram conservadas no período 

clássico. Um conjunto de tumbas de crianças nas proximidades da Acrópole é a 

outra rara ocorrência no mesmo período de enterramentos no interior do núcleo 

urbano. Salvo estes dois casos excepcionais, os enterramentos extramuros 
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constituíram prática rigorosamente observada em Atenas durante todo o período 

clássico e extensiva aos demais dêmos áticos149 

 

Portanto, embora não mais ocupassem espaço do interior das cidades, os 

sepultamentos ocorriam nas bordas das muralhas, contiguas às principais vias de acesso. Em 

outras palavras, “os espaços de sepultamento de sepultamento tinham em comum essa 

característica de serem, ao mesmo tempo, jogados para fora, mas não para longe”, o que faz 

crer que os mortos “não foram, por isso, cercados, cerceados por um isolamento purificador, 

tal como nos cemitérios que começaram a ser inaugurados em meados do século XIX”150. 

 

3.4 Roma 

 

De forma semelhante à civilização grega, a morte, para os antigos romanos, não era 

um momento estanque no tempo, porém um processo composto de algumas fases. Com efeito, 

o processo da morte não se esgotava na simples constatação biológica de que a vida teria 

chegado ao fim.  

“Morrer pressupunha um ritual prolongado cujo corpo era objeto de uma 

transmutação ao término da qual o indivíduo estava apto a cruzar os umbrais da morte”151. 

Dessa forma, o trânsito da vida para a morte era feito sob a proteção dos deuses, por meio de 

um complexo ritual de purificação, responsável por evitar que o falecido tivesse uma 

existência angustiante no além vida152. 

Nas palavras de Thiago Eustáquio Araújo Mota: 

 

Na Antiguidade Grega e Romana, os ritos fúnebres apareciam como um momento 

privilegiado no qual a família e a própria cidade ostentavam sua glória, riqueza ou, 

num sentido inverso, exprimiam sua inquietação e fragilidade. Provida de 

reconhecimento social, a “teatralização” cujo protagonista era o morto marcava no 

imaginário antigo o encerramento de um “ciclo vital”, assinalado por etapas de 

transição tais como a puberdade, o ingresso na vida pública e o casamento [...]. Os 

atos da peça se sucediam numa divisão mais ou menos clara: a exposição do 
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cadáver, o elogio da memória, a deposição na tumba, a cremação ou inumação e por 

fim o culto após a morte [...]153 

 

Durante todo o processo de morte, o luto era visto como uma obrigação dos 

familiares para com o falecido, isto é, fazia parte do próprio ritual funerário, “já que homens e 

mulheres mudavam seu comportamento no cotidiano e passavam a usar vestimentas pretas, 

jejuar, não lavar os cabelos e negligenciar os cuidados com o corpo”154. 

Quanto à primeira etapa do rito funerário, importa salientar que, na Roma Antiga, os 

funerais eram inicialmente noturnos. Tratava-se de cerimônias cujos aspectos variavam de 

acordo com a dignidade e o poder aquisitivo do falecido155.  

É de se ressaltar que numerosas passagens da literatura clássica, com frequência, 

atribuem às mulheres a organização da cerimonia do ritual fúnebre. As mulheres são as 

responsáveis por preparar o cadáver, velá-lo e fazer as oferendas pertinentes perante a tumba. 

O correto proceder deste ritual é uma garantia para o morto e para a sua família156. 

Nas palavras de Luciane Munhoz Omena e Erick Messias Costa Otto Gomes157: 

 

[...] as mulheres deveriam lavar o corpo, ungi-lo com óleos perfumados, vesti-lo 

com roupas limpas, cobri-lo com um tecido branco para o funeral, posicioná-lo no 

atrium da casa com os pés voltados para a porta da frente, sendo, ademais, 

responsáveis pela queima de incenso, pela iluminação com tochas e, em especial, 

cabia às mulheres, como ressalta Erker (2011, p. 47), “purificar o corpo para 

regulamentar sua passagem para fora da comunidade; enquanto os homens ficavam 

distantes, uma vez que o 158cadáver era fonte de poluição da morte”. A ação e o luto 

prolongado feminino liberariam a familia funesta das práticas sociais na 

comunidade, tais como realizar ritos religiosos e seus sacrifícios, atividades políticas 

ou econômicas 

 

As características e as etapas dos ritos fúnebres dependem da qualidade do morto. De 

fato, se o falecido era uma pessoa sem muitas posses, o rito funerário era feito de forma 

particular, sendo acompanhado somente pelos filhos e familiares. Agora, se o falecido era 

uma pessoa abastada, notadamente um aristocrata, o rito funerário era feito de forma pública, 

com a presença de “familiares, amigos, escravos, clientela, magistrados, atores, músicos, bem 
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como pela presença da toga e do esquife que levava o falecido, precedidos pelos fasces, 

machados e outras insígnias”159. 

Durante o cortejo familiar, era comum um familiar ou amigo transportar uma 

máscara de cera (“imago”) com o rosto do falecido, máscara esta que seria conservada depois, 

na casa dos familiares do falecido, junto às dos demais membros falecidos da família160. 

Nas palavras de Thiago Eustáquio Araújo Mota161: 

 

Era regra nas casas aristocráticas a presença de uma galeria de máscaras dos 

ancestrais, que tomavam parte no cortejo de cada membro da família que morria. Os 

que portavam os retratos eram amigos próximos do morto, escolhidos segundo o 

critério de altura, compleição e semelhança com os ancestrais do falecido 

 

Quanto aos atos praticados no rito fúnebre, Thiago Eustáquio Araújo Mota162 

esclarece que: 

 

O termo funus compreende tanto os cuidados e honras ministrados ao morto como o 

culto observado post-mortem. Geralmente o falecido deixava aos herdeiros 

disposições claras sobre o processo do funeral – mandata de funere – principalmente 

tratando de uma personalidade pública, seja através de pronunciamento ou 

testamento. Era comum a família estar presente no momento derradeiro, o parente 

mais próximo cerrava os olhos – oculo premere - e dava o último beijo, momento 

em que a alma deixava o corpo. Consequentemente o morto era chamado pelo nome 

em voz alta e lamentado em intervalos regulares até a deposição na pira funerária. 

Vinha a seguir a exposição do morto, vestido em trajes oficiais – quando senador 

com a toga pretexta – era depositado no lectus funebris, geralmente no atrium com 

os pés virados para a porta de entrada 

 

Quanto ao sepultamento, é importante ressaltar que, em Roma, foram empregados 

três tipos de sepultamento: incineração, inumação e embalsamento. Muito embora, é verdade, 

esta última prática não era habitual e somente se conhece testemunhos dela em algumas 

províncias do Império, relacionando-se, muito provavelmente, com populações de fora da 

Itália e praticantes de cultos orientais163.  

Em geral, o cadáver era incinerado fora da cidade. As cinzas das pessoas mais 

abastadas eram colocadas em uma urna que, por sua vez, eram colocadas dentro de um 
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monumento. Por sua vez, as cinzas das pessoas mais pobres eram “enterradas” diretamente no 

solo164.  

É de se perceber, então, que o tipo de monumento funerário construído dependia da 

importância política do falecido, seu poder aquisitivo e seu “status” social. “Estes edifícios 

correspondiam a autênticos jazigos familiares que tinham como função acomodar os restos 

mortais das diferentes gerações”165. 

Sendo assim, para os mais abastados, a construção de marcos funerários tinha a 

função de preservar, na memória social, o nome do falecido166, preservando-se, então, o 

prestígio familiar por gerações.  

Além disso, “os túmulos, a partir das palavras, das imagens e da localização, 

expressavam representações da morte e produziam memórias do passado”167. 

Nas palavras de Abascal168: 

 

A tumba é a manifestação artística na qual há um maior grau de improvisação por 

parte do construtor e do testador. Na história da are romana se estabeleceu 

tradicionalmente uma série de tipologia de monumentos, mais ou menos excludentes 

que outras, que, entretanto, não deixam de ser de certo modo artificiais, tendo em 

conta a multiplicidade de elementos que são comuns a uns e outros modelos, e do 

grande ecletismo que se manifesta em todos os aspectos da arquitetura romana 

 

Em todo caso, a arte se punha a serviço da desesperança e do sofrimento para aliviar 

o medo causado pelo desconhecimento da morte. Daí a íntima relação que existe entre a arte e 

o mundo da morte, uma relação que se estreita ou se distende em proporção direta com a 

preocupação com o que há no além vida169. 

Especificamente em relação à arte mortuária, a preservação do nome e memória do 

falecido também se davam pela inscrição de epitáfios, que “são elogios fúnebres gravados em 

lápides Tumulares”170.  Com efeito, há casos documentados na historiografia, como o de Allia 
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Potestas, que “promoveu não somente a sua identidade pública, mas também o papel das 

lembranças mais pessoais de Aulus [a pessoa que lamentava a morte de Allia]”171. 

Uma vez cumprido o ritual funerário, a alma do falecido estava livre para seguir seu 

caminho até o outro plano, podendo finalmente se encontrar com os deuses. É por esta razão 

que, a “interdição da sepultura e a negação dos cuidados dispensados ao morto aparecem na 

documentação historiográfica, como uma forma de punição para além da morte”172. 

Os mortos, nos dias de seus aniversários, recebiam flores, alimentos e bebidas. Estas 

oferendas eram realizadas por seus descendentes ou qualquer outra pessoa que tivesse 

interesse na manutenção desta tradição em relação ao falecido. O calendário romano previa 

cerimonias no mês de fevereiro, nas quais o “pater famílias” era o encarregado de realizar os 

ritos173.  

A entrega de oferendas era importante, pois tais cuidados serviam à proteção da 

pessoa falecida, além de evitar que ela se tornasse perigosa e passasse a perseguir os vivos. 

Além disso, o tipo de oferenda poderia variar de acordo com a importância dos mortos. Há 

relatos, por exemplo, de que o sangue das batalhas dos gladiadores era oferecido aos mortos 

mais famosos174. 

Além disso, o culto aos antepassados homenageava as almas das pessoas mortas, 

conhecida como os “manes”, com o intuito de se obter favores. O culto aos “manes” se 

estendia até ao primeiro fundador da família, graças às já mencionadas máscaras de cera, que 

eram feitas utilizando-se o rosto dos falecidos como molde, com gravuras que continham e 

armazenavam os dados mais marcantes da vida da pessoa falecida175. 

Por fim, com relação à localização do sepultamento dos mortos, este era feito fora 

dos limites da cidade. Nas palavras de Ivoni Richter Reimer: 

 

O termo catacumbas (do grego: katá “sob” e kymbos “cruz”) caracteriza as 

necrópolis subterrâneas públicas, no caso, escavadas fora dos muros da antiga 

cidade de Roma. O mesmo passou a ser usado desde a descoberta do Coemiterium 

ad Catacumbas sob a igreja de São Sebastião, em forma de cruz ao sul de Roma, na 

via Ápia, que havia sido reconstruída em 1611 ao lado da antiga igreja construída 

por Constantino [...]. A maior concentração das em torno de 50 catacumbas 
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encontra-se junto à via Ápia no entroncamento com a via Ardeatina, ao sul de Roma. 

O lugar fora dos muros corresponde à legislação da época que proibia o enterro 

dentro da cidade [...], visto que a inumação passou a prevalecer sobre a prática da 

cremação, desde o século II a.C., por causa da fé na vida pós-morte176 

 

A esse respeito, do ponto de vista legal, as mais antigas disposições legais romanas 

relacionadas com a morte se encontram nas Leis das XII Tábuas, uma das quais, notadamente 

a de número X, contém a primeira proibição conhecida a respeito de inumações e incinerações 

dentro das cidades. Como em quase todos os aspectos relacionados com a vida cívica, leis 

locais subsequentes mantiveram esses princípios estabelecidos em datas tão antigas. Mesmo 

na era cesariana a proibição foi renovada, tendo sido mantida até o final da era romana177. 

Não há uma uniformidade entre os autores sobre qual a razão que embasa de tal 

proibição. Alguns autores entendem que a razão seria a própria separação mitológica que 

existia entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Com efeito:  

 

É frequente encontrarmos necrópoles [...] que estão separadas dos aglomerados 

habitacionais por pequenos cursos de água, reminiscência do mito de Caronte, 

barqueiro que estava encarregado de transportar as almas recém-chegadas ao Hades 

sobre os rios Estige e Aqueronte e que separavam ambos os mundos178 
 

Outros autores consideram que se tratava de uma medida necessária para se evitar 

incêndios. Isso porque a proibição de sepultamento no perímetro urbano incluía também o 

veto à realização de piras funerárias, estabelecendo-se um perímetro de segurança ao redor da 

cidade que, nas Leis das XII Tábuas, era de 60 pés179. 

Já certos autores consideram que se tratava de uma medida conveniente para a saúde 

dos cidadãos e necessária à manutenção de higiene no âmbito urbano180. Esta última 

justificativa também é adotada Thiago Mota, para quem o distanciamento das sepulturas em 

relação às cidades se deveu à uma nova compreensão (sanitarista) a respeito da morte. Com 

efeito, a morte, mais especificamente os cadáveres, traria poluição, o que exigiria 

distanciamento e purificação181. 
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Resta salientar que, em Roma, os cemitérios eram construídos “[...] à beira de 

estradas, que não pertenciam a ninguém, e era ali, na saída das cidades, que se erguiam os 

túmulos”182. A construção das tumbas ao lado das vias que levavam à entrada e à saída da 

cidade tinha a função de facilitar o acesso às elas, evitando-se, assim, a invasão de 

propriedades privadas. Entretanto, era permitido, por lei, que um indivíduo ou grupo familiar 

atravessasse uma propriedade privada quando fosse necessário para o acesso às tumbas183. 

Mostra-se, aqui, então, a importância que o culto aos mortos assumia na civilização romana. 

 

3.5 Cristianismo e Idade Média 

 

Antes de se adentrar especificamente ao período histórico do cristianismo e as 

características relacionadas aos sepultamentos e ritos fúnebres, cumpre, aqui, fazer uma breve 

menção à Bíblia, já que se trata do livro sagrado base desta religião. 

Na Bíblia, a morte é tratada em várias passagens. A forma de tratamento, entretanto, 

varia de acordo com a parte do Livro Sagrado na qual ela se encontra. Por exemplo, [...] “no 

Antigo Testamento, a morte é vista como algo natural. O que não é natural no Antigo 

Testamento é a morte na juventude; nesta fase da vida ela é vista como maldição”.184 

A respeito do antigo testamento, cabe aqui relembrar uma história registrada no 

segundo livro de Samuel, que teria sido um dos relatos mais marcantes sobre sepultamento 

dos tempos antigos, sendo, portanto, pertinente a este trabalho a título de investigação 

histórica. 

Segundo a Bíblia185, o rei Saul, antecessor do rei Davi, havia assassinado alguns 

gabaonistas, com o fim de proteger os filhos de Israel e de Judá. Este, então, ao consultar 

Deus sobre o motivo de tal punição, foi alertado que “havia sangue sobre Saul e sua família”, 

isto é, Saul havia incorrido em pecado por ter assassinado tais pessoas. 

O rei Davi, ao invés de novamente consultar Deus sobre o que fazer, mandou chamar 

representantes dos gabaonitas que, questionados sobre qual “satisfação” desejavam como 
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retribuição186, apenas afirmaram que não queriam ouro e nem prata, além de que não 

pretendiam matar ninguém em Israel187.  

Entretanto, disseram ao rei: “Do homem que nos esmagou e quis aniquilar-nos para 

apagar-nos da terra de Israel, sejam-nos entregues sete dos seus filhos, para os enforcarmos 

diante do Senhor em Gabaon, na montanha do Senhor”188. O rei Davi, então, consentiu com 

tal pedido.  

O rei Davi, então, escolheu “os dois filhos que Resfa, filha de Aia, dera a Saul, 

Armoni e Mifiboset, e os cinco filhos que Merob, filha de Saul, dera a Hadriel, filho de 

Berzelai de Moola”189, entregou-os aos gabaonitas, que os enforcaram na montanha diante do 

senhor190. 

Impossibilitada de dar um sepultamento digno ao corpo dos filhos, Resfa cobriu-lhes 

o corpo morto com um saco, tendo permanecido em cima de uma rocha “desde o princípio da 

colheita da cevada até o dia em que caiu sobre eles a chuva do céu; e ela não deixou que os 

pássaros do céu pousassem sobre os corpos durante o dia, nem que as feras selvagens os 

{tocassem} durante a noite”191. 

Avisado sobre o sofrimento de Resfa e o esforço desta em preservar o corpo dos seus 

filhos, Davi arrependeu-se do que fizera e ordenou que os ossos dos enforcados fossem 

recolhidos192. Os supliciados “foram enterrados em Sela, na terra de Benjamim, no sepulcro 

de Cis, pai de Saul”193. 

Na interessante análise de Lucia Weiler: 

 

A história de Rispá [termo que significa Resfa na bíblia Almeida] provoca e desafia 

nossa espiritualidade da confiança que passa pela perseverança, pelo protesto contra 

toda injustiça e pelo caminho da resistência. Da presença vigilante, silenciosa e 

perseverante diante daqueles corpos humanos expostos cresce sua coragem de 

mulher que acredita na vida. Seu protesto individual torna-se coletivo e se torna uma 

provocação política, pois sensibiliza o próprio rei Davi. Finalmente, ele manda 

recolher os ossos e sepultá-los. A história de Rispá nos convida a fortalecer a 

perseverança da nossa fé. A viver a confiança no Deus amigo e bondoso que acolhe 

e não castiga, nem exige sacrifícios expiatórios ou vicários da pessoa humana194 
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Nota-se, então, que se trata de uma das histórias mais marcantes, carregada de 

intenso simbolismo, pela qual uma mãe consegue o direito de sepultar os (ossos de) seus 

filhos, demonstrando o quão importante este ato é para a dignidade da memória do falecido, 

para a consciência dos vivos e para a graça de Deus. 

Com efeito, a morte tem papel fundamental na teologia cristã, pois ela é o que 

diferencia os homens de Deus, que é um ser imortal. A morte seria o evento deflagrador da 

vida eterna, uma recompensa dada por Deus. Assim, o fato do ser humano ser mortal 

evidencia “que a vida não é criação e nem propriedade sua, mas sim, é um bem precioso 

confiado por Deus. Desta forma, a morte não pode ser encarada como um roubo, mas como a 

devolução do bem mais precioso que nos foi confiado”195. 

Após esta breve análise de uma história bíblica, é chegada a hora de analisar, 

efetivamente, as características do sepultamento e dos ritos fúnebres de acordo com as 

peculiaridades trazidas pelo cristianismo, entendido aqui como modelo de religião. 

É claro que essas características variam de acordo com o período histórico que se 

esteja a analisar. Com efeito, os costumes funerários que podem ser observados no início do 

cristianismo, durante o período romano, diferem daqueles da Idade Média, período no qual os 

ensinamentos do cristianismo já estão consolidados, principalmente pela grande influência 

exercida pela Igreja Católica sobre os fiéis. 

No período romano, por influência do cristianismo, a inumação do corpo tornou-se 

prática mais recorrente (ao invés da cremação), já que a integridade do corpo era vista como 

condição para se garantir a continuidade no além vida ou mesmo para a ressurreição196. 

“A religião da ressurreição priorizou a vida. E a vida autêntica era aquela após a 

morte. A vida eterna”197. Sendo assim, ante a valorização e a certeza do que havia no além 

vida, algumas práticas funerárias “pagãs” se perpetuaram. Confirme esclarece José Renato 

Nalini: 

 

Quando a diminuição da superstição e o desejo de funerais à vista de todos 

admitiram os funerais à luz do dia, preservaram-se hábitos que foram transmitidos 

aos sepultamentos cristãos. O costume de gregos e romanos de colocar uma moeda 

na boca do morto, para que ele pudesse pagar sua passagem ao outro mundo, se 
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perpetuou. Mesmo que sem o assentimento do clero, perdurou durante toda a Idade 

Média198 

 

Considerando o período histórico apresentado, devido ainda às influências romanas, 

“constatou-se que os primeiros cemitérios cristãos foram as catacumbas. Eram nas paredes 

dessas galerias subterrâneas, que se faziam as tumbas para enterrar os mortos”199. 

Especificamente em relação aos ritos fúnebres, é de se ressaltar que “os ritos 

mortuários cristãos não apresentam nem a complexidade e nem o refinamento encontrado em 

outras civilizações e que a ressurreição é considerada no plano espiritual, por meio de do 

Juízo Final”200. É por esta razão que “a morte cristã não se relaciona simplesmente com um 

cadáver, com o fim de uma vida, mas trata-se igualmente de uma nova condição, uma nova 

iniciação à vida eterna”201. 

Em razão desta preocupação, os rituais de morte foram adaptados à doutrina cristã, 

como, por exemplo, a realização da extrema-unção nos enfermos, por parte das autoridades 

eclesiásticas. Entretanto, as etapas do rito fúnebre se mantiveram bem semelhantes ao período 

romano, tais como o velório na casa da família, procissão fúnebre e manifestações de luto202. 

Isso porque, em semelhança aos costumes romanos, por muitos séculos, na Idade Média, a 

morte foi considerada um acontecimento natural, fazendo parte do ambiente doméstico. 

Sobre as manifestações de luto homenagens póstumas, Elisa Carvalho explica que203: 

 

No fim do ano seguinte à morte terminava o período de luto pelo defunto. A morte 

parece não ser vivida como um acto instantâneo, mas antes decorre num cenário 

ritual preciso, que se concentra entre a agonia e a volta do cemitério e que se 

prolonga até ao fim do ano. Os rituais do dia de aniversário destinavam-se 

justamente a integrar a alma do defunto no conjunto das almas dos antepassados ou 

de pôr fim à sua errância. A celebração de missas de aniversário era uma das 

melhores formas de não deixar cair no esquecimento a memória do defunto. 

Sufrágio feito no dia da morte do testador ou no do santo protector, funciona pelo 

princípio da repetição perpétua e era um meio muito eficaz de interceder pela alma 

do morto. Daí que as missas de aniversário sejam as mais encomendadas 

 

                                                           
198 NALINI, José Renato. Pronto para Partir? Reflexões Jurídico-Filosóficas sobre a Morte. 2 ed. rev. atual. 

e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 155. 
199 PETRUSKI, Maura Regina. A cidade dos mortos no mundo dos vivos - os cemitérios. In: Revista de 

História Regional, n. 11(2), 2006, p. 96. 
200 METZ; ROCHA, 2015, loc. cit. 
201 RODOLPHO, Adriane Luiza. Rituais, ritos de passagem e de iniciação. In: Estudos Teológicos, São 

Leopoldo, v. 44, n. 2, 2004, p. 142. 
202 COMBINATO, Denise Stefanoni; QUEIROZ, Marcos de Souza. Morte: uma visão psicossocial. In: Estudos 

de Psicologia, 2006, p. 210. 
203 CARVALHO, Elisa Maria Domingues da Costa. A Fortuna ao Serviço da Salvação da Alma, da Família e da 

Memória, Através dos Testamentos dos Arcebispos e Dignatários de Braga na Idade Média (Séculos XII-XV). 

In: Lusitania Sacra, 2ª série, 13-14, 2002, p. 26. 



61 

 

Em relação ao local de sepultamento, ao contrário do que acontecia na civilização 

romana, os cemitérios eram construídos dentro das cidades medievais, de modo que os vivos 

estavam em constante contato com os mortos. Em relação a este aspecto, esclarece-se que204: 

 

[...] morte e vida interagiam indiferenciadamente no mundo das aldeias e cidades 

medievais. Nelas, os cemitérios geralmente ocupavam o centro da cidade, dominada 

pela presença da igreja católica. Enquanto os mortos socialmente importantes eram 

enterrados no interior da própria igreja, os menos importantes eram enterrados em 

um terreno ao lado. Já os que não possuíam dignidade social eram enterrados em 

uma vala comum, que permanecia permanentemente aberta. Neste espaço, a 

população transitava, fazia comércio, namorava, brincava e participava de festas. Os 

mortos não eram considerados, como hoje, presenças inoportunas, em completa 

oposição à vida 

 

Ressalta-se que, pelos ensinamentos cristãos, todas as pessoas eram dignas de 

sepultamento, pois todas as pessoas foram criadas segundo a imagem de Deus. É claro que 

algumas pessoas, notadamente os mais pobres, não tinham condições de sepultar seus 

familiares. Muitas vezes, nem mesmo familiares essas pessoas tinham. Assim, ficaram os 

diáconos encarregados do sepultamento dos pobres. A título de exemplo, nas cidades do 

litoral, era comum se encontrar cadáveres abandonados, vítimas de naufrágios. “Cabia aos 

diáconos procurá-los, vesti-los, enfeitá-los e enterrá-los. Também o cuidado pelo cemitério e 

sua administração têm feito parte das tarefas dos diáconos nos primeiros séculos”205.  

Entretanto, é verdade que, assim como acontecia em Roma, as pessoas mais 

abastadas tinham seus próprios monumentos e eram enterradas em jazigos familiares. Além 

disso, considerando que o cristianismo incutiu a ideia de ressurreição na crença de seus fiéis, 

surgiram costumes funerários a ela relacionados, como o sepultamento ao lado de pessoas ou 

locais sagrados. Neste sentido206:  

 

Até o século XVIII, existia a crença de que se a pessoa fosse enterrada próxima aos 

túmulos dos santos ou de suas relíquias, perto do altar ou no claustro do mosteiro, o 

defunto tinha uma intercessão especial dos santos e a garantia da salvação. Como 

esses espaços não comportavam todos os mortos, eles eram reservados àqueles que 

podiam pagar por esse fim. Enquanto isso, os mais pobres eram envolvidos num 

sudário simples e amontoados em fossas que continham entre 1200 a 1500 

cadáveres, sendo fechadas após anos quando ficavam cheias. Assim, “os defuntos 

(pobres) conservavam o seu silencioso anonimato de quando ainda eram vivos” 
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Importante notar que, numa evolução histórica, “a partir da segunda fase da Idade 

Média, apenas a localização e o tipo de sepultura não garantiam a vida eterna”207. E é aqui que 

surge um costume que possui grande relevância para o direito atual: o falecido, para garantir a 

ressurreição, devia elaborar um testamento. Com efeito208:  

 

O testamento, que era destinado à regulamentação da partilha dos bens, torna-se um 

contrato de salvação. Por meio dele, “o fiel confessava a sua fé, reconhecia seus 

pecados, reconciliava-se com a comunidade; determinava o local de sua sepultura, 

prescrevia as questões relativas ao seu cortejo fúnebre, luminárias e cultos, e, enfim, 

pagava à Igreja um dízimo sobre o valor de sua herança” 

 

Portanto, acreditava-se que as instruções deixadas pelos testadores, a respeito dos 

atos a serem praticados durante o rito fúnebre, tais como a estipulação do número de missas a 

ser feito após o sepultamento, bem como a periodicidade desses rituais, ajudá-los-iam no seu 

julgamento final209. 

Por fim, ainda nesta temática de sepultamentos, é de se notar que havia poucos 

túmulos de crianças durante a Idade Média nos locais considerados “sagrados”, isto é, nas 

dependências das igrejas. “Uma das justificações mais recorrentes para esta sub-

representação, particularmente neste período, é a ausência do sacramento do batismo, o 

requisito determinante para a inclusão na comunidade cristã”210.  

