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RESUMO 

O Estado Liberal de Direito concebia um conceito de igualdade formal e de legalidade, 
que desconsiderava as particularidades de cada direito material. Neste paradigma, ao 
juiz, competia apenas aplicar a lei ao caso concreto, mediante uma atividade de mera 
subsunção, que denotava a submissão acrítica do Judiciário frente ao Legislativo. 
Uma vez que todos eram formalmente iguais, todos os direitos também deveriam ser 
encarados da mesma forma, o que significaria que, na hipótese de lesão dos direitos, 
sempre haveria a possibilidade de conversão pelo equivalente monetário. Após a 
segunda guerra mundial, observou-se que esta postura é fonte de significativas 
distorções. Submetido aos direitos fundamentais previstos na Constituição, coube ao 
magistrado o papel de construir a norma jurídica aplicável em cada caso, a fim de 
garantir a efetividade dos direitos e evitar sua monetização. Essas transformações, 
verificadas após a segunda guerra mundial, também influenciaram o direito privado, 
que deixou de privilegiar os aspectos meramente patrimoniais e passou a prestigiar o 
ser humano enquanto centro do ordenamento jurídico. Essa postura também interferiu 
nos direitos da personalidade, vistos como os aspectos essenciais e fundamentais da 
manifestação da humanidade. Sua fonte matriz passou a ser o princípio da dignidade 
da pessoa humana, enquanto verdadeira cláusula geral de proteção da 
personalidade, apta a abarcar o maior número de exteriorizações da pessoa dentro 
de uma perspectiva ampla. Em razão de sua intrínseca importância, é de rigor evitar 
que a lesão aos direitos da personalidade ocorra, isto pois, a compensação por danos 
morais jamais será suficiente para restabelecer a situação existente antes da lesão. 
Dentro desta perspectiva, o emprego de tutelas preventivas específicas representa 
um modelo ideal a fim de evitar a prática do ato ilícito, no intuito de obstar a lesão 
subsequente. Mas esta técnica processual demanda, primeiramente, uma adequada 
identificação de um direito da personalidade a ser tutelado, o que é feito mediante 
uma atividade de concretização à luz do caso concreto, evitando-se, destarte, que 
manifestações não enquadráveis, como direitos da personalidade, sejam tuteladas. 
Esse cuidado deve ser adotado também nas hipóteses de conflito, quando o pedido 
de tutelas preventiva para proteção de direito da personalidade ocasione eventual 
lesão a outro direito da personalidade correlato, o que apenas pode ser resolvido 
mediante a ponderação no caso concreto. 

 

Palavras-chave: Direitos da personalidade; Monetização dos direitos; Pós-
positivismo; Teoria estruturante do direito; Tutelas preventivas.  

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

ABSTRACT 

The Liberal State based by the rule of law conceived a formal concept of equality and 
of legality, which disregarded the particularities of each material right. In this paradigm, 
it was the judge's responsibility to only apply the law to the concrete case, by means 
of an activity of mere subsumption, which denoted the uncritical submission of the 
Judiciary to the Legislative. Since all were formally equal, all rights should also be 
treated in the same way, which would mean that in the case of rights violation, there 
would always be the possibility of conversion by the monetary equivalent. After Second 
World War, it was observed that this posture represents a source of significant 
distortions. Under the fundamental rights provided for in the Constitution, it was the 
role of the judge to construct the legal norm applicable in each case, in order to 
guarantee the effectiveness of the rights and avoid their monetization. These 
transformations after the Second World War also influenced private law, which stopped 
privileging the merely patrimonial aspects, in order to make the human being the center 
of the juridical order. This posture influenced the rights of the personality, seen as the 
essential and fundamental aspects of the manifestation of humanity. Its parent source 
has become the principle of the dignity of the human person, as a true general clause 
of protection of the personality, capable of embracing the greatest number of 
exteriorizations of the person within a broad perspective. Because of its intrinsic 
importance, it is strictly necessary to prevent personal rights harm from occurring, 
since compensation for moral damages will never be sufficient to restore the situation 
existing before the injury. In this perspective, the use of specific preventive judicial 
remedies represents an ideal model in order to avoid the practice of the illicit act, in 
order to prevent the subsequent injury. But this procedural technique first demands an 
adequate identification of a right of the personality to be protected, which is done 
through an activity of concretization in the light of the concrete case, thus avoiding, 
nonetheless, that manifestations not framed as rights of personality are protected. This 
care must also be taken in cases of conflict, when the request for guardianship 
protection for protection of personality right causes an injury to another right of the 
related personality, which can only be resolved by weighing the case. 

 

Keywords: Personality rights; Jurisdiction; Liberalism; Monetization of rights; Post-
positivism; Law-structuring theory; Injunction; Preventive guardians. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

RÉSUMÉ 

L'État de droit libéral a conçu un concept d'égalité formelle et de légalité, qui ne tenait 
pas compte des particularités de chaque droit matériel. Dans ce paradigme, il était de 
la responsabilité du juge de n'appliquer la loi qu'au cas concret, au moyen d'une 
activité de simple subsomption, qui dénotait la soumission non critique du pouvoir 
judiciaire au pouvoir législatif. Puisque tous étaient formellement égaux, tous les droits 
devraient également être traités de la même manière, ce qui signifierait qu'en cas de 
dommage, il y aurait toujours possibilité de conversion par l'équivalent monétaire. 
Après la Seconde Guerre mondiale, il a été observé que cette posture est une source 
de distorsions significatives. En vertu des droits fondamentaux prévus par la 
Constitution, il appartenait au magistrat de construire la norme juridique applicable 
dans chaque cas, afin de garantir l'efficacité des droits et d'éviter leur monétisation. 
Ces transformations après la Seconde Guerre mondiale ont également influencé le 
droit privé, qui a cessé de privilégier les aspects purement patrimoniaux, afin de faire 
de l'être humain le centre de l'ordre juridique. Cette posture a influencé les droits de la 
personnalité, considérés comme les aspects essentiels et fondamentaux de la 
manifestation de l'humanité. Sa source parentale est devenue le principe de la dignité 
de la personne humaine, en tant que véritable clause générale de protection de la 
personnalité, capable d'embrasser le plus grand nombre d'extériorisations de la 
personne dans une large perspective. En raison de son importance intrinsèque, il est 
strictement nécessaire de prévenir les atteintes aux droits de la personne, car une 
indemnisation pour dommages moraux ne sera jamais suffisante pour rétablir la 
situation qui existait avant la blessure. Dans cette perspective, le recours à des tuteurs 
préventifs spécifiques représente un modèle idéal pour éviter la pratique de l'acte 
illicite, afin de prévenir les dommages subséquents. Mais cette technique procédurale 
exige d'abord une identification adéquate d'un droit de la personnalité à protéger, qui 
se fait par une activité de concrétisation à la lumière du cas concret, évitant ainsi que 
des manifestations non encadrées comme des droits de la personnalité soient 
protégées. Ce soin doit également être pris en cas de conflit, lorsque la demande de 
protection tutélaire pour la protection du droit de la personnalité porte atteinte à un 
autre droit de la personnalité concernée, qui ne peut être résolu qu'en pesant l'affaire. 
 

Mots-clés: Droits de la personnalité ; Juridiction; Libéralisme; Monétisation des 
droits; Post-positivisme; Théorie structurante du droit ;Injonction ; Tuteurs 
préventifs. 
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INTRODUÇÃO 

  

 A concepção de Estado Liberal de Direito dos séculos XVIII e XIX, enquanto 

um marco teórico para afastar os privilégios típicos da sociedade do Antigo Regime, 

tinha como um de seus fundamentos o princípio da igualdade. Se todos eram iguais 

perante a lei, concebida como norma geral e abstrata, consequentemente, todos os 

direitos deveriam ser tratados da mesma forma, e se todos os direitos eram iguais, 

nada obstaria que fossem transformados em dinheiro, vala comum que poderia 

absorver todas as violações dos direitos materiais. Portanto, a tutela pelo equivalente 

em dinheiro neutralizava o ordenamento jurídico em relação aos direitos e à realidade 

social e, por consequência, monetizava os direitos materiais. 

Com o transcorrer do tempo, observou-se que o conceito de igualdade 

proclamado pelo Liberalismo era meramente formal, desconsiderando-se as 

diferenças fáticas entre os indivíduos. A igualdade formal era uma grande fonte de 

injustiças, logo, o Estado não poderia agir de modo absenteísta, sendo seu dever 

promover a igualdade substancial (ou material), tratando, conforme célebre adágio, os 

iguais de modo igual e os desiguais de modo desigual, na medida de suas 

desigualdades. 

Se os indivíduos apresentam diferenças entre si, é possível afirmar a existência 

de direitos mais importantes que outros, que devem demandar, por questão de 

fundamento lógico, a proteção processual mais específica e célere. Desta 

compreensão, decorre o conceito de tutela específica, enquanto um instrumento que 

se destina a resguardar a integridade do direito substancial, obstando sua degradação 

em pecúnia. 

Essa mudança de paradigma é decorrente da evolução do Estado Liberal em 

Estado Constitucional, verificada após a Segunda Guerra Mundial, nesse momento 

houve a consagração do paradigma filosófico da linguagem, que não mais 

considerava a interpretação um mero ato de revelação de sentido previamente 

existentes. Neste contexto foi cunhada a teoria estruturante do direito, por intermédio 

da obra de Friedrich Müller, que concebeu a norma não como ponto de partida, mas 

como um produto de uma atividade construtiva de interpretação, afastou a 

coincidência outrora propugnada à época do positivismo entre o texto legal e a norma. 

Desde então, abandonou-se o ideal de um ordenamento jurídico indiferente aos 

valores éticos e morais. 
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 Durante anos, a atividade jurisdicional não se preocupou com a efetiva 

satisfação dos direitos materiais. Embora tradicionalmente a doutrina a concebesse 

como um instrumento para a resolução de litígios, mediante aplicação da lei ao caso 

concreto, o fato é que uma sentença de procedência pode, em termos práticos, pouco 

significar para o jurisdicionado. Com exceção das tutelas de natureza declaratória e 

constitutiva, o reconhecimento da procedência da pretensão não significava, por si só, 

êxito substancial. Ao ingressar no Poder Judiciário, o objetivo do litigante é obter 

exatamente aquilo que é previsto no ordenamento jurídico, caso não haja violação do 

direito. Não sendo esse o resultado alcançado, tudo recairia na vala comum das 

perdas e danos e na condenação em determinada quantia fixada em termos 

monetário, além de demandar uma atividade executiva ulterior de resultado incerto, 

esse que tampouco é suficiente para substituir o direito violado. 

 A tutela ressarcitória pelo equivalente econômica tem suas origens no brocardo 

romano do neminem laedere, sendo assimilada pelo Código de Napoleão, que em seu 

art. 1.142 dispunha que toda obrigação de fazer e não fazer resolver-se-ia em perdas 

e danos em caso de inadimplemento do devedor. Contudo, é forçoso reconhecer que 

tal noção se ampara em uma premissa de equivalência material, essa que demanda 

uma recontextualização entre os direitos.  

 Deveras, tradicionalmente, concebia-se que todos os direitos, se não 

pudessem ser garantidos de modo integral, ou seja, da forma como se não tivessem 

sido violados, poderiam ser substituídos pelo equivalente monetário, convertidos em 

perdas e danos, isso porque, se todos são iguais perante a lei, todos os direitos 

também seriam iguais entre si e, consequentemente, traduzíveis em termos 

financeiros. Entretanto, dentro de um contexto de revalorização do ser humano, 

questiona-se se realmente é possível tratar todos os direitos como se fossem 

equivalentes em grau de importância, isso pois, há determinados direitos que, uma 

vez violados, não serão jamais recompostos por intermédio da mera convolação em 

pecúnia. 

 Os direitos da personalidade, por exemplo, podem ser concebidos como as 

faculdades jurídicas, cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do 

sujeito, bem como suas emanações e seus prolongamentos. Trata-se dos direitos de 

especial relevância e expressão. Nesse contexto, uma vez violado um direito da 

personalidade, se não houver a possibilidade de obstar a prática do próprio ilícito ou 

de garantir a recomposição do estado anterior à afronta, sua conversão em perdas e 
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danos estará longe de garantir uma tutela efetiva ao jurisdicionado, ele continuaria 

com seu direito transgredido em sua essência. 

Houve a necessidade de encontrar instrumentos capazes de permitir a 

conformação da lei aos princípios de justiça, que passaram a ser concebidos como 

dotados de normatividade. Consequentemente, o direito de ação deixou de ser 

concebido como um mero direito de propor uma demanda judicial, ou uma simples 

garantia de acesso ao Judiciário, ele passou a representar o direito de obter do Estado 

um mecanismo eficiente de solução de controvérsias, suficiente para propiciar a 

satisfação do titular de um direito, garantindo, destarte, a efetiva tutela do direito 

substancial. 

Há situações e posições que exigem uma diferenciação dos procedimentos, a 

fim de ser garantida uma efetiva proteção jurisdicional. Essas técnicas processuais 

podem servir de fundamento para a proteção dos direitos da personalidade, contra 

práticas abusivas e atentatórias, principalmente em função dos progressos científicos 

e tecnológicos mais evidentes na atualidade. 

O conceito de personalidade extrapola a noção tradicional de direito subjetivo, 

devendo ser concebido como um valor fundamental do ordenamento, suficiente para 

deflagrar um direito geral de abstenção em que os demais sujeitos ficariam adstritos 

ao dever de não violação destas faculdades que integram a personalidade. Mas a 

tutela, conforme averbado alhures, não pode ser restrita ao aspecto da 

ressarcibilidade em pecúnia, na conversão em perdas e danos (materiais ou morais). 

É de rigor garantir a tutela mais ampla possível, a fim de garantir a efetividade dos 

bens e dos interesses mais caros da pessoa. 

Entretanto, se a proteção dos direitos da personalidade decorre da 

consagração de uma cláusula geral de tutela consagrada pelo princípio da dignidade 

da pessoa humana, se faz necessária uma prévia identificação da existência destes 

direitos em determinado e específico caso concreto, afastando-se de uma aplicação 

restrita ao método meramente subsuntivo característico do positivismo jurídico, para 

empregar uma atividade de construção da norma jurídica com base na teoria 

estruturante do direito. 

A presente pesquisa terá como objetivo analisar o emprego de tutelas 

específicas para garantir a satisfação e a proteção dos direitos da personalidade, 

evitando sua conversão em perdas e danos. 
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O problema que se apresenta, e que será o objeto de pesquisa, é se os direitos 

da personalidade comportam a possibilidade da utilização de tutelas atípicas 

diferenciadas, dentre elas a tutela inibitória e ressarcitória na forma específica, tendo 

em vista as peculiaridades destes valores intrínsecos à pessoa humana e quais são 

os limites para este emprego, considerando a existência de direitos da personalidade 

não tipificados. Ao final, espera-se concluir pela confirmação ou pela negação das 

tutelas específicas, enquanto instrumentos destinados a obstar que a violação dos 

direitos da personalidade redunde em conversão em perdas e danos (materiais ou 

morais), mediante a utilização da teoria estruturante do direito, enquanto ponto de 

partida para a construção da norma jurídica tendente a identificar um direito da 

personalidade que seja efetivamente passível de proteção. 

Também se objetiva abordar a questão da proporcionalidade no conflito entre 

os direitos da personalidade e a identificação da real manifestação da pessoa humana 

digna de ser tutelada. 
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1 A EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE JURISDIÇÃO À LUZ DO PÓS-POSITIVISMO 

 

 

1.1 O conceito de legalidade no estado liberal 

 

 Historicamente, a Revolução Francesa e a independência norte americana 

representaram a derrocada do regime absolutista1. A fim de garantir o pleno 

desenvolvimento e a segurança do mercado, a burguesia, classe economicamente 

fortalecida pelo capitalismo emergente à época, lutou pela abolição dos privilégios da 

aristocracia, propugnando por modificações estruturais tendentes a garantir a 

liberdade e a segurança dos cidadãos, afastando a interferência estatal do âmbito 

privado dos particulares.  

 À luz de concepções oriundas do iluminismo2, o liberalismo se consagrou no 

plano político e econômico3 ao se conceber o Estado com poderes e funções 

limitadas, em oposição ao modelo estatal intervencionista então existente no Ancien 

Régime. 

 Para ser assegurada a liberdade dos cidadãos, no âmbito político, a doutrina 

liberal tem como pilares a separação de poderes, o princípio da legalidade e a ideia 

de direitos humanos fundamentais. A relação entre o Estado e os cidadãos deixou de 

ser uma relação entre soberanos e súditos, passou a ser entre dois sujeitos 

                                                 
1 O Estado Absolutista era fundado na “ideia de que o poder dos reis tinha origem divina. O rei seria o 
‘representante’ de Deus na Terra, o que lhe permitia desvincular-se de qualquer vínculo limitativo de 
sua autoridade” (STRECK, Lenio Luiz; MORAIS, José Luis Bolzan de. Ciência Política e Teoria Geral 
do Estado. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2004, p. 45). 
2 “Nesse sentido, é possível afirmar que o iluminismo constitui-se sob a base de um programa fundado 
na construção racional da sociedade. Com isso, pretendia-se delimitar uma racionalidade igual para 
todos os homens. Como desta Razão eram deduzidas leis universais, absolutas e imutáveis, era 
possível adotá-las como fundamento maior de justiça, o que legitimava sua pretensão de indicar o 
conteúdo do agir. Era a Razão justa; refletia o direito igual” (GONÇALVES, Guilherme Leite. O 
iluminismo no banco dos réus: direitos universais, hierarquias regionais e recolonização. Revista 
Direito GV 21. São Paulo 11(1) p. 277-294. Jan-Jun. 2015, p. 280-281. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rdgv/v11n1/1808-2432-rdgv-11-1-0277.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2018.). 
3 “Ademais, devemos ainda considerar que o liberalismo se formou, segundo alguns autores, não como 
apenas como uma tradição de pensamento político e econômico - em que pese o seu conteúdo 
normativo e prescritivo enquanto uma ciência ou filosofia social. Antes, ele consistiria mesmo em um 
modo de organização da vida social, dotado, portanto, de componentes práticos e positivos – um modo 
de civilização” (SILVA, André Drummond Mello. Da senzala ao mercado: o lugar da escravidão no 
pensamento liberal brasileiro do século XIX. Dissertação (Mestrado em Ciência Política). Faculdade 
de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2009, p. 32). 
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submetidos e vinculados à observância de uma lei geral e abstrata4, que não seria 

uma manifestação da vontade unilateral e arbitrária do soberano5. 

 Desta forma, sobretudo na Europa Continental, o paradigma referencial para a 

estruturação da sociedade passou a ser a lei6. O poder emanaria do povo, sendo 

exercido por intermédio do Poder Legislativo, esse composto de representantes 

escolhidos pelo povo. Os representantes eleitos, observando rigorosamente um 

procedimento previamente estabelecido, iriam cunhar leis gerais e abstratas, 

destinadas para todos, sem exceção, cuja validade não dependia de parâmetros 

abstratos de Justiça. 

 Inaugurava-se o período do Estado Liberal de Direito, que se afirmava por 

intermédio do princípio da legalidade, expressando o conceito da lei como um ato 

normativo supremo e irresistível, ao qual não era oponível nenhum outro direito mais 

forte, qualquer que fosse sua forma ou fundamento. Contra a lei não poderia ser 

arguido nem o poder de exceção do rei e de sua administração, em nome de uma 

superior “razão de Estado”, nem uma eventual inaplicação por parte dos juízes ou a 

resistência dos particulares em nome de um direito mais elevado, como o direito 

natural, direitos especiais, ou até mesmo privilégios locais ou sociais7. A norma seria 

válida não porque estamparia critérios abstratos de justiça, mas porque foi proclamada 

em forma de lei, por sujeitos habilitados por ela, o que representou um processo de 

secularização do direito, separando o direito e a moral8. 

                                                 
4 FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista como 
modelo teórico e como projeto político. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 19. 
5 “[...] voltando-se os olhos à França do século XVIII, é possível encontrar Luís XVI, um rei absolutista. 
Um de seus antecessores, aliás (Luís XIV), já era conhecido como O Rei Sol, de quem é a marcante 
frase: L’état c’est moi – que, traduzida para o bom português, significa O Estado sou eu. Facilmente, 
pode-se ver que o problema enfrentado pela Europa era a concentração em uma só pessoa dos 
poderes de criar e executar as leis” (OLIVEIRA, Guilherme Fonseca de; ALVES, Fernando de Brito; 
DINIZ, Lucas Thainan Mendes. História, Democracia e pensamento crítico na aplicação dos direitos 
fundamentais. Revista Em Tempo, v. 15, p. 35-54, dec. 2016. Disponível em: <http://revista.univem. 
edu.br/emtempo/article/view/1648>. Acesso em: 10 mar. 2018).  
6 “No Antigo Regime, a lei tratava-se de uma fonte minoritária e subsidiária em relação à multiplicidade 
de manifestações jurídicas existentes. No lugar de um poder político e de um monopólio legislativo 
centralizados, constatava-se uma sociedade estratificada, marcada por forte pluralismo jurídico, 
dividida em ordens particulares nas quais cada parte do “corpo” deveria ser regida pela sua própria 
“iurisdictio”. Tal estruturação garantia o equilíbrio de uma sociedade dividida e hierarquizada no período 
medieval. Consequentemente, eram impossíveis tanto uma administração centralizada, quanto a 
existência de uma fonte jurídica única que tivesse condições de excluir todas as demais”. (FONSECA, 
Ricardo Marcelo. A jurisprudência e o sistema das fontes no Brasil: uma visão histórico-jurídica. Revista 
Sequência, v. 30, n. 58, jul. 2009. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/ 
article/view/2177-7055.2009v30n58p23/13605>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
7 ZAGREBELSKI, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid : Trotta, 2003, p. 24. 
8 FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo 
(Org.). O Estado de Direito: história, teoria, crítica. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 423. 
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A economia liberal necessitava de segurança jurídica, que o monarca 
absoluto não assegurava, devido às suas frequentes intervenções na esfera 
jurídico-patrimonial dos súditos e ao exercício de seu poder discricionário na 
alteração e revogação de leis. Toda a construção constitucional liberal, ao 
edificar o Estado de direito, sempre visou a certeza. O laço, que atava as 
funções estatais às leis gerais, protegia o sistema de liberdade codificada do 
direito privado burguês e a economia de mercado. O liberalismo privilegiou, 
sobremaneira, a autonomia privada, ao realçar os direitos de propriedade e 
de liberdade dos contratos. Este Estado liberal de direito refletiu a ascensão 
política da burguesia, mediante influência parlamentar, ao fazer coincidir a 
regra de acesso dos indivíduos às funções políticas com o sistema censitário. 
As clássicas funções do parlamento – legislação, fiscalização do governo e 
aprovação de tributos –, necessárias à segurança jurídica dos interesses 
burgueses, estavam inseridas no complexo global dos postulados do 
liberalismo político, mas com incidências na constituição econômica9. 

 

 No paradigma Liberal, o monopólio da produção do Direito era atribuído ao 

Poder Legislativo10. Portanto, na conhecida alegoria de Montesquieu, a tarefa de atuar 

como a “boca da lei” restaria aos juízes, de forma a verificar a prevalência do Poder 

Legislativo. Como a função dos magistrados seria simplesmente afirmar a autoridade 

do legislador, a função jurisdicional seria um “poder nulo e invisível”11, a fim de evitar 

que os julgamentos representassem uma opinião particular do juiz que estivesse 

incumbido para decidir determinada controvérsia12. 

 Não se pode, desta maneira, ignorar a latente preocupação em obstruir a 

subjetividade dos juízes da época13. Afinal, os magistrados possuíam uma estrita 

                                                 
9 SOARES, Mário Lúcio Quintão. Teoria do Estado: novos paradigmas em face da globalização. 
São Paulo: Atlas, 2008, p. 192 
10 “Uma vez que o Poder Legislativo deriva do povo, por uma concessão ou instituição positiva e 
voluntária, não pode ser ele diverso do poder transmitido por tal concessão positiva, que é apenas o 
de elaborar as leis e não fazer legisladores, de sorte que não pode ter o legislativo nenhum poder de 
transferir sua autoridade de elaborar leis e colocá-la em mãos de terceiros” (LOCKE, John. Dois 
tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 513). 
11 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 31. 
12 “Poderia acontecer que a lei, que é ao mesmo tempo clarividente e cega, fosse em certos casos 
muito rigorosa. Poém, os juízes de uma nação não são, como dissemos, mais que a boca que pronuncia 
as sentenças da lei, seres inanimados que não podem moderar nem sua força nem seu rigor” 
(MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat. O espírito das leis. São Paulo: Editora Abril, 1979, p. 
150). 
13 “Na ‘civil law’, o Judiciário é visto com os olhos da desconfiança e do receio, visão esta que não 
encontra paralelo nos sistemas da ‘common law’. Tal receio tem raízes históricas que se estendem 
desde a revolução francesa até a utilização do ‘Fürherprinzip’ na Alemanha nazista. John Henry 
Merryman, da ‘Stanford Law School’, ensina que, ao contrário dos países pertencentes à tradição do 
direito continental europeu, “os Estados Unidos e a Inglaterra têm uma história do direito diversa, na 
qual o poder Judiciário se encontrava tradicionalmente ao lado do cidadão contra o arbítrio do poder 
Estatal. O Poder Judiciário não foi o principal inimigo da revolução inglesa ou daquela americana. Aliás, 
os juristas da ‘common law’ também não tiveram de suportar mais de vinte anos de governo totalitário, 
com os seus constantes ataques às barreiras postas em seu caminho por um ordenamento jurídico de 
caráter liberal” (DEL CLARO, Roberto Benghi. A tutela ressarcitória na forma específica na 
perspectiva da teoria dos direitos fundamentais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade 
Federal do Paraná, Curitiba, 2004, p.3). 
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vinculação com o poder central do soberano e poderiam, com suas decisões, restaurar 

o Ancien Régime14, ou, quando muito, poderiam tolher as conquistas obtidas pela 

burguesia.  

 
Os juízes do Antigo Regime se apresentavam como funcionários régios: eram 
nomeados pelo Monarca e em seu nome sentenciavam. Nada mais natural, 
então, que o novo governo olhasse com ressalvas para os magistrados. Por 
isso, o poder jurisdicional foi limitado de forma a ser simplesmente a boca 
que aplica a lei no caso concreto mediante subsunção15.  
 

 Diante da hegemonia do parlamento, foram reservadas funções de evidente 

subordinação aos Poderes Executivo e Judiciário. O Executivo poderia apenas atuar 

dentro dos limites autorizados e concebidos pela lei. E o Judiciário, como se viu, 

limitava-se a aplicar essa lei, sem grandes possibilidades de interpretação, por meio 

de um mecanismo de dedução lógica. Nesse contexto de império da lei, o próprio 

legislador deveria também estar vinculado às leis que editava.  

 Concentrando todos os poderes e o monopólio da produção jurídica no Estado, 

não se concebia a existência de outro direito senão o positivo16. Consequentemente, 

se a lei era o grande parâmetro para regulação das condutas, ideologias de 

sistematicidade e de completude do Direito foram cunhadas. A concepção da 

supremacia do legislativo era o de que a lei e os códigos deveriam ser tão claros e 

completos que poderiam gerar somente uma única interpretação, sempre correta e 

adequada, ao caso concreto17.  

 Nesse momento histórico, surgiu na França, no início do século XIX, a École 

de l`éxégèse, que é o resultado da pretensão de completude do ordenamento jurídico 

inspirada pelo Código Napoleônico, concebendo o Direito como uma mera reprodução 

                                                 
14 “Before the French Revolution, judicial offices were regarded as property that one could buy, sell, and 
leave to one’s heir on one’s death. Montesquieu himself inherited such an office, held it for a decade, 
and sold it. The judges were am aristocratic group who supported the landed aristocracy against the 
peasants and the urban working and middle classes, and against the centralization of governmental 
power in Paris. When the Revolution came, the aristocracy fell, and with it fell the aristocracy of the 
robe” (MERRYMAN, John Henry. The civil law tradition. Stanford: Stanford University Press, 1997, p. 
16). 
15 VIOLIN, Jordão. Processo Coletivo e Protagonismo Judiciário. O controle de decisões políticas 
mediante ações coletivas. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, 
Curitiba, 2011, p. 34. 
16 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 1995, 
p. 119. 
17 CAPPELLETTI, Mauro. Repudiando Montesquieu. A expansão e a legitimidade da ‘justiça 
constitucional. Revista do Tribunal Regional Federal da 4a Região. Porto Alegre, a. 12, n. 40, p. 13-
110, 2001, p. 21. 
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do que previam os dispositivos legais18. O conceito de “Lei” e de “Direito” foram 

amalgamados e caberia ao julgador apenas verificar, no contexto fático apresentado, 

qual dispositivo legal seria aplicável. Esta escola pretendia realizar o objetivo que se 

propuseram os homens da Revolução, reduzindo o direito à lei (direito civil ao Código 

de Napoleão). Concebia-se que os códigos nada deixavam ao arbítrio do intérprete e 

que só em casos excepcionais a lei demandava uma complementação. O direito 

emanado pelo poder legislativo é a expressão da vontade do povo. Ao judiciário 

bastaria dizer o direito, mas sem o elaborar, afirmar o direito, mas não o criar. Há uma 

aproximação do direito com as ciências exatas.  

Para o juiz aplicar a lei com imparcialidade, é necessário que a justiça tenha os 

olhos vendados, que não veja as consequências do que faz: dura lex sed lex. Basta o 

emprego de um silogismo judiciário. Mas para isso, é necessário um sistema formal, 

completo e coerente. Para cada situação posta à análise do juiz, deveria haver uma 

regra aplicável, que fosse única e isenta de ambiguidade19. 

 Inspirado em um paradigma semelhante, formou-se, na Alemanha, ainda no 

século XIX, a Escola da Jurisprudência dos Conceitos, por intermédio da qual também 

se entendia que a codificação seria um instrumento suficiente para garantir respostas 

a todos os casos concretos submetidos ao Judiciário, mediante a estruturação 

sistemática dos Códigos em uma pirâmide conceitual, transformando o direito em 

matemática20. 

 O esforço em transformar o estudo do direito em ciência, que tivesse as 

mesmas características das ciências físico-matemáticas, deu origem ao positivismo 

jurídico. A preocupação seria a de estudar o direito destituído de concepções 

valorativas, ou seja, como fato (ser) e não como valor (dever ser). Na definição de 

direito, toda qualificação que seja fundada em juízo de valor e que comporte a 

distinção do próprio direito em bom ou mau, justo ou injusto deveria ser refutada21.  

                                                 
18 Do ponto de vista de sua função e do conteúdo da matéria organizada, o Código de Napoleão 
atendeu perfeitamente às necessidades do capitalismo comercial e, bem assim, da burguesia industrial 
que se expandiu no século XIX (MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito privado: sistema e 
tópica no processo obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 107). 
19 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 48. 
20 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de 
respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 54-55. 
21 “Esta atitude contrapõe o positivismo jurídico ao jusnaturalismo, que sustenta que deve fazer parte 
do estudo do direito real também a sua valoração com base no direito ideal, pelo que na definição do 
direito se deve introduzir uma qualificação, que discrimine o direito tal qual é segundo um critério 
estabelecido do ponto de vista tal qual deve ser [...] A posição jusnaturalista sustenta que para uma 
norma ser válida deve ser valorosa (justa); nem todo o direito existente é portanto direito válido, porque 
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A existência e a validade das normas são reconhecíveis com base na sua forma 

de produção e não com o fundamento em seus conteúdos. A eventual injustiça das 

normas seria o preço a ser pago pelos valores da certeza e da objetividade do direito, 

da igualdade perante a lei, da liberdade contra o arbítrio e da submissão dos juízes 

ao direito22. Metodologicamente, o positivismo apresentava como pressuposto a 

equiparação do texto legal à norma, assim como a separação entre a norma e a 

realidade, resumindo as prescrições legais e os conceitos jurídicos à condição de 

mera preexistência, enquanto uma norma pura, pronta para ser subsumida a um caso 

concreto: 

 
Positivismo jurídico nesse sentido não é apenas a teoria do direito, que se 
restringe conscientemente ao direito positivo e bane do conceito de direito 
todas as ordens sociais restantes, ainda que tradicionalmente percebidas 
como “direito”. Com esse termo só se compreende o direito objetivo vigente 
como sistema perfeito de normas jurídicas, caracteriza-se a decisão jurídica 
concreta como aplicação lógica de uma norma jurídica abstrata a um tipo 
concreto ‘a ser subsumido’, iguala-se a relevância jurídica à construtibilidade 
em termos de lógica jurídica, e a ação comunitária dos homens ‘à aplicação’ 
e ‘execução’ de normas jurídicas abstratas ou uma infração das mesmas23. 
 

 Todas estas teorizações tinham como objetivo preservar a liberdade e a 

igualdade de todos os indivíduos. Para ser garantido esse objetivo, a lei teria que 

apresentar, necessariamente, as garantias da generalidade e da abstração. A norma 

não poderia tomar em consideração alguém ou alguma hipótese específica. Nesta 

ótica, a generalidade garantiria a imparcialidade frente aos cidadãos, que por serem 

iguais, deveriam ser tratados sem discriminação e a abstração seria a salvaguarda de 

estabilidade prospectiva do ordenamento24. 

 
A herança do século XIX determinou a prevalência da escola da exegese no 
estudo do direito processual, revelando a grande preocupação com a 
liberdade individual do cidadão. Deste modo, as concepções absolutista e 
liberal afirmaram o primado da legislação e o princípio da certeza jurídica. A 
concepção absolutista reside na transferência de poderes plenos, ilimitados, 
para o legislador. E a concepção liberal, na garantia do cidadão contra 
arbitrariedades dos poderes: o legislador poderia controlar o judiciário, por 
meio de normas iguais para todos. O controle do legislador exigia recursos 
constitucionais: o princípio da separação dos poderes e o da 
representatividade. Deste modo, estaria legitimado o dogma da onipotência 

                                                 
nem todo é justo. Esta posição identifica o conceito de validade e o de valor, reduzindo o primeiro ao 
segundo” (BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São Paulo: 
Ícone, 1995, p. 136-137). 
22 FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista como 
modelo teórico e como projeto político. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2015, p. 20. 
23 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 16-
17. 
24 ZAGREBELSKI, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Trotta, 2003, p. 29. 
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do legislador – núcleo duro da escola de exegese. O método exegético, 
portanto, resultou da fusão de elementos do iluminismo e do positivismo 
jurídico25. 
 

 O conceito de generalidade no legalismo clássico gerava uma sensível 

consequência de ordem prática. Se todos eram iguais e a lei era aplicada de modo 

igual a todos, seriam irrelevantes eventuais diferenças concretas entre os indivíduos, 

equiparando-os, na abstração, a diversidade26. Imaginava-se que o princípio da 

igualdade, ao não tomar em conta a vida real das pessoas, garantiria a prevalência 

do princípio da liberdade, ou seja, da não discriminação das posições sociais, pouco 

importando se entre elas existissem gritantes distinções concretas. A prioridade era 

preservar a liberdade contra eventuais arbitrariedades do Estado e qualquer 

tratamento diferenciado (ainda que para beneficiar pessoas de posição social 

desfavorável) representaria atentado à igualdade em seu prisma formal27. 

 O princípio da igualdade, reduzido a um sentido puramente formal, representa 

um princípio de prevalência da lei em face da jurisdição e da administração, sem 

qualquer preocupação com as situações de hipossuficiência fática. 

Consequentemente, é necessário delinear os contornos do princípio da igualdade em 

sentido material, essa igualdade relaciona-se com uma política de "justiça social" e 

com a concretização das imposições constitucionais tendentes à efetivação dos 

direitos econômicos, sociais e culturais. Ela também é intrínseca à própria ideia de 

igual fundamento antropológico-axiológico contra discriminações, sejam objetivas, 

sejam subjetivas, mas também como princípio jurídico constitucional impositivo de 

compensação de desigualdade de oportunidades e como princípio sancionador da 

violação da igualdade por comportamento omissivo (inconstitucionalidade por 

omissão)28. 

                                                 
25 ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira. A tutela preventiva fundada nos princípios processuais 
constitucionais: os influxos do constitucionalismo contemporâneo na fratura da modernidade. Direito 
& Justiça, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 111-122, jul./dez. 2010, p.113. Disponível em: 
<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fadir/article/download/9062/6343>. Acesso em: 10 
fev. 2018. 
26 “Como, após a destruição do centro transcendental de certeza, a complexidade e a desagregação 
não podem ser eliminadas, a coexistência torna-se possível apenas como abstração. Em outras 
palavras, diante da impossibilidade real de coesão, a sociedade burguesa estabelece um plano de 
indiferença à diferença. Este plano, afirma De Giorgi, ‘iguala, na abstração, a diversidade’. Como é uma 
ilusão oposta à desagregação fática, é, também, uma forma de dominação” (GONÇALVES, Guilherme 
Leite. O iluminismo no banco dos réus: direitos universais, hierarquias regionais e recolonização. 
Revista Direito GV 21. São Paulo 11(1) p. 277-294. Jan-Jun. 2015, p. 283). 
27 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 27-28. 
28 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. Coimbra: 
Almedina, 1999, p. 399. 



21 
 

 

 Ao se preocupar em eliminar os privilégios típicos do período Absolutista, o 

Estado de Direito de matiz Liberal ignorou as desigualdades econômicas e sociais, 

considerando todos os indivíduos formalmente iguais perante a lei. Esta parificação, 

todavia, apenas acentuou a concentração do poder econômico capitalista, 

aumentando o desnível e as desigualdades sociais29, o que se tornou ainda mais 

evidente por ocasião da revolução industrial30. Deve-se ponderar que a suposta 

neutralidade ideológica não deixa de ser uma forma velada de ideologia.  

O juiz neutro é uma ficção que não é conveniente ao próprio Direito31. 

 
A doutrina política de 'separação de poderes' marcada pela influência de 
Montesquieu, mas que nos vem, mais propriamente, de Thomas Hobbes, a 
reduzir o Poder Judiciário a um poder subordinado, ou melhor, a um órgão do 
poder, cuja missão constitucional não deveria ir além da tarefa mecânica de 
reproduzir as palavras da lei, de modo que a jurisdição não passasse de uma 
atividade meramente intelectiva, sem que o julgador lhe pudesse adicionar a 
menor parcela volitiva32. 
 

 Os princípios consagrados a partir da Revolução Francesa precisavam ser 

recontextualizados, uma vez que o liberalismo puro se mostrava demasiadamente 

opressor das camadas mais vulneráveis. Conquanto, tendo o inquestionável mérito 

de haver rompido com as tradições e com os institutos típicos do Absolutismo, o 

Estado Liberal apresentou graves deficiências ao longo da história. Deveras, 

verificaram indubitáveis progressos no tocante ao reconhecimento da personalidade 

humana e das liberdades e direitos fundamentais (de primeira dimensão), mas as 

tornaram juridicamente intangíveis. Estas discrepâncias tornaram-se ainda mais 

evidentes por força dos movimentos proletários eclodidos, ao longo do século XIX, por 

                                                 
29 FACHIN, Luiz Edson. Repensando fundamentos do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 06. 
30 “Deveras, por volta de 1760, na Inglaterra, começa o aprimoramento das formas de produção 
manufatureira, principalmente no setor têxtil. Apesar dessa melhoria no século XVIII, a Revolução 
Industrial tem seu auge na primeira metade do século XIX (mais ou menos de 1820 a 1840). Com ela, 
em que pese o progresso da indústria, surge um novo problema: a precariedade do trabalho nas 
fábricas. Sem qualquer regulamentação específica e suficiente, mulheres e crianças trabalham em 
jornadas exaustivas e em regime semiescravo. O ambiente fabril apresenta riscos letais: a 
insalubridade é recorrente e, as máquinas, pesadas, e sem a devida fiscalização a mutilação dos 
empregados assume absurda frequência. Sem qualquer amparo, o trabalhador e sua família passam 
a morar nos subúrbios ingleses, em condições mais precárias do que encontravam nas fábricas. A taxa 
de suicídios e de alcoolismo torna-se alarmante” (OLIVEIRA, Guilherme Fonseca de; ALVES, Fernando 
de Brito; DINIZ, Lucas Thainan Mendes. História, Democracia e pensamento crítico na aplicação dos 
direitos fundamentais. Revista Em Tempo, v. 15, p. 35-54, dec. 2016). 
31 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de 
respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 85. 
32 SILVA, Ovídio Baptista. Processo e Ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: Forense, 
2006, p. 92. 
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duas grandes guerras mundiais intercaladas pela revolução russa e pela crise de 

1929.  

 O Estado Liberal, portanto, demandava tons mais justos e humanos33, pois se 

a luta contra o absolutismo e a defesa da liberdade estava na sua gênese, não é 

possível ignorar que a universalização dos princípios democráticos e a justiça 

idealizada pela igualdade de condições não se consumou, preponderando o 

individualismo e não o humanismo. Consequentemente, este Estado de viés Liberal 

sucumbiu paulatinamente com o advento do Estado Social de Direito, o qual dava 

ênfase aos direitos sociais e aos direitos das garantias fundamentais do ser humano. 

Sem a natureza abstencionista, outrora propugnada, idealizando-se a concretização 

da justiça material34, conquanto sem a pretensão de se afastar das bases do modo 

capitalista de produção35 e de uma hermenêutica jurídica fundada por um paradigma 

positivista de subsunção dos fatos concretos à norma abstrata. 

 

 

1.2. Teorias sobre a jurisdição à luz do liberalismo 

 

 Em uma análise dos institutos jurídicos, a primeira providência a ser adotada 

consiste em ver o direito dentro de um processo histórico global. Tendo esta ideia 

como premissa, conforme o entendimento de Piero Calamandrei, não é possível 

atribuir uma definição absoluta ao conceito de Jurisdição, uma definição válida para 

todos os tempos e para todos os povos. Trata-se de um valor contingente que não 

pode ser delineado a um momento histórico específico sem vinculação36, embora, ao 

                                                 
33 TEODORO, Maria Cecília Máximo. Crise do estado social e o papel do juiz na efetivação de 
direitos trabalhistas. Tese (Doutorado em Direito do Trabalho). Faculdade de Direito. Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 55-56. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/ 
disponiveis/2/2138/tde-21062011-154129/pt-br.php>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
34 É importante ressaltar a observação de Cármen Lúcia Antunes Rocha, ao asseverar que o Estado 
Social de Direito não representa, por si só, uma opção para um sistema econômico específico. Isso 
porque no ocidente, o Estado Social de Direito foi estruturado dentro do contexto do capitalismo, 
enquanto que os Estados Marxistas, nascidos ao longo do século XX, concebiam o Estado Social sob 
o pálio do socialismo (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais da administração 
pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1994, p. 74). 
35 BRITO, Fernando de; OLIVEIRA, Guilherme Fonseca de; DINIZ, Lucas Thainan Mendes. História, 
Democracia e pensamento crítico na aplicação dos direitos fundamentais. Revista Em Tempo, v. 15, 
p. 35-54, dec. 2016, p. 40. 
36 CALAMANDREI, Piero. Instituciones de derecho procesal civil: segun el nuevo código. Buenos 
Aires: Ediciones Juridicas Europa-America, 1959, p. 114. 
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longo dos séculos, tenha sempre perdurado enquanto uma característica perene, no 

processo civil, a exigência de imparcialidade do julgador37. 

 Dentro desta perspectiva, é possível afirmar que a noção de Jurisdição, 

enquanto afirmação do poder estatal, coincide com a formação do Estado moderno a 

partir das revoluções burguesas do século XVIII, em oposição à sociedade medieval 

pluralista, caracterizada pela descentralização do poder, o que compreendia diversas 

fontes de direito e formas de resolução de conflitos38. 

 A elaboração teórica do conceito de Jurisdição permaneceu substancialmente 

estranha ao trabalho dos processualistas nas últimas décadas do século XIX. Foi 

Ludovico Mortara, quem primeiro tentou promover uma reconstrução sistemática da 

matéria, embora seu pensamento represente uma consequência natural da noção 

privatizada do processo39, que recebeu uma posição de subordinação e dependência 

do direito civil substantivo, concebendo a Jurisdição como um poder de atuação do 

direito objetivo, não se prestando à defesa do direito material40.  

 Assim sendo, no contexto da consagração da supremacia da lei dentro do 

período impregnado pela ideologia do Estado Liberal de Direito, é possível identificar 

a raiz ideológica de um dos mais conhecidos conceitos de Jurisdição.  

Para Giuseppe Chiovenda, Jurisdição seria:  

 
[...] a função do Estado que tem por escopo a atuação da vontade concreta 
da lei por meio da substituição, pela atividade de órgãos públicos, da 
atividade de particulares ou de outros órgãos públicos, já no afirmar a 
existência da vontade da lei, já no torná-la, praticamente, efetiva41.  
 

                                                 
37 PISANI, Andrea Proto. Público e privado no processo civil da Itália. Revista da EMERJ, v. 4, n. 16, 
p. 23-42, 2001, p. 24. Disponível em: <http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes 
/revista16/revista16_23.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
38 ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira; SILVA, Jaqueline Mielke. A insuficiência das concepções 
clássicas de jurisdição para a compreensão da jurisdição coletiva. Revista de Direito Ambiental e 
Sociedade, v. 5, n. 1, p. 227-314, 2015, p. 286. Disponível em: <www.ucs.br/etc/revistas/index.php/ 
direitoambiental/article/download/4073/2321>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
39 “[...] mesmo tendo sublinhado energicamente no primeiro volume de seu comentário a centralidade 
da jurisdição estatal, em suas propostas de reforma de 1923, mesmo tentando atribuir ao juiz poderes 
de direção do processo, e prevendo que sobre as provas pudesse decidir o juiz delegado, mediante 
disposição irrevogável, impugnável apenas com a sentença que define o juízo, continuava prevendo a 
disciplina de um processo marcado pela prevalência do caráter privatista, caracterizada pela ausência 
de preclusões e pela ausência de poderes discricionários atribuídos ao juiz em função da presteza ou 
não da decisão com sentença imediatamente impugnável das questões prejudiciais de processo ou de 
mérito, ou em matéria de encerramento da instrução por questões supérfluas (PISANI, Andrea Proto. 
Público e privado no processo civil da Itália. Revista da EMERJ, v. 4, n. 16, p. 23-42, 2001, p. 30). 
40 RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, p. 26-27. 
41 CHIOVENDA, Giuseppe apud CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 66 
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 Em resumo, a atuação da vontade da lei ao caso concreto seria exercida por 

intermédio da substituição da atividade intelectual das partes, pela atividade 

intelectual do juiz, a qual poderia ser exercida de dois modos referentes a dois 

estágios do processo: cognição e execução. 

 Na concepção propugnada por Giuseppe Chiovenda, consagra-se a autonomia 

do processo em relação ao direito subjetivo substancial, sendo estreitamente conexa, 

no plano conceitual, com o princípio da autonomia da ação civil propugnada por Wach, 

implicando na superação da acepção privatística do processo até então reinante, em 

prol do reconhecimento de uma finalidade pública da jurisdição42. 

 No entanto, dentro desta perspectiva, o verdadeiro poder estatal estava na lei, 

visualizando-se neste cenário um Estado Legislativo dominado pela ideologia 

juspositivista. A autonomia do processo implicou sua indiferença em relação ao direito 

substancial, pois além de autônomo, o processo demonstrou-se neutro, no que 

concerne às várias situações concretas43. Embora iguais em dignidade, os seres 

humanos são diferentes no que se refere às características físicas, culturais, sociais 

e econômicas e, consequentemente, possuem diferentes necessidades no plano 

fático44. 

 Francesco Carnelutti também apresenta uma clássica noção sobre o tema. 

Para o autor, cabe à Jurisdição a função de justa composição da lide, entendida como 

o conflito intersubjetivo de interesses qualificado pela pretensão resistida. A função 

legislativa seria dirigida à composição dos conflitos de interesse (em geral) mediante 

a determinação das normas jurídicas (instrumentais ou materiais) individuais ao caso 

concreto. A função processual seria dirigida à composição de um conflito de interesse 

(de uma lide) mediante imposição de um comando singular (complementar ou 

autônomo). As duas funções convergem na finalidade e divergem no conteúdo: uma 

e outra, a compor, mas uma a compor uma série indeterminada de conflitos, a outra 

a compor uma lide45.  

                                                 
42 RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, p. 52-53. 
43 MAGATÃO, Karina da Silva. A tutela ressarcitória específica do consumidor. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010, p. 26. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/22360/Karina;jsessionid=D4D6C9C9BE1590AC665
346D15759CDFD?sequence=1>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
44 MENDES, Leonardo Ferreira; FACHIN, Zulmar. Abertura sistêmica do direito civil contratual como 
promoção da democracia. Scientia Iuris, Londrina, v.16, n.1, p.9-24, jul, 2012, p. 15. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/download/11504/11528>. Acesso em: 10 fev. 
2018. 
45 BORGES, Clara Maria Roman. Jurisdição e normalização: uma análise foucaultiana da 
jurisdição penal. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2013, p. 
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 A sentença, para Francesco Carnelutti, torna concreta a norma abstrata e 

genérica, fazendo lei entre as partes para a composição da lide e criando uma regra 

ou norma individual. Consequentemente, a sentença, na sua definição, passa a 

integrar o ordenamento jurídico (teoria unitária), enquanto que, para Giuseppe 

Chiovenda, a sentença apenas declara o direito, não complementa o ordenamento, 

sendo exterior a ele (teoria dualista)46. 

 Assim, para Giuseppe Chiovenda, que analisa o processo dentro de uma 

perspectiva publicística, a Jurisdição teria função meramente declaratória, competindo 

ao juiz apenas declarar a vontade da lei. Já para Francesco Carnelutti, a sentença é 

particular à lei aos litigantes, ao tornar concreta a norma abstrata e genérica. 

 Adepto da teoria unitária, Piero Calamandrei entendia que a Jurisdição deveria 

ser entendida como um complemento e um instrumento da legalidade47. Aduzia que 

“a lei abstrata se individualiza por obra do juiz” após o término do processo, quando 

não mais pudesse ser discutido o conflito sobre a relação jurídica. Segundo o referido 

autor, assim como a lei teria validade enquanto estivesse em vigor, 

independentemente de divagações a respeito de sua correspondência com ideais de 

justiça social, a sentença, uma vez transitada em julgado, teria validade não por ser 

justa, mas por ostentar, para o caso concreto, a mesma força de lei48. 

 Entretanto, ao contrário do que uma análise superficial poderia indicar, estas 

duas definições possuem muito mais semelhanças do que diferenças. Tanto a 

concepção de Giuseppe Chiovenda como a teoria de Francesco Carnelutti e de Piero 

Calamandrei, ambas possuem mesmo referencial epistemológico, pois ao se afirmar 

que a sentença produz a norma individual, para compor a lide no caso concreto, quer 

dizer apenas que o juiz, depois de raciocinar, concretiza a norma já existente, que 

desta maneira, também é igualmente declarada49.  

 É importante frisar que a criação de uma regra individual para a composição da 

lide, propugnada por Francesco Carnelutti, não significa que a sentença estaria 

criando um direito que ainda não existia (que não tenha base em uma norma jurídica 

                                                 
143-144. Disponível em: < http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/33496/R%20-%20T%20-
%20CLARA%20MARIA%20ROMAN%20BORGES.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
46 MAGATÃO, Karina da Silva. A tutela ressarcitória específica do consumidor. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010, p. 21. 
47 CALAMANDREI, Piero. Instituciones de derecho procesal civil: segun el nuevo código. Buenos 
Aires : Ediciones Juridicas Europa-America, 1959, p. 115. 
48 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, 
p.38. 
49 Ibidem, p.57. 
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já existente). Segundo explicita Luiz Guilherme Marinoni, todo ato jurídico constitui, 

em um só tempo, aplicação e criação do direito, com exceção da Constituição, que 

seria pura criação e a execução de sentença, que seria pura aplicação dessa. 

Consequentemente, se toda norma tem como base uma superior até chegar à norma 

fundamental, a norma individual, fixada na sentença, liga-se necessariamente à 

superior. Logo, ao singularizar a lei superior ou ao compor a lide, o magistrado faz 

apenas um processo de adequação da regra já existente e definida pelo Legislativo 

ao caso concreto50. 

 Há, inclusive, autores, como Vicente de Paula Ataíde Junior, que adotam uma 

postura mais radical sobre o tema, ao preconizarem a inutilidade da teorização sobre 

o conceito de Jurisdição. Segundo o mencionado entendimento, não haveria diferença 

prática em se estabelecer que a jurisdição é a “atuação da vontade concreta da lei”, 

como queria Chiovenda, ou se se trata da “justa composição da lide”, como defendia 

Carnelutti. Qualquer um dos conceitos que se adote, ou qualquer outro sugerido, não 

fará diferença na qualidade das soluções processuais ou na otimização da prestação 

jurisdicional. Embora a discussão seja metafísica, ainda ocupa o espaço das 

discussões acadêmicas do direito processual, quase sempre na disputa entre as 

teorias declarativa e constitutiva51. 

 De todo modo, as teorias de Chiovenda, Carnelutti e Calamandrei consagram 

a primazia do Legislativo frente ao Judiciário, sendo este um problema suficiente para 

demandar uma reestruturação do conceito de Jurisdição. A lei, que na época do 

estado legislativo de direito valia em razão da autoridade que a proclamava, 

independentemente da sua correlação com os princípios de justiça, não existe mais. 

Atualmente, reconhece-se que a lei é o resultado da coalização das forças dos vários 

grupos sociais e que por isso, frequentemente, adquire contornos não só nebulosos, 

mas também egoísticos52. 

 
[...] o Poder Judiciário, ao aplicar o direito em um ordenamento jurídico com 
pretensões de completude, univocidade e unidade, funcionava, 
simplesmente, como poder autômato, técnico, reativo e portador de uma 

                                                 
50 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
43. 
51 ATAÍDE JUNIOR, Vicente de Paula. Processo civil pragmático. Tese (Doutorado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2013, p. 62. Disponível em: <http://acervodigital.ufpr.br/ 
bitstream/handle/1884/31921/R%20-%20T%20-%20VICENTE%20DE%20PAULA%20ATAIDE%20JU 
NIOR.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
52 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
47. 
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operacionalidade mecanicista e repetitiva, típica de uma postura de 
neutralidade axiológica atribuída a sua atuação - Judiciário como 
personagem anônimo da ordem racional-legal do Estado de Direito, capaz de 
garantir previsibilidade à reprodução do mundo mercantil e certeza jurídica 
na administração do direito. Essa foi a herança de um Judiciário passivo, 
reativo e atrelado às normas gerais e abstratas produzidas pelo Poder 
Legislativo53. 
 

 O conceito de Jurisdição foi influenciado pelas alterações históricas, que 

afastaram a predominância do paradigma positivista clássico, em detrimento da 

consagração da primazia dos ideais de justiça. É possível concluir, portanto, que o 

conceito de jurisdição deve receber novo enfoque, para se adequar ao atual contexto 

da atualidade. 

 

 

1.3. Transformação do paradigma liberal no contexto pós-positivista 

 

 A concepção clássica de Estado de Direito Liberal gera um conceito de 

legalismo neutro que pode gerar resultados deletérios. O ideal de igualdade 

meramente formal então propugnada, necessário ao modo de produção capitalista, 

desconsiderava as distinções concretas existentes entre os particulares. Ao longo dos 

anos, a Revolução Industrial, os movimentos sociais, as ideologias em confronto, a 

massificação social e a revolução tecnológica modificaram o panorama social, dando 

surgimento as exigências de liberdade e igualdades materiais e de emersão de novos 

direitos, nos quais a codificação se apresentou inadequada54.  

 O capitalismo concorrencial-liberal entrou em declínio, impondo-se sua 

renovação, por intermédio do auxílio do Estado, que passou não só a coadjuvar na 

condução do processo econômico, como também passou a desenvolver o direito 

positivo como um instrumento de implementação de políticas públicas sociais em 

benefício de promover a igualdade substancial, no contexto de consagração do 

Estado de Bem-Estar Social ou “Wellfare State”. O “government by policies” substituiu 

o “governement by law”55. 

                                                 
53 VERBICARO, Loiane Prado. Os direitos humanos à luz da história e do sistema jurídico 
contemporâneo. Revista Jurídica Cesumar, v. 7, n. 1, p. 31-56, jan./jun. 2007, p. 45. Disponível em: 
<http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/515/373>. Acesso em: 10 fev. 
2018. 
54 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, a.36, n.141, p.102, jan./mar., p. 99-109, 1999, p. 102. Disponível em: <http://www2.senado.leg. 
br/bdsf/bitstream/handle/id/453/r141-08.pdf?sequence=4>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
55 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 27-28. 
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 Estas modificações estruturais ocasionaram uma necessidade de releitura do 

princípio da legalidade na forma como foram concebidas no Estado de Direito Liberal. 

O resultado final do processo legislativo não poderia ser considerado um produto 

perfeito e acabado, pois esta produção nem sempre tinha como meta garantir a 

redução das desigualdades sociais. Outrossim, é impossível desconsiderar os 

problemas oriundos da influência de poderosos grupos privados sobre a atividade 

legislativa. 

    
Lembre-se que à época do Estado Liberal a lei era considerada fruto da 
vontade de um parlamento habilitado apenas por representantes da 
burguesia, no qual não havia confronto ideológico. Após essa fase, as casas 
legislativas deixam de ser o lugar da uniformidade, tornando-se o local da 
divergência, em que diferentes ideias acerca do papel do direito e do Estado 
passam a ser confrontar. Aí, evidentemente, não há mais uma vontade geral, 
podendo-se falar em uma ‘vontade política’, ou melhor, na vontade do grupo 
mais forte dentro do parlamento. Atualmente, porém, essa vontade política 
pode se confundir com a vontade dos ‘lobbies’ e dos grupos de pressão que 
atuam nos bastidores do parlamento56. 
 

 O mito da perfeição e da intangibilidade da lei vivenciou seu ocaso após a 

Segunda Guerra Mundial, sobretudo por ocasião dos julgamentos de Nuremberg57, 

que puseram em evidência o fato de que um Estado e a sua legislação podiam ser 

não só injustos, mas criminosos.  

 Desde então, uma significativa parcela dos teóricos do direito, e não apenas 

entre os partidários tradicionais do direito natural, passaram a nutrir uma orientação 

antipositivista, que abriu um espaço crescente na interpretação e na aplicação da lei, 

com o objetivo de buscar uma solução que seja não só conforme à lei, mas ao mesmo 

                                                 
56 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
46. 
57 No período nazista, a titularidade dos direitos, ou seja, a própria condição de sujeitos de direitos, era 
condicionada ao enquadramento a uma determinada raça. Esta negação da pessoa humana como 
valor fonte do direito tornou supérfluos e descartáveis aqueles não qualificados ao conceito de raça 
pura ariana, no contexto de uma lógica de destruição que resultou no extermínio de onze milhões de 
pessoas. Sendo o Estado Nazista o responsável pela violação de direitos humanos, a respectiva 
proteção e tutela não poderia mais se limitar ao âmbito interno da soberania, devendo ser considerado 
como um problema de relevância internacional, impulsionando o processo de internacionalização dos 
direitos humanos para possibilitar a responsabilização do Estado no domínio internacional, quando as 
instituições domésticas se mostrarem falhas ou omissas nesta tarefa. Nesse sentido, ao final da 
Segunda Guerra Mundial, em 8 de agosto de 1945, com o objetivo de responsabilizar os nazistas pelas 
atrocidades perpetradas no período, os Governos do Reino Unido, dos Estados Unidos, Provisório da 
República Francesa e da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas celebraram, em Londres, um 
acordo estabelecendo um Tribunal Militar Internacional na cidade de Nuremberg, para o julgamento 
dos crimes de guerra, cujas ofensas não tivessem uma particular localização geográfica. O Tribunal foi 
investido do poder de processar e punir as pessoas responsáveis pela prática de crime contra a paz, 
crimes de guerra e crimes contra a humanidade (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito 
constitucional internacional. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 206-209). 
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tempo equitativa, razoável e aceitável, ou seja, que possa ser justa e conciliável com 

o direito em vigor. A solução jurídica buscada deveria não apenas poder se inserir no 

sistema como um todo, mas também se revelar social e moralmente aceitável para as 

partes e para o público esclarecido58. 

 No mesmo sentido, Luís Roberto Barroso preconiza que ao fim da Segunda 

Guerra Mundial, a concepção de um ordenamento jurídico indiferente a valores éticos 

e de uma lei como uma estrutura meramente formal, “uma embalagem para qualquer 

produto, já não tinha aceitação no pensamento esclarecido59”. 

 No período do pós-guerra, houve uma mudança significativa nas atribuições 

estatais. O Estado Liberal, cuja função primordial é o garantir o livre funcionamento 

do mercado, não intervindo na liberdade, passou a ser um Estado Social de cunho 

Constitucional, que tem por objeto promover direitos60. Houve uma alteração na 

perspectiva puramente liberal. 

 
As limitações de que hoje padece o legislador, até mesmo o legislador 
constituinte de segundo grau – titular do poder de reforma constitucional – 
configuram, conforme já assinalamos, a grande realidade da supremacia da 
Constituição sobre a lei, a saber, a preponderância sólida do princípio da 
constitucionalidade, hegemônico e moderno, sobre o velho princípio da 
legalidade ora em declínio nos termos de sua versão clássica, de fundo e 
inspiração liberal61. 

 

 Portanto, afastou-se o ideal da legalidade acrítica, que concebia a lei como um 

produto perfeito e acabado apenas pelo fato de ter sido concebida pelo Poder 

Legislativo. O Estado, por outro lado, não poderia adotar uma postura passiva, 

devendo ser agente da transformação social ao considerar as diferentes 

necessidades de cada cidadão. 

 É imprescindível encontrar instrumentos capazes de permitir a limitação e a 

conformação da lei aos princípios de justiça, mas tal substância e esses princípios 

tinham que ser colocados em uma posição superior e foram infiltrados nas 

Constituições, que deixaram de apenas estabelecer a formação do processo 

legislativo, a fim de privilegiar primordialmente a consagração de direitos 

fundamentais em seu texto. Assim, o esvaziamento do conteúdo jurídico do produto 

                                                 
58 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 184. 
59 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 242. 
60 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de 
respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 181. 
61 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 400. 
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da atividade legislativa provocou uma reação na dogmática, que passou a propugnar 

uma hermenêutica tendo como premissa a força normativa da Constituição e 

possuindo como pano de fundo a realidade62. 

 Essa modificação conceitual que inspira a hermenêutica moderna está inserida 

no contexto de um paradigma filosófico mais abrangente, que eleva o valor da 

linguagem, tendo como expoentes Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig 

Wittgenstein, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, entre outros. A filosofia da 

linguagem tem como premissa básica a ideia segundo a qual as palavras não 

possuem em si significados isolados, mas apenas no contexto de frases, cujo 

entendimento depende da (pré) compreensão do intérprete a respeito das partes 

componentes63.  

 Dentro desta abordagem, abandonando a ideia positivista clássica de 

interpretação, enquanto instrumento de revelação de sentidos pré-existentes, para 

uma hermenêutica filosófica que trabalha no contexto de criação de sentidos por meio 

da linguagem. 

 
A linguagem, então, é totalidade; é abertura para o mundo; é enfim, condição 
de possibilidade. Melhor dizendo, a linguagem, mais do que condição de 
possibilidade, é constituinte e constituidora do saber; é, portanto, do nosso 
modo-de-ser-no-mundo, que implica as condições de possibilidade que 
temos para compreender e agir. Isto porque é pela linguagem e somente por 
ela que podemos ter mundo e chegar a esse mundo. Sem linguagem não há 
mundo, enquanto mundo. Não há coisa alguma onde falta a palavra. Somente 
quando se encontra a palavra para a coisa é que a coisa é uma coisa. A 
palavra, diz Heidegger, nomeia o âmbito aberto onde habita o homem; o 
aberto de sua morada torna manifesto aquilo que vem ao encontro da 
essência do homem e assim, aproximando-se demora-se e conserva em sua 
proximidade; a morada do homem contém e conserva o advento daquilo a 
que o homem pertence em sua essência. Somente quando se encontrou a 
palavra para a coisa é que esta uma coisa; somente então é, uma vez que a 
palavra é o que proporciona o ser à coisa. Sem a palavra, sem a linguagem, 
não há existência. Não falamos sobre aquilo que vemos, mas sim o contrário; 
vemos o que se fala sobre as coisas. [...] 
Dizendo de outro modo: estamos mergulhados em um mundo que somente 
aparece (como mundo) na e pela linguagem. Algo só é algo se podemos dizer 
que é algo. Esse poder-dizer é linguisticamