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DIREITOS DA PERSONALIDADE: ATUALIZANDO O CONCEITO E DEFINIÇÕES 

EM UM MUNDO PÓS-MODERNO 

 

Virgilio José Marchesini de Souza 

 

RESUMO 

 

Evidenciado após o término da Segunda Guerra Mundial, o direito da personalidade 

consolidou-se no contexto global, após as atrocidades sofridas pelo regime nazista que 

culminaram a violação de direitos, principalmente a dignidade da pessoa humana. No Brasil, 

após a Constituição Federal de 1988, o princípio da dignidade da pessoa humana 

fundamentado no Estado Democrático de Direito foi garantido em seu artigo 1°, inciso III. O 

presente trabalho tem como objetivo esclarecer o direito da personalidade como um direito 

essencial do indivíduo, baseado na característica intrínseca da dignidade da pessoa humana. 

Assim, se faz relevante investigar como o direito a dignidade humana, entrelaçado ao direito 

da personalidade e de como as normas jurídicas brasileiras acolhem essa violação à medida 

que é cristalino que o direito a personalidade é respaldado constitucionalmente como um 

direito fundamental do indivíduo. 

 

Palavras-chave: Dignidade Humana. Estado de Direito. Direito Fundamental.  

 

 

PERSONALITY RIGHTS: UPDATING CONCEPT AND DEFINITIONS IN A POST-

MODERN WORLD 

 

 

After being brought after the end of World War II, the right of personality was consolidated in 

the global context, after the atrocities suffered by the Nazi regime that culminated in the 

violation of rights, mainly the dignity of the human person. In Brazil, after the Federal 

Constitution of 1988, the principle of human dignity based on the Democratic State of Law 

was guaranteed by Article 1, item III. The present work aims to elaborate on the right of the 

personality as an essential right of the individual, based on the intrinsic characteristic of the 

dignity of the human person. Thus, it is relevant to investigate how the right to human dignity, 

intertwined with the right to personality, and how Brazilian legal rules understand this 

violation as it is clear that the right to personality is constitutionally endorsed as a 

fundamental right of the individual. 

 

Keywords: Human Dignity. Rule of law. Fundamental rights.



 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

 A lei suprema de um país é marcada, geralmente, pelos momentos históricos sociais 

que a antecedem, como é o caso da Constituição Federal Brasileira de 1988, reflexo da elite 

contra toda a opressão imposta durante o regime militar. Assim, surgiu a Magna Carta, com o 

objetivo de defender e garantir os direitos fundamentais de toda a nação. A Constituição 

Federal de 1988, no intuito de dar continuidade à tendência do constitucionalismo 

contemporâneo, agregou categoricamente em seu texto, mais especificamente no artigo 1°, o 

princípio da dignidade da pessoa, fundamentando o mesmo ao Estado Democrático de 

Direito.  

Ainda, Fábio Andrade (2013) destaca que os direitos da personalidade foram 

taxativamente ordenados no Código Civil de 2002, que trouxe aperfeiçoamento para o sistema 

normativo brasileiro, embora o tema não seja inédito, levando em conta sua abordagem em 

inúmeros dispositivos legais como na Constituição Federal de 1988, mas principalmente 

acerca dos diferentes conflitos cotidianos e as inúmeras conjunturas categorizando a violação 

do direito de personalidade.  

De tal modo, a respeito do entendimento do constitucionalismo contemporâneo 

brasileiro relacionado ao princípio da dignidade humana, Fernanda Schaefer Rivabem (2018, 

p. 05) ensina que, 

Depreende-se a necessidade de se compreender a positivação do princípio da 

dignidade da pessoa humana, não só como uma consequência histórica e cultural, 

mas como valor que por si só agrega e se estende a todo e qualquer sistema 

constitucional, político e social e, portanto, o reconhecimento de que o ser humano 

passou a ser o centro de todo o ordenamento constitucional, devendo este trabalhar 

em prol do indivíduo e da coletividade e não o contrário. A formulação 

principiológica da dignidade da pessoa humana, embora não lhe determine um 

conceito fixo, atribui-lhe a máxima relevância jurídica cuja pretensão é a de ter 

plena normatividade, uma vez que colocado, pelo Constituinte brasileiro, em um 

patamar axiológico-normativo superior e, por isso, a importância do estudo desse 

princípio como valor fonte, não apenas do sistema constitucional brasileiro, mas 

como fonte da hermenêutica constitucional contemporânea. 

  

Neste sentido, dada a relevância do tema no âmbito jurídico, tem-se a necessidade de 

tratar do direito de personalidade a partir da ótica civil-constitucional, baseado na fonte 

normativa da matéria expressa na Constituição Federal. Assim, vale destacar que a cidadania, 

a dignidade da pessoa humana e a igualdade material e formal são fundamentadas nos artigos 

1º, 3º e 5º da Constituição Federal de 1988. 

O seguinte trabalho foi estruturado em três partes: na primeira, encontra-se o 

referencial teórico com o objetivo de oferecer os conceitos referentes ao direito à dignidade 
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humana; em seguida, o estudo segue analisando os aspectos gerais acerca do direito de 

personalidade, bem como seu conceito, suas características e espécie, direito a personalidade à 

luz da legislação brasileira. Por fim, as considerações finais, na tentativa de responder os 

objetivos propostos. 

 O estudo tem como objetivo principal esclarecer o direito da personalidade como um 

direito essencial do indivíduo, baseado na característica intrínseca da dignidade da pessoa 

humana.  

 

2. DO DIREITO À DIGNIDADE HUMANA  

 

A dignidade humana traz a ideia de que cada ser humano tem um valor único e, 

portanto, deve receber o mais alto respeito e cuidado. Embora este conceito tenha uma longa 

história no pensamento filosófico, surgiu fortemente no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, 

e tem sido desde então, reconhecido pela comunidade internacional como o alicerce sobre o 

qual assentam os direitos humanos. De fato, desde 1948, no direito, os direitos humanos estão 

explicitamente fundamentados no pressuposto de que as pessoas têm direitos básicos iguais 

incluindo os de liberdade, igualdade, justiça e paz no mundo, e também que se devem orientar 

os direitos e deveres da regulação social, porque estes derivam da dignidade inerente a todo 

ser humano. 

A dignidade humana também ocupa posição de destaque nos instrumentos 

intergovernamentais relativos à biomedicina, adotados desde o final da década de 1990 por 

órgãos como a UNESCO, as Nações Unidas e, em nível Europeu, o Conselho da Europa. Os 

padrões bioéticos globais combinam, por um lado, o apelo à dignidade humana como um 

princípio abrangente e, por outro, o recurso aos direitos humanos, que fornecem um caminho 

prático e eficaz para abordar as questões bioéticas em um nível transnacional. 

O filósofo Immanuel Kant, contribuindo para a dignidade humana em âmbito jurídico, 

nos diz que seres humanos são fins em si mesmo e nunca devem ser utilizados como objetivo 

ou meio para algo. Ou seja, tudo aquilo que é produzido entre os seres humanos é com a 

incumbência de atingir seus próprios objetivos, não devendo se utilizar de outros para 

alcançar determinado objetivo, porque esse indivíduo possui dignidade, conjunto de valores 

que o diferenciam e o diferenciam do mundo dos instrumentos e meio. Ainda, segundo Kant, 

as normas voltadas a liberdade do indivíduo seguem as regras da autonomia, vindo da 

premissa que a liberdade é um direito inato de cada um. Ainda segundo Kant, a legislação e a 
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eticidade são regras habituais, ou melhor dizendo, são regras que se baseiam em costumes e 

por isso não precisam passar por um processo Legislativo. (KANT, 2004, p. 23)  

Diante deste contexto, no Brasil, a dignidade da pessoa humana foi classificada como 

um direito fundamental nato, sendo um dos Princípios Constitucionais elencados como 

fundamento do Estado no artigo 1ª da CF/88, que garantem os exercícios dos direitos sociais e 

individuais da liberdade, princípios fundamentais que constituem o Estado Democrático de 

Direito. Portanto tem força normativa e é protegida de forma constitucional e 

infraconstitucional.   

De conformidade com o mesmo raciocínio, todavia, adentrando sobre a bioética que 

surge em meados do século XX devido ao grande desenvolvimento da medicina e das 

ciências, a Declaração Universal dos Direitos Humanos aderiu, em 2005, de forma unânime a 

Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, tornando-a assim parte dos direitos 

humanos internacionais, reconhecendo o elo entre ética e os direitos humanos no campo da 

bioética proclamando a obrigação aos seus Estados-membros em respeitar de forma integral a 

dignidade da pessoa humana. (JUNQUEIRA, 2007, p. 37)  

 Klaus Martin Schwab, engenheiro e economista, (2016 p. 16), relata em seu livro que 

“desde o início da quarta revolução industrial, essa fusão de tecnologias, domínios físico, 

digital e biológico tornaram-se inéditas e, mais do que nunca, a dignidade humana é a medida 

que deve ser utilizada para delimitar de tal interação” o que significa afirmar que é 

competência do Estado sua preservação, possibilitando sua prática.  

Ainda, Sarlet (2002, p. 68) destaca a respeito da decisão Lei Maior em legislar a 

respeito do princípio da dignidade da pessoa humana,  

Consagrando expressamente, no título dos princípios fundamentais, a dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos do nosso Estado democrático (e social) 

de Direito (art. 1º, inc. III, da CF), o nosso Constituinte de 1988 – a exemplo do que 

ocorreu, entre outros países, na Alemanha -, além de ter tomado uma decisão 

fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da justificação do exercício do 

poder estatal e do próprio Estado, reconheceu categoricamente que é o Estado que 

existe em função da pessoa, e não o contrário, já que o ser humano constitui a 

finalidade precípua, e não meio da atividade estatal. 

  

Desta forma, ainda segundo Sarlet (2002), a consciência constitucional moderna 

pretende buscar a aplicação prática da Constituição, para isso estabelecendo sua centralidade 

de modo indiscutível e preeminente. Possui como características sua força normativa, a 

limitação que o legislador constituinte dá sobre determinados conteúdos, permite que a 

teoria concretista, os direitos fundamentais centralizados e o desenvolvimento da 

hermenêutica sejam fortalecidos. Portanto, observamos a necessidade de compreender sobre 
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a positivação do princípio da dignidade humana, não apenas como inferência histórico-

cultural, mas também como valor agregado e estendido a todo e qualquer sistema 

constitucional, político e social, e assim sendo reconhecido o ser humano com valor supremo 

da ordem jurídica, devendo este legislar em proveito individual e coletivo.  

 Assim, mesmo diante da facilidade de identificar conjunturas onde a Dignidade 

Humana seja violada, é muito mais difícil caracterizar o princípio da violação. É um princípio 

aberto e não taxativo, pois são direitos que o homem possui apenas pela sua 

condição humana, contendo diversos significados e efeitos. Deste modo, pretende-se delimitar 

alguns aspectos e demonstrar sua relevância como valor e fonte que deve ser considerado ao 

se tornar efetivo tal princípio.  

A objeção em se tornar fixo tal conceito o princípio da dignidade da pessoa humana, 

debruçados em cascatas de mudanças e/ou transformações no intuito de desenvolver e 

aperfeiçoar, Azevedo (2002, p. 67) leciona, 

É preciso, pois, aprofundar o conceito de dignidade da pessoa humana. A pessoa é 

um bem, e a dignidade, o seu valor. O direito do século XXI não se contenta com os 

conceitos axiológicos formais, que podem ser usados retoricamente para qualquer 

tese. Mal o século XX se livrou do vazio do ‘bando dos quatros’ – os quatro 

conceitos jurídicos indeterminados: função social, ordem pública, boa-fé, interesse 

público – preenchendo-os, pela lei, doutrina e jurisprudência, com alguma diretriz 

material, surge agora, no século XXI, problema idêntico com a expressão ‘dignidade 

da pessoa humana’.  

 

 

Ainda, Martins (2003, p. 53) acrescenta, 

A dificuldade é ainda maior quando verificamos os múltiplos significados atribuídos 

pela doutrina nacional ao princípio: ora como valor absoluto; ora como critério 

interpretativo; ora como um direito fundamental em si mesmo; ora como direito ao 

livre desenvolvimento da personalidade humana; ora como mera referência 

filosófica desprovida de maior normatividade. Na verdade, muitas vezes a doutrina 

adota dois ou mais destes sentidos sem, contudo, precisar qualquer relação entre 

eles, o que pode gerar grande confusão. 

 

Desta forma, há a necessidade de que sejam evidenciados os valores predominantes do 

princípio da dignidade humana, pois embora ela esteja prevista à luz da nossa Carta Magna 

como um direito fundamental em todo o seu princípio, não é por ser previsto em lei que ela 

deva ser respeitada, mas sim porque as condições para a concretização efetiva da dignidade 

humana deve ser um objetivo a ser alcançado em si, independentemente de sua previsão 

constitucional.   

Esta base principiológica, por sua vez, carrega valores fundamentais que agregam ao 

sistema jurídico a harmonia e a unidade às normas das quais compõe, fazendo jus à base 

fundamental que rege o ordenamento jurídico como um todo, sendo caracterizada como 
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pressupostos de validade e parâmetros de interpretação para as demais normas 

infraconstitucionais.  

Por sua vez, Cármen Lúcia Antunes Rocha, citada por Flademir Jerônimo Belinati 

Martins (2003, p. 57) refere que: 

Os princípios constitucionais são os conteúdos intelectivos dos valores superiores 

adotados em dada sociedade política, materializados e formalizados juridicamente 

para produzir uma regulação política no Estado. Aqueles valores superiores 

encarnam-se nos princípios que formam a própria essência do sistema 

constitucional, dotando-o, assim, para cumprimento de suas funções, de 

normatividade jurídica. A sua opção ético-social antecede a sua caracterização 

normativo-jurídica. Quanto mais coerência guardar a principiologia constitucional 

com aquela opção, mais legítimo será o sistema jurídico e melhores condições de ter 

efetividade jurídica e social. 

 

Os valores constitucionais têm como característica ter tríplice função: fundamentar o 

ordenamento jurídico bem como informar o sistema jurídico-político, orientar a execução de 

atividades públicas ou particulares e nortear fatos ou condutas; funções essas que 

condicionam as demais normas jurídicas presentes no Estado Democrático.  

Esses princípios e valores são apresentados com tamanha intensidade que possuem sua 

força normativa e vinculante, legitimando os poderes estatais e determinando a atuação 

necessária para confortar comportamentos individuais.  

Assim, Luño (1999, p. 292) reforça essa ideia, 

Estabelecem um fundamento que marcam uma direção ao intérprete diference-se dos 

valores por apresentarem um maior efeito minucioso a ser claro, ou melhor dizendo, 

ao interpretar a norma deve-se procurar qual valor é mais relevante sendo capazes de 

ser fonte imediata e direta de soluções jurídicas. Os princípios, portanto, possuem 

grande significado hermenêutico e atuam como fontes do direito. 

  

De tal modo, falando acerca do princípio da dignidade da pessoa humana é relevante 

fazer o apontamento sobre seu inegável componente vetor norteador, um conjunto de valores 

possuindo uma doutrina única. Nesse sentido, destaca Sarlet (2001, p. 111-112): 

A qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a 

certeza de que o art. 1º, inciso III, de nossa Lei Fundamental não contém apenas 

uma declaração de conteúdo ético e moral (que ela, em última análise, não deixa de 

ter), mas que constitui uma norma jurídico-positiva com status constitucional e, 

dotada de eficácia, transformando-se  para além da dimensão ética já apontada, em 

valor jurídico fundamental da comunidade.                                                   

  

Podemos destacar Ingo Wolfgang Sarlet (2002, p. 60), o qual conceitua a dignidade da 

pessoa humana como,  

[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

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

neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 

pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 



9 

 

venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, 

além de propiciar e promover a sua participação ativa e co-responsável nos destinos 

da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.  

 

Bloch (apud Luño, 1992, p.318) aborda com destaque duas dimensões primordiais 

para a dignidade da pessoa humana, qual sejam: “ a negativa, que significa que a pessoa não 

pode ser objeto de ofensas ou humilhações; a positiva, que presume o pleno desenvolvimento 

e autodeterminação de cada pessoa”.  

Assim, dada a incerteza do conceito jurídico que permeia o princípio da dignidade 

humana, colocar este princípio na Carta Magna consiste em grande importância para todos, 

porque tal princípio atribui dignidade ao homem pelo simples fato de nascer humano, ou 

melhor, como um fim em si mesmo, portanto esta acaba sendo essencial ao indivíduo, 

reconhecendo, promovendo e protegendo o princípio da dignidade da pessoa humana à luz da 

legislação brasileira. (RIVABEM, 2018, p. 10) 

Ainda segundo a autora, o princípio da dignidade humana como valor fonte não se dá 

apenas pela posição inserida na Constituição Federal, mas sim pela relevância do 

reconhecimento dos direitos e as garantias essenciais e inerentes dos indivíduos, através da 

concretização no reconhecimento do princípio fundamental da dignidade humana. Assim, 

cabe ao Estado garantir a dignidade de cada pessoa, bem como respeitadas as diferenças, 

qualidades no contexto social em que o indivíduo está inserido. Disso devem resultar 

direitos e deveres que assegurem os indivíduos contra atos desumanos e também garantam 

as condições mínimas de existência.  

 

2.1. Direito de Personalidade: Aspectos Gerais 

 

O conceito de personalidade tem origem no Direto Romano, através do pater familias, 

em que a posição masculina tinha sempre o mais alto grau da família e, dado ao caráter 

flexível da personalidade jurídica romana tornava mais instável do que inovava no tocante à 

universalização da personalidade jurídica. Esta concepção, todavia, passou por mudanças até 

ser o que é atualmente, tendo em vista que, na Idade Média, o direito da personalidade 

jurídica era reservado a poucos. O direito da personalidade jurídica só passa a ganhar mais 

espaço e ser garantida para outras classes em meados do século XVII, sendo apenas herdados 

de fato novos direitos apenas na Revolução Francesa, ocorrido na França entre 1789 e 1799, 

que findou o Absolutismo no país e marcou o final da Idade Moderna e o início da Idade 

Contemporânea. Com o lema da Igualdade, Liberdade e Fraternidade, herança do Século das 
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Luzes, foi fundamental ao desenvolvimento da noção de direitos do homem, como: direito à 

liberdade, com o fim da escravatura, o direito à honra e à reputação e o direito à imagem.  

No século XX, com as experiências deixadas pelo nazismo durante a Segunda Guerra 

Mundial, criaram-se as condições propícias para a negação do ser humano, mediante a 

desvalorização da vida e a promoção do sofrimento coletivo, demonstrando a necessidade dos 

estudos acerca dos direitos da personalidade. Assim, comprova-se a importância de se manter 

na memória os fatos históricos que constituem afirmação da pessoa em relação aos planos em 

âmbito público e privado. No âmbito do direito público, os direitos da personalidade foram 

concebidos no desenvolvimento do Direito Constitucional no seu aspecto material, tendo em 

vista o trágico ocorrido provocado pelo regime nazista. Tais memórias culminaram para a 

comprovação de que apenas a Constituição, em sentido literal, não fora suficiente para 

impedir a instalação de regimes que infringiram os direitos da personalidade. Essas violações, 

por sua vez, contribuíram para a criação de um instrumento normativo universal, através de 

um ideal de dar garantias, bem como proteger o direito da personalidade, com a concepção da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem no ano de 1948, que assegurou a igualdade 

entre todos os indivíduos. (ZAPATER, 2018, p. 37) 

Logo após, surgiu a ideia da chamada de tutela da pessoa humana, ou tutela da 

personalidade, conceituando por sua vez, o direito material do Estado de Direito e da 

igualdade entre os indivíduos realizados mediante a um Estado de Direito material, ou seja, a 

regulação de fatos jurídicos que se relacionam meramente a bens e utilidades da vida através 

de normas, com o objetivo de não dar oportunidades para que ocorram novas violações 

advindas, posteriormente, de um Estado autoritário.  

Os direitos da personalidade tiveram notoriedade após o término da Segunda Grande 

Guerra, tendo o direito público como objeto de vários documentos internacionais já citados, 

como a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, de 2000, e o Pacto de San José da 

Costa Rica, de 1969, que foi ratificado em 1990 em território brasileiro. (CAMBI; PADILHA, 

2016, p. 115) 

Sendo assim, a Constituição Federal de 1988 introduziu os direitos de personalidade, o 

qual é enfatizado em inúmeros de seus dispositivos legais, como por exemplo, os direitos à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, expressos de maneira intrínseca 

no artigo 5° da Constituição Federal, que trouxe para o centro do ordenamento jurídico a 

garantia da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico brasileiro como um 

princípio fundamental da legislação brasileira, estabelecido no artigo 1°, III, da Constituição 

Federal.  
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2.2. Direito de Personalidade: Conceito, Características e Espécies  

 

 Para Adriano de Cupis (2004), as teorias acerca do direito de personalidade fazem 

distinção do direito geral da personalidade enquanto outras sustentam a existência de uma 

pluralidade de direitos subjetivos de personalidade, podendo ser aberta, quando não se tem um 

elenco fechado desses direitos, ou fechada, quando existe a tipicidade dos mesmos direitos. 

Ainda, Amaral (2014, p. 301) caracteriza os direitos da personalidade como “direitos 

subjetivos, ou melhor, situações jurídicas existenciais que têm por objeto os bens e valores 

essenciais da pessoa, de natureza física, moral e intelectual.”  

Deste modo, a personalidade acaba não sendo apenas um direito, mas um valor social 

fundamental no ordenamento jurídico, baseado em diversas situações existenciais. Sendo 

assim, levando em consideração várias situações existenciais, o jurista dessa forma não deverá 

interpor a tutela a quem peça garantias em aspectos existenciais, não contando como uma 

previsão específica, tendo em vista em prol de um falso interesse público. (TEPEDINO, 2001, 

p. 271) 

 Gomes (1999, p. 64), leciona ainda sobre o caráter absoluto do direito de 

personalidade, a saber:  

Antes do Código Civil brasileiro de 2002, já apontava como características dos 

direitos da personalidade serem absolutos, extrapatrimoniais, intransmíssiveis, 

impenhoráveis, vitalícios e necessários. O caráter absoluto diz respeito à oposição a 

todos sem distinção. Os danos morais deriva da íntima conexão desses direitos com 

a dignidade da pessoa humana. Apesar de não poderem ser diretamente avaliados em 

dinheiro, os direitos da personalidade podem comportar alguma exploração 

econômica, desde que transitória, como ocorre no direito à imagem, por exemplo.  

 

Ainda, a respeito da característica intransmissível e subjetiva do direito da 

personalidade supracitado, faz-se um paralelo com o fato do referido direito não ser algo 

transmissível entre partes, seja por título oneroso ou gratuito, sendo direitos necessários para 

realização da personalidade nas relações jurídicas, aplicando-se erga omnes. São direitos que 

a pessoa tem para defender o que é seu, como por exemplo, a vida, a integridade, a liberdade, 

a honra, a imagem e outros. (CAMBI, PADILHA, 2016, p. 56)  

A natureza vitalícia e a necessidade são caraterísticas intrínsecas inerentes do conceito 

de pessoa e de personalidade, porque são características dos direitos da personalidade 

inseridos nas pessoas reconhecendo o seu caráter humano, recaindo sobre ele a necessidade da 

proteção dos direitos da personalidade por toda sua vida. Gomes (1999, p. 88) esclarece que 
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embora haja inúmeras classificações no âmbito geral, o direito de personalidade é dividido em 

dois grandes grupos: “I) direitos à integridade física, como à vida ou sobre o próprio corpo; e 

II) direitos à integridade moral, como direito à honra, à liberdade, ao recato, à imagem, ao 

nome e ao direito moral do autor. ” 

A escolha pela classificação parte da observação de que as inquietações e exigências 

humanas alusivas aos direitos da personalidade se deparam com a integridade física, na 

preservação da vida ou da higidez corporal, ou a mental, que muito embora não de forma 

vedada, até porque esses direitos podem se relacionar e transitar em mais de um lado. 

A respeito disso, Pietro Perlingieri (1999, p. 155) refere que, 

Contemporaneamente, a respeito tema direitos da personalidade distinguem-se duas 

concepções que visam reconhecer um "direito geral da personalidade" ou, ao 

contrário, uma pluralidade de direitos da personalidade. No âmbito das concepções 

chamadas 'atomísticas', defrontam-se teorias que sustentam a existência de uma série 

aberta de direitos da personalidade (atipicidade) ou fechada (tipicidade). A 

contraposição entre tipicidade e atipicidade, portanto, encerra opções ideológicas e 

culturais. 

 

Assim, deve-se atentar para os vocábulos utilizados para classificar o direito de 

personalidade, seja para atender as disposições legais ou então para suprir a necessidades 

baseadas nas diversas situações que vem surgindo na sociedade, como novos trabalhos ou 

serviços, principalmente com as novas tecnologias, que não têm influências positivas ou 

negativas de fazer surgir novas ofensas aos direitos da personalidade que escapem a esses dois 

grandes grupos, fazendo-se aplicar o direito, como lhe convier, a outras populações.  

 

3. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA E O DIREITO DE PERSONALIDADE  

 

 A doutrina e a jurisprudência do direito da personalidade debruçam-se sobre os 

direitos humanos e nos direitos fundamentais. Desta forma, Oliveira e Cavalcante (2017, p. 

121) lecionam que “os direitos da personalidade, desta forma, enquanto direitos inerentes à 

pessoa humana, de caráter pessoal, intransmissíveis e irrenunciáveis, é espécie dos direitos 

fundamentais, os quais, por sua vez, são a positivação constitucional dos direitos humanos. ”  

 Desta forma, é essencial frisar a relevância dos princípios na argumentação referente 

aos Direitos Fundamentais humanos. Sarmento (2008, p. 87) disserta que: 

Os princípios são muito importantes porque, pela sua plasticidade conferem maior 

flexibilidade à Constituição, permitindo a ela que se adapte mais facilmente às 

mudanças que ocorrem na sociedade. Além disso, por estarem mais próximos dos 

valores, eles ancoram a Constituição no solo ético, abrindo-a para conteúdos morais 

substantivos. Por isso, seria inadmissível uma combinação baseada apenas em 
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normas regras. [...] sem embargo, também seria inviável uma Constituição que se 

fundasse apenas sobre princípios, pois esta carrearia ao sistema uma dose inaceitável 

de incerteza e insegurança, já que a aplicação dos princípios opera-se de modo mais 

fluido e imprevisível do que a das regras. É indispensável que, ao lado dos 

princípios, existam regras na Constituição, para que a abertura do sistema não 

destrua sua segurança e estabilidade. 

 

 Ainda, segundo leciona Luís Roberto Barroso (2004), o direito de personalidade 

possui duas características, sendo a primeira referente aos direitos atribuídos aos indivíduos 

reconhecidos constitucionalmente, e que funcionam em oposição aos direitos coletivos, 

inclusive ao Estado. A outra característica inerente aos direitos de personalidade está no que 

concerne à infração que nem sempre traz danos de natureza econômica, havendo outras 

formas para reparação, como por exemplo, direito à resposta, divulgação de desmentidos de 

caráter geral e/ou indenização pelo dano moral.  

A partir da Constituição Federal de 1988, as normas constitucionais foram 

fortalecidas, e influenciaram o direito infraconstitucional, passando ocupar papel fundamental 

no ordenamento jurídico brasileiro. O aumento da força normativa da Constituição Federal foi 

reforçado pelo neopositivismo, caracterizado pelo direito puro propriamente dito, e sem 

qualquer característica moral e ética que são estranhas aos conteúdos jurídico e metajurídico, 

onde os princípios são mais importantes que as próprias regras jurídicas. Assim, os princípios 

jurídicos acabam tendo sua notoriedade nos processos judiciais quanto à aplicação da 

hermenêutica e argumentação jurídica, aplicando, portanto, a justiça de maneira mais 

eficiente. (CAMBI; PADILHA, 2016, p. 61) 

Os direitos da personalidade foram normatizados e legitimados pelo Código Civil de 

2002 por meio do art. 12 a 21, tutelando de maneira específica os direitos da personalidade, 

refletindo seu protagonismo na estrutura do Estado Democrático de Direito. Também houve 

uma mudança pragmática no Direito Civil, que estabeleceu o direito da personalidade como 

um ordenamento cujo valor máximo é a proteção da dignidade da pessoa humana, protegida 

constitucionalmente, e assim passou a ser ponto de partida para todas as situações que 

envolvem a dignidade da pessoa humana como valor fundamental. (BERTONCELLO, 2006, 

p. 120) 

 Com a notória incorporação nas ordens jurídico-fundamental do Estado que se deu a 

partir do final da Segunda Guerra Mundial, com os direitos da personalidade tomando sua 

devida proporção, a dimensão processual da dignidade humana comprova-se extremamente 

relevante, pois cada vez que a dignidade dos indivíduos é infringida, independente da 
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circunstância, o indivíduo tem seus direitos essenciais violados e suas condições mínimas de 

existência comprometidas. 

Sobre isso, Cambi e Padilha (2016, apud, Marinoni, 2008, p. 32) afirmam: 

O processo deve ser pensado não apenas como um mecanismo técnico de solução de 

controvérsias, mas também um mecanismo importante de promoção de valores 

éticos e emancipatórios consagrados pela Constituição Federal. Não há conferir 

legitimidade social, no Estado contemporâneo, a um processo formal que se limite a 

declarar direitos, sem se preocupar com a adequada, efetiva e rápida tutela dos 

direitos materiais.   
 

Em uma democracia em que sua Constituição foi idealizada baseada num 

compromisso com seu povo, como a do Brasil, que traça os objetivos a serem perseguidos 

pelo Estado, pode-se também dizer uma constituição programática ou diretiva, é dever do 

Poder Judiciário proteger, promover e efetivar os direitos fundamentais de maneira constante, 

adequando a norma jurídica ao caso concreto, pois, sem isso, há uma frustração em sua 

função na promoção da justiça e da paz social. A atividade jurisdicional, por sua vez, com sua 

atuação reforçada pelo Código de Processo Civil dá ferramentas que atingem a finalidade 

social, possibilitando a inclusão social e, por conseguinte, o combate à desigualdade em seus 

aspectos materiais. Por isso, a sociedade fica à mercê do poder judiciário, que tem o poder de 

garantir a efetivação da dignidade da pessoa humana. (CAMBI; PADILHA, 2016, p. 06)  

 Em matéria processual, a presença dos direitos da personalidade e da dignidade 

humana não deve se restringir às decisões judiciais, mas também de maneira ampla, nos seus 

atos praticados enquanto agente do poder público e suas funções pertinentes ao cargo, na 

promoção da justiça e na pacificação de conflitos interindividuais. Não basta somente atribuir 

ao poder judiciário a exclusividade de garantir o desenvolvimento social sem que se perceba a 

responsabilidade atribuída a esse poder.  

Mas vale ressaltar que não há nenhuma norma de confronto no nosso ordenamento 

constitucional da dignidade da pessoa humana que induza a um decisionismo judicial. 

Corroborando com isso, os doutrinadores Cambi e Padilha (2016, p. 348) lecionam que: 

Não se pode admitir que os juízes, empoderados pela força normativa dos valores e 

dos princípios constitucionais, possam impor a sua visão do que é justo, sem a 

preocupação rigorosa com o dever de fundamentar racionalmente as decisões. A 

dignidade humana não pode ser usada como uma permissão constitucional que 

possibilite que o juiz decida da forma que bem quiser. Daí a importância da 

aplicação rigorosa do dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX). Por 

isso, a dignidade humana não pode ser transformada em uma artimanha jurídica à 

disposição tanto para os juízes quanto para as partes de um processo judicial.  
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Apesar de toda a legislação constitucional em defesa da dignidade da pessoa humana, 

ela ainda é passível de algumas restrições. Destarte, cabe observar que o novo Código de 

Processo Civil traz um conceito-chave nas discussões que envolvem decisões judiciais 

concernentes aos direitos humanos fundamentais, qual seja a proporcionalidade, que garante o 

direito constitucional como um dever jurídico positivo no processo legal. Embora deva 

apresentar uma posição privilegiada na positivação dos direitos fundamentais, os direitos da 

personalidade e a dignidade da pessoa humana não devem se sobrepor em toda e qualquer 

conjuntura.  

Assim, segundo Cambi e Padilha (2016, p. 347 apud, Alexy, 1994)  

Mesmo a dignidade da pessoa humana ser passível de qualidade quando em rota de 

colisão com outros bens jurídicos de estatura constitucional. Diante da 

complexidade da própria pessoa humana, a compreensão da existência de diversas 

dimensões de dignidade da pessoa humana possibilita uma avaliação mais ampla de 

casos concretos e consequente evolução do pensamento humano, quer seja buscando 

proteger a dimensão ontológica da dignidade, quer seja respeitando as diferenças 

morais adotadas por cada sociedade.  

 

Em matéria de legislação esparsa, temos a recente Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais (lei nº13.709/18), que institui toda uma norma no que concerne à proteção dos dados 

pessoais no universo digital. O advento do novo “mundo virtual” compreendeu uma nova 

cultura e uma sociedade de vigilância que determina as nossas relações sociais e ocupa um 

novo formato de negócio: a comercialização de dados, sendo necessárias novas regulações e 

um novo conceito das liberdades inerentes às garantidas pela dignidade da pessoa humana e 

os direitos da personalidade.  

Antes, a liberdade, a intimidade e a privacidade conferidas aos direitos da 

personalidade apenas se restringiam ao espaço que o indivíduo frequentava, se reservava e se 

relacionava com o mundo, não devendo ser violado por terceiros. Contudo, com a 

digitalização dos dados pessoais e um amplo avanço da nova utilidade que fora dada aos 

mesmos, os princípios (principalmente a dignidade da pessoa humana) precisaram ser 

resinificados e ampliados para a garantia de que o indivíduo possa manter e determinar o 

controle das próprias informações, conferindo, portanto, a transparência do uso dos dados que 

são disponibilizados pelo usuário, tanto para a esfera privada quanto para a esfera pública.  

Para concluir, é relevante citar o pensamento de Hannah Arendt (1979, p. 211) que 

afirma que “os direitos humanos não nascem de uma só vez, pois estão em constante 

construção e reconstrução”. Desta forma, corroborando com a ideia da autora supracitada, fica 

clara a ideia da contemporaneidade do tema proposto e a sua máxima relevância jurídica 

resguardada pela normativa constitucional.   
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4. CONCLUSÃO 

 

 Pode-se concluir que os direitos da personalidade, seus conceitos e definições no 

mundo pós-moderno sempre deverão ser atualizados juntamente com o princípio da dignidade 

da pessoa humana, respaldado constitucionalmente no ordenamento jurídico brasileiro. Esse 

princípio, por sua vez, é inerente ao ser humano e garantido por acordos e tratados 

internacionais, e as mudanças da atualidade acabam sempre respaldadas e conflitadas com 

demais direitos fundamentais, como o direito à vida, à privacidade e afins, sendo sua violação 

passível de punição. 

A dignidade da pessoa humana e direitos da personalidade se fundem num mesmo 

objetivo que é tutelar os interesses públicos, e permitir concretizar direitos subjetivos que são 

inerentes do indivíduo.  

 Portanto, o conhecimento de que o princípio da dignidade da pessoa humana é base 

fundamental de qualquer norma jurídica, em especial, os direitos da personalidade, a exclusão 

de um não garante a totalidade do outro, em um efeito dominó. E assim sucede quando os 

direitos da personalidade são estendidos, acompanhando a evolução da sociedade, em meio a 

transformações sociais e econômicas que impactam na vida do cidadão e do contexto social 

como um todo. 

 Assim, quaisquer decisões estatais que venham a vislumbrar a violação dos direitos da 

personalidade, seja por meio de regimes autoritários ou por novas leis que visam restringir e 

não ampliar os direitos fundamentais e principalmente respaldar a dignidade do cidadão, 

deverão ser combatidas com veemência porque vão de encontro às boas práticas de um 

governante e contrariam qualquer idealização na busca pelo direito.  
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