Dessa forma, as crianças que morriam antes da realização do batismo não eram 

dignas de sepultamento em terras sagradas, pois nunca ascenderiam ao reino dos céus. E, 

isto era relativamente comum durante a Idade Média, por “inúmeros fatores, tais como os 

do foro ambiental, sociocultural, alimentar, patológico, higiénico-sanitário”211. Dentre estes, 

o mais famoso talvez tenha sido a peste negra, que aumentou exponencialmente a mortalidade 

infantil da época. 

Outra justificativa utilizada para a ausência de dados arqueológicos sobre os restos 

mortais de crianças nestes locais é “a fragilidade do esqueleto e a sua maior suscetibilidade 

aos fenómenos tafonómicos”, de modo que o material ósseo se desfaz com maior facilidade, 

sendo mais suscetível de ser “transportado, destruído ou consumido por animais”212.  
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Entretanto, esse argumento perde força ao se constatar que a ausência de resquícios 

arqueológicos de crianças e bebes não se limita somente ao material ósseo, mas também “às 

sepulturas ou a quaisquer vestígios de enterramento”, o que nos leva de volta ao primeiro 

argumento, isto é, a evidência mais forte da ausência de tais sepulturas se deve ao fato de 

que elas realmente não foram feitas, pois não havia necessidade de se enterrar pessoas 

não batizadas em local sagrado213.  

Essas pessoas não batizadas, notadamente as crianças que morriam antes de 

receber tal sacramento, eram enterradas “em contextos habitacionais (ou espaços 

associados), dispersos pela paisagem e em silos, poços, fossas ou depósitos”214. 

 

3.6 Na Índia 

 

O tratamento da morte na cultura hinduísta possui bastante peculiaridades e místicas 

que permitem uma averiguação da evolução da cultura do evento morte. A cultura hinduísta 

teve como origem a dos povos Védicos, que “que, sendo nômades e vivendo em religiões 

inóspitas, introduzem a ideia de reencarnação como a possibilidade de renascerem, após a 

morte, em lugares mais favoráveis”215. Se desenvolveu no período que compreende os anos 

entre 1.900 e 500 a.C216. Note as palavras de Caputo (2008) apud Rocha (2015, p. 04)217:  

 

Segundo Caputo (2008) os hindus tem o costume de incinerar os cadáveres; tal 

atitude tem a intenção de despojar sua identidade, personalidade e inserção social. 

Uma vez consumido pelo fogo, as cinzas são lançadas ao vento ou nos rios. Por 

meio de deste ritual os hindus objetivavam a sua representação da morte que 

consiste na passagem para outro plano da existência, o da paz originária. O autor 

complementa dizendo que a cremação é considerada obrigatória para todos, com 

exceção de crianças abaixo dos cinco anos. Tal costume é executado envolvendo os 

corpos em tecidos e queimando-os em piras a beira do Rio Ganges, sagrado ao povo 

hindu 

 

Veja, portanto, que sequer se pensava em proteção de direitos da personalidade post 

mortem¸ conquanto o que se objetivava era o desapego desta vida, para o plano da existência. 
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“O rio Ganges tem um valor espiritual muito importante para as pessoas que seguem 

o hinduísmo, acreditando que ele tem a capacidade de purificar todos os pecados”218e, neste 

contexto, conduzir o espirito da pessoa para o além vida, diferentemente das razões ocidentais 

que representam medida de higiene considerando a putrefação do cadáver ser nociva aos 

elementos naturais (fauna, flora, pessoas). 

 

“Assim, a idéia de reencarnação traz o objetivo da vida que não é a de reencarnar e 

nascer em outro corpo físico, mas sim evitar voltar, sair do círculo vicioso da 

repetição convulsiva humana (do nascer e morrer sucessivamente)... o ser humano 

sairia do seu estágio intermediário de evolução em direção a essa superconsciência, 

que é eterna, tornando-se imortal”219. 

 

O Rio Ganges, portanto, possui toda uma mística para aquele povo, no sentido de 

considera-lo como um local de purificação e alta carga espiritual, de troca mútua sensitiva 

quando da realização dos rituais de passagem. 

 

3.7 Modernidade 

 

A partir da metade do século XVIII, o processo mortuário passa por grandes 

transformações, já que os cemitérios passam a ser construídos fora dos limites das igrejas. Os 

mortos passam a ser velados e enterrados pela própria família, momento em que surgem os 

sepultamentos individuais. Essa modificação cultural foi levada a cabo também por motivos 

sanitaristas. Com efeito, o convívio dos visos em meio à grande quantidade de túmulos 

preocupava os higienistas, “que passaram a alertar a população para o grande perigo dessa 

proximidade. Coube a ‘doutrina dos miasmas’ fundamentar essa nova maneira de pensar e 

agir”220. 

Esclarece Maura Petruski que: 

 

Desenvolvida principalmente na Alemanha, surgiram preocupações por parte de 

alguns médicos, quanto aos problemas causados pelos corpos que estavam em 

processo de decomposição, uma vez que “emanavam das sepulturas vapores ou 

fumaça que transtornava o ar”, e que interferia diretamente na saúde do ser humano, 
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causando alguns tipos de doenças. Por essa nova perspectiva, a presença do morto se 

tornava inconveniente e representava perigo aos vivos221 
 

Assim, de acordo com o conhecimento médico que se tinha na época, os 

sepultamentos ocorridos dentro das cidades facilitavam a proliferação de doenças físicas. 

Esta, então, é a teoria dos miasmas, pela qual “a decomposição dos cadáveres produziria 

gazes ou eflúvios pestilenciais que atacavam a saúde dos vivos”222. É por esta razão que, 

nesse momento histórico, surgem os primeiros cemitérios “localizados fora do perímetro 

urbano, com boa altitude e bem arejados, cercados de árvores para ajudar na purificação do ar 

e longe de fontes de água potável”223. 

Nas palavras de Denise Combinato e Marcos Queiroz224: 

 

Com a emergência da modernidade, a fragmentação do amálgama indiferenciado das 

instituições medievais em várias esferas de domínio relativamente autônomas 

ocorreu em um processo de diferenciação institucional que, em sintonia com a 

análise de Parsons (1974), foi indispensável para a constituição da modernidade. 

Com o desenvolvimento do capitalismo, a partir do século XVIII, uma preocupação 

constante foi isolar, separar e impor um conhecimento especializado e uma 

disciplina institucional a tipos diferenciados de fenômenos. Excluir os mortos dos 

vivos, neste contexto, passou a ser um empreendimento fundamental. Uma forte 

preocupação, em toda a época de transição para a modernidade, foi colocar os 

mortos, juntamente com o lixo, cada vez mais longe do meio urbano e do convívio 

social 

 

A partir do século XIX, em razão do desenvolvimento das sociedades capitalistas, 

bem como da revolução científica da medicina, houve uma mudança radical no modo de se 

encarar a morte. “A revolução higienista radicalizou a separação entre vivos e mortos de tal 

modo que o convívio entre estas duas condições passou a ser visto como uma fonte 

extremamente importante de perigo, contaminação e doença”225. 

A consciência e o medo da finitude geraram reflexos importantes na atual sociedade 

moderna, que desenvolveu uma profunda aversão à morte e se tornou excessivamente 

preocupada na manutenção da saúde (principalmente estética) do corpo. Com efeito, “a opção 

de vivenciar o morrer, a finitude e a perenidade foram substituídas pelo culto ao corpo 

incorruptível – propagandeado na era das cirurgias plásticas e das intervenções para preservar 
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o corpo ‘eternamente’ conservado”. Em outras palavras, o culto à morte foi substituído pelo 

culto ao corpo226. 

“Para o homem ocidental moderno, a morte passou a ser sinônimo de fracasso, 

impotência e vergonha. Tenta-se vencê-la a qualquer custo e, quando tal êxito não é atingido, 

ela é escondida e negada”227. Com efeito, mesmo com os grandes avanços que a medicina 

moderna trouxe, uma última fronteira ainda resta irreversivelmente intocada: a morte. 

Por esta razão, a sociedade moderna desenvolveu uma verdadeira obsessão em criar e 

aprimorar “fórmulas de rejuvenescimento e em prolongar a juventude e a beleza”, pois a 

morte se tornou um fenômeno indesejado. “A morte traz a dura realidade da limitação 

biológica: tudo possui um ciclo e o findar é parte desse ciclo. Isso nos reduz à condição de 

animais, que somos. Condição que é cotidianamente negada pelos avanços civilizadores”228. 

Em interessante análise, Clarissa de Franco esclarece que229: 

 

A dependência moderna em relação ao tempo faz com que toda a existência seja 

mapeada em termos temporais, por idades e fases. A morte, na noção temporal, 

passa a ser um indicador do tempo que pode durar nosso processo de viver. Por isso, 

tornaram-se tão importantes, na sociedade atual, taxas como o nível de expectativa 

de vida. Nesse sentido, a vida é um correr contra o tempo e, em última instância, um 

correr contra a morte. A pressa moderna talvez possa indicar uma necessidade de 

realizar e experienciar antes do fim, no tempo que ainda nos resta. A consciência da 

morte traz a contagem regressiva do tempo. A morte passa a atuar no antifluxo da 

vida e não como um processo natural da mesma. A morte, ironicamente, tornou-se 

apartada, e o que é pior, adversária, da vida 

 

Em razão desta (ir)racional compreensão moderna da morte, esta que, desde tempos 

imemoriais, fez parte do ambiente doméstico familiar, desloca-se para os hospitais. A morte 

passa, então, a ser contida, confinada num “ambiente isolado, com janelas fechadas, luz 

artificial, temperatura constante mantida pelo ar condicionado e equipamentos técnicos”230. 

A partir do momento em que se evitou o contato com a morte, isto é, tendo esta sido 

confinada dentro dos hospitais e banida das conversas cotidianas, as pessoas deixaram de ter a 

consciência de que a morte é um fenômeno natural, indissociável da própria condição 

                                                           
226 CARVALHO, Luiza Fabiana Neitzke de. Os cemitérios como índice de modernidade urbana. In: Habitus, v. 

10, n.1, jul./dez. 2012, p. 45. 
227 COMBINATO; QUEIROZ, 2006, loc. cit. 
228 FRANCO, Clarissa de. A crise criativa no morrer: a morte passa apressada na pós-modernidade. In: revista 

Kairós, São Paulo, 10(1), jun. 2007, p. 110. 
229 FRANCO, op. cit., p. 114. 
230 COMBINATO; QUEIROZ, 2006, loc. cit. 



67 

 

humana. O processo de higienização, então, atinge um novo patamar: modifica a consciência 

que as pessoas têm da própria morte, tornando-a algo impuro231. 

Sendo assim, o processo mortuário, caracterizado no passado por muitas etapas 

prolongadas, cânticos, símbolos e comemorações, passa por uma mudança radical, tornando-

se mais simples, restrito. “Os rituais de morte estão cada vez mais empobrecidos”, sendo que 

os “elementos simbólicos, como luzes, velas, poemas, flores estão sendo utilizados quase 

como recursos para nos livrarmos da incômoda proximidade com a morte”, ao invés de 

celebrá-la232. 

A respeito do empobrecimento dos ritos funerários na sociedade moderna, Denise 

Combinato e Marcos Queiroz233 esclarecem que:  

 

Por muitos séculos, a morte obedecia a um ritual que envolvia tanto a pessoa que ia 

morrer (que pressentia o seu fim), como parentes e amigos. Atualmente, em nossa 

sociedade, a presença dos familiares, amigos e vizinhos junto ao moribundo deu 

lugar ao ambiente frio e isolado do hospital; os rituais de morte (extrema-unção, 

velório na casa da família, procissão fúnebre e manifestações de luto) foram 

substituídos pelas organizações funerárias, em que o ambiente é neutro e higiênico; 

pelos cortejos fúnebres rápidos e discretos; pelo autocontrole do indivíduo enlutado, 

que não pode expressar verdadeiramente suas emoções, a fim de não perturbar 

outras pessoas com algo tão mórbido [...] Nesse sentido, a adoção de práticas como a 

cremação tem sido cada vez mais utilizada. Além das razões higiênicas e ecológicas, 

ela é uma maneira de esconder a própria morte                               

 

Neste sentido, a respeito dos reflexos desse novo modo de se encarar a morte nas 

etapas do rito funerário na modernidade, Cristian Metz e Ana Rocha234 explicitam que: 

 

Para Ariès (2003), na atual sociedade contemporânea, as formalidades para enterrar 

o corpo são cumpridas rapidamente; a modernidade está ameaçando até mesmo a 

visita ao túmulo. Na sociedade moderna e industrial na qual vivemos, recorre-se 

cada vez mais à cremação, como se houvesse uma ânsia por fazer desaparecer e 

esquecer tudo o que pode restar do corpo. Diferente da prática da cremação na 

cultura oriental, que tem por objetivo encaminhar aquela alma ao encontro de Deus, 

na cultura ocidental (e muito se deve ao processo de higienização sofrido nos anos 

oitocentos), este método é utilizado, somente, porque oferece menos riscos 

ambientais que o sepultamento dos corpos em covas de terra. É a morte tornando-se 

cada vez mais impalpável, mais líquida 
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Assim, vê-se, claramente, que, de uma maneira geral, as sociedades modernas 

cumprem ainda ritos funerários, mas que não ostentam as pompas do passado, em razão de 

uma nova mentalidade acerca da morte, que passa a ser vista como um fenômeno indesejável, 

mas que a pessoas tentam, a todo custo, evitar. 

Por ser pertinente à temática deste trabalho, não se pode deixar de destacar que esta 

nova mentalidade gera um reflexo negativo sobre o próprio morto, notadamente à memória 

coletiva que a sociedade e a família têm dele. Com efeito, “a morte não tem segredos. Não 

abre portas. É o fim de uma pessoa. O que sobrevive é o que ela ou ele deram às outras 

pessoas, o que permanece nas memórias alheias”235. 

Dessa forma, a ausência de rituais fúnebres mais prolongados, de cerimônias que 

exaltem os feitos, opiniões e escolhas da pessoa falecida, “rouba do morto a única coisa que 

ele de fato ainda possui e que ainda o torna vivo para as outras gerações: a memória de quem 

conviveu com ele. Salvo isso, o morto é morto”236. 

A título de arremate deste tópico, somente a título de curiosidade, é interessante se 

observar que, na era digital e de informação em que se vive, um novo fenômeno de 

ritualização funerária pode estar desenvolvimento, representado pela formação dos 

“cemitérios digitais”. Por exemplo, na extinta rede social “Orkut” havia uma comunidade 

virtual que reunia os “Profiles de Gente Morta”, isto é, os perfis virtuais dos mortos237. 

Conforme explica Renata Rezende238: 

 

Na “Idade Mídia” das comunidades virtuais, a Profiles de Gente Morta também se 

apresenta como um território de sepultamento coletivo, articulado a outros centros 

de informação da vida cotidiana, na medida em que pertence a uma rede social 

ampliada. No entanto, a configuração do cemitério digital está mais próxima à 

formatação desenvolvida na Alta Idade Média, quando os corpos passaram a ser 

diferenciados por meio dos túmulos individuais. Isso pode ser verificado na 

comunidade porque todos os corpos são demarcados dentro de espaços (caixas) que 

contém informações específicas de cada morto, como quem ele era, a data que 

faleceu ou o motivo da sua morte. Basicamente esses espaços se dividem em três 

links que compõem o túmulo digital, o qual possibilitará a abertura de muitos outros 

espaços (caixas/janelas), conforme o desejo do usuário de abrir o túmulo e revirar os 

despojos do morto (fotos, informações, etc) 

 

Tratava-se de uma ferramenta muito interessante que permitia, também, a 

identificação dos mortos, segundo a causa da morte de cada um. “A maior parte dos relatos 
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está dividida entre acidentes de trânsito, homicídios, suicídios, incidentes (como afogamentos, 

incêndios, etc,) e doenças”239. Isso contribui, por exemplo, para a individualização do 

“sepultamento virtual”, resgatando-se, mesmo que de forma insipiente, os vínculos com o 

passado. Ainda mais quando se tem em consideração que a ferramenta permite aos entes 

familiares clamar pelo morto, por meio de inscrições e fotografias240. 

É de se ressaltar, entretanto, que os cemitérios digitais não são, ainda, uma solução 

satisfatória para se perpetuar a memória da pessoa falecida. Com efeito, pela falta de espaço 

virtual, é possível que esses túmulos individuais virtuais deixem de existir, para dar lugar ao 

abrigo de novos perfis mortuários virtuais241. Isso nos leva a concluir que, embora seja uma 

ferramenta que possa ser utilizada como via de exaltação à memória dos mortos, ainda padece 

das limitações da própria ferramenta que lhe permitiu a criação, qual seja o espaço virtual. 

 

3.8 A Morte na Filosofia 

 

Se a proposta do trabalho é investigar os direitos da personalidade post-mortem e, um 

dos critérios para a análise da extensão destes direitos é justamente o critério ontológico, 

necessário tecer breves considerações sobre a morte na filosofia, para demonstrar como o 

direito, enquanto ciência que regula comportamentos e cria normas jurídicas para a proteção 

da pessoa, é determinante na atribuição jurídica para os efeitos da morte. 

 

3.8.1 Epicuro 

 

Epicuro foi um dos primeiros pensadores a tratar do evento morte e qual sua relação 

com o ser humano. Para ele, a morte, “deve ser indiferente para o indivíduo: ela “não é nada 

para nós, pois o sujeito não está no estado de morte durante a vida, nem vivo depois de 

falecer”242. O pensamento Epicurista, neste contexto, se estrutura em duas premissas:  

“primeiro, uma ética hedonista do prazer e da felicidade (ou “experiencialismo”); e uma visão 

atomista e materialista do mundo. Essa última faz o filósofo do Jardim dizer que a morte 

significa a não-existência do sujeito mesmo com a presença temporária do cadáver”243. Sendo 

                                                           
239 REZENDE, Renata. Um lugar para os mortos: os usos das comunidades virtuais como cemitérios digitais. In: 

Anais do XVI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste, São Paulo, 2011, p. 09. 
240 REZENDE, op. cit., p. 11. 
241 REZENDE, op. cit., p. 02. 
242 SCHUMACHER, Bernard N. Confrontos com a morte: a filosofia contemporânea e a questão da morte. 

Tradução Lucia Pereira de Souza. São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 193. 
243 SCHUMACHER, 2009, loc. cit. 
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assim, para Epicuro, a morte encerra o ciclo do homem, razão pela qual ele “não existe” após 

este evento e não se poderia, inclusive, se falar em direitos da personalidade post-mortem. 

 

3.8.2 Lucrécio 

 

Lucrécio, discípulo de Epicuro, segue a linha argumentativa de seu mestre,  

afirmando que “a morte, portanto, não é nada para nós e não nos afeta em nada. O passado, 

em que o sujeito ainda não existia, é o espelho ou a imagem perfeita do futuro, no qual ele não 

estará”244. 

Trabalha, ainda que sem esse mister, a ideia de que a morte encerra toda a dinâmica 

interrelacional do ser, razão pela qual “a morte destrói essa existência e impede que viva 

aquele que ameaçaria tal concerto de males, conclui-se que não existe nada temível nela, que 

aquele que não existe não pode ficar infeliz”245. 

Afirma-se, portanto, que para este pensador, ainda que a pessoa tivesse uma vida de 

intensa troca de experiências intersubjetivas, a morte encerra a proteção destes valores, em 

razão de nada existir após aquele evento. 

 

3.8.3 Cícero 

 

Para Cícero, “a morte é um mal pois priva o sujeito dos bens da vida”246. Veja, 

portanto, que referido filósofo segue a linha de argumentação de que a morte priva a pessoa 

da experiência concreta intersubjetiva e, nesse passo, a morte encerra sua existência, pois não 

pode mais se relacionar com o mundo. Sendo assim, é “possível que aquele que não existe 

sinta falta do que quer que seja? Aceitando a mortalidade da alma [materialismo] e a 

necessidade do sentimento, da experiência, para que se posa falar de uma falta 

[experiencialismo]”247, razão pela qual com o encerramento da experiência humana, não se 

poderia afirmar a existência e proteção dos direitos da personalidade post-mortem.  

 

 

 

                                                           
244 SCHUMACHER, Bernard N. Confrontos com a morte: a filosofia contemporânea e a questão da morte. 

Tradução Lucia Pereira de Souza. São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 197. 
245 SCHUMACHER, op. cit., p. 198. 
246 SCHUMACHER, op. cit., p. 202. 
247 SCHUMACHER, op. cit., p. 203. 
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3.8.4 Plutarco 

 

Plutarco inicia uma visão divergente em relação a Epicuro. Para este filósofo, “a 

morte não é indiferente para o morto”248. O mal da morte “atinge os que vivem atualmente e 

que pensam no mal que ela lhes fará reduzindo-os ao nada”249.  

De acordo com este pensamento, afirma-se que Plutarco foi o primeiro filósofo que 

introduziu a ideia de reflexos da morte nas pessoas vivas que tenham se relacionado 

intersubjetivamente com o falecido e, portanto, seria possível desvendar fenômenos post-

mortem, pois a morte não se trata de um evento operacional fechado para fins de completude 

do ser. 

 

3.8.5 Os Modernos: Montaigne e Feuerbach  

 

Para Montaigne: a morte “não lhe concerne nem morto nem vivo: vivo, porque você 

existe; morto, porque você já não existe”250. Para o autor, a vida não tem um valor em si, pois 

o evento morte encerra nossa existência e, a privação da experiência [não sentir e existir] 

finaliza nosso ciclo operacional empírico. 

Feuerbach, afirma que “a morte é uma merda aparência, ou seja, só tem realidade na 

medida em que é comparação e relação. O fim efetivo de um sujeito, portanto sua morte, não 

existe mesmo para ele, só tem realidade para o sobrevivente”251. Esta é a noção embrionária 

de proteção dos direitos da personalidade post-mortem. 

O fato de “ter perdido aquilo do qual não se pode saber privado [experiencialismo] 

não é evidentemente um mal; portanto o fato de não mais existir não deve nos inquietar mais 

que o fato de não ter existido”252, pois o fato de existir permite a aquisição de valores e se 

autorrealizar durante a existência, sendo a morte um evento para desencadear novos 

fenômenos, especialmente para os sobreviventes que participaram desta dinâmica 

interrelacional.  

 

 

                                                           
248 SCHUMACHER, Bernard N. Confrontos com a morte: a filosofia contemporânea e a questão da morte. 

Tradução Lucia Pereira de Souza. São Paulo: Edições Loyola, 2009, p. 205. 
249 SCHUMACHER, 2009, loc. cit. 
250 SCHUMACHER, op. cit., p. 208. 
251 SCHUMACHER, 2009, loc. cit. 
252 SCHUMACHER, op. cit., p. 209. 
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3.8.6 Ideia de morte natural 

 

A morte, de acordo com a ciência que se investigue, possui um determinado conceito 

ou forma de caracterização. A noção de morte natural, está ligada ao fato de ser um processo 

biológico, sem levar em consideração os valores seja do ser ou do meio. Por essa razão, “a 

tanatologia do século XX elaborou o conceito de ideal da morte “natural”, que se caracteriza 

pela cientificização e tecnicização da morte. Ela propõe uma explicação globalizante da morte 

como o fim do processo biológico de um organismo como um simples”253.  

Seria, portanto, a ciência do Direito a responsável por mensurar juridicamente os 

efeitos ou reflexos da morte para o ser humano, hipótese que será desenvolvida no tópico 

seguinte, pois como demonstrado perante as ideias filosóficas, a morte encerra o ser, razão 

pela qual não se pode falar em direitos da personalidade, tampouco em sua proteção. 
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4 OS REFLEXOS JURIDICOS DA MORTE NOS DIREITOS DE PERSONALIDADE 

 

Após determinar cientificamente qual o conteúdo jurídico do signo pessoa, os 

direitos da personalidade que dela se manifestam, os meios de otimizá-los e, um panorama 

geral do tratamento da morte na História da humanidade, é necessário, neste momento, 

estabelecer quais são os reflexos jurídicos deste evento em relação aos direitos da 

personalidade do falecido, para, posteriormente, analisar dois casos específicos de aplicação 

desta teoria no capítulo seguinte.  

 

4.1 O Conceito Jurídico de Morte 

 

A morte se trata de um evento que sofre diversas conceituações de acordo com a 

peculiaridade do contexto que está inserida, isto é, é possível se falar em morte na sociologia, 

biologia, no Direito, dentre outros. Para os seres humanos a única certeza da vida é a morte, 

como fenômeno diametralmente oposto na essência e quanto aos seus efeitos jurídicos. 

Mesmo diante da certeza de seu acontecimento, trata-se de um evento que nos intriga e 

inquieta254. O conceito que interessa ao desenvolvimento do trabalho é o jurídico, 

notadamente os reflexos deste evento para com os direitos da personalidade do de cujus255. No 

entanto, o conceito jurídico de morte necessita de um momento anterior para que possa 

produzir seus efeitos regulares, que se trata da análise biológica da morte. 

Biologicamente “o morrer pode ser demarcado como o processo que se dá no 

intervalo entre o momento em que a doença se torna irreversível e aquele em que o indivíduo 

deixa de responder a qualquer medida terapêutica, progredindo inexoravelmente para o final 

de sua existência”256. Veja, portanto, que pelo critério biológico, a morte ocorre quando o 

corpo humano deixa de responder a intervenções externas e, internamente, não é capaz de 

sustentar o sopro de vida. 

                                                           
254 CAMARGO R.S.; SOUZA FILHO, J. A morte como certeza única. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 36, 

n.1, p. 76-79, 2012, p. 76. 
255 BRANDERBURG, Alexander. Sterben in Würde - Eine gesundheitspolitische Herausforderung, p. 10. 

Disponível em: < http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:1QI_m4fcBKwJ:www.gesundheit-in-

herne.de/downloads/gesa/sterben_in_wuerde_2008.pdf+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>. Acesso em 

10.09.2018. “Der französische Philosoph Gabriel Marcel hat die Würde des Menschen direkt und unmittelbar 

von diesem Wissen um die eigene Sterblichkeit abhängig gemacht. Das Sterblichkeitswissen fällt für ihn mit der 

Menschenwürde zusammen. Mit diesem Wissen geht die Herausforderung einher, sein Leben eben in Kenntnis 

der Sterblichkeit verantwortungsvoll zu gestalten. Sicherlich ist es eine große Herausforderung für jeden, dem 

Tode als Bedingung der eigenen Existenz ins Auge zu sehen und sein Leben darauf einzurichten. Nicht jeder 

mag sich bewusst und klar mit dieser nach einer Antwort verlangenden Lebenssituation beschäftigen”. 
256 MORAIS, I. M. Autonomia pessoal e morte. Revista Bioética, Brasília, DF, v.18, n.2, p 289-309, 2010, p. 

298. 
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Essa conceituação é importante, pois a definição jurídica de morte sofreu uma 

evolução conceitual ou ressignificação do que outrora era compatibilizado com o conteúdo 

biológico. Essa realidade se modificou a partir da década de 60, em que o critério biológico 

sucumbiu ao critério jurídico, qual seja, a morte encefálica. Esta mudança foi determinante 

para o acolhimento das políticas de transplante de órgãos, pois os órgãos e tecidos que ainda 

funcionavam, poderiam servir para outra pessoa que deles necessitasse. Note que em 

determinado momento, a morte era atestada somente com o início da putrefação do corpo, 

dada a ausência de certeza para sua constatação257.  

Note as palavras de Pessini:  

 

A Pontifícia Academia de Ciências, no documento sobre o prolongamento da vida e 

a determinação da morte, de 21 de outubro de 1985, assume oficialmente, dentro da 

igreja Católica, o novo conceito de morte cerebral, inicialmente elaborado pelo 

Comitê da Universidade de Harvard, em 1968, época do início dos transplantes 

cardíacos258 

 

Neste contexto, biologicamente morte pode ser entendida como a ausência de 

atividade cerebral259, estado este que impossibilite a sua recuperação. Note que para se atestar 

a morte cerebral260 se utiliza um procedimento seguro para atestar que todas as funções do 

cérebro se findaram, situação esta irreversível. No artigo 3º da Lei nº 9.434/1997, que trata do 

procedimento para a remoção de órgãos, verifica-se com clareza a adoção deste critério: 

 

A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a 

transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica, 

constatada e registrada por dois médicos não participantes das equipes de remoção e 

transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por 

resolução do Conselho Federal de Medicina 

 

Note as palavras de Daisy Gogliano261: 

 

Com os avanços da medicina, não se pode mais considerar morta uma pessoa com a 

simples parada cardíaca. A nova tecnologia trouxe novas terapêuticas de 

reanimação, novas técnicas e nova aparelhagem que vem substituir satisfatoriamente 

                                                           
257 CHAVES, Antônio. Direito à vida e ao próprio corpo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 50. 
258 PESSINI, Léo; BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Fundamentos da Bioética. São Paulo: Paulus, 

1996, p. 244. 
259 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito Além da Vida: um ensaio sobre os direitos da 

personalidade post-mortem. São Paulo: LTr, 2009, p. 49. 
260 LACUB, Marcela. La construction de la mort en droit français. Enquête, 1999, p. 05. Disponível em: < 

http://enquete.revues.org/1564>. Acesso em: 20.09.2018. “Tout en étant un jugement relatif et incertain sur l’état 

d’un patient, le constat de mort cérébrale devient dans le décret une vérité juridique irréfutable. Pour comprendre 

l’épaisseur de ce décalage il faut tenir compte de la valeur que la médecine octroie au constat de mort cérébrale”. 
261 GOGLIANO, Daisy. O Direito ao Transplante de órgãos e tecidos humanos. Tese de Doutoramento, 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996, p. 308.  



75 

 

a função de determinados órgãos vitais, quando conectados ao corpo, de modo que 

tornou-se possível a prolongação da vida, com a sofisticação dos meios e recursos, 

que na verdade impedem a morte precoce da pessoa, dentro de determinados 

parâmetros, não obstante em estado de coma  

 

Para a ciência jurídica, a vida se inicia com o nascimento com vida, ou seja, a partir 

do momento em que a criança sai do ventre materno e respira, adquire o status de pessoa e, 

portanto, adquire a personalidade jurídica262 se tornando sujeito de direitos perante o 

ordenamento jurídico pátrio. Se a vida confere este status, a morte o retira, razão pela qual, a 

pessoa perde a condição de sujeito de direitos e passa a ser considerada, como objeto de 

direito. Nos termos do art. 6 do Código Civil: “ A existência da pessoa natural termina com a 

morte; presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da 

sucessão definitiva”.  

Essa é a conceituação clássica de morte e seu principal efeito jurídico. Ocorre que a 

figura dos direitos da personalidade post mortem demandam uma releitura desta teoria, uma 

vez que alguns direitos não se encerram com a morte, de modo a produzir efeitos após a sua 

ocorrência, como é o caso dos direitos imateriais, isto é, os direitos autorais, direitos de 

imagem. 

 

4.2 Os Efeitos Jurídicos da Morte para os Direitos da Personalidade  

 

Em regra, conforme disciplina do art. 11º do Código Civil: “com exceção dos casos 

previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não 

podendo o seu exercício sofrer limitação voluntaria”. Sendo assim, os direitos da 

personalidade se extinguem com a personalidade jurídica de seu titular, sendo transmitido, 

tão-somente, via herança, os efeitos patrimoniais destes direitos. O que existe para ser 

protegido? Se relembrarmos a teoria metafísica de Kant ou mesmo a representação cultural de 

Polleti, a construção do ser humano por seus atos, incorpora uma construção de direitos que 

devem ser protegidas pelo Direito263. 

Neste contexto, “a morte leva consigo o corpo, o extrato biológico da pessoa 

humana, mas não leva sua individualidade, sua dignidade, que ficam intactas, como que numa 

redoma de proteção post-mortem”264. Após o falecimento, portanto, de uma pessoa, 

“permanece seu espírito, que empiricamente permanece representado pelo corpo inanimado. 

                                                           
262 FRANCESCO, Ferrara. Trattato di Diritto Civile, v.1. Roma: Athenaeum, 1921, p. 463. 
263 POLETTI, Ronaldo. Introdução ao Direito. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 82. 
264 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito Além da Vida: um ensaio sobre os direitos da 

personalidade post-mortem. São Paulo: LTr, 2009, p. 56. 
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Daí o respeito que se defere ao mesmo. Não é à pessoa essa deferência, mas ao homem que ali 

habitou”265. 

Com propriedade afirma Migliore266: 

 

Essa projeção dos valores e da personalidade do morto fica, então, preservada, 

projetada para o além vida. Ela se eterniza na memória das pessoas, que se lembram 

das atitudes do falecido; de suas esperanças, sonhos, devaneios, e anseios; das 

qualidades, boas-ações e idéias políticas; das teorias que crio; das coisas que gostou; 

das pessoas que amou; dos sorrisos; imagens e peculiaridades. E é exatamente esse 

patrimônio moral resistente ao fim inefável de todo ser humano que não se apaga 

com o falecimento do corpo, e que o direito da personalidade post-mortem vista 

proteger 

 

Esse patrimônio moral referido pelos autores acima, foi exaustivamente debatido no 

capítulo 2, quando se discorreu acerca a intersubjetividade do indivíduo com o meio a que 

está inserido, razão pela qual a autorrealização em vida (dignidade estrito senso) é um dos 

fundamentos responsáveis pela proteção e otimização da tutela dos direitos da personalidade 

post-mortem. Neste sentido, esse conteúdo moral, define-se pela “capacidade de manifestação 

individual da alma, espírito, ou ser que anima o corpo físico, definindo-a e afirmando-a”267. 

Note as palavras de Migliore268: 

 

a personalidade ética e biológica que compõe a essência do homem e constitui parte 

integrante de sua natureza não é a personalidade jurídica, característica de toda 

pessoa, na acepção juridica do termo. Aquela é a personalidade a que se referem os 

direitos da personalidade; a personalidade que individualiza o homem, o ser 

humano, enquanto ser vivente, pensante e dotado de amor e espírito. Não é essa 

personalidade que a morte é capaz de aniquilar e que o Direito concebe como 

instrumento para a aquisição de direitos e deveres, do status de sujeito de Direito  

 

Essa distinção é importante, pois a personalidade que produz efeitos para o post-

mortem, não é a jurídica, mas a personalidade ontológica da pessoa. Concebia-se, até então, 

como objeto do direito civil, a relação do homem para com o homem e do homem para com 

um objeto. No entanto, os direitos da personalidade inauguraram um terceiro objeto, atinente 

ao homem consigo mesmo. É justamente essa nova concepção, fruto da intersubjetividade do 

homem com o meio que está inserido, que irradia efeitos após a extinção da personalidade 

jurídica269. 
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Em que pese a extinção da personalidade jurídica, alguns direitos da personalidade 

produzem efeitos post-mortem270, razão pela qual investigar-se-á as particularidades deste 

fenômeno. 

Novamente Migliore271: 

 

A morte, entretanto, caminho inevitável da vida, não é simplesmente o fim da pessoa 

com todos os seus atributos. É inegável que algo do morto permanece: a memória 

que se tem daqueles que já faleceram; dos seus feitos, histórias e imagem em vida, 

constituem parte de uma alma, um espírito que irradia seus caracteres pessoais para 

depois da morte; um patrimônio moral projetado, que permanece vivo, hibernado, 

pulsante 

 

A releitura jurídica da morte é o que definirá o alcance dos direitos da personalidade, 

ou melhor, a extensão da identidade humana e suas particularidades para o post-mortem e sua 

proteção272.  A morte é tratada como o término da vida, mas não dos seus efeitos jurídicos. 

Não seria lógica não proceder a esta releitura, notadamente em razão do avanço de alguns 

temas como a reprodução assistida post-mortem, doação de órgãos post-mortem, dentre 

outros. “Na verdade, embora a morte determine a impossibilidade de as pessoas continuarem 

a ser sujeitos autônomos de relações jurídicas, deixando de ter personalidade jurídica, isso não 

significa que o direito delas se desinteresse a partir do momento em que deixam de existir”273. 

Note as palavras: 

 

Com efeito, há muito, chegaram os doutos estudiosos da antropologia à conclusão de 

que o homem é mais que o corpo físico pensante. É também a livre manifestação de 

                                                           
270 ALEXANDER, Christian. Der Einfluss des Verfassungsrechts auf die zivilrechtliche Rechtsfindung und 

-fortbildung am Beispiel des Allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Friedrich Schiller University of Jena, 2015, 

p. 21.   “Einen weiteren wichtigen Meilenstein der Entwicklung bildet die Anerkennung des postmortalen 
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überdauern, die verletzbar und auch nach dem Tode noch schutzwürdig sind.“92 Der damit begründete 

postmortale Persönlichkeitsschutz fand alsbald auch die Anerkennung durch das BVerfG.93”. Confira em: 

BVerfG, 24.02.1971 – 1 BvR 435/68, BVerfGE 30, 173 = NJW 1971, 1645 – Mephisto. 
271 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito Além da Vida: um ensaio sobre os direitos da 

personalidade post-mortem. São Paulo: LTr, 2009, p. 116. 
272 JABUR, Gilberto Haddad. Limitações ao Direito à Própria Imagem no Novo Código Civil. In: DELGADO, 

Mário Luiz; ALVES, Jones Fiqueiredo. Novo Código Civil: questões controvertidas, v.1. São Paulo: Método, 

2003, p. 15. 
273 MARIANO, João Cura. O artigo 71 do Código Civil e a Tutela de Direitos Fundamentais após a Morte. In: 

Estudos em Memória do Conselheiro Artur Maurício. Editora Coimbra, 2014, p. 581.   
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seus pensamentos e idéias; o seu nome; sua imagem; sua família; amigos e 

amores;.... enfim, suas individualidades 

E, é aí, justamente, que o indivíduo se diferencia dos demais seres humanos. E é 

exatamente nesse ponto que se destaca do todo, da massa, para ser tornar único, livre 

e dotado de um patrimônio moral, constituído pelo conjunto existente entre seu 

corpo, intelecto e alma. Tudo conjugado num único ser, indivisível274 

 

Com efeito, afirma Tucci275: “No entanto, essa importante circunstância [extinção da 

personalidade jurídica] não obsta que a projeção material da personalidade do morto continue 

a influir no tráfico jurídico e que, por essa razão, perdure no mundo das relações jurídicas”. 

No mesmo sentido, afirmam Rios e Costa276: 

 

Admitindo serem os direitos da personalidade vitalícios, imprescritíveis e 

necessários, alguns deles se inclinam a permanecer hígidos, tais quais aqueles 

condizentes ao corpo ao a parte dele, à imagem, à honra e os direitos do autor. Como 

a biografia do homem se prolonga para além da sua morte, os atributos alusivos a 

sua personalidade podem continuar a produzir efeitos. Essas qualidades, como bens 

físicos, psíquicos e morais do de cujus, continuam a imprimir efeitos no trânsito 

social. Com a subsistência dessas relações jurídicas, o ordenamento jurídico é 

chamado à dar respostas autônomas 

 

A dignidade stricto sensu, que afirma a autorrealização da pessoa na sociedade que 

está inserida, identifica os valores, identidade e personalidade a serem protegidos pela tutela 

jurídica, mesmo após a morte do indivíduo, pois essas particularidades do ser, se postergam a 

fim de manter aquele fenômeno. “Apesar do vazio da morte e da irrecorribilidade da finitude, 

há vestígios quer corpóreos quer imateriais da pessoa que temporariamente existiu que, pela 

sua ligação incindível a essa pessoa, não deixam de reclamar um tratamento digno, 

assumindo-se como bens jurídicos jusfundamentais carecidos de tutela”277. Note os dizeres de 

Tucci278: 

 

Verifica-se, com efeito, que o nosso atual Código Civil, inspirando-se na experiência 

jurídica portuguesa, assegurou no parágrafo único do artigo 12, uma permanência 

genérica dos direitos da personalidade post mortem. O legislador pátrio buscou 

proteger as pessoas falecidas contra qualquer ameaça ou ofensa ilícita à respectiva  

personalidade física e moral que existia em vida e que perdura após a morte.  

 

                                                           
274 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito Além da Vida: um ensaio sobre os direitos da 

personalidade post-mortem. São Paulo: LTr, 2009, p. 124-125. 
275 TUCCI, José Rogério Cruz e. Tutela Jurisdicional da Personalidade Post Mortem. In: Revista Jurídica: 

órgão nacional de doutrina, jurisprudência, legislação e crítica judiciária. Ano 53, n. 336, 2005, p. 12. 
276 RIOS, Rodrigo Sánchez; COSTA, Victor Cezar Rodrigues da Silva Costa. In: Limites ao Poder Punitivo: 

diálogos na ciência penal contemporânea. Org. Luís Augusto Sanzo Brodt e Flávia Siqueira. Belo Horizonte, 

Editora D´Plácido, 2016, p. 347. 
277 MARIANO, 2014, loc. cit. 
278 TUCCI, 2005, loc. cit. 
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A partir da premissa ora obtida, investigar-se-á, doravante, a quem pertence a 

titularidade dos direitos post-mortem, diferenciando-a do fenômeno da representatividade, 

quais são as manifestações destes direitos e a quem pertence a legitimidade para a propositura 

de ações visando tutelar estes direitos. Igualmente, serão confrontadas tais premissas com 

decisões judiciais dos tribunais pátrios, notadamente o Tribunal de Justiça do Estado de São 

Paulo. 

 

4.2.1 As espécies de direitos da personalidade post-mortem 

 

Analisar-se-á, doravante, duas classes de direitos afetadas diretamente pela morte da 

pessoa. São eles: a) os direitos que, adquiridos em vida, se projetam para o post-mortem e; b) 

os direitos especiais da personalidade que se originam do evento morte. Essa análise será 

importante para o desenvolvimento das conclusões finais, notadamente o quarto capítulo em 

que se fará uma análise casuística de dois destes direitos especiais da personalidade, 

analisando legitimidade e titularidade destes direitos. 

 

4.2.1.1 Os direitos que se projetam para o post mortem 

 

Como afirmado anteriormente, em regra, os direitos físicos e personalíssimos da 

personalidade se extinguem com a morte, pela perda da personalidade jurídica. No entanto, os 

direitos patrimoniais se projetam para o post-mortem, bem como o conjunto de valores 

adquiridos pela intersubjetividade ao longo da vida do de cujus. Note as palavras de 

Rabindranath279: 

 

No caso de tutela da personalidade de pessoas já falecidas surgem ainda limitações 

decorrentes da própria natureza da morte, ou seja, cessam os bens e os direitos da 

personalidade que pressuponham um titular vivo e actuante, v.g o direito à vida, o 

direito de liberdade e o direito de associação 

 

Essa identidade e personalidade adquiridas pelo fluxo contínuo de relações sociais do 

de cujus com os demais membros da sociedade e otimizados pelas relações familiares, quando 

violados no post-mortem, gozam de proteção jurídica. O que se protege, portanto, não é a 

morte, mas o conjunto de valores adquiridos em vida que irradiam seus efeitos para além da 

                                                           
279 RABINDRANATH, V. A. Capelo de Souza. O direito geral de personalidade. Coimbra Editora, Coimbra, 

1995, p. 196-197. 



80 

 

extinção da personalidade jurídica. Neste sentido, note as decisões sobre assunto do Tribunal 

de Justiça de São Paulo280281282283284.  

                                                           
280 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato bancário fraudulento 

declarado inexistente. Débito inexigível. Fortuito interno. Eficácia “post mortem” dos direitos da 

personalidade. Legitimidade da herdeira da falecida. Dano moral presumido. Indenização arbitrada, 

atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso desprovido. Com efeito, “os 

direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um deles, guardam como principal característica a sua 

intransmissibilidade. Nem por isso, contudo, deixa de merecer proteção a imagem e a honra de quem falece, 

como se fossem coisas de ninguém, porque elas permanecem perenemente lembradas nas memórias, como bens 

imortais que se prolongam para muito além da vida, estando até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí 

porque não se pode subtrair dos filhos o direito de defender a imagem e a honra de seu falecido pai, pois eles, em 

linha de normalidade, são os que mais se desvanecem com a exaltação feita à sua memória, como são os que 

mais se abatem e se deprimem por qualquer agressão que lhe possa trazer mácula” (STJ, REsp. n. 521.697RJ, 4ª 

Turma, j. 16-02-2006, rel. Cesar Asfor Rocha). É por essa razão que o art. 12, parágrafo único, do Código Civil 

dispõe que “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”. Destarte, na espécie, sem 

dúvida, “o cônjuge sobrevivente e os herdeiros da pessoa falecida podem postular uma reparação pelos prejuízos 

causados, após a sua morte, por um ato ilícito que atinge a imagem e a memória da pessoa falecida” (STJ, REsp. 

n. 1.209.474-SP, 3ª Turma, j. 10-09-2013, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). Relator: Gilson Delgado 

Miranda. Apelação nº 1010939-22.2017.8.26.0068 -Voto nº 14950. Julgado em: 02.10.2018. 21ª Câmara de 

Direito Privado. Publicado em: 02.10.2018. 
281 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos 

morais contra associação recreativa - Aventado entrave burocrático criado por esta quando da 

transferência de título da associada autora a terceiros - Imposição de sua aceitação mediante 

anuência/renúncia dos herdeiros dos bens deixados por sua mãe - Aventado constrangimento ilegal já que 

gozaria aquela de plena autonomia como sócia titular há dezessete anos - Conjunto probatório indicando 

o contrário - Título que ostentava natureza precária, tanto que adveio de transferência post mortem da 

propriedade da sua falecida genitora, inclusive elencado em inventário - Regular exigência administrativa 

que se eleva a categoria de mero aborrecimento de natureza transitória, sem acarretar qualquer prejuízo 

aos direitos da personalidade, ou mesmo de repercussão negativa no âmbito social - Dano moral afastado - 

Litigância de má-fé mantida -  Verba honorária inalterada - Apelo desprovido. Apelação nº 1001723-

64.2015.8.26.0114. Relator: Galdino Toledo Júnior. Julgado em 30.05.2017. Publicado em: 30.05.2017. 
282 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RESPONSABILIDADE CIVIL  Banco de dados  Incontroversas nos 

autos as cobranças extrajudiciais indevidas em nome do “de cujus”  Dano moral  Ocorrência  Eficácia 

“post mortem” dos direitos da personalidade - Ausência de publicidade não obsta a caracterização do 

dano “in re ipsa”, ocasionando apenas menor intensidade na definição do arbitramento do “quantum” 

indenizatório - Pretensão à fixação dos danos morais em 50 salários mínimos  Descabimento - Inexistência 

de negativação do nome do suposto devedor - Indenização fixada em R$ 5.000,00 - Atualização monetária 

a partir da data deste acórdão - Juros moratórios a partir da citação  Honorários advocatícios  Fixação 

em 20% sobre o valor da condenação - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido. Apelação nº 

1008828-82.2014.8.26.0161. Relator: Álvaro Torres Júnior. Julgado em: 23.05.2016. Publicado em: 23.05.2016. 
283 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RESPONSABILIDADE CIVIL  Dano moral  Suposta contratação de 

financiamento em nome de pessoa já falecida  Ação de terceiros fraudadores admitida pela instituição 

financeira  Teoria do risco proveito  Súm. 479 do STJ  Eficácia post mortem dos direitos da personalidade 

da vítima  Inteligência do art. 12, par. ún, do CC  Recurso desprovido. DANO MORAL  Dano in re ipsa  

Desnecessidade de prova  Decorrência imediata da negativação sem causa  Diretriz consolidada no STJ  

Fixação em R$ 10.000,00  Hipótese em que, por não representar quantum irrisório nem exorbitante, se 

prestigia a liquidação definida na origem  Funções compensatória e intimidativa atendidas  Recurso 

desprovido. Apelação nº 0002059-83.2013.8.26.0590. Relator: Ferreira da Cruz. Julgado em: 11.09.2014. 

Publicado em: 11.09.2014. 
284 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RESPONSABILIDADE CIVIL  Danos morais  Envio de cartão de 

crédito, não solicitado e não utilizado, à consumidora já falecida  Prática abusiva típica que independe de 

prejuízo concreto  Hipótese de dano in re ipsa, presumido  Desnecessidade de prova  Orientação do STJ   

Eficácia post mortem dos direitos da personalidade da vítima  Inteligência dos arts. 12, par. ún, do CC e 

39, III, do CDC  Recurso provido. DANO MORAL  Estimativa  Fixação em R$ 15.000,00  Funções 

compensatória e intimidativa atendidas  Precedente específico do STJ  Recurso provido. Prima facie, à luz 

do adágio tantum devolutum quantum appellatum e do comando do art. 302 do Código de Processo Civil, avulta 

incontroverso que os autores  pais de Artemisia Rodrigues de Souza (fls. 23)  têm legitimidade/interesse1 para 
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Veja, portanto, que todas as decisões mencionadas se referem a chamada eficácia 

post mortem dos direitos da personalidade, ou seja, mesmo com a extinção da personalidade 

jurídica, os direitos da personalidade adquiridos em vida irradiam seus efeitos após a morte e 

qualquer violação pode ser levada ao judiciário para fins de proteção. 

Veja que esse conjunto de valores é representado pela dignidade stricto sensu que, 

enquanto elemento formador da personalidade, consiste em se reconhecer e ser reconhecido 

pelo corpo social em relação as suas ações. As ações da pessoa, concretamente considerada, 

no seio social a que está inserida e seu consequente reconhecimento criam o conjunto de 

valores a serem protegidos post-mortem, quando violados. Se protege, neste contexto, o que a 

pessoa foi durante a sua vida, em razão da otimização destes valores pela realidade 

ontológica, ou seja, sua dimensão substancial e de seus atributos da personalidade.  

O conceito de pessoa deve ser concebido com forma capaz de abarcá-lo em todos os 

aspectos do que representa o “ser-pessoa”. As heranças dos períodos antigo e medieval 

trouxeram consigo a ideia de que pessoa seria (apenas) ente individual de natureza racional, e 

por muito tempo tais concepções foram aceitas como unívocas. Um conceito deveras amplo 

como este permite a assunção de qualquer conteúdo normativo. Conceber o homem como ser 

individual de natureza racional não aponta para todas as suas necessidades enquanto pessoa 

que é.  

Deve o direito interagir com os subsistemas da sociedade contemporânea e assumir-

se como construção discursiva e intersubjetivamente compartilhada. Assim, em que pese 

racionalidade e individualidade representarem grande parte do conteúdo ontológico do 

conceito de pessoa, não exaurem a sua definição e, portanto, existem severas lacunas em tal 

concepção.  

Pessoa, no sentido mais completo que pode e deve receber, indica, sim, ser individual 

de natureza racional, mas que tem, também, como traço fundamental, a dimensão relacional. 

Esta característica denota o ser-pessoal enquanto indivíduo auto possuidor de sua própria 

existência, capaz de compreender a si mesmo e ao mundo à sua volta e, a partir disso, criar 

valores e meios para definir os rumos da própria vida. Por este desenvolvimento, decorrente 

                                                                                                                                                                                     
invocar a proteção post mortem dos direitos da personalidade da falecida2, indenização inclusive, a preservar 

suas imagem e memória. (...) o cônjuge sobrevivente e os herdeiros da pessoa falecida podem postular uma 

reparação pelos prejuízos causados, após a sua morte, por um ato ilícito que atinge a imagem e a memória da 

pessoa falecida, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, do Código Civil de 2002.3. Isto porque, 

conquanto a morte ponha termo à existência da pessoa natural (art. 6º do CC), o cônjuge supérstite ou qualquer 

parente na linha reta ou colateral até o quarto grau do falecido têm legitimidade para reclamar sanções contra a 

violação dos direitos da personalidade deste, pois sobrevive-lhe “em algumas espécies, a proteção legal”, no 

dizer de Orlando Gomes (Introdução ao direito civil, 12. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1996, p. 153).4Apelação nº 

0186058-88.2012.8.26.0100. Relator: Ferreira da Cruz. Julgado em: 14.01.2015. Publicado em: 14.01.2015 
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das interações com o meio em que vive, pode marcar posição no espaço social e, 

consequentemente, estampar a sua individualidade na história. Quando se investiga a proteção 

dos direitos da personalidade deve-se ter em mente que o judiciário deve proteger a pessoa 

humana ainda que o texto da lei diga o contrário.   

Os direitos da personalidade, portanto, para fins de proteção da norma jurídica, é 

composto de corpo e mente. Essa noção quanto ao alcance do vocábulo pessoa é confirmada 

pelo próprio ordenamento jurídico quando tutela a incolumidade física e psíquica seja da 

pessoa natural ou jurídica, otimizada pelo seu viés ontológico, de modo que, para fins de 

proteção da norma jurídica, deve-se levar em consideração aquilo que a pessoa realmente é no 

trato da sua intersubjetividade. Sendo assim, o conceito de direitos da personalidade deve ser 

definido pelo alcance mais adequado à efetiva proteção da pessoa pelo ordenamento jurídico.  

O Princípio da Personalidade, portanto, é determinante na análise da evolução deste 

conjunto valorativo da pessoa ao longo de suas interações sociais. Referido princípio é o 

responsável por permitir não só a proteção dos direitos da personalidade, mas possibilitar a 

sistematização e incorporação destes direitos em constante evolução na entidade da pessoa.  

Cada pessoa, portanto, ao longo de sua existência, está em constante transformação, 

razão pela qual desenvolve um conjunto único e peculiar de características que a distingue das 

demais enquanto entidade individualmente considerada e essa construção deve ser levada em 

consideração para fins de proteção destes direitos mesmo após o evento morte.  

Note que não somente a intersubjetividade psíquica molda a personalidade humana, 

pois a corporeidade da pessoa também é importante para sua determinação, notadamente 

quando se trata de direitos como a imagem e o corpo no post-mortem, ou seja, tais direitos 

rompem com o fator vida e se prolonga para depois da morte exigindo proteção jurídica do 

ordenamento jurídico. 

Para se chegar a uma construção adequada dos valores a serem protegidos de uma 

pessoa, “é fundamental perceber que estes valores são, em um dado momento histórico, 

constitutivos da personalidade. A ideia de valor integra a pessoa, na medida em que é ela 

quem cria e se posiciona ante a esses valores”. Neste contexto, a intersubjetividade da pessoa 

com o meio, mediante a absorção ou não dos influxos culturais, sociais e geográficos em 

determinado momento do tempo, forma sua personalidade e, consequentemente, sua 

identidade para fins de proteção jurídica. Por essa razão afirma-se que o conteúdo da pessoa 

está em constante evolução de acordo com a intersubjetividade que pratica no seio social a 

que está inserida e o seu reconhecimento e exercícios destes valores (bons) é que permitem a 

autorrealização da pessoa para fins de proteção da norma jurídica. 
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É justamente essa construção contínua de valores plasmada na personalidade da 

pessoa, que permite a sua proteção post-mortem, notadamente quando há a concreta 

autorrealização da pessoa no meio que está inserida. 

 

4.2.2.2 Os que nascem do evento morte: direitos especiais de personalidade 

 

Viu-se que a personalidade jurídica surge com o nascimento com vida, não obstante 

a lei salvaguardar os direitos do nascituro desde a concepção.  Uma pessoa, no Brasil, só se 

torna sujeito de direitos, após a aquisição da personalidade jurídica, fruto do nascimento com 

vida. Ocorre que, mesmo detentor de personalidade jurídica, nem toda pessoa pode praticar os 

atos da vida civil de forma autônoma. Figura de ímpar importância jurídica de nosso 

ordenamento é o nascituro que, em que pese não possui personalidade jurídica, é protegido 

pelo ordenamento desde a concepção, momento em que potencialmente pode vir a ser uma 

pessoa.  

A revisitação ora exposta é importante, pois se o nascituro que não tem 

personalidade jurídica tem seus direitos protegidos pelo Direito, com mais razão pode-se 

aplicar a mesma lógica para os direitos da personalidade post-mortem¸ pois também não há 

personalidade jurídica que se extinguiu com o evento morte. A diferença das situações reside 

no fato de que o falecido adquiriu personalidade jurídica, desenvolveu sua personalidade 

durante sua convivência com o corpo social e a perdeu em virtude da morte, conquanto o 

nascituro sequer enfrentou a primeira etapa de aquisição da personalidade jurídica. Sendo 

assim, o que se protege após a morte diz respeito aos direitos que o de cujus adquiriu em vida. 

Neste contexto, alguns direitos da personalidade, ditos especiais, somente surgem 

única e exclusivamente do evento morte. Alguns destes direitos serão tratados no capítulo 5. 

Todavia, note alguns julgados sobre o tema285286287288 do Tribunal de Justiça de São Paulo. 

                                                           
285 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Ementa: Alvará. Transferência de restos mortais do irmão do autor 

para túmulo de sua família. Sepultamento atual em jazigo da família da ré que foi mandante do homicídio 

contra ele praticado. Sentença de procedência da ação. A autorização para a transferência do local do 

sepultamento do falecido decorre de fundamentos morais e éticos, e não deve penalizar ainda mais a 

família da vítima, que, ao visitar o túmulo do falecido, lembrar-se-ia do crime cometido. Inteligência dos 

artigos 1.829 e seguintes combinados com artigo 1.961, todos do Código Civil. Sentença devidamente 

fundamentada. Motivação do decisório adotada como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 

252 do RITJ. Recurso não provido. A autorização para a transferência do local do sepultamento do falecido 

decorre de fundamentos morais e éticos. Realmente, não se pode penalizar ainda mais a família da vítima, que, 

toda vez que visitar o túmulo do falecido, vai se lembrar do crime cometido. Finalmente, também não se pode 

esquecer das regras inseridas nos artigo 1.829 e seguintes, combinados com os artigos 1.961 e seguintes, todos 

do Código Civil, aplicáveis ao caso presente. Em consequência, também há previsão legal autorizando a 

pretensão elencada na inicial.Apelação nº 0271980-14.2009.8.26.0000. Relator: Edson Luiz de Queiroz. Julgado 

em: 29.05.2013. Publicado em: 29.05.2013. 
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Note, portanto, que a identidade da pessoa a protege não somente em vida, mas projeta seus 

efeitos após a morte.  

Note as palavras de Migliore289: 

 

Enquanto alguns direitos se extinguem, outros são transmitidos e outros 

permanecem sob uma estranha titularidade póstuma, há direitos que passam a existir 

apenas quando ocorre o fato da morte. Tais são os direitos relativos ao corpo morto e 

ao cadáver, que integram, o rol dos direitos à integridade física 

 

No mesmo sentido, tem-se a contribuição de Rabindranath: “a morte possa 

inversamente originar deveres para com a personalidade do defunto”290. Vê-se que um dos 

                                                                                                                                                                                     
286 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER  AUTORES QUE 

PRETENDEM A TRANSFERÊNCIA DOS RESTOS MORTAIS DO PAI PARA A CIDADE EM QUE 

RESIDEM  SEPULTAMENTO QUE OCORREU HÁ DEZ ANOS  AUTORES QUE NA OCASIÃO DO 

FALECIMENTO DO PAI ESTAVAM REPRESENTADOS PELA MÃE, QUE CONCORDOU COM O 

LOCAL DO ENTERRO -  FALECIDO QUE RESIDIA NO LOCAL DO SEPULTAMENTO E 

RECEBIA CUIDADOS DE SUA MÃE E IRMÃ DURANTE PERÍODO DE DOENÇA  INEXISTÊNCIA 

DE IRREGULARIDADE NO FATO DO FALECIDO TER SIDO ENTERRADO NO JAZIGO DA 

FAMÍLIA -  SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Apelação nº 0000626-81.2009.8.26.0526. 

Relator: Neves Amorim. Julgado em: 24.06.2014. Publicado em: 24.06.2014. 
287 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça.. Ementa: ATO ADMINISTRATIVO - Pedido de ALVARÁ 

JUDICIAL para efetivação de exumação e transferência de restos mortais dos pais dos requerentes para 

jazigo familiar – Possibilidade – Exigência de documentos inadequados – Informação obtidas na via 

administrativa - Basta a comprovação de que são filhos dos falecidos – Comprovação efetivada - 

Acolhimento do pedido - Recurso não provido. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - Valor da causa inferior 

a 60 salários mínimos – Irrelevância - Valor estimativo – Causa que não possui conteúdo econômico – 

Afastamento. (TJ-SP - APL: 10165117220158260053 SP 1016511-72.2015.8.26.0053, Relator: Reinaldo 

Miluzzi, Data de Julgamento: 22/08/2016, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2016). 

Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/376872263/apelacao-apl-10165117220158260053-

sp-1016511-7220158260053/inteiro-teor-376872309>. Acesso em 21.06.2017. 
288 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXUMAÇÃO E TRASLADO DE 

DESPOJOS DO DE CUJUS POR SUA FILHA, SEM AUTORIZAÇÃO DA VIÚVA E DEMAIS FILHOS. 

PEDIDO DE RETORNO AO JAZIGO ANTERIOR E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE 

PRESSUPOSTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1- Apelação interposta pela autora contra a sentença que julgou 

improcedentes seus pedidos iniciais (retorno dos restos mortais do falecido para cemitério localizado em 

São João da Barra Bonita e danos morais). 2- Cerceamento de defesa. Inocorrência. As provas 

apresentadas pelas partes são suficientes para o deslinde da demanda. 3- O conjunto probatório 

produzido não revelou os pressupostos ensejadores da responsabilização civil da ré (conduta ilícita, culpa, 

dano). Sentença de improcedência mantida. 4- Agravo retido não conhecido. Recurso não provido.  IV) 

Relativo ao pedido de retorno dos restos mortais do  falecido para o cemitério de São João da Barra Bonita, 

observo que a autora  indicou ausência de seu consentimento e demais filhos para a exumação e  traslado, os 

quais não integraram o pólo ativo.  A narrativa apresentada pela ré, inclusive quanto ao  consentimento verbal 

dos familiares, reveste-se de verossimilhança, sendo que os  motivos que ensejaram a conduta tomada foram 

corroborados pelos documentos  apresentados por ela. Aliás, tratando-se de atribuição de competência municipal 

a questão relativa à exumação e traslado de corpos, não demonstrou a autora que o  pedido não poderia ser feito 

apenas por um familiar, sendo oportuno anotar, que  temas relacionados ao procedimento administrativo 

pertinentes, devem ser  resolvido nessa própria seara. Há de se observar, inclusive, que o cotejo entre o antigo  

jazigo e o atual demonstram de modo irrefutável de que os restos mortais de seu  falecido pai estão sendo bem 

zelados (fls. 15/22 e 56/59), tendo ela, inclusive, assumido todo o encargo com os seus custos (fls. 

67/75Apelação nº 0002035-84.2013.8.26.0257. Relator: Alexandre Lazzarini. Julgado em: 03.05.2016. 

Publicado em: 03.05.2016. 
289 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito Além da Vida: um ensaio sobre os direitos da 

personalidade post-mortem. São Paulo: LTr, 2009, p. 133. 



85 

 

fundamentos para o surgimento de direitos especiais da personalidade post-mortem, trata-se 

da intersubjetividade familiar, com vistas ao reconhecimento da dignidade estrito sendo do 

falecido. A comunicação de valores e identidade entre os membros da família, reconhecidos 

perante o corpo social, com vistas a configuração da unidade familiar, legitima que qualquer 

dos familiares postule esses direitos, pois esta postulação, em última análise, se trata de ser 

reconhecido como pertencente àquela unidade familiar e comungar de valores que mantém a 

unidade do grupo a que estava inserido. 

Se a pessoa é composta por mente e corpo e que adquire a personalidade com o 

nascimento com vida e passa a desenvolver sua personalidade até a formação de sua 

identidade, tendo o intersubjetividade familiar papel determinante nesta identidade, o direito 

do indigente em ser sepultado em jazigo familiar poderia ser enquadrado como um direito 

especial de personalidade. Sendo assim, o que se protege após a morte diz respeito aos 

direitos que o de cujus adquiriu em vida. 

 

4.2.3 As teorias que explicam a titularidade dos direitos da personalidade post-mortem e 

a legitimidade para a propositura de ações em defesa destes direitos 

 

Viu-se linhas acima que a personalidade jurídica se extingue com a morte da pessoa. 

No entanto, o conjunto de direitos adquiridos em vida, fruto da intersubjetividade da pessoa 

com o meio em que está inserida, se projetam para o post-mortem. Quando se está diante de 

uma ofensa a tais direitos, após a morte da pessoa, é necessário estabelecer a quem pertence a 

titularidade para reclamar a sua proteção jurídica e, igualmente, analisar a figura da 

representação para o exercício destes direitos.  

 

4.2.3.1 Da titularidade dos herdeiros para a titularidade do de cujus 

 

A primeira teoria desenvolvida pelos juristas afirma que os direitos da personalidade 

quando violados no post-mortem pertencem exclusivamente aos herdeiros291 ou ao rol de 

legitimados estabelecido na Lei. No Brasil, o Código Civil no art. 12 e 20, § único, disciplina 

o rol de legitimados para a defesa destes direitos.  

 

                                                                                                                                                                                     
290 RABINDRANATH, V. A. Capelo de Souza. O direito geral de personalidade. Coimbra Editora, Coimbra, 

1995, p. 197. 
291 FRANÇA, Limongi. Reparação do Dano Moral. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT, n. 631/29-37, 1988, 

p. 33. 
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Note os artigos: 

 

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 

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

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida 

prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou 

colateral até o quarto grau. 

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à 

manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, 

ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser 

proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe 

atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins 

comerciais.        

Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são partes legítimas para 

requerer essa proteção o cônjuge, os ascendentes ou os descendentes. 

 

O critério utilizado pela lei, para atribuição de legitimidade para a propositura de 

ações que visam defender tais direitos, é o do parentesco que o familiar tinha com o de cujus. 

Nos termos da fundamentação exposta no capítulo 2, para atribuir máxima efetividade à 

norma jurídica, entende-se que todos os familiares que guardem uma relação intersubjetiva 

com o falecido têm legitimidade para ingressar com ação para obstar a violação a esses 

direitos. Neste contexto, essa legitimidade deveria ser estendida aos amigos íntimos que, de 

alguma forma, possam proteger a autorrealização do de cujus. 

Note as palavras de Adércio Leite292: 

 

A memória do de cujus integraria a sua intimidade e vida privada, não ocorrendo 

caducidade do seu direito respectivo pelo simples fato da morte ou pelo transcurso 

do tempo após sua ocorrência, podendo-se, consecteriamente, falar de transmissão 

de um patrimônio moral, além de outro material 

 

A família, portanto, seria a entidade que sofre o ato ilícito praticado contra o morto e, 

por essa razão, poderiam ingressar com ação visando tutelar esses direitos293. No entanto, a 

doutrina passou a se posicionar no sentido de que o próprio falecido era quem sofria o ato 

ilícito diretamente em seus direitos da personalidade, mas como não é possível que ele 

ingresse com uma ação para proteger seus direitos, é necessário estabelecer quem pode fazê-

lo294.  

                                                           
292 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada. Belo Horizonte: Del Rey, 1998, p. 

220. 
293 CUPIS, ADRIANO de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quórum, 2008; SZANIAWSK, Elimar. 

Direitos da Personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 303. 
294 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil-teoria geral. Lisboa: Coimbra, 1997; BIANCA, C. Massimo. 

Diritto Civile. Milão: Giuffrè, 2002, p. 225;  
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Note as palavras de Migilore295: 

 

Mas, parece inegável que o direito ofendido, nesse caso, seja aquele relativo à 

pessoa morta, não porque ela ainda esteja em condições de adquirir direitos, mas 

porque, enquanto era vivo, tinha o interesse correspondente juridicamente protegido 

como tal. Ou seja, o direito subjetivo e a correlata pretensão de exigir a reparação do 

mal 

 

Ocorre que uma das características dos direitos da personalidade é a 

intransmissibilidade, pois são direitos próprios da essência da pessoa, que foram sua 

identidade e personalidade296 identificando-a no universo social que está inserida, conforme 

se denota do artigo 11 do Código Civil que preleciona: “Com exceção dos casos previstos em 

lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu 

exercício sofrer limitação voluntária”. Não se pode falar, portanto, em sucessão destes direitos 

seja para os herdeiros ou para os familiares, com exceção dos direitos patrimoniais297 que são 

transmitidos pela herança. Não seria outra a posição dos tribunais pátios298299300. Por essa 

                                                           
295 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito Além da Vida: um ensaio sobre os direitos da 

personalidade post-mortem. São Paulo: LTr, 2009, p. 167. 
296 MIGLIORE, op. cit., p. 173. 
297 SILVA, Wadson Veloso. Direito da Personalidade Post Mortem: a (in)transmissibilidade dos direitos 

autorais. In: Revista de Direito Privado. Org. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de Andrade Nery. Ano 18, v. 74, 

2017, p. 276. 
298 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. RESPONSABILIDADE CIVIL. Contrato bancário. Quitação de 

valores em duplicidade posteriores à solicitação de encerramento da conta. Inscrição indevida do nome de 

pessoa falecida em cadastros negativos de proteção ao crédito. Dano moral presumido. Eficácia “post 

mortem” dos direitos da personalidade. Legitimidade do cônjuge e herdeiros do falecido. Indenização 

arbitrada, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Recurso provido. Em primeiro 

lugar, como se sabe, em se tratando de inscrição indevida nos cadastros negativos de proteção. ao crédito, o dano 

moral é presumido, não sendo necessária a prova do abalo de ordem moral, mas apenas do fato em concreto (ver 

fls. 56 e 64). Com efeito, “a jurisprudência do STJ é no sentido de que a indevida inscrição em cadastro de 

inadimplentes gera dano moral suscetível de indenização, dano que se presume ocorrido com a prova da referida 

inscrição” (STJ, REsp n. 720.364, 1ª Turma, j. 14-05-2012, rel. Min. Teori Zavascki). Em outras palavras, 

“tendo havido inserção indevida do nome e dados do consumidor em órgãos de controle e restrição do crédito, 

resta caracterizada a existência de danos morais indenizáveis. Prejuízos que decorrem 'in re ipsa', isto é, da 

própria conduta ilícita e carece de demonstração, porque traz em si o presumido dano que acarreta à vítima do 

ato, sendo perfeitamente aferível o abalo de crédito decorrente de indevida inscrição do nome em rol de 

inadimplentes” (TJSP, Apelação n. 9102743-23.2009.8.26.0000, 28ª Câmara de Direito Privado, j. 14-05-2012, 

rel. Des. Júlio Vidal). Em segundo lugar, sem dúvida, isso também ocorre em relação ao nome do falecido, tendo 

as autoras legitimidade para requer os danos morais. Com efeito, “os direitos da personalidade, de que o direito à 

imagem é um deles, guardam como principal característica a sua intransmissibilidade. Nem por isso, contudo, 

deixa de merecer proteção a imagem e a honra de quem falece, como se fossem coisas de ninguém, porque elas 

permanecem perenemente lembradas nas memórias, como bens imortais que se prolongam para muito além da 

vida, estando até acima desta, como sentenciou Ariosto. Daí porque não se pode subtrair dos filhos o direito de 

defender a imagem e a honra de seu falecido pai, pois eles, em linha de normalidade, são os que mais se 

desvanecem com a exaltação feita à sua memória, como são os que mais se abatem e se deprimem por qualquer 

agressão que lhe possa trazer mácula” (STJ, REsp. n. 521.697RJ, 4ª Turma, j. 16-02-2006, rel. Cesar Asfor 

Rocha). É por essa razão que o art. 12, parágrafo único, do Código Civil dispõe que “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”. Destarte, na espécie, sem dúvida, “o cônjuge sobrevivente e os 

herdeiros da pessoa falecida podem postular uma reparação pelos prejuízos causados, após a sua morte, por um 

ato ilícito que atinge a imagem e a memória da pessoa falecida” (STJ, REsp. n. 1.209.474-SP, 3ª Turma, j. 10-
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razão, afirma-se que estes direitos são do de cujus, pois violam a personalidade e identidade 

que foi criada em vida e que irradia efeitos para além da morte.  

 

4.2.3.2 A legitimidade extraordinária para a proteção dos direitos do de cujus 

 

Quando se fala em legitimidade, deve-se ter em mente a aptidão para integrar um dos 

polos da demanda. No caso em comento, investigar-se-á qual é o tipo de legitimidade 

daqueles que podem demandar em juízo para a proteção do direito da personalidade do de 

cujus que, em razão do evento morte, não pode ingressar com ação em virtude da perda da 

personalidade jurídica. Em regra, cada pessoa é legitimada para ingressar judicialmente para a 

proteção de direito próprio, ou seja, não é possível, exceto permissão legal, que uma pessoa 

persiga judicialmente direitos alheios. 

                                                                                                                                                                                     
09-2013, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino) Apelação nº 1009080-77.2014.8.26.0196. Relator: Gilson 

Delgado Miranda. Julgado em: 06.02.2017. Publicado em: 06.02.2017. 
299 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. DANO MORAL  Hipótese de dano in re ipsa  Decorrência imediata 

da indevida negativação  Diretriz consolidada no STJ  Teoria do risco proveito  Responsabilidade 

exclusiva do banco, que independe de culpa,  Eficácia post mortem dos direitos da personalidade da 

vítima  Inteligência do art. 12, par. ún, do CC  Doutrina e precedente do STJ  Recurso do réu desprovido. 

DANO MORAL  Estimativa  Hipótese em que é possível elevar a reparação moral conjunta à R$ 

10.000,00, em solidariedade ativa, segundo os critérios regularmente adotados nesta Câmara  Correção 

monetária a partir de quando o valor reparatório foi primeiramente definido  Súm. 362 do STJ  Mera 

adequação numérica do decreto condenatório nesta instância  Juros moratórios  Responsabilidade 

contratual  Termo inicial a partir da citação  Art. 405, do CC  Recursos providos em parte, com 

observação. Prima facie, têm os autores  viúva e filho de Paulo Eduardo Lobato Rosa (fls. 23)  

legitimidade/interesse1 para invocar a proteção post mortem dos direitos da personalidade do falecido2, 

indenização inclusive, a preservar suas imagem e memória. (...) o cônjuge sobrevivente e os herdeiros da pessoa 

falecida podem postular uma reparação pelos prejuízos causados, após a sua morte, por um ato ilícito que atinge 

a imagem e a memória da pessoa falecida, conforme previsto no art. 12, parágrafo único, do Código Civil de 

2002. 3 Isto porque, conquanto a morte ponha termo à existência da pessoa natural (art. 6º do CC), o cônjuge 

supérstite ou qualquer parente na linha reta ou colateral até o quarto grau do falecido têm legitimidade para 

reclamar sanções contra a violação dos direitos da personalidade deste, pois sobrevive-lhe “em algumas espécies, 

a proteção legal”, no dizer de Orlando Gomes (Introdução ao direito civil, 12. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1996, 

p. 153).4 Apelação nº 0025145-46.2011.8.26.0625. Relator: Ferreira da Cruz. Julgado em: 27.11.2014. 

Publicado em: 27.11.2014. 
300 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. DECLARATÓRIA. Sentença que julgara improcedente o pedido. 

Ausência de recurso específico da autora e de temática de ordem pública. Coisa julgada formal e material 

(arts. 505 e 1.013, caput, do CPC/2015). DANOS MORAIS. Negativação do nome civil do falecido marido 

da autora. Eficácia post mortem dos direitos da personalidade. Legitimidade ativa oriunda de expresso 

comando legal (art. 12, parágrafo único, do CC). Quantum indenizatório arbitrado de forma adequada e 

proporcional. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Fixação em 10% do valor da condenação. 

Simplicidade da matéria e julgamento antecipado da lide. Ausência de fatores legais à redução. Recursos 

desprovidos. Por sua vez, não vinga a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pela ré. Isto 

porque a autora busca a reparação de danos morais experimentados em razão de negativação do nome de seu 

falecido cônjuge, que teria ocorrido em função da inércia da ré na assunção da titularidade das contas de energia 

elétrica de imóvel que lhe fora vendido. Tal circunstância, por si só, torna cristalina a legitimidade da Prefeitura 

para figurar no polo passivo da presente relação jurídica processual. Dentro dessa quadra, é inexorável 

reconhecer que a inclusão do nome civil do falecido cônjuge da autora em cadastro de inadimplentes foi indevida 

e constituíra ato ilícito, guardando estreito nexo de causalidade com o abalo de crédito e a respectiva negativa de 

honradez creditícia. Houve assim o ferimento do dever elementar da preservação da honradez, signo do nome 

civil da pessoa humana, por culpa da ré, à margem do regime jurídico em vigor, o que sobeja.Apelação nº 

0004643-27.2015.8.26.0664. Relator: Rômolo Russo. Julgado em: 12.08.2016. Publicado em: 12.08.2016.  
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Note os comandos legais: “Art. 17.  Para postular em juízo é necessário ter interesse 

e legitimidade; Art. 18.  Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo 

quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O primeiro artigo se refere à chamada 

legitimidade ordinária, ou seja, a pessoa pleiteia direito próprio em nome próprio. Quanto ao 

segundo artigo, tem-se a chamada legitimidade extraordinária, ou seja, a permissão legal para 

que uma pessoa pleiteie direito alheio em nome próprio. 

Note as palavras de Vicente Greco Filho301: 

 

Ninguém está autorizado a demandar sobre direito alheio; cada um deve demandar 

sobre os seus direitos ordinariamente; somente existindo lei expressa admite-se que 

alguém demande sobre direito alheio, excepcionalmente. Essa lei pode ser o Código 

de Processo, ou a lei de direito material, como algumas hipóteses constantes no 

Código Civil 

 

Pelo exposto no tópico anterior, o surgimento da teoria para a proteção dos direitos 

da personalidade post-mortem se enquadra perfeitamente na hipótese de legitimidade 

ordinária, pois são os herdeiros os prejudicados pelas violações aos direitos do de cujus. No 

entanto, hodiernamente, com a evolução da teoria sobre a titularidade dos direitos da 

personalidade post-mortem, fica claro que se trata de legitimidade extraordinária, ou seja, os 

herdeiros ou familiares que participaram do vínculo intersubjetivo com o de cujus podem se 

valer de ação judicial para a proteção dos direitos da personalidade do de cujus302.  

Comentando o código português, o autor João Cura Mariano explica303:  

 

Para uma melhor proteção da personalidade da pessoa falecida era aconselhável, de 

iure constituendo, a previsão de uma “válvula de segurança” que permitisse aos 

tribunais, reconhecerem legitimidade às pessoas que, não figurando na lista do artigo 

71, do Código Civil, comprovadamente tinham uma ligação mais próxima com o de 

cujus do que aquelas que constam desse elenco 

 

                                                           
301 GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 78 
302 No Direito Italiano, tratando da hipótese de cremação do corpo do de cujus, como forma de resguardar sua 

autonomia e respeito à sua disposição de última vontade e, consequentemente, proteção aos direitos da 

personalidade, aduz Vetro: “resta da porre attenzione ad un problema che potrebbe scaturire della ipotesei 

applicativa della normativa di cui all´art. 79 cit. per la fattispecie relativa alle spoglie – già normalmente 

composte – di parenti deceduti anteriormente all´entrata in vigore della Novella stressa. Non pare, infatti, siano 

da escludere (soprattutto in assenza di um´adeguata riflessione ermeneutica) l´instaurazione ed il consolidamento 

di una prassi per la quale il cogiunto o i parenti prossimi dispongano la cremazione delle spoglie di avi già da 

tempo trapassi- sempre si assenza di una expressa volontà di questi ultimi al riguardo, e sempre nei visti termini 

di parentela ”.VETRO, Carlo Lo. Atti di Disposizione Post Mortem del corpo a fini non circolatori. In: Il Diritto 

Di Famiglia e Delle Persone. Milano: Giuffrè Editore, 1990, p. 1590-1591.  
303 MARIANO, João Cura. O artigo 71 do Código Civil e a Tutela de Direitos Fundamentais após a Morte. In: 

Estudos em Memória do Conselheiro Artur Maurício. Editora Coimbra, 2014, p. 596. 
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A legitimidade dos herdeiros e do cônjuge supérstite parece ser a teoria adota pelos 

Tribunais, notadamente o de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça, conforme seus 

julgados304305. 

Corroborando a assertiva, Migliore afirma306: 

 

em síntese, depois disso tudo não se pode disfarçar que há sim uma razão maior pela 

qual o espólio não pode se dizer legitimado a postular indenização por violação ao 

                                                           
304 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO 

MORAL.  CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CELEBRADO APÓS A MORTE DO USUÁRIO. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EFICÁCIA POST 

MORTEM DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA PARA 

POSTULAR A REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À IMAGEM DO FALECIDO. 

INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. No presente caso, 

porém, a peculiaridade é a celebração do contrato de cartão de  crédito após o óbito do usuário, ensejando a 

inscrição do seu nome nos órgãos de proteção  ao crédito como devedor inadimplente. A legitimidade para a 

postulação de danos morais nessas situações constitui matéria  bastante complexa, que enseja debate doutrinário 

a luz das normas do Código Civil acerca dos direitos da personalidade. Desse modo, a controvérsia devolvida ao 

conhecimento desta Corte situa-se em torno  de estabelecer a legitimidade das duas partes autoras (espólio e 

viúva) para o pedido de  indenização por danos morais, bem como a legitimidade da viúva para o pedido de 

declaração  de inexistência do contrato. Primeiro, quanto à pretensão declaratória de inexistência de contrato, 

não há falar em ilegitimidade da viúva ou em falta de interesse processual em ver declarado inexistente o  

contrato que poderia repercutir em seu quinhão hereditário. Diversamente, porém, no presente caso, a violação 

moral ocorreu após o passamento  da vítima. Ou seja, a contratação irregular do cartão de crédito, a cobrança 

indevida da dívida  constante das faturas e o apontamento indevido nos órgãos de proteção ao crédito, deram-se 

após a morte do suposto devedor. O acórdão recorrido entendeu que nem o espólio, nem a viúva poderiam 

postular  indenização por ofensa contra o nome e a imagem do falecido. Penso que, nesse ponto, o acórdão 

recorrido merece parcial reforma.  Diz um vetusto adágio jurídico: mors omnia solvit (a morte tudo resolve).  

Isso inclui os direitos da personalidade, que se encerram com a morte da pessoa  natural, consoante expresso na 

norma do artigo 6.º do Código Civil (a existência da pessoa  natural termina com a morte). Remanesce, porém, 

divergência doutrinária acerca da possibilidade de uma eficácia post mortem dos direitos da personalidade. 

Entretanto, o cônjuge sobrevivente e os herdeiros da pessoa falecida podem postular  uma reparação pelos 

prejuízos causados, após a sua morte, por um ato ilícito que atinge a  imagem e a memória da pessoa falecida, 

conforme previsto no art. 12, parágrafo único, do  Código Civil de 2002. Assim, no presente caso, apenas a viúva 

detém legitimidade para reclamar a  indenização pelos prejuízos decorrente da ofensa à imagem (direito de 

personalidade) do  falecido marido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.209.474 - SP (2010/0148220-2). Relator: 

MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Julgado em: 10.09.2013. Publicado em: 10.09.2013. 
305 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. ANULAÇÃO DE REGISTRO E INVESTIGAÇÃO DE 

PATERNIDADE 'POST MORTEM'  Exame pericial inicialmente realizado, a partir de material genético 

colhido da autora e de seu meio-irmão, filho do suposto pai biológico já falecido, que indicou chance de 

paternidade de 98,83% - Determinação, primeiramente, de renovação da perícia, em razão de o índice de 

paternidade, inferior a 99,99%, ter sido considerado relativamente baixo – Diligência não realizada pelo 

IMESC, em razão da ausência do pai registral corréu, o qual sequer apresentou resistência à pretensão da 

autora, concordando expressamente com seus pedidos  Resultado de tal exame, por sua vez, embora não 

garanta certeza objetiva de paternidade, consubstancia fortíssimo elemento de convicção em favor desta, 

não refutado por nenhum outro elemento nos autos  Examinado em conjunto com as demais provas 

documentais, possibilita a afirmação do vínculo de paternidade, corretamente reconhecido, entre a 

demandante o corréu falecido  Anulação do registro e retificação para constar este como o verdadeiro pai  

Providência de rigor, não podendo ser afastada pela arguida prevalência da paternidade socioafetiva do 

pai registral sobre a biológica  Regra que não é absoluta, devendo ser levado em consideração quem 

postula o reconhecimento ou negação da paternidade - Suposta paternidade socioafetiva que não serve de 

óbice ao reconhecimento da paternidade biológica buscada pela filha registral  Direito desta de 

conhecimento de sua filiação biológica que é direito da personalidade  Precedentes do Superior Tribunal 

de Justiça  Sentença mantida  Recurso não provido. Apelação nº 0002931-96.2011.8.26.0484. Relator: Rui 

Cascaldi. Julgado em: 03.08.2017. Publicado em: 03.08.2017 
306 MIGLIORE, Alfredo Domingues Barbosa. Direito Além da Vida: um ensaio sobre os direitos da 

personalidade post-mortem. São Paulo: LTr, 2009, p. 221 
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direito da personalidade do defunto: como explicado, os direitos da personalidade 

não são bens, objeto de direito, mas sim extensão dos sujeitos de direito. O espólio, 

por sua vez, representa em juízo somente o patrimônio do morto, ou seja, o seu 

complexo de bens e relações jurídicas, ativas e passivas. Se os direitos da 

personalidade não são bens, eles não se incluem dentro dos bens e direitos geridos 

pelo espólio. Desta forma, os direitos da personalidade, que formam um chamado 

patrimônio moral, com a morte do seu titular, passam automaticamente para a tutela 

do cônjuge e parentes até 4º grau, já que, se não se incluem no patrimônio, não 

podem ficar à deriva, atutelados  

 

Neste mesmo sentido, Rabindranath307: 

 

Aliás, importa sublinhar, a este respeito, que os direitos da personalidade das 

pessoas já falecidas respeitam a interesses próprios dessas mesmas pessoas em vida, 

a instintos, impulsos e aspirações concretas suas de sobrevivência, de continuação 

de si mesmo e de ultrapassagem da morte, senão mesmo de perpetuação, e a 

contributos objectivados deus para o desenvolvimento da espécie humana e que 

automaticamente continuem a actuar enquanto legados para a posteridade. Não se 

confundem, pois, tais direitos com os interesses das pessoas a quem a lei atribui 

capacidade para os exercer, por deterem uma especial relação com o morte e os seus 

valores 

 

Conclui-se, portanto, que a titularidade dos direitos violados continuam a pertencer 

ao de cujus, no entanto, a legitimidade para requerer esta proteção em juízo, é dos legitimados 

pela lei nos artigos 12 e 20 do Código Civil, além daqueles que tenham uma estreita relação 

com o de cujus no sentido de sua autorrealização em vida308. O que se protege é o conjunto de 

valores que o de cujus construiu em vida, ou seja, sua identidade e sua personalidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
307 RABINDRANATH, V. A. Capelo de Souza. O direito geral de personalidade. Coimbra Editora, Coimbra, 

1995, p. 193. 
308 CIFUENTES, Santos. Derechos Personalíssimos. 2. ed.  Buenos Aires: Astrea, 1995. 
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5 CASOS ESPECÍFICOS PARA ANÁLISE 

 

Neste capítulo, apresentar-se-á dois casos específicos para confrontação e 

confirmação da teoria apresentada anteriormente, como forma de legitimá-las para uma 

sistematização de uma teoria geral dos direitos da personalidade post-mortem. São eles: a) o 

sepultamento em jazigo familiar e seus contornos jurídicos definidos pelas decisões dos 

tribunais e; b) a cessão do corpo do indigente para as faculdades de medicina como possível 

violação dos direitos da personalidade post-mortem e seus contornos jurídicos definidos pelas 

decisões judiciais sobre o tema. 

 

5.1 O Direito de Ser Sepultado em Jazigo Familiar e os Direitos da Personalidade Post-

Mortem 

 

Neste capítulo, analisar-se-á se ser sepultado em jazigo familiar pode ser considerado 

um direito da personalidade post-mortem e qual o fundamento para este reconhecimento. Para 

tanto, estabelecer-se-á o conceito de jazigo, a possibilidade de ser titular de direitos para fins 

de proteção jurídica mesmo após o término da vida e como a jurisprudência se comporta sobre 

este tema. 

 

5.1.1 O Conceito de jazigo 

 

Jazigo pode ser entendido como “uma sepultura (lato sensu) de grande tamanho, 

comportando o sepultamento de várias pessoas. Nesse caso, fala-se em jazigo de família. É 

uma espécie que mais se refere a direitos perpétuos ou limitados sobre o local de 

inumação”309. O jazigo, portanto, está intimamente relacionado ao local de descanso eterno310 

de um grupo familiar que, diante da sua importância, notadamente em respeito aos mortos, é 

dotado de uma característica de sacralidade. 

Se a família é o que identifica os seus integrantes em vida, o jazigo é o que os 

identifica na morte, pelo menos em seu local de descanso. Esse é um aspecto vital do jazigo, 

pois a unidade familiar, mesmo após a morte, não é desfeita, mediante a reunião dos seus 

integrantes num mesmo local. O jazigo representa, em última análise, não somente o local 

físico dos integrantes daquela unidade familiar que faleceram, mas representa também os 

                                                           
309 SILVA, Justino Adriano Farias da. Tratado de Direito Funerário. t. II. São Paulo: Método, 2000, p. 14. 
310 SILVA, op. cit, p. 106. 
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efeitos da intersubjetividade familiar na pós-morte, pois todos aqueles que se deparam com o 

jazigo reconhecem seus integrantes pelos valores praticados em vida perante a sociedade.  

Seria, portanto, em última análise, a autorrealização post-mortem dos direitos 

especiais da personalidade familiar. Ocorre que a autorrealização nos parece ser um instituto 

próprio das ações da pessoa em vida. Seria, possível, portanto, falar em direitos especiais da 

personalidade familiar post-mortem, ou seja, exclusivamente afetos após a morte e, em função 

dela, e que merecem proteção jurídica. 

 

5.1.1.1 A transferência para jazigo familiar como um direito da personalidade post-

mortem 

 

É cediço que uma pessoa somente adquire personalidade jurídica com o nascimento 

com vida, não obstante a lei salvaguardar os direitos do nascituro desde a concepção.  

Personalidade jurídica, neste cenário, indica o fenômeno jurídico que atribui a qualidade de 

sujeito de direito para uma determinada pessoa311312. No entanto, mesmo considerado um 

sujeito de direito perante o ordenamento jurídico, nem toda pessoa tem capacidade para 

praticar atos da vida civil. A capacidade de exercício pleno e por atos próprios de um direito 

somente ocorrerá com a maioridade civil313. Neste contexto, a personalidade jurídica de uma 

pessoa surge com o nascimento com vida, conquanto a capacidade de exercício para a prática 

de atos da lei civil surge com a maioridade. O nascituro se trata, portanto, de uma figura 

jurídica que ainda não possui personalidade jurídica, mas é protegido pelo ordenamento desde 

a concepção, momento em que potencialmente pode vir a ser uma pessoa e, desde este 

momento, adquire a dignidade lato sensu, de modo a salvaguardar seu direito fundamental à 

vida. 

Essa pequena digressão teórica é fundamental para o desenvolvimento da 

problemática dos direitos post-mortem, pois quando se protege os direitos do falecido, 

também não há personalidade jurídica, que se encerrou com o evento morte. A diferença das 

situações reside no fato de que o falecido adquiriu personalidade jurídica, desenvolveu sua 

personalidade durante sua convivência com o corpo social e a perdeu em virtude da morte, 

conquanto o nascituro sequer enfrentou a primeira etapa de aquisição da personalidade 

                                                           
311 VASCONCELOS, op. cit., p. 05. NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JUNIOR, Nelson. Instituições de 

Direito Civil: parte geral. v. 1. t. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 07. 
312 NERY; NERY JUNIOR, op. cit., p. 07 
313 NERY; NERY JUNIOR, op. cit., p. 08. 
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jurídica. Sendo assim, o que se protege após a morte diz respeito aos direitos que o de cujus 

adquiriu em vida, seja pela dignidade lato sensu, seja pela dignidade stricto sensu314. 

Neste contexto, alguns direitos fundamentais e os direitos da personalidade se 

prospectam ou produzem efeitos após a morte315, em decorrência de sua aquisição em vida, 

todavia, existe uma gama de direitos da personalidade (assim como os fundamentais)316 que 

surgem exclusivamente em função do evento morte.  Afirmar-se, com hialina clareza, que ser 

sepultado em jazigo familiar para aquele membro da família se enquadra neste tipo especial 

de direitos, ou seja, os chamados direitos especiais da personalidade familiar post-mortem. 

Se é no jazigo familiar que a sociedade identifica o local de descanso eterno de uma 

mesma família, e o de cujus, em vida, se autorrealizou socialmente como seu membro317, o 

legado familiar autoriza sua condução para aquele local. A dignidade stricto sensu da pessoa, 

em virtude do reconhecimento como membro daquela determinada família, produz efeitos 

mesmo após a morte, para que o de cujus seja levado ao descanso eterno com seus pares no 

jazigo familiar. 

O direito de ser sepultado em jazigo familiar para aquele membro da família se 

enquadra neste tipo especial de direitos, ou seja, os chamados direitos especiais da 

personalidade familiar post-mortem. Se é no jazigo familiar que a sociedade identifica o local 

de descanso eterno de uma mesma família, e o de cujus, em vida, se autorrealizou socialmente 

como seu membro, o intersubjetividade familiar autoriza sua condução para aquele local.  A 

dignidade stricto sensu da pessoa, em virtude do reconhecimento como membro daquela 

determinada família, produz efeitos mesmo após a morte, para que o de cujus seja levado ao 

descanso eterno com seus pares no jazigo familiar. Note, portanto, que a identidade da pessoa 

a protege não somente em vida, mas projeta seus efeitos após a morte. 

 

5.1.1.2 Legitimidade para a requisição do traslado para jazigo familiar 

 

Após a constatação científica de que o traslado de jazigo se trata de um direito 

especial da personalidade post-mortem, fundado no intersubjetividade familiar, com vistas ao 

reconhecimento da dignidade estrito sendo do falecido, por todo o que este local representa 

                                                           
314 SILVA, Justino Adriano Farias da. Direito funerário penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1992, p. 

107. 
315 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004, p. 

123. 
316 O sepultamento digno pode e deve ser considerado como um direito fundamental post-mortem. 
317 É possível, por exemplo, que um membro da família tenha requerido a renúncia da paternidade, razão pela 

qual o elemento central desta teoria impediria a alteração do corpo para o jazigo familiar.  
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perante a sociedade em que viveu, questão de igual relevância situa-se no plano processual, 

isto é, de quem seria a legitimidade para esta requisição e qual seria o tipo desta legitimidade.  

Tudo indica que a legitimidade para requerer o traslado de jazigo se enquadra na 

modalidade extraordinária, aquela em que o autor da ação [membro familiar] postula direito 

alheio em nome próprio318 por absoluta coerência com a teoria apresentada. 

Já se definiu que a alteração de jazigo se trata de um direito especial da 

personalidade familiar post-mortem, decorrente do intersubjetividade familiar. A 

comunicação de valores e identidade entre os membros da família, reconhecidos perante o 

corpo social, com vistas a configuração da unidade familiar, legitima que qualquer dos 

familiares postule a alteração de jazigo para a proteção e efetividade da dignidade estrito 

sendo do de cujus. Essa postulação, em última análise, se trata de ser reconhecido como 

pertencente àquela unidade familiar e descansar com seus semelhantes em local comum para a 

eternidade. 

 

5.2 Análise de Casos Julgados no Brasil 

 

Passar-se-á, doravante, a analisar o comportamento da jurisprudência sobre a 

problematização apresentada. Analisar-se-á o que se tem decidido sobre o tema, bem como 

seus fundamentos com a finalidade de confirmar a teoria apresentada ou, sem a pretensão de 

estar com a verdade absoluta, demonstrar que referida teoria é a mais adequada para a 

fundamentação de tais decisões. 

 

5.2.1 Os casos de transferência de restos mortais para jazigo familiar julgado pelo 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Minas Gerais e São Paulo 

 

O primeiro caso, julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, se trata do 

pedido da mãe do de cujus, seu filho, para exumação e translado de seus restos mortais para 

jazigo familiar. Segue a ementa para análise posterior: 

  

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA. OBJETO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA EXUMAÇÃO 

E TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS. PRAZO REGULAMENTAR. 

ELISÃO. VIABILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO 

FUNDAMENTADO. ASSEGURAÇÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE HUMANA. LEI DISTRITAL Nº 2.424/99 E DECRETO 

DISTRITAL Nº 20.502/99. 

                                                           
318 SILVA, Justino Adriano Farias da. Direito funerário penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1992, p. 

102. 
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1. CONQUANTO, EM REGRA, A EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS 

ESTEJA CONDICIONADA AO IMPLEMENTO DO PRAZO DE 05 (CINCO) 

ANOS DO SEPULTAMENTO, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS O 

INTERREGNO PODE SER MODULADO DE FORMA A ATENDER A 

SITUAÇÕES P ARTICULARIZADAS, RESSALVADA, SEMPRE, A 

NECESSIDADE DE OBTENÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DESTINADA 

A ILIDIR O PRESSUPOSTO ORDINÁRIO COMO FORMA DE SER 

PRIVILEGIADA A SAÚDE PÚBLICA EM PONDERAÇÃO COM O PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE HUMANA. 

2. A PRETENSÃO FORMULADA PELA MÃE ALMEJANDO A 

EXUMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DO FILHO DE FORMA A SEREM 

TRANSFERIDOS, NO ÂMBITO DO MESMO CEMITÉRIO, PARA JAZIGO 

FAMILIAR POR TER SIDO O SEPULTAMENTO REALIZADO EM TÚMULO 

COLETIVO OFERECIDO PELO SERVIÇO SOCIAL EMOLDURA-SE NAS 

EXCEPCIONALIDADES QUE ENSEJAM A DESCONSIDERAÇÃO DO 

INTERSTÍCIO ORDINÁRIO FIXADO COMO PRESSUPOSTO PARA O 

MANEJO DOS DESPOJOS RESTOS MORTAIS, À MEDIDA QUE, NÃO 

ENCERRANDO A OPERAÇÃO RISCO À SAÚDE PÚBLICA, DEVE SER 

PRIVILEGIADO O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA, QUE 

COMPREENDE O FOMENTO DE ACOMODAÇÕES COMPATÍVEIS À 

PESSOA FALECIDA POR SEUS FAMILIARES. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E 

PROVIDA. UNÂNIME.Processo APL 533793220108070001 DF 0053379-

32.2010.807.0001. Orgão Julgador. 1ª Turma Cível. Publicação 26/04/2012, DJ-e 

Pág. 71. Julgamento: 18 de Abril de 2012. Relator TEÓFILO CAETANO319 (grifo 

nosso) 

 

O segundo caso, julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, se trata do pedido 

de transferência de restos mortais para jazigo familiar, formulado pelos genitores da filha 

falecida. 

 

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO 

VOLUNTÁRIA - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE RESTOS 

MORTAIS PARA JAZIGO FAMILIAR - ARTIGO 723, PARÁGRAFO ÚNICO, 

DO CPC/15 - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. - Em procedimento de 

jurisdição voluntária, o juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, 

podendo adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou 

oportuna, a teor do que dispõe o artigo 723, parágrafo único, do CPC/15. - A 

questão ora examinada envolve não só a consternação de uma família que 

perdeu um ente querido, como também o direito dos pais, já idosos, em oferecer 

à falecida filha o descanso eterno, com toda a dignidade, em jazigo familiar. - 

Considerando não só a questão da dignidade da pessoa humana, bem como o fato de 

que a transferência do corpo não acarretará nenhuma onerosidade aos cofres 

públicos, na medida em que as despesas serão custeadas pelos recorrentes, assim 

como não implicará em risco para a saúde pública, inexiste óbice à concessão do 

pretendido alvará judicial.Processo AC 10479160143794001 MG. Orgão Julgador. 

                                                           
319 DISTRITO FEDERAL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ementa: PROCESSUAL CIVIL. 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. OBJETO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA 

EXUMAÇÃO E TRANSLADO DE RESTOS MORTAIS. PRAZO REGULAMENTAR. ELISÃO. 

VIABILIDADE. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO FUNDAMENTADO. ASSEGURAÇÃO. 

PRIVILEGIAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LEI DISTRITAL Nº 2.424/99 E 

DECRETO DISTRITAL Nº 20.502/99. Processo APL 533793220108070001 DF 0053379-32.2010.807.0001. 

Orgão Julgador. 1ª Turma Cível. Publicação 26/04/2012, DJ-e Pág. 71. Julgamento: 18 de Abril de 2012. Relator 

TEÓFILO CAETANO. Disponível em: < https://tj-df.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/21531129/apelacao-ci-vel-

apl-533793220108070001-df-0053379-3220108070001-tjdf >. Acesso em 21.06.2017. 
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Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL. Publicação 15/05/2017. Julgamento 10 de 

Maio de 2017. Relator Shirley Fenzi Bertão320 (grifo nosso) 

 

O terceiro e derradeiro caso sob análise, trata-se do julgado realizado pelo Tribunal 

de Justiça de São Paulo, em que os filhos requereram a autorização da transferência dos restos 

morais dos pais falecidos para jazigo familiar. 

 

Ementa: ATO ADMINISTRATIVO - Pedido de ALVARÁ JUDICIAL para 

efetivação de exumação e transferência de restos mortais dos pais dos requerentes 

para jazigo familiar – Possibilidade – Exigência de documentos inadequados – 

Informação obtidas na via administrativa - Basta a comprovação de que são filhos 

dos falecidos – Comprovação efetivada - Acolhimento do pedido - Recurso não 

provido. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - Valor da causa inferior a 60 salários 

mínimos – Irrelevância - Valor estimativo – Causa que não possui conteúdo 

econômico – Afastamento. (TJ-SP - APL: 10165117220158260053 SP 1016511-

72.2015.8.26.0053, Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 22/08/2016, 6ª 

Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2016)321 (grifo nosso) 

 

Os três casos selecionados possuem elementos em comum que serão confrontados 

com a teoria apresentada para sua validade científica e de aplicação prática. É certo que as 

decisões supramencionadas possuem diferentes amplitudes de fundamentação, mas todas elas 

possuem elementos em comum. 

Elenca-se como pontos de contato entre os casos sob análise: 

a) Versam sobre pedidos de transferência dos restos mortais de um membro da 

família para o jazigo familiar; 

b) Os requerentes são pertencentes à família nuclear e, portanto, existe vínculo de 

parentesco e intersubjetivo entre eles; 

                                                           
320 MINAS GERAIS. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA 

DE RESTOS MORTAIS PARA JAZIGO FAMILIAR - ARTIGO 723, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CPC/15 - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Processo AC 10479160143794001 MG. Orgão 

Julgador. Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL. Publicação 15/05/2017. Julgamento 10 de Maio de 2017. 

Relator Shirley Fenzi Bertão. Disponível em: <https://tj-

mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/458606314/apelacao-civel-ac-10479160143794001-mg>. Acesso em 

20.06.2017. 
321 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça de São Paulo. Ementa: ATO ADMINISTRATIVO - Pedido de 

ALVARÁ JUDICIAL para efetivação de exumação e transferência de restos mortais dos pais dos 

requerentes para jazigo familiar – Possibilidade – Exigência de documentos inadequados – Informação 

obtidas na via administrativa - Basta a comprovação de que são filhos dos falecidos – Comprovação 

efetivada - Acolhimento do pedido - Recurso não provido. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - Valor da 

causa inferior a 60 salários mínimos – Irrelevância - Valor estimativo – Causa que não possui conteúdo 

econômico – Afastamento. (TJ-SP - APL: 10165117220158260053 SP 1016511-72.2015.8.26.0053, Relator: 

Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento: 22/08/2016, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

23/08/2016). Disponível em: <https://tj-sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/376872263/apelacao-apl-

10165117220158260053-sp-1016511-7220158260053/inteiro-teor-376872309>. Acesso em 21.06.2017. 
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c) Tem como fundamento a dignidade da pessoa do de cujus, quanto a obter o 

descanso eterno em jazigo familiar [prospecção da intersubjetividade familiar para após a 

morte];  

Diante da análise detida dos casos selecionados, conclui-se que o grande fundamento 

para a autorização e deferimento da transferência de restos mortais para o jazigo familiar se 

trata da dignidade em sentido estrito do de cujus com lastro na intersubjetividade familiar. 

O vínculo familiar, fruto da consanguinidade ou de valores principiológicos 

compartilhados, responsável pela formação do legado familiar, trata-se do fundamento que 

satisfaz o requisito de interesse de agir322 enquanto o vínculo familiar satisfaz o requisito da 

legitimidade. 

Portanto, afirma-se que ser sepultado em jazigo familiar constitui autêntico direito 

especial da personalidade post-mortem. Especial, pois decorre da condição de unidade/legado 

familiar que o de cujus possui com os demais integrantes, e autêntico, pois busca efetivar sua 

dignidade stricto sensu adquirida em vida, surgido exclusivamente pelo evento morte. 

 

5.2.2 O tratamento jurídico do indigente 

 

Viu-se que a dignidade em Kant está vinculada à condição de pessoa. Doravante 

analisar-se-á se o corpo morto do indigente, quando cedido para as faculdades de medicina, 

viola seus direitos da personalidade, quem poderia requerer tal proteção jurídica e se há outros 

valores que podem afastar a proteção jurídica do corpo após a morte. 

 

5.2.2.1 Sobre a conceituação e as particularidades legais 

 

O conceito legal do indigente está disciplinado na Lei 8.501/92 no artigo 3º em que 

considera indigente o cadáver:  I -- sem qualquer documentação; II -- identificado, sobre o 

qual inexistem informações relativas a endereços de parentes ou responsáveis legais. 

No mesmo diploma legal, menciona-se que referido cadáver não reclamado junto as 

autoridades públicas, no prazo de trinta dias, poderá ser destinado as escolas de medicina 

(artigo 2º) para fins de ensino e pesquisa de caráter cientifico, sem prejuízo da proibição 

prevista no artigo 3º, §3º em que é defeso encaminhar o cadáver para as faculdades quando 

                                                           
322 Sempre oportuno os ensinamentos de Rabindranath, para quem: “a subjectivação do direito geral de 

personalidade é sim um instrumento da autonomia do homem e de reforço da sua dignidade, tornando-o 

plenamente dono de si próprio, nas relações com as demais pessoas jurídicas e perante a distribuição e 

representação dos papéis sociais”. RABINDRANATH, V. A. Capelo de Souza. O direito geral de 

personalidade. Coimbra Editora, Coimbra, 1995, p. 613. 
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haja indício que a morte resultou de ação criminosa. O que se protege é a persecução penal, 

pois o corpo consiste na materialidade do crime e importante meio de solução de um possível 

crime. 

Exige-se ainda, que a autoridade responsável manterá, sobre o falecido, para fins de 

reconhecimento: a) os dados relativos às características gerais; b) a identificação; c) as fotos 

do corpo; d) a ficha datiloscópica; e) o resultado da necropsia, se efetuada; e f) outros dados e 

documentos julgados pertinentes. 

 Note que as exigências legais estão em absoluto compasso com as premissas teóricas 

expostas anteriormente, pois definiu-se que a pessoa é composta por mente e corpo e que 

adquire a personalidade com o nascimento com vida e passa a desenvolver sua personalidade 

até a formação de sua identidade, tendo o intersubjetividade familiar papel determinante nesta 

identidade. Sendo assim, as exigências legais fornecem meios adequados para que os 

familiares, ao tomar contato com os elementos de identificação do indigente, possa verificar 

se se trata de um familiar e possa dar a destinação adequada ao corpo. Neste sentido, afirma-

se que um desses direitos seria conferir aquele corpo um sepultamento digno, inclusive em 

jazigo familiar. 

O indigente, portanto, adquiriu personalidade jurídica323, desenvolveu sua 

personalidade durante sua convivência com o corpo social e a perdeu em virtude da morte, 

conquanto o nascituro sequer enfrentou a primeira etapa de aquisição da personalidade 

jurídica.  

Sendo assim, o que se protege após a morte diz respeito aos direitos que o de cujus 

adquiriu em vida, seja pela dignidade lato sensu, seja pela dignidade stricto sensu324. Neste 

contexto, alguns direitos fundamentais e os direitos da personalidade se prospectam ou 

produzem efeitos após a morte325, em decorrência de sua aquisição em vida, todavia, existe 

                                                           
323 RAMBAULT, Philippe. Le corps humain après la mort. Quand les juristes jouent au « cadavre exquis. 

Laboratoire des Sciences Sociales du Politique, 2005. Disponível em: < https://www.cairn.info/revue-droit-et-

societe-2005-3-page-817.htm>. Acesso em> 15.09.2018. “Tant qu’une personne humaine vit et conserve 

l’intégrité corporelle qui fonde son unité [62][62] Xavier Bioy, Le concept de personne humaine en droit..., 

l’appréhension juridique du corps ne pose pas trop de problème puisqu’il est protégé à travers les multiples 

normes qui défendent la personne elle-même. En revanche, dès que l’unité est mise à mal, de nombreuses 

questions émergent, comme l’attestent les interrogations nées de l’usage de divers « produits » 

humains  [63][63] Le principe de gratuité des dons de sang, de plaquettes.... Il en va a fortiori de même 

lorsqu’un cadavre humain est concerné, la mort opérant une sorte de découplage entre le corps et la personne 

qu’il incarnait. Bien qu’il ne soit plus la personne, il en constitue néanmoins toujours la représentation et mérite 

à ce titre protection. Cette seule perspective suffit à mettre en exergue la nécessité d’un statut juridique, lequel 

s’avère toutefois très difficile à élaborer, le cadavre apparaissant comme un objet de régulation insaisissable, 

situé entre personne et chose (II.1)”. 
324 SILVA, Justino Adriano Farias da. Direito funerário penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1992, p. 

107. 
325 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2004, p. 

123 
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uma gama de direitos da personalidade (assim como os fundamentais) que surgem 

exclusivamente em função do evento morte.   

 

5.2.2.2 A cessão do corpo post-mortem: sobre a possível violação de direitos da 

personalidade face ao direito constitucional ao ensino adequado 

 

A par das premissas obtidas até o presente momento, tem-se a investigação final do 

presente trabalho, isto é, analisar-se-á se a cessão do corpo por postem viola direitos da 

personalidade e, em caso positivo, porque ela ainda não foi declarada inconstitucional. Para 

tanto, investiga-se o conteúdo normativo do texto constitucional e o direito ao ensino 

adequado visando a solução de embates jurídicos pelo postulado da proporcionalidade. 

 

5.2.2.2.1 A normatividade constitucional 

 

É de suma importância, para a compreensão do debate aqui proposto, a análise inicial 

e sintetizada das fundamentais características da norma de maior valor jurídico presente no 

Ordenamento Nacional. Quer seja, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

aqui denominada Constituição Federal326. Note-se, portanto, que a Lei Fundante de 1988 tem, 

por obvia, a função de reger e estruturar o Estado, por intermédio da igual estruturação do 

próprio Ordenamento Jurídico. Assim, pacifico é o entendimento de que as limitações trazidas 

pelo Diploma Magno vigente devem ser veementemente respeitadas, até pela supremacia que 

ela tem e exerce. No entanto, relevante salientar o fato de a implementação de uma norma 

topos, tal qual a Constituição pátria, ter demandado esforço na conquista histórica e mundial 

pela positivação dos direitos dentre os mais fundamentais e inerentes aos cidadãos, exercidos, 

inclusive, em face do próprio Estado, por ela estruturado. Nesse sentido, Ingo Wolfgang 

Scarlet, esclarece a importância e função desses direitos, denominados fundamentais: 

 

É necessário frisar que a perspectiva histórica ou genética assume relevo não apenas 

como mecanismo hermenêutico, mas, principalmente, pela circunstância de que a 

história dos direitos fundamentais é também uma história que desemboca no 

surgimento do moderno Estado constitucional, cuja essência e razão de ser residem 

justamente no reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos 

direitos fundamentais do homem327 

 

                                                           
326 Sobre a origem da palavra constituição, e sua consequente função: ACQUAVIVA, Marcus Claudio. Teoria 

Geral do Estado. 3.ed. Barueri: Manoele, 2010, p. 75 e seguintes. 
327 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 

fundamentais na perspectiva constitucional. 11. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012, p. 36. 
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Nesse trilho, Marcelo Novelino328 traz o entendimento de que, dada a importância do 

direito constitucional, ele sequer deveria ser considerado como um ramo, mas sim como um 

tronco do direito, do qual derivam os demais ramos da mesma ciência.  Observe-se, então, o 

entendimento e exercício da citada soberania (v. retro), nas palavras do atual Min. do 

Supremo Tribunal Federal – órgão máximo e protetor da Matéria Constitucional –, Luís 

Roberto Barroso: 

 

A supremacia da Constituição é o postulado sobre o qual se assenta o próprio direito 

constitucional contemporâneo, tendo sua origem na experiência americana. Decorre 

ela de fundamentos históricos, lógicos e dogmáticos, que se extraem de diversos 

elementos, dentre os quais a posição de preeminência do poder constituinte sobre o 

poder constituído, a rigidez constitucional, o conteúdo material das normas que 

contém e sua vocação de permanência, nenhum ato jurídico pode substituir 

validamente se for com ela incompatível329 

 

Na mesma toada, vislumbre-se que 

 

A superioridade das normas constitucionais também se expressa na imposição de 

que todos os atos do poder político estejam em conformidade com elas, de tal sorte 

que, se uma lei ou outro ato do poder público contrariá-las, será 

inconstitucional (...). 

A superioridade das normas constitucionais, afinal, além de gerar a invalidade dos 

atos que a contrariam, também se expressa no feito de condicionar o conteúdo de 

normas inferiores. São, nesse sentido, normas de normas. Grifou-se330 

 

Conforme examinado, os conteúdos abrangidos pela Constituição deverão ser 

respeitados, tal qual uma premissa condicionante à elaboração legislativa infraconstitucional. 

A fim de garantir tal plenitude da eficácia constitucional, e tendo lastro nas mais diversas 

normas previstas na ordem jurídica, a norma que fira os preceitos abrangidos pela 

Constituição poderá ser, inclusive, objeto de diversas ações que venham assegurar a 

supremacia relatada. Dentre elas, o próprio controle de constitucionalidade. A supremacia, 

portanto, é exercida pela Constituição do Estado de Direito, podendo, contudo, ser exercida 

em face deste mesmo Estado, na medida em que sua própria regência o limita procedimental e 

substancialmente através de determinadas previsões legal-constitucionais. Frise-se ainda que 

as limitações impostas pela Constituição Federal, até pelo fato de ela ser rígida e 

programática, abrangem, principalmente, conteúdos de caráter dogmático. 

                                                           
328 NOVELINO, Marcelo. Manual de Direito Constitucional. 8.ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense. São 

Paulo: Método, 2013, p. 36. 
329 BARROSO, Luis Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 

a construção do novo modelo. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 84. 
330 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7.ed. 

Revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 100. 
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O dogmatismo, nesse aspecto, deve-se à imposição de cláusulas que, apesar de 

hierarquicamente idênticas às orgânicas, demandam maior amparo por instituírem normas de 

tamanha relevância e importância, a ponto de torna-las uma máxima jurídica, v.g., direitos 

fundamentais. Revele-se, por fim, acerca das primícias relatadas pela análise da eficácia, 

aplicabilidade e controle da Constituição Federal de 1988, que a supremacia constitucional 

insistentemente abordada se deve, a priori e fundamentalmente, ao exercício de um Poder 

Constituinte Originário, que, revestido das suas características gerais (inicial, incondicionado, 

ilimitado), edita, regulamenta e estrutura um ordenamento jurídico, de tal modo a elaborar e 

excepcionar regras331. 

Por conseguinte, apenas este Poder Sumo – incondicionado e ilimitado – poderá 

modificar cláusulas dogmático-normativas materiais332, por ele consideradas e previamente 

identificadas cláusulas pétreas. Não obstante, tal poderio é afastado do próprio Poder 

Constituinte quando na modalidade de reforma, conforme compreendido por Paulo 

Bonavides333. Isto fixado, observe-se que 

 

Ser a conduta de um indivíduo prescrita por uma norma objetivamente válida é 

equivalente a ser esse indivíduo obrigado a essa conduta. Se o indivíduo se conduz 

tal como a norma prescreve, cumpre a sua obrigação, observa a norma; com a 

conduta oposta, “viola” a norma, ou, o que vale o mesmo, a sua obrigação. (...) A 

mesma hipótese de regulamentação positiva se verifica também quando uma 

determinada conduta, que é em geral proibida, é permitida a um indivíduo por uma 

norma que limita o domínio de validade da outra norma que proíbe essa conduta. Tal 

sucede, por exemplo, quando uma norma proíbe, de forma absolutamente genérica, 

o emprego da força por um indivíduo contra outro, e uma norma particular o permite 

em caso de legítima defesa334 

 

Desta forma, saliente-se que as normas petrificadas pelo Constituinte Originário 

tornam-se mais que uma limitação procedimental aos demais âmbitos do Poder Legislativo. 

Essa disposição normativa torna o conteúdo por ela elencado imodificável, escusadas 

quaisquer (meras) deliberações sobre o assunto, salvo nos casos em que busque ampliar o que 

abrange o teor da norma dogmática fundamental335. 

Verifique-se que o Legislador Constituinte, ao abordar direitos considerados 

fundamentais, elabora um Título exclusivo à matéria, trazendo já no artigo vestibular a ele o 

Direito à Vida. Anterior ao este Título (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), apenas o 

                                                           
331 MENDES, Gilmar Ferreira. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 7.ed. 

Revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 95-181. 
332 À propósito, verifique-se: BONAVIDES, op. cit., p. 200. 
333 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 198. 
334 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução João Batista Machado. 7.ed. São Paulo: Martins Fontes, 

2006,  p. 22. 
335 MENDES; BRANCO, op. cit., p. 190. 
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Título I, tratando dos “Princípios Fundamentais” da República Federativa do Brasil. 

Insofismável, contudo, a aplicação de tais princípios para garantir a correta exegese do 

textuário constitucional. 

Portanto, evidente a relevância do título garantidor dos direitos inerentes ao cidadão 

brasileiro, e não só ele, como também aos estrangeiros que residem em território nacional. 

Tome-se por nota, no entanto, que apesar de a Constituição expressamente tratar apenas dos 

cidadãos estrangeiros residentes no Brasil, referido dispositivo tem a norma ampliada a todos 

aquele que – simplesmente – estiverem no território336 pátrio, partindo-se da sistemática 

interpretação de seus demais dispositivos e institutos, tendo lastro, inclusive, no próprio 

Título I quando adota os seguintes critérios principiológicos: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: - III - a dignidade da pessoa humana; 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: - I - 

construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: II - prevalência dos direitos humanos; VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; IX - cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade; 

 

Feitas essas considerações, torne-se à análise do bem jurídico do “ensino”. Muito 

embora a denominação e a exclusividade ao tratar do tema “direitos fundamentais”, bem 

como a análise sistemática proposta já indiquem sua pertinência, é preciso verificar também a 

extensão e exaustão nessa abordagem constituinte. Ora, se o legislador buscou positivar – não 

só como direito, mas atribuindo a esses direitos inúmeras garantias – uma vastíssima gama de 

conceitos e métodos considerados de efetividade indispensável, esse fato deve ser exaltado, 

compreendido como uma reafirmação de que o Brasil obteve esses direitos de forma árdua, e 

que, consequentemente, deverão ser observados como preceitos vestibulares aos atos e 

normativismo jurídico.  

Sendo assim, notável a extrema cautela para com os bens elencados (também) no 

artigo 5º, compreendendo também o bem, e o consequente o direito ao ensino. De mais a 

mais, importante mencionar a dura limitação trazida aos legisladores pós-constituintes acerca 

dos direitos aqui vistos como dogmáticos e imodificáveis. Prevista no quarto parágrafo do 

artigo 60 da Constituição, traz à luz o dissertado sobre a exclusiva incondicionalidade e 

ilimitabilidade constituinte originária. 

                                                           
336 Sobre território, verifique-se: ACQUAVIVA, Marcus Claudio. Teoria Geral do Estado. 3.ed. Barueri: 

Manoele, 2010, p. 31. 
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A Constituição Federal de 1988 inovou juridicamente ao elencar a dignidade da 

pessoa humana como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, pois foi 

responsável pela rematerialização das normas constitucionais. Hodiernamente o texto da 

Constituição Federal ganhou densidade normativa, isto é, possui eficácia normativa capaz de 

impor seu cumprimento imediato notadamente quando se trata de direitos fundamentais.  

Nos fornecendo referenciais teóricos sobre o tema note as palavras de Paula Sarno 

Braga: 

 

Com a promulgação da Constituição de 1988, a sociedade brasileira, encontra-se 

diante da carta política mais democrática e avançada de todos os tempos, que 

dedicou seu Título II, exclusivamente, à disciplina de direito e garantias 

fundamentais do homem – de cunho individual e coletivo. Colocou-se um ponto 

final ao período de despotismo do estado brasileiro, que teve seu poder demarcado, 

sobretudo, com um certo extenso e preciso de garantias constitucionais337 

 

Afirma-se, portanto, que a Constituição Federal deixa de ser uma carta política e de 

boas intenções permeada de normas programáticas e passa a assumir um papel 

intervencionista na concretização de direitos fundamentais dos cidadãos. Por essa razão toda 

norma infraconstitucional que violar o comando constitucional padece de 

inconstitucionalidade insanável devendo ser extirpada do ordenamento jurídico. 

No mesmo sentido preleciona Eduardo Cambi: 

 

Em razão de se colocar em um nível normativo hierarquicamente superior à 

legislação ordinária (princípio da Supremacia da Constituição), acaba por prever um 

conjunto de direitos (fundamentais) que as leis não podem derrogar. Os direitos 

fundamentais configuram o epicentro axiológico da ordem jurídica, condicionando o 

exercício da hermenêutica e da produção da norma (eficácia irradiante dos direitos 

fundamentais)338 

 

Essa nova visão constitucional é chamada de Neoconstitucionalismo. A partir da 

teoria neoconstitucional, o Estado deveria assumir uma postura intervencionista, no que 

pertine à realização de direitos fundamentais. Sendo assim, o Estado assume uma feição 

positiva frente aos direitos positivados constitucionalmente, mais precisamente no que tange à 

concretização destes direitos fundamentais. Isso ocorre com os direitos prestacionais da Lei 

Fundamental de Waimar, de 1919, mas também é a história da Lei de Bonn de 1949, que se 

parte da verdadeira revolução paradigmática do sentido e alcance das normas constitucionais.  

                                                           
337 BRAGA, Paula Sarno. Aplicação do Devido Processo Legal nas Relações Privadas. Bahia: JusPodivm, 

2008, p. 179. 
338 CAMBI, Eduardo. Neoconstitucionalismo e Neoprocessualismo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 

58. 
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Com a Constituição do Pós-Guerra, se adentra em alguns aspectos históricos do 

Tribunal Constitucional, que começou a funcionar em 1951, (Bundesverfassungsgericht). A 

novidade é o tratamento da Constituição como ordem objetiva de valores. Nesse contexto, 

como bem esclarece Leal, um dos fatores mais marcantes na atuação do 

Bundesverfassungsgericht foi sua capacidade construtiva no sentido de fortificação e 

consolidação dos direitos fundamentais, tomando-se como referência a noção de dignidade 

humana339.  

Os valores de proteção a pessoa, esculpidos na figura normativa principiológica, por 

serem normas fundantes do sistema jurídico gozam de existência, vigência e eficácia, ainda 

que não positivados, em razão da sua própria força normativa advinda do vocábulo 

princípio340. A normatividade dos princípios é a característica essencial para a correta 

designação da sua amplitude conceitual, razão pela qual, “sem aprofundar a investigação 

acerca da função dos princípios nos ordenamentos jurídicos, não é possível compreender a 

natureza, a essência e os rumos do constitucionalismo contemporâneo”341. 

Amparado de certa forma pelas proposições de Hans Kelsen quanto a Constituição 

como centro do ordenamento jurídico e, portanto, responsável por irradiar a validade as todas 

as demais normas e estabilidade ao sistema jurídico, o autor afirmar que “a caminhada teórica 

dos princípios gerais, até a sua conversão em princípios constitucionais” se trata do arcabouço 

teórico que conferirá unidade e referência ao sistema positivo, pois “os princípios, uma vez 

constitucionalizados, se fazem a chave de todo o sistema normativo”342. Sendo assim, “as 

novas Constituições promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, 

convertidos em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o edifício jurídico dos novos 

sistemas constitucionais”343. 

A mudança de paradigma aponta a Constituição como ordem de valores que tem seu 

marco a partir de importante decisão do Bundesverfassungsgericht referente ao caso Erich 

Lüth, na qual se construiu o entendimento de que os direitos fundamentais possuem uma 

dupla dimensão, isto é, caracterizam-se, ao mesmo tempo, pelo caráter subjetivo e objetivo.  

 

                                                           
339 LEAL, Mônica Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: Reflexões sobre a Legitimidade e os 

Limites da Jurisdição Constitucional na Ordem Democrática – Uma Abordagem a partir das Teorias 

Constitucionais Alemã e Norte-Americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2007, p. 62. 
340 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 256. 
341 BONAVIDES, op. cit., p. 258. 
342 BONAVIDES, 2008, loc. cit. 
343 BONAVIDES, op. cit., p. 264. 
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Neste sentido, salienta Dirley da Cunha Júnior344: 

 

Advirta-se, desde logo, que o reconhecimento de uma dimensão objetiva dos direitos 

fundamentais nada diz com o fato de que a existência e vigência dos direitos 

subjetivos pressupõem, necessariamente, sua previsão no direito objetivo. A 

perspectiva objetiva dos direitos fundamentais significa que a eles é outorgada 

função autônoma que transcende essa dimensão subjetiva,dotando-lhes um plus 

jurídico que reforça a juridicidade das normas de direitos fundamentais 

 

A decisão supramencionada foi além, no sentido de chegar à conclusão de que existe 

a chamada eficácia horizontal privada dos direitos fundamentais, ou seja, os direitos 

fundamentais não são oponíveis somente ao Estado, mas também aos particulares. Neste 

sentido Paulo Bonavides pondera as implicações desta decisão na interpretação constitucional 

dos direitos fundamentais345: 

 
A irradiação e propagação dos direitos fundamentais a toda a esfera do Direito 

Privado; b) elevação de tais direitos à categoria de princípios, de tal sorte que se 

covertem no mais importante pólo de eficácia normativa da Constituição; (...); d) 

aplicabilidade direta e a eficácia imediata dos direitos fundamentais, com perda do 

caráter de normas programáticas 

  

A Corte o denominou de Ausstrahlungswirkung, ou seja, uma eficácia de irradiação, 

na medida em que a dimensão objetiva fornece diretrizes para a aplicação e interpretação de 

todo o direito infraconstitucional e nas relações entre pessoas346, “ou ainda, uma irradiação 

dos direitos fundamentais para todo o ordenamento jurídico, inclusive abrangendo atos de 

particulares (eficácia horizontal)”. 

O reconhecimento dos valores constitucionais para todo o sistema jurídico inaugurou 

a fase do neoconstitucionalismo que, para Cunha Júnior, “proporcionou o florescimento de 

um novo paradigma jurídico: o Estado Constitucional de Direito”347. Portanto, há uma 

mudança substancial no entendimento não apenas da doutrina, mas também dos tribunais 

sobre os direitos. Comanducci afirma que: “si adopta el modelo axiológico de Constitución 

como norma”348. Dentro daquilo que se chama de corrente da teoria crítica do positivismo 

                                                           
344 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle Judicial das Omissões do Poder Público. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 

2004, p. 227. 
345 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 541-542. 
346 LEAL, Mônica Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional Aberta: Reflexões sobre a Legitimidade e os 

Limites da Jurisdição Constitucional na Ordem Democrática – Uma Abordagem a partir das Teorias 

Constitucionais Alemã e Norte-Americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris Editora, 2007, p. 63-66. 
347 CUNHA JÚNIOR, Dirley da. Controle Judicial das Omissões do Poder Público. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 

2004, p. 09. 
348 COMANDUCCI, Paolo. Formas de (neo)constitucionalismo: un análisis metateórico. In: CARBONEL, 

Miguel (Coord.). Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Trotta, 2003, p. 89. 
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estão o italiano Gustavo Zagrebelsky, que assegura: “El Estado constitucional está en 

contradición com esta inercia mental”349.  

 No mesmo sentido, note as palavras de Eduardo Cambi: “As Constituições atuais 

não apenas constituem limites para o legislador, mas também preveem um programa positivo 

de valores que devem ser por eles concretizados”350. O Neoconstitucionalismo, portanto, está 

ligado aos direitos de 2ª geração, ou seja, a igualdade material dos cidadãos representada pela 

concretização de direitos fundamentais e sociais. São as palavras de Prieto Sanchís: “a 

constituição já não é mais uma norma normarum à moda de Kelsen, encarregada somente de 

distribuir e organizar o poder entre os órgãos estatais, mas é uma norma com amplo e denso 

conteúdo substantivo que os juízes ordinários devem conhecer e aplicar a todo conflito 

jurídico”351. 

O Neoconstitucionalismo prega que o direito não é apenas forma, não é apenas 

norma jurídica, ele tem que ter um conteúdo moral para ser válido. O conteúdo moral é aquele 

ditado pela Constituição Federal, como forma de validade das normas infraconstitucionais. 

Sendo assim, as constituições começaram a consagrar, expressamente, a dignidade da pessoa 

humana. E mais do que isso, passou a ser considerada um valor constitucional supremo. A 

partir da dignidade da pessoa humana, como núcleo da constituição, aconteceu a chamada 

rematerialização constitucional. 

É por essa razão que afirma Antônio Cavalcanti Maia: 

 

A incorporação de conteúdos substantivos no ápice das estruturas legais, com a 

rematerialização da Lei Maior, implicou, entre outras coisas, uma nova forma de 

enfrentar a vexato quaestio da filosofia do direito: as relações entre direito e moral – 

já que os princípios constitucionais abriram uma via de penetração moral no direito 

positivo352 

 

Posto isto, a principal forma de proteção da dignidade da pessoa humana é através 

dos direitos fundamentais. Começou-se a consagrar um extremo rol de direitos fundamentais 

exatamente para proteger a dignidade da pessoa humana como o art. 5º da CF/88. As 

Constituições antigamente tinham um caráter mais político e não eram vistas como um órgão 

vinculante. Corroborando que a leitura constitucional sob o aspecto do constitucionalismo 
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clássico não corresponde ao novo modelo teórico brasileiro, acerca da proteção de direitos 

fundamentais tem-se a afirmação de Zagrebelsky para quem: 

 

Segundo a mentalidade do positivismo jurídico, as normas de princípio, ao conter 

fórmulas vagas, referências a aspirações ético-políticas, promessas não realizáveis 

pelo momento, esconderiam um vazio jurídico e produziriam uma ‘contaminação 

das verdadeiras normas jurídicas com afirmações políticas, proclamações de boas 

intenções, etc353 

 

Neste sentido, surge desse novo constitucionalismo, o reconhecimento da força 

normativa da Constituição. Notando esta evolução na interpretação constitucional Maria de 

Los Ángeles Manassero salienta: 

 

de acuerdo con el equilibrio reflexivo de Rawls, la consistencia entre valores y 

principios debe tambíem asumir las convicciones e intuiciones más firmes, más 

arraigadas. Es decir que la formación de conjuntos de principios morales 

lógicamente consistentes queda limitada em función de dichas intuiciones. El 

proceso completo sería: a partir de algunas intuiciones, las más arraigadas, elaborar 

la teoria moral, en el momento en el que algunas intuiciones pueden ser 

abandonadas o corregidas y, finalmente, ensamblados los principios, lãs intuiciones 

iniciales puedem ser interpretadas de forma diferente a la del comienzo354   

 

Por todo o exposto, o Neoconstitucionalismo rompe com a postura inerte de 

aplicação dos direitos fundamentais, conquanto confere eficácia normativa à Constituição 

Federal, possibilitando a rematerialização destes direitos, de modo a irradiar efeitos sobre a 

legislação infraconstitucional com uma única finalidade qual seja, a proteção da pessoa 

humana nas relações sociais que ela está inserida. 

Se o Neoconstitucionalismo confere a máxima proteção aos direitos fundamentais de 

uma pessoa, necessários à sua existência digna, apresentar-se-á doravante premissas teóricas 

de vinculação com os direitos da personalidade como forma de potencializar a proteção dos 

últimos.  

Um destes direitos fundamentais tratados pela legislação federal nº 8.501/92 trata-se 

justamente de um dos mais relevantes para o desenvolvimento da personalidade de uma 

pessoa, qual seja o ensino. Sendo assim, referida lei visando atender os valores previstos na 

Constituição Federal quanto a materialidade de seu conteúdo. 

São as palavras de Hans Kelsen: 
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por Juan Cianciardo – 1 ed. Buenos Aires: Ábaco de Rodolfo Depalma, 2006, p. 49. 



109 

 

como já notamos, a norma que representa o fundamento de validade de uma outra 

norma é, em face desta, uma norma superior [...] todas as normas cuja validade pode 

ser reconduzida a uma e mesma norma fundamental foram um sistema de normas, 

uma ordem normativa. A norma fundamental é a fonte comum da validade de todas 

as normas pertencentes a uma e mesma ordem normativa, o seu fundamento de 

validade comum355 

 

Conforme delineado no segundo capítulo, alguns direitos da personalidade se 

otimizam pela fundamentalidade dos direitos previstos no texto constitucional. Sendo assim, 

um direito da personalidade com esta força normativa somente pode ser estiolado por um 

autentivo direito fundamental, no caso o do ensino. 

 

5.2.2.2.2 A fundamentalidade dos direitos da personalidade: constitucionalização das 

normas infraconstitucionais  

 

Quando se aborda a temática da jurisdição dos direitos da personalidade, 

imediatamente se faz necessária a distinção entre estes e os direitos fundamentais. Em 

princípio, como ensina José Joaquim Gomes Canotilho há que se ressaltar que “muitos 

direitos fundamentais são direitos da personalidade, mas nem todos os direitos fundamentais 

são direitos da personalidade”356.  

Nesta concepção de Canotilho são concebidos os direitos da personalidade como os 

direitos de estado, os direitos sobre a própria pessoa, como o direito à vida, à integridade 

moral e física, o direito à privacidade, além de muitos direitos de liberdade, como a liberdade 

de expressão. Por outro lado, os direitos fundamentais se apresentam como aqueles inseridos 

em uma ordem jurídica constitucional como fundamentais e que representam direitos 

essenciais à própria ordem constitucional de um Estado de Direitos por assegurarem o núcleo 

essencial de direitos para o indivíduo que vive na sociedade coordenada pela instituição 

estatal357. 

Da afirmação alhures, verifica-se que, embora pareça simples, há uma primeira 

distinção substancial entre um e outro: os direitos fundamentais são gênero, ao passo que os 

direitos da personalidade são espécie. Explica-se. A se tomar por exemplo o direito à 

liberdade, se pode vislumbrar com maior nitidez o que se aventou acima. 

Constitucionalmente, é direito fundamental previsto no artigo 5º da CF/88, inserido em nossa 
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Norma Fundamental como cláusula geral que implicitamente garante liberdades negativas – 

no sentido de ausência de constrição ou impedimento para se fazer ou deixar de fazer algo358 

– e liberdades positivas – aqui entendidas como capacidade de autodeterminação de vontade, 

ou seja, capacidade de se mover em direção a um objetivo sem ser movido por outrem359. Por 

sua vez, a liberdade se apresenta como direito da personalidade em seu direcionamento à livre 

expressão. Neste ínterim, fica claro o aspecto geral da liberdade como direito fundamental e a 

sua submáxima (liberdade de expressão) como direito da personalidade.  

Em vias do que se expôs, Brunello Stancioli enumera critérios para a sistematização 

da diferenciação entre um e outro, como se apresentará a seguir360. 

O primeiro critério distintivo é formal. Seriam, portanto, direitos fundamentais 

aqueles direitos inseridos na ordem normativa com tal nomenclatura, ou seja, no ordenamento 

jurídico brasileiro seriam representados pelos direitos previstos nos artigos 5º a 17 da 

Constituição Federal, independentemente do conteúdo versado por eles, já que no quesito 

forma se amoldam aos direitos fundamentais. Por sua vez, os direitos da personalidade seriam 

aqueles correlatos aos artigos 11 a 21 do Código Civil brasileiro. 

Esta diferenciação já revela um ponto importantíssimo da distinção entre um e outro, 

qual seja, pertencer formalmente à jurisdição constitucional ou à jurisdição juscivilística 

infraconstitucional, como se abordará adiante. Contudo, há que se mencionar que este critério 

apresenta inúmeras indagações e até inconsistências que o inviabilizam como sólida teoria, 

afinal há direitos que recebem a qualidade de fundamentais fora do catálogo de direitos 

fundamentais, bem como direitos da personalidade também alheios ao local destinado pelo 

legislador para sua expressa positivação. São, portanto, resultado de desdobramentos lógicos 

ou interpretações das disposições genéricas expressas nos respectivos sistemas e catálogos361. 

Corroborando com a crítica apresentada, leciona Jorge Miranda: “os direitos da 

personalidade adquirem também imediata relevância constitucional, seja a título geral, seja a 

título especial. Nenhuma constituição, direta ou indiretamente, os pode omitir”362. Assim, 

como se nota, há muito os direitos da personalidade deixaram de ser objeto exclusivo do 

direito infraconstitucional. Logo, tecidas tais considerações, verifica-se a falta de consistência 

epistemológica à teoria formalista alhures exposta. 
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Outro critério que pode ser elencado como diferenciador é a pertinência da norma. 

Brunello Stancioli afirma que “em uma primeira aproximação, os direitos fundamentais 

seriam comandos para o legislador, ao passo que os direitos da personalidade seriam 

comandos para o particular”363. 

Esta afirmação, por muito tempo difundida e pacífica na doutrina, caiu por terra 

desde os movimentos neoconstitucionalistas (acima apresentados) e a construção da teoria da 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Daí em diante, os direitos fundamentais se 

tornaram preceitos norteadores do direito civil que devem ser observados e respeitados 

também nas relações particulares. Assim, nos dizeres de Carlos Alberto da Mota Pinto, “não 

se pode hoje duvidar se os preceitos constitucionais sobre direitos fundamentais têm aplicação 

nas relações entre particulares. Essa aplicação não se discute”364. Mais uma vez, o critério 

elencado apresenta inconsistências que o inviabilizam quando analisado cientificamente e 

iluminado pelas tendências contemporâneas do direito constitucional. 

Jorge Miranda contribui significativamente para a diferenciação que se busca no 

presente capítulo deste ensaio: 

 

Os direitos fundamentais pressupõem relações de poder, os direitos de personalidade 

relações de igualdade. Os direitos fundamentais têm uma incidência publicística 

imediata, ainda quando ocorram efeitos nas relações entre os particulares; os direitos 

da personalidade uma incidência privatística, ainda quando sobreposta ou subposta à 

dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais pertencem ao domínio do 

Direito constitucional, os direitos de personalidade ao do Direito Civil365 

 

Como se nota do acima exposto, os direitos fundamentais têm caráter essencial, 

perfazem a base jurídica da vida humana no seu nível de dignidade e garantem a sua 

existência perante a organização estatal e os demais indivíduos. Por outro lado, os direitos da 

personalidade têm zonas e certos elementos que não são essenciais quando analisados frente à 

entidade estatal e que por isso não encontram correspondência nos direitos fundamentais. 

Ainda, a recíproca também é verdadeira. Elucida-se. Há direitos fundamentais que não se 

referem a direitos da personalidade, como por exemplo a garantia de acesso à justiça, ou a 

garantia contra a retroatividade da lei criminal, entre outras366. 
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Logo, embora haja afinidade entre tais direitos, que tratam da tutela da pessoa, há 

que se pontuar que há questões e aspectos significativos que ressaltam as suas diferenças e 

que, por assim se revelarem, garantem autonomia conceitual que guarda sentido, âmbito, 

função e jurisdição distintos a cada um deles.  

No que tange aos direitos da personalidade, a sua aplicabilidade deve ser verificada 

nas relações entre particulares e entre particulares e Estado destituído de seu ius imperii, além 

de serem relações tuteladas por mecanismos coercitivos juscivilísticos, como a 

responsabilidade civil e providências especiais preventivas ou reparadoras. Em contrapartida, 

os direitos fundamentais pressupõem relações juspublicísticas, de Poder, oponíveis ao próprio 

Estado no exercício de suas prerrogativas de império, embora também produza efeitos entre 

particulares desde a consolidação da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

Ademais, os mecanismos de tutela destes últimos são constitucionais, ou seja, há a 

necessidade de conformação administrativa e legislativa, bem como emanam as ações de 

controle de constitucionalidade em sua vanguarda367. 

Evidencia-se, portanto, em uma primeira análise, a jurisdição dos direitos da 

personalidade. Contudo, ver-se-á que, dada a tendência de que cada vez mais os direitos da 

personalidade sejam valorizados, especialmente em razão do Neoconstitucionalismo, estes 

recebam a qualidade de fundamentais à ordem jurídica (o que não implica em classificá-los na 

categoria de direitos fundamentais) e passem a ser influenciados diretamente pela escorreita 

tutela dos direitos fundamentais. 

A apropriada tutela dos direitos da personalidade passa diretamente pela delimitação 

ontológica do conceito de pessoa. Se o direito visa regular as relações interpessoais e garantir 

vida digna a pessoas, a delineação de um conceito adequado de pessoa é indispensável para se 

definir o norte da agenda jurídica e suas programações368. Eis o que buscar-se-á no terceiro 

capítulo. 

O conceito de pessoa deve ser concebido com forma capaz de abarcá-lo em todos os 

aspectos do que representa o “ser-pessoa”. As heranças dos períodos antigo e medieval 

trouxeram consigo a ideia de que pessoa seria (apenas) ente individual de natureza racional, e 

por muito tempo tais concepções foram aceitas como unívocas. Um conceito deveras amplo 

como este permite a assunção de qualquer conteúdo normativo. Conceber o homem como ser 
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individual de natureza racional não aponta para todas as suas necessidades enquanto pessoa 

que é.  

Logo, a completa compreensão do ser-pessoa conflita com o direito imposto de cima 

para baixo com recurso à autoridade apenas funcional ou pelo uso de força física. A 

moralidade, a tradição e as abstrações vazias da pacificação social e da segurança jurídica não 

convencem o cidadão que sabe ser produtor e usuário de crenças, motivações e justificações 

racionais para a condução de sua vida em comunidade369.  

Deve o direito interagir com os subsistemas da sociedade contemporânea e assumir-

se como construção discursiva e intersubjetivamente compartilhada370. Assim, em que pese 

racionalidade e individualidade representarem grande parte do conteúdo ontológico do 

conceito de pessoa, não exaurem a sua definição e, portanto, existem severas lacunas em tal 

concepção.  

Pessoa, no sentido mais completo que pode e deve receber, indica, sim, ser individual 

de natureza racional, mas que tem, também, como traço fundamental, a dimensão relacional. 

Esta característica denota o ser-pessoal enquanto indivíduo auto possuidor de sua própria 

existência, capaz de compreender a si mesmo e ao mundo à sua volta e, a partir disso, criar 

valores e meios para definir os rumos da própria vida.  

Por este desenvolvimento, decorrente das interações com o meio em que vive, pode 

marcar posição no espaço social e, consequentemente, estampar a sua individualidade na 

história. Antonio Cota Marçal resume bem tal característica, apontando que ser pessoa é:  

 

Saber ser conhecedor de si mesmo e do próprio papel em determinada situação, das 

responsabilidades e consequências dos posicionamentos adotados e das bases e 

fundamentos sobre os quais as ações assumidas se apoiam. É saber ser parte de uma 

rede de pessoas, instituições, comprometimentos, implicações, consequências, 

exigências, coerências e incongruências com que as escolhas e ações intervirão371 

 

Deste modo, o ser-pessoa só é capaz de conhecer a si mesmo por meio do conjunto 

de relações que o definem. Todas as suas realizações, além de sua concepção como “ser em 

si”, se dão nas inter-relações. Mais uma vez enumera Diogo Costa Gonçalves: “o 

desenvolvimento da personalidade, o alcance dos fins da pessoa, a realização de si mesmo, só 
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se verifica com os outros e em função dos outros”372. Isto é verificado na medida em que 

própria identificação da estrutura de sua consciência individual depende de um outro alguém 

que a pronuncie. 

Por isso, pessoa é ser individual, de natureza racional, que tem consciência de si e 

consciência do outro e que, por assim ser, se relaciona, cria, produz e marca os seus valores 

no contexto em que está inserido. Toda definição calcada na condição de pessoa projeta o 

homem enquanto ser único, individual, dotado de liberdade e autonomia de vontade, e capaz 

de trilhar o seu próprio destino enquanto legislador de si mesmo.  

É o que ensina Ingo Sarlet: 

 

(...) a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 

merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 

assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 

desumano, como venha lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 

vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 

nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 

humanos373 

 

Logo, verifica-se que toda pessoa é ontológica e intrinsecamente dotada nuances e 

características que lhe conferem valor que está acima de todo e qualquer preço374, e que por 

isso, se estabelece (ou deveria ser estabelecida) como o próprio objeto, fim e destinatário do 

direito e suas regulações. 

Assim, vê-se que há certa insuficiência da regulação jurídica dos direitos de 

personalidade se verificada à luz da realidade ôntica da pessoa. Não há como conceber que os 

direitos expressos nas normas esgotam a realidade da pessoa, dada a vastidão de concepções e 

nuances que cercam o ente Homem. Em função desta insuficiência abre-se espaço para novas 

considerações dogmáticas no sentido de inovações sobre a ideia substantiva de pessoa. Neste 

sentido note as palavras: “que ética exigiríamos para definir el Derecho y para reconocerlo 

como Derecho válido? La legitimidade que há logrado legitimación para que los poderes 

sociales y políticos, mangengan com eficácia el aparato judicial-administrativo de la coacción 

(legalidade)375”. 
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Num ambiente democrático de diferenças culturais, ideológicas e raciais, permite que 

este pluralismo, “institui a possibilidade do convívio com a diferença, o que significa a 

inclusão do outro”376. 

Se os direitos da personalidade reforçam a singularidade da personalidade humana, a 

construção de um conceito com fulcro na realidade ontológica da pessoa é fundamental para a 

efetividade da tutela de seus direitos já que as múltiplas expressões e conceitos utilizados nas 

normas, tais como pessoa, direitos do homem e até (por vezes) a dignidade da pessoa, não 

revelam muita coisa se interpretados sem a devida conceituação do que é efetivamente o ser-

pessoa. 

A adequada conceituação teria efeito adesivo a todas as outras conceituações 

incompletas e estanques. Este conceito, (obviamente) ainda não acabado - já que o ser pessoa 

se constrói a todo instante - serviria para auxiliar o jurista na realização da disciplina jurídica 

e, por assim ser, melhor tutelar a pessoa, sua adequada roupagem e consequentemente, 

amplificar a efetividade da tutela conferida aos direitos da personalidade, que dialogam 

constantemente com o acima exposto. 

 

5.2.2.2.3 O direito ao ensino adequado e a ponderação de valores na cessão do corpo às 

instituições de ensino 

 

Prescreve a Lei nº 8.501/1992: Art. 2° O cadáver não reclamado junto às autoridades 

públicas, no prazo de trinta dias, poderá ser destinado às escolas de medicina, para fins de 

ensino e de pesquisa de caráter científico. Como expressamente descrito no artigo 2º, o que se 

busca prestigiar com a cessão do corpo do indigente para as instituições é o ensino ou, 

notadamente, o direito fundamental ao ensino. 

Antes, necessário elucidar uma distinção necessária entre ensino e educação. Note as 

palavras de Moreira: 

 

[...] os conceitos de educação e ensino diferem quanto à sua amplitude e 

abrangência. Assim, o conceito de educação envolve todas as influências que o 

indivíduo recebe em sua vida, em diferentes instituições e circunstâncias variadas. O 

conceito de ensino é mais restrito; é a educação escolar, que se desenvolve em 

instituições próprias, ou seja, as escolas. Nestes termos, todo ensino é educação, mas 

nem toda educação é ensino ou educação escolar377 

 

                                                           
376 BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Democracia, Justiça e Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 

144. 
377 MOREIRA, Roberto. Capítulo 7 – A estrutura didática da educação básica. In: MENESES, João Gualberto de 

Carvalho et al. Estrutura e funcionamento da educação básica: leituras. São Paulo: Pioneira, 1998, p. 156. 
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Ensino, portanto, nos remete a ideia de escolarização, mais restrita, portanto, que a 

educação que envolve não somente conhecimentos específicos, mas gerais em relação à 

formação do indivíduo para atuação em sociedade. O ensino também é chamado de educação 

institucional e, assim como a educação geral, deve ser positivada pelo Estado nos termos da 

força normativa constitucional tratada linhas acima. 

Não obstante o mencionado acima, a completude da educação está prevista na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional quando afirma em seu artigo 1º: “a educação 

abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Como afirmado alhures o cadáver não reclamado junto as autoridades públicas, no 

prazo de trinta dias, pode ser cedido para as faculdades de medicina, sendo importante 

instrumento normativo para o Estado promover políticas pública para efetivar direitos sociais 

fundamentais. Note que, os alunos que cursam referidas Instituições só terão a exata dimensão 

de como atuar na prática se o direito ao ensino de qualidade for respeitado. 

Ocorre que, frente a este direito fundamental ao ensino de qualidade, em 

contraposição, vislumbra-se a possível violação dos direitos fundamentais do de cujus, 

notadamente, seu corpo, e de seus familiares [fruto da relação intersubjetiva]. Qual direito, 

portanto, deveria prevalecer? Para se estabelecer uma resposta adequada, necessário analisar o 

postulado da proporcionalidade. 

 

5.2.2.2.3.1 A racionalidade e a ponderação 

 

Sem a pretensão da repetição quanto à teoria da razão de Kant, observa-se sua 

referência em obras como Platão e Aristóteles. Razão, segundo estes últimos, seria a forma 

natural da expressão da autonomia da pessoa, determinando a prática de seus atos no mundo 

social378. 

Quando se fala em racionalidade de uma decisão judicial, principalmente quando se 

está diante de uma colisão de direitos fundamentais em que um deles será preterido em 

favorecimento do outro, deve-se analisar dois principais elementos: a) base normativa e; b) 

racionalidade no caso concreto. Veja que esses elementos são, de certa forma, semelhantes 
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aos requisitos do Postulado da Proporcionalidade que são: a) necessidade; b) adequação e; c) 

proporcionalidade em sentido estrito379. 

Quanto a base normativa, a decisão deve respeitar a base normativa para a decisão 

mais adequada para o caso concreto. Se estamos falando que o direito ao ensino é um direito 

fundamental ao passo que o corpo morto é um direito da personalidade, então, pode-se 

constatar que a base normativa do direito ao ensino é juridicamente mais relevante, pois está 

previsto no texto constitucional ao contrário da cessão do corpo, prevista em legislação 

infraconstitucional. Seria diferente, portanto, se fosse possível determinar, de antemão, que 

aquele determinado corpo seria cedido para uma instituição em que a professora ou um dos 

alunos seja tenha um vínculo familiar intersubjetivo com o de cujus, razão pela qual o direito 

da personalidade prevaleceria frente ao direito fundamental ao ensino. 

Vê-se, que a aplicação correta da base normativa não será clara em toda situação, 

demandando poder argumentativo do aplicador do direito na averiguação destes requisitos, 

representadas por alguns questionamentos, tais como: “Por que determinados enunciados 

estão sendo considerados e outros não? Por que uma determinada solução deve ser adotada e 

não outra, igualmente respaldada por fundamento normativo?” 380. 

Veja, portanto, que o caso concreto determinará a consolidação dos requisitos 

exigidos para averiguação da racionalidade e consequente validade da decisão judicial381. Isso 

porque, esses casos submetidos a análise do Magistrado são complexos e a mera aplicação 

mecânica da lei não basta para proferir a decisão mais correta e adequada para a solução do 

conflito. 

O Magistrado, enquanto agente estatal imbuído da jurisdição, tem o dever de 

fundamentar suas decisões para possibilitar o controle, em razão do Princípio Republicano, ou 

seja, todos os atos estatais devem passar pelo crivo da lei e a fundamentação apresenta a 

racionalidade desta, plasmado em seus fundamentos de legitimação, tendo em vista a 

complexidade de determinados temas que comportam várias decisões382. 

Em face da regra de que não existe hierarquia entra os direitos fundamentais, quando 

há colisão entre eles [no caso entre um direito fundamental e um direito da personalidade que 

retira daqueles, sua força normativa fundamental] é necessário a utilização de um sistema de 
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Saraiva: 2009, p. 175. 
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julgamento ou aplicação do direito chamado de Ponderação383. Para otimizar e minimizar os 

equívocos nas decisões judiciais que se utilizam da ponderação, tem-se um caminho lógico a 

ser seguido pelo Magistrado, caminho esse composto de normas objetivas de validação do 

processo interpretativo. Para Ana Paula de Barcellos384, ponderação trata-se “da técnica 

jurídica de solução de conflitos normativos que envolvem valores ou opções políticas em 

tensão insuperáveis pelas formas hermenêuticas tradicionais”.   

Referida autora, quanto à aplicação da técnica de ponderação, remete a necessidade 

de observância de três etapas, quais sejam: a) quais são os enunciados normativos; b) 

averiguação dos fatos relevantes para a solução do conflito e; c) a decisão propriamente 

dita385.   

Em relação a primeira etapa tem-se a análise da necessidade da intervenção judicial 

para a solução daquele conflito, ou seja, é necessário que o Poder Judiciário substitua a 

vontade de um dos litigantes para a solução do litígio instaurado? 

Na segunda etapa, deve-se analisar a adequação dos fundamentos utilizados pelo 

Magistrado para afastar um direito fundamental em benefício de outro. Essa adequação 

reveste-se em investigar se os fundamentos utilizados são os mais adequados para a solução 

daquele caso, ou seja, se possui elementos suficientes para a aceitação da decisão386. 

Quanto a terceira etapa, o Magistrado deve certificar-se que, a par da fundamentação 

exposta, plasmada pela regra da ponderação, se no caso concreto aquela é a melhor solução 

para o caso concreto, isto é, se a decisão proferida pelo Magistrado é, para o caso concreto, a 

que de forma mais efetiva protege aquele direito e pacifica determinado conflito. 

Afirma a autora que “é, possível, no entanto, visualizar o processo ponderativo 

acontecendo em um outro ambiente. Na verdade, mais que possível, é desejável que a 

ponderação se desenvolva também antes do surgimento do caso concreto”387. Trata-se da 

ponderação em abstrato ou preventiva. Desta forma, “a ponderação em abstrato procura 

formular modelos de solução pré-fabricados (parâmetros gerais e particulares) que deverão ser 

empregados pelo aplicador nos casos que se mostrem semelhantes”388. Essa hipótese é 

desejada pela autora, pois, o Magistrado, ao constatar a inaplicabilidade do preceito abstrato 
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poderá, mediante fundamentação adequada, ponderada e razoável, levar em consideração as 

particularidades do caso concreto para decidir de forma do espectro abstrato.  

O grande objetivo da autora389, é minimizar os efeitos subjetivos em uma decisão 

judicial quanto a solução de um conflito, notadamente aqueles envolvendo o conflito de 

direitos fundamentais, sendo justamente a justificação o processo que vai legitimar a decisão 

judicial que acolher um direito em detrimento de outro. 

Lastreado na teoria da legitimação de Luhman, a justificação permite à sociedade 

entender e se sujeitar a autoridade da decisão, reconhecendo sua legitimidade para a solução 

daquele conflito levado à sua análise. Neste contexto, “a motivação é uma justificação formal 

de que o ato jurisdicional está fundamentado materialmente no Direito”390.  Trata-se, portanto, 

de técnica para se evitar a aplicação desenfreada do Principiologismo no Direito, sem 

qualquer racionalidade na confecção da decisão judicial. O juiz, portanto, está livre para 

decidir, nos termos da fundamentação utilizada na sentença para fins de controle de sua 

legitimidade. 

O autor nos remete à ideia, em tom crítico, de que a positivação de regras, tal qual a 

Constituição Federal, guardiã política do nosso formato de estado, legitima o procedimento de 

tomada de decisões391. Ocorre que essas regras estão sujeitas ao subjetivismo do agente 

decisório razão pela qual outros fatores são capazes, hodiernamente, de permitir ao julgador 

buscar a verdade, legitimando o procedimento, tais como os institutos do livre convencimento 

motivado e os fatos peculiares de cada demanda que exigem respostas diversas a cada caso392. 

Sendo assim, busca-se enfatizar que a verdade, representada pela sujeição e aceitação 

do indivíduo em relação àquela decisão proferida é obtida pela confiança no procedimento e 

não na decisão em si. Neste sentido, argumenta-se que “é típica a expectativa de que o próprio 

procedimento não constitui um critério de verdade mais favorece a correção da decisão: que 

possibilita e canaliza a comunicação que garante a realização das decisões”393. 

A resposta do Luhman para a participação democrática (social) das pessoas no 

procedimento como forma de sua legitimação se assenta no fato de que a aceitação da decisão 

não pode ser fruto da força, mas deve ter coerção (social para a aceitação da decisão), 
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apresentando, por fim, um conceito: “legitimidade como uma disposição generalizada para 

aceitar decisões de conteúdo ainda não definido dentro de certos limites de tolerância”394. 

Toda a sistemática procedimental está pautada na comunicação dos agentes (juiz, corpo 

social, partes, etc) razão pela qual o cidadão tem voz política e participação na tomada de 

decisões o que legitimaria o procedimento. 

Este é o conteúdo da legitimação pelo procedimento, pois cada pessoa tem um fato 

peculiar de sua vida a ser solucionado naquele litígio, razão pela qual o procedimento 

legitimaria a sua participação democrática na decisão judicial. Sendo assim, “os participantes 

cooperam na determinação da história do processo jurídico daí terem de se pôr de acordo 

quanto a um ritmo comum”395. Este viés de legitimação da decisão pelo procedimento é 

importante, tendo em vista a colisão ora tratada neste trabalho, notadamente o tipo de 

fundamentação do direito, referente a intersubjetividade familiar de prospecção 

supraindividual.  

 

5.2.2.2.3.2 A posição de Rabindranath 

 

O direito geral de personalidade396 e os direitos especiais de personalidade são iura 

in se ipsum, ou seja, cada pessoa é exclusiva titular dos direitos que incidem sobre a sua 

personalidade. Assim, não haverá colisão de direitos no que diz respeito a direitos 

pertencentes a diversos titulares. Contudo, há direitos com objetos jurídicos diversos, mas em 

que os exercícios ou as tutelas se colidem. A multiplicidade e a complexidade das situações 

da vida real podem fazer surgir uma materialidade fático-jurídica que demonstre serem 

inconciliáveis ou incompatíveis o exercício do direito geral de uma pessoa e o direito de 

outrem. Nestes casos, a própria ordem jurídica, para a unidade, coesão e coerência do seu 

sistema, deve solucionar o problema. 

No caso concreto, há que se verificar se os direitos colidentes têm estrutura formal e 

fundamento axiológico normativo definidos em qualidade e grau idênticos ou, embora 

diversos, tenham peso equilibrado, ou ainda se há predominância de um dos interesses em 

conflito. Daí decorrerá a ponderação dos bens jurídicos tutelados, das normas que estruturam 

e fundamentam os direitos colidentes, dos conteúdos dos poderes jurídicos que decorrem dos 
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direitos e ainda dos fatos que constituem casa um dos direitos subjetivados na colisão. Em 

suma, apenas o caso concreto poderá delinear os moldes do conflito e da ponderação a ser 

realizada. 

De início, no caso concreto, realizar-se-á análise fática. Identifica-se os fatos reais 

relativos à constituição e eventual modificação do direito de personalidade subjetivado na 

situação conflitual apresentada. Isto porque, como o autor menciona, a personalidade humana 

é dinâmica e multifacetada. É individualizada, mas recolhe elementos adquiridos das 

necessidades de adaptação do homem às situações da vida real. Em seguida, se identifica os 

fatos reais relativos à modalidade de atuação em que o conflito ocorre e os meios empregados 

para tal atuação. Analisa-se, também, os níveis de adequação, de correção e de 

proporcionalidade dos meios empregados no exercício do direito de personalidade. Estes 

últimos terão peso significativo para realização da ponderação. Analisar-se-á, também, as 

consequências objetivas produzidas ou producendas no mundo sensível em decorrência do 

conflito ocasionado pelo titular do direito de personalidade e as demais circunstâncias 

factuais, objetivas e subjetivas, juridicamente relevantes, em que se exerceu ou se pretende 

exercer tal direito. 

Há que se realizar, também, análise de direito. Serão verificados quais valores 

jurídicos estão inseridos nas proposições normativas de direitos da personalidade conflitantes, 

quais as posições hierárquicas de cada um na tutela da personalidade humana e quais os 

âmbitos e graus de realização no caso concreto dos bens ou valores jurídicos inseridos 

naquelas proposições normativas. 

É nítido que quando se tem disposições que excedem o nível do ser e passam ao 

dever ser como disposições coletivas, há que se identificar o alcance desses bens e valores 

jurídicos, em princípio, por meio de interpretação das proposições normativas já existentes. 

Por exemplo, o direito de liberdade de expressão de um jornalista pode servir a interesses ou 

fins jurídicos como a revelação da verdade, o exercício da crítica, o direito de informar os 

leitores e o entretenimento dos mesmos, contudo, não pode violar elevados valores da 

identidade, da honra, da intimidade e da vida privada. 

Podem concorrer diversas proposições normativas sobre o mesmo direito de 

personalidade subjetivo. Exemplifica-se: a pretensão de um historiador de investigar e narrar 

as características do relacionamento de um célebre escritor falecido com uma determinada 

senhora ainda vida. Se tem o direito de se informar livremente e o direito do público de ser 

informado livremente, além do direito de liberdade de expressão do historiador. Devem ser 
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analisados todos os valores jurídicos no rol destes direitos para em seguida ponderá-los com 

os valores da intimidade da vida privada da senhora. 

Sobre a posição hierárquica dos bens ou valores jurídicos ínsitos nas proposições 

normativas referentes ao direito de personalidade. Embora os direitos da personalidade 

abranjam valores de diversas ordens (física, afetiva, psíquica, espiritual etc.), estes podem ser 

hierarquizados. Fato é que em caso de conflito, a solução não segue as escalas valorativas de 

cada um dos envolvidos, mas se rege pelas escalas axiológicas da importância que têm para a 

realização dos fins jurídicos da comunidade. 

Se houver conflito entre direito da personalidade e outros direitos (contratual, direito 

real, direito familiar), a colisão será analisada a partir do ordenamento jurídico em sua 

totalidade e unidade, ressalvando-se que os direitos da personalidade devem ser inseridos no 

quadro dos bens ou valores referentes à personalidade humana como um todo. 

Quando há conflito entre direito da personalidade e direito patrimonial, novamente 

deve vir à tona a discussão a respeito dos fins jurídicos da comunidade. Por isso, nem sempre 

os valores pessoais precedem os valores patrimoniais. Ex. Em caso de colisão de direito de 

propriedade de A sobre uma coisa que lhe é necessária, poderá sobrepor-se ao direito de 

personalidade de B, à sua liberdade de expressão, à sua imagem, à sua intimidade etc. 

Tal colisão pode se dar também entre um direito de personalidade e um direito 

pessoal não personalístico (direito familiar matrimonial por exemplo). V.g. O direito de um 

menor à liberdade de expressão do seu pensamento e à reserva sobre a intimidade de sua vida 

privada pode colidir com o direito funcional dos pais à sua educação, controlando a sua 

correspondência postal e as suas companhias. 

Deve-se avaliar, portanto, os pesos dos valores normativos personalísticos 

individuais e dos valores normativos familiares que têm caráter mais acentuadamente público. 

Se há conflito entre direitos da personalidade e direito ou poder da Administração Pública, 

devem ser analisados os pesos dos valores normativos dos direitos da personalidade e dos 

valores sociais inseridos nas normas do direito ou do poder da Administração Pública. Após 

análise dos valores jurídico-abstratos inseridos nas proposições normativas, há a possibilidade 

de analisar e valorar juridicamente os elementos da situação que se refere ao conflito com 

direitos da personalidade. Faz-se a seguinte reflexão: 

1. Qual é o peso jurídico em que é valorado o conjunto dos fatos reais 

relacionados a esse direito da personalidade, frente ao modo de agir eleito pelo sujeito e os 

meios utilizados para atingir a finalidade almejada e as consequências objetivas da situação 

em análise. 
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2. Verificar os fatores aumentativos ou diminutivos do peso jurídico do direito da 

personalidade conflitante. Entre os primeiros estão: a natureza significativa do elemento 

concreto da personalidade humana individual objeto de tutela; a acumulação de bens de 

personalidade tutelados (integridade física, liberdade, honra podem ser simultaneamente 

tutelados); ampla extensão ou intensidade do bem de personalidade tutelado etc. Entre os 

segundos estão a exiguidade do bem da personalidade tutelado; finalidades subjetivas sem 

benefícios sociais; os meios eleitos pelo titular são desproporcionais, entre outros. Neste 

ínterim, destaca-se v.g. um jornalista que pretende informar um procedimento inovador 

desenvolvido por um médico. Os valores envolvidos são significativos e aumentativos. Por 

outro lado, se o mesmo jornalista pretende relatar as circunstâncias do divórcio de uma 

celebridade, realiza valores informativos exíguos, ou seja, há fator diminutivo. 

3. Avaliar se os direitos colidentes têm estrutura formal e fundamento valorativo 

com qualidade e grau idênticos, ou, se em grau diverso, com peso equilibrado. Ex: conflitos 

de direitos da personalidade da mesma espécie e conflito entre diferentes direitos da 

personalidade ou conflito com outro direito, mas que se igualam em pesos jurídicos. 

O autor exemplifica tais situações. Imagine-se que um deficiente visual e um não 

deficiente visual disputem um assento em um autocarro. O invisual tem preferência porque há 

maior grau ou maior intensidade da tutela jurídica e dos interesses juridicamente protegidos. 

Logo, há que se ponderar cada um dos interesses concretos juridicamente tutelados em cada 

um dos polos da colisão. 

Nesta linha de raciocínio, quanto mais interesses um direito de personalidade 

acumular (privados ou públicos), mais peso terá. Contudo, isso deve ser avaliado em conjunto 

com a intensidade de tais interesses, eis que por vezes, muitos interesses privados conjugados 

podem ser menos valiosos do que um único interesse privado ou público de muita força. 

Outro ponto a ser destacado é o da radicação de efeitos. Aquele que procura 

proveitos futuros deve ceder a quem pretende evitar prejuízos. Ex. O destinatário de uma carta 

não confidencial não a pode publicar se isso prejudicar seriamente o autor. Assim, não se 

pode buscar o desenvolvimento da própria personalidade com prejuízo manifesto de bens da 

personalidade já existentes em outrem. 

Quando há conflito entre direitos da personalidade e outros direitos deve ser 

analisada a circunstância em que ocorre. Por exemplo. Quando em um prédio de habitação 

seja montado um estabelecimento em que haja regular produção de ruídos ou cheios 

desagradáveis capazes de incomodar os habitantes do prédio, o direito ao sossego, o ambiente, 

à qualidade de vida deve preponderar em relação ao direito de exploração de atividade 
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comercial ou industrial. Os direitos ao sossego, à tranquilidade e ao repouso, por sua vez, não 

prevalecem sobre o direito de propriedade alheio face aos ruídos normalmente provocados. 

Diante do exposto, analisa-se, brevemente, quais são os princípios que regem a 

solução de tais colisões. 

Quando o conflito ocorre entre direitos iguais ou de mesma espécie, os titulares 

devem ceder para que produzam igualmente seus efeitos sem prejuízo de qualquer das partes. 

Tal princípio é denominado de princípio de alternativa ou desvio. Os titulares elegem meios 

diversos para exercer os direitos que estão colidindo, de modo que não colidam mais. 

Se o conflito se dá entre direitos desiguais (com carga axiológico-jurídica distinta), 

caso não haja a possibilidade de alternativa, o titular do direito menos forte deverá adotar 

exercício moderado. Ex. quando o dono de estabelecimento que produz ruídos é forçado 

judicialmente a realizar alterações em seu bem. Neste caso, não há que se falar em reparação 

civil daquele que teve o exercício mitigado porque se trata de solução legal da colisão de 

direitos para otimização da vida social. Assim, ainda que tenha prejuízo financeiro por ter que 

reformar seu estabelecimento, não deverá ser reparado civilmente. 

O embate de direitos fundamentais que se vislumbra no caso na problemática deste 

tópico específico trata-se do direito à dignidade do falecido e do corpo [personalidade] e o 

direito fundamental ao ensino adequado dos estudantes que, futuramente, tem a 

responsabilidade de cuidar dos demais membros da sociedade. Tem-se, portanto, a 

necessidade de utilização da regra de ponderação. Tem-se, portanto, um direito da 

personalidade sucumbindo, momentaneamente, frente à um direito fundamental ao ensino 

adequado. Portanto, é superficial afastar regra invocando outro princípio porque isto seria 

desconsiderar o princípio sobrejacente a essa regra. A análise da aplicação se dá, na verdade, 

no nível dos princípios, e não das regras. Então, o que se tem que buscar é um equilíbrio entre 

estes valores397.  

O corpo da pessoa seja com vida ou não, somente pode ser estiolado por expressa 

determinação legal, conforme dispõe o art. 13 do Código Civil.  Nesse contexto, a cessão do 

corpo do indigente para as faculdades de medicina, além de encontrarem expressa permissão 

legal, não atentam contra os bons costumes, pois a destinação é legítima. De certa forma, este 

é um meio para que o indigente, até então desconhecido, tenha sua dignidade reconhecida 

post-mortem ao ter destinação legítima e idônea de seu corpo. 

Não obstante as afirmações alhures, caso o indigente seja identificado é direito do 

familiar reclamar o corpo para sepultamento digno. 

                                                           
397 GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 71. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Nos termos do desenvolvimento do trabalho conclui-se: 

Se o objeto do estudo se destina ao aprimoramento da proteção jurídica dos direitos 

da personalidade, a pessoa ocupa papel central nesta análise. Para tanto, constatou-se que a 

evolução do conceito de pessoa para o direito precisa ser revisto para fins de proteção efetiva 

da norma jurídica. Sendo assim, tem-se que para a aquisição e desenvolvimento dos direitos 

da personalidade a pessoa deve possuir autonomia para a prática dos atos, racionalidade para 

entender e se autodeterminar em relação a eles. Essas manifestações sofrem influência do 

meio, na medida em que a pessoa se relaciona com os integrantes da sociedade. O que se 

protege, neste contexto, é a ordem moral, psíquica, social e corpórea da pessoa humana. 

Atualmente, o conceito de pessoa humana tem sido constantemente vinculado a três 

critérios principais para fins de proteção do ordenamento jurídico: a) autonomia; b) alteridade 

e; c) dignidade. A autonomia está intimamente relacionada com a capacidade que a pessoa 

tem de se autodeterminar em relação às suas ações perante o corpo social, mediante sua 

racionalidade. Já a alteridade trata-se do direito de se auto reconhecer nas relações sociais e 

ser reconhecido pelos demais membros. Já a dignidade da pessoa é obtida mediante a 

conjugação dos demais elementos, pois uma pessoa só terá dignidade, concretamente 

considerada, se os demais membros da sociedade o reconhecerem como possuidor de atitudes 

justas e boas e respeitarem sua autonomia em praticar tais atos. Este último atributo da pessoa 

pode ser definido como autorrealização.   

A dignidade stricto sensu, como elemento formador dos direitos da personalidade, 

consiste em se reconhecer e ser reconhecido pelo corpo social em relação as suas ações, que 

devem ser boas e justas. Aqui, portanto, a vinculação não é com a condição de pessoa para 

fins de reconhecimento da dignidade, mas sim com as ações da pessoa, concretamente 

considerada, no seio social a que está inserida e seu consequente reconhecimento. Afirma-se, 

por fim, que a dignidade lato sensu legitima os direitos fundamentais, conquanto a dignidade 

stricto sensu legitima os direitos da personalidade. 

Pessoa, no sentido mais completo que pode e deve receber, indica, sim, ser individual 

de natureza racional, mas que tem, também, como traço fundamental, a dimensão relacional. 

Esta característica denota o ser-pessoal enquanto indivíduo auto possuidor de sua própria 

existência, capaz de compreender a si mesmo e ao mundo à sua volta e, a partir disso, criar 

valores e meios para definir os rumos da própria vida.  
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Neste passo, se os direitos da personalidade reforçam a singularidade da 

personalidade humana, a construção de um conceito com fulcro na realidade ontológica da 

pessoa é fundamental para a efetividade da tutela de seus direitos já que as múltiplas 

expressões e conceitos utilizados nas normas, tais como pessoa, direitos do homem e até (por 

vezes) a dignidade da pessoa, não revelam muita coisa se interpretados sem a devida 

conceituação do que é efetivamente o ser-pessoa. A adequada conceituação teria efeito 

adesivo a todas as outras conceituações incompletas e estanques. Este conceito, (obviamente) 

ainda não acabado - já que o ser pessoa se constrói a todo instante - serviria para auxiliar o 

jurista na realização da disciplina jurídica e, por assim ser, melhor tutelar a pessoa, sua 

adequada roupagem e consequentemente, amplificar a efetividade da tutela conferida aos 

direitos da personalidade, que dialogam constantemente com o acima exposto. 

A realidade ontológica, portanto, nos fornece a exata dimensão substancial da pessoa 

em relação aos seus atributos da personalidade. A real definição da pessoa é demonstrada pelo 

ser e não pelo dever ser, ou seja, a proteção mais adequada não é aquela que o direito entende 

mais efetiva para a pessoa, mas aquela em que o direito se adapta à realidade substancial da 

pessoa para fins de proteção. 

Neste contexto, direitos da personalidade seriam aqueles atributos da pessoa fruto da 

sua relação e interação social com o meio a que está inserida, em face da sua autonomia e 

racionalidade, que compõem a sua incolumidade física e psíquica. Em última análise, afirma-

se que os direitos da personalidade dão azo à criação de um princípio de suma importância 

neste ambiente teórico que se trata do Princípio da Personalidade. Note que não somente a 

intersubjetividade psíquica molda a personalidade humana, pois a corporeidade da pessoa 

também é importante para sua determinação, notadamente quando se trata de direitos como a 

imagem e o corpo no post-mortem, ou seja, tais direitos rompem com o fator vida e se 

prolonga para depois da morte exigindo proteção jurídica do ordenamento jurídico. 

O Princípio da Personalidade seria aquele responsável por conferir proteção jurídica 

aos atributos da personalidade desenvolvidos ao longo de sua existência racional. Referido 

princípio é o responsável por permitir não só a proteção dos direitos da personalidade, mas 

possibilitar a sistematização e incorporação destes direitos em constante evolução na entidade 

da pessoa. E, como força normativa que possui, deve ser levado em consideração pelo 

magistrado para a proteção da pessoa, razão pela qual a personalidade de uma pessoa está em 

constante evolução, seja pela modificação cultural, social e até mesmo econômica a que está 

inserida. 
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Afirma-se que é possível ter um outro ponto de referência desta dinâmica inter-

relacional igualmente capaz de formar aspectos relevantes de uma personalidade e identificar 

o indivíduo na sociedade, de modo a criar direitos da personalidade específicos. A 

intersubjetividade familiar seria o conjunto de valores que formam uma unidade familiar ao 

longo de sua existência, perpetuados aos seus integrantes de forma a identifica-los no 

conjunto social que estão inseridos. Este conjunto de valores, próprios de uma entidade 

familiar, irradiam-se perante seus integrantes que passam a absorver a gênese familiar e se 

comportam como uma unidade perante a sociedade. A pessoa, mediante as relações 

intersubjetivas, ao receber tais influxos, forma sua personalidade de âmbito individual com 

reflexos na sociedade (coletividade).  Essa constante inter-relação nos identifica a realidade 

ontológica (substancial) da pessoa para fins de proteção da norma. A pessoa, em toda sua 

plenitude de racionalidade e autonomia, somente se autorrealiza e alcança sua dignidade, se se 

reconhecer no âmbito dos valores daquela entidade e se é reconhecido pelo mesmo grupo.   

Veja, portanto, que a unidade familiar, mediante o compartilhamento de valores 

comuns aos seus integrantes, otimiza a realidade ontológica da pessoa, pelo acréscimo 

daquela [realidade ontológica] familiar, implicando na criação de direitos só existentes em 

função da unidade familiar a que está inserida, ou seja, os chamados direitos especiais da 

personalidade familiar. 

Ocorre que o evento morte ocasiona um distúrbio neste cenário de exercício e 

aprimoramento dos direitos da personalidade, determinando, no entanto, o surgimento de 

alguns direitos post-mortem, notadamente a análise do tratamento que era dado ao corpo já 

sem vida de determinada pessoa. Embora seja um fato natural, inevitável do ponto de vista 

biológico, caracteriza-se também “pelos aspectos simbólicos, ou seja, pelo significado ou 

pelos valores” que o ser humano imprime a ela. É por isso que o significado da morte varia de 

acordo com o momento histórico e as diferentes culturas humanas. 

Tem-se uma influência da Grécia e de Roma quanto ao tratamento da pessoa após o 

evento morte. É de se perceber, então, que o tipo de monumento e rito funerário construído 

dependia da importância do falecido para a família e de sua assimilação aos valores da 

família. 

A partir da metade do século XVIII, o processo mortuário passa por grandes 

transformações, já que os cemitérios passam a ser construídos fora dos limites das igrejas. Os 

mortos passam a ser velados e enterrados pela própria família, momento em que surgem os 

sepultamentos individuais. Essa modificação cultural foi levada a cabo também por motivos 

sanitaristas. 
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Neste contexto, alguns direitos fundamentais e os direitos da personalidade se 

prospectam ou produzem efeitos após a morte, em decorrência de sua aquisição em vida, 

todavia, existe uma gama de direitos da personalidade (assim como os fundamentais) que 

surgem exclusivamente em função do evento morte. O que se protege após a morte, se trata 

dos direitos que o de cujus adquiriu em vida, seja pela dignidade lato sensu, seja pela 

dignidade stricto sensu. 

Existem duas classes de direitos da personalidade que recaem sobre a pessoa. A 

primeira delas quanto aos direitos da personalidade propriamente ditos, decorrentes do 

aspecto individual da pessoa (fruto de sua interação com o meio). A segunda, seriam os 

chamados direitos especiais da personalidade, ou seja, direitos especiais decorrentes do 

intersubjetividade familiar de origem supraindividual, mas de desenvolvimento individual 

pela pessoa, tanto dentro da unidade familiar, bem como da sociedade a que está inserida.  

Para a ciência jurídica, a vida se inicia com o nascimento com vida, ou seja, a partir 

do momento em que a criança sai do ventre materno e respira, adquire o status de pessoa e, 

portanto, adquire a personalidade jurídica se tornando sujeito de direitos e obrigações perante 

o ordenamento jurídico pátrio. Se a vida confere este status, a morte o retira, razão pela qual, a 

pessoa perde a condição de sujeito de direitos e passa a ser considerada, como objeto de 

direito. 

Os direitos da personalidade se extinguem com a personalidade jurídica de seu 

titular, sendo transmitido, tão somente, via herança, os efeitos patrimoniais destes direitos. O 

que existe para ser protegido? Se relembrarmos a teoria metafísica de Kant ou mesmo a 

representação cultural de Polleti, a construção do ser humano por seus atos, incorpora uma 

construção de direitos que devem ser protegidas pelo Direito. 

A personalidade que produz efeitos para o post-mortem, não é a jurídica, mas a 

personalidade ontológica da pessoa. Concebia-se, até então, como objeto do direito civil, a 

relação do homem para com o homem e do homem para com um objeto. No entanto, os 

direitos da personalidade inauguraram um terceiro objeto, atinente ao homem consigo mesmo. 

É justamente essa nova concepção, fruto da intersubjetividade do homem com o meio que está 

inserido, que irradia efeitos após a extinção da personalidade jurídica. 

A releitura jurídica da morte é o que definirá o alcance dos direitos da personalidade, 

ou melhor, a extensão da identidade humana e suas particularidades para o post-mortem e sua 

proteção.  A morte é tratada como o término da vida, mas não dos seus efeitos jurídicos. Não 

seria lógica não proceder a esta releitura, notadamente em razão do avanço de alguns temas 

como a reprodução assistida post-mortem, doação de órgãos post-mortem, dentre outros. 
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A dignidade stricto sensu, que afirma a autorrealização da pessoa na sociedade que 

está inserida, identifica os valores, identidade e personalidade a serem protegidos pela tutela 

jurídica, mesmo após a morte do indivíduo, pois essas particularidades do ser, se postergam a 

fim de manter aquele fenômeno. 

Essa identidade e personalidade adquiridas pelo fluxo contínuo de relações sociais do 

de cujus com os demais membros da sociedade e otimizados pelas relações familiares, quando 

violados no post-mortem, gozam de proteção jurídica. O que se protege, portanto, não é a 

morte, mas o conjunto de valores adquiridos em vida que irradiam seus efeitos para além da 

extinção da personalidade jurídica.  

É justamente essa construção contínua de valores plasmada na personalidade da 

pessoa, que permite a sua proteção post-mortem, notadamente quando há a concreta 

autorrealização da pessoa no meio que está inserida. 

Se o nascituro que não tem personalidade jurídica tem seus direitos protegidos pelo 

Direito, com mais razão pode-se aplicar a mesma lógica para os direitos da personalidade 

post-mortem¸ pois também não há personalidade jurídica que se extinguiu com o evento 

morte. A diferença das situações reside no fato de que o falecido adquiriu personalidade 

jurídica, desenvolveu sua personalidade durante sua convivência com o corpo social e a 

perdeu em virtude da morte, conquanto o nascituro sequer enfrentou a primeira etapa de 

aquisição da personalidade jurídica. Sendo assim, o que se protege após a morte diz respeito 

aos direitos que o de cujus adquiriu em vida. 

Neste contexto, alguns direitos da personalidade, ditos especiais, somente surgem 

única e exclusivamente do evento morte. Não se pode falar, portanto, em sucessão destes 

direitos seja para os herdeiros ou para os familiares, com exceção dos direitos patrimoniais 

que são transmitidos pela herança. Por essa razão, afirma-se que estes direitos são do de cujus, 

pois violam a personalidade e identidade que foi criada em vida e que irradia efeitos para 

além da morte.  

Conclui-se, portanto, que a titularidade dos direitos violados continuam a pertencer 

ao de cujus, no entanto, a legitimidade para requerer esta proteção em juízo, é dos legitimados 

pela lei nos artigos 12 e 20 do Código Civil, além daqueles que tenham uma estreita relação 

com o de cujus no sentido de sua autorrealização em vida. O que se protege é o conjunto de 

valores que o de cujus construiu em vida, ou seja, sua identidade e sua personalidade. 

Constatou-se que ser sepultado em jazigo familiar trata-se de um autêntico direito 

especial da personalidade post-mortem. O jazigo está intimamente relacionado ao local de 

descanso eterno de um grupo familiar que, diante da sua importância, notadamente em 
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respeito aos mortos, é dotado de uma característica de sacralidade. Se a família é o que 

identifica os seus integrantes em vida, o jazigo é o que os identifica na morte, pelo menos em 

seu local de descanso. Esse é um aspecto vital do jazigo, pois a unidade familiar, mesmo após 

a morte, não é desfeita, mediante a reunião dos seus integrantes num mesmo local. O jazigo 

representa, em última análise, não somente o local físico dos integrantes daquela unidade 

familiar que faleceram, mas representa também os efeitos da intersubjetividade familiar na 

pós-morte, pois todos aqueles que se deparam com o jazigo reconhecem seus integrantes 

pelos valores praticados em vida perante a sociedade. Seria a representação da autorrealização 

post-mortem dos direitos especiais da personalidade familiar. Ocorre que a autorrealização 

nos parece ser um instituto próprio das ações da pessoa em vida. Seria, possível, portanto, 

falar em direitos especiais da personalidade familiar post-mortem, ou seja, exclusivamente 

afetos após a morte e, em função dela, e que merecem proteção jurídica. 

Os casos analisados quanto aos direitos especiais da personalidade post-mortem, 

tendo em vista decisões de tribunais permitindo a transferência do corpo para jazigo familiar, 

confirmaram as premissas obtidas, a saber: a) versam sobre pedidos de transferência dos 

restos mortais de um membro da família para o jazigo familiar; b) Os requerentes são 

pertencentes à família nuclear e, portanto, existe vínculo de parentesco e intersubjetivo entre 

eles; c) Tem como fundamento a dignidade da pessoa do de cujus, quanto a obter o descanso 

eterno em jazigo familiar [prospecção da intersubjetividade familiar para após a morte]; O 

vínculo familiar, fruto da consanguinidade ou de valores principiológicos compartilhados, 

responsável pela formação do legado familiar, trata-se do fundamento que satisfaz o requisito 

de interesse de agir enquanto o vínculo familiar satisfaz o requisito da legitimidade. 

Por fim, concluiu-se sobre a disciplina jurídica do indigente, notadamente a cessão 

de seu corpo para instituições de ensino para os cursos de Medicina. O conceito legal do 

indigente está disciplinado na Lei 8.501/92 no art. 3º em que considera indigente o cadáver:  I 

-- sem qualquer documentação; II -- identificado, sobre o qual inexistem informações relativas 

a endereços de parentes ou responsáveis legais. Após 30 dias em que o corpo não fosse 

reclamado às autoridades, poderia ser cedido para as instituições de ensino. Para tanto, exige-

se que a autoridade responsável manterá, sobre o falecido, para fins de reconhecimento: a) os 

dados relativos às características gerais; b) a identificação; c) as fotos do corpo; d) a ficha 

datiloscópica; e) o resultado da necropsia, se efetuada; e f) outros dados e documentos 

julgados pertinentes. Note que as exigências legais estão em absoluto compasso com as 

premissas teóricas expostas anteriormente, pois definiu-se que a pessoa é composta por mente 

e corpo e que adquire a personalidade com o nascimento com vida e passa a desenvolver sua 
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personalidade até a formação de sua identidade, tendo o intersubjetividade familiar papel 

determinante nesta identidade. Sendo assim, as exigências legais fornecem meios adequados 

para que os familiares, ao tomar contato com os elementos de identificação do indigente, 

possa verificar se se trata de um familiar e possa dar a destinação adequada ao corpo. Neste 

sentido, afirma-se que um desses direitos seria conferir aquele corpo um sepultamento digno, 

inclusive em jazigo familiar. 

A colisão do direito fundamental ao ensino adequado e a dignidade do de cujus, 

plasmado pelos seus direitos da personalidade que retiram fundamentalidade daquele direito 

fundamental, exige a utilização da Ponderação de Valores para que o Magistrado interprete 

qual a solução mais adequada para o caso concreto.  

O embate de direitos fundamentais que se vislumbra no caso na problemática deste 

tópico específico trata-se do direito à dignidade do falecido e do corpo [personalidade] e o 

direito fundamental ao ensino adequado dos estudantes que, futuramente, tem a 

responsabilidade de cuidar dos demais membros da sociedade. Tem-se, portanto, a 

necessidade de utilização da regra de ponderação. Tem-se, portanto, um direito da 

personalidade sucumbindo, momentaneamente, frente à um direito fundamental ao ensino 

adequado. Portanto, é superficial afastar regra invocando outro princípio porque isto seria 

desconsiderar o princípio sobrejacente a essa regra. A análise da aplicação se dá, na verdade, 

no nível dos princípios, e não das regras. Então, o que se tem que buscar é um equilíbrio entre 

estes valores.  

O corpo da pessoa seja com vida ou não, somente pode ser estiolado por expressa 

determinação legal, conforme dispõe o art. 13 do Código Civil.  Nesse contexto, a cessão do 

corpo do indigente para as faculdades de medicina, além de encontrarem expressa permissão 

legal, não atentam contra os bons costumes, pois a destinação é legítima. De certa forma, este 

é um meio para que o indigente, até então desconhecido, tenha sua dignidade reconhecida 

post-mortem ao ter destinação legítima e idônea de seu corpo. Não obstante as afirmações 

alhures, caso o indigente seja identificado é direito do familiar reclamar o corpo para 

sepultamento digno. 

Se estamos falando que o direito ao ensino é um direito fundamental ao passo que o 

corpo morto é um direito da personalidade, então, pode-se constatar que a base normativa do 

direito ao ensino é juridicamente mais relevante, pois está previsto no texto constitucional ao 

contrário da cessão do corpo, prevista em legislação infraconstitucional. Seria diferente, 

portanto, se fosse possível determinar, de antemão, que aquele determinado corpo seria cedido 

para uma instituição em que a professora ou um dos alunos tenha um vínculo familiar 
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intersubjetivo com o de cujus, razão pela qual o direito da personalidade prevaleceria diante 

do direito fundamental ao ensino. 
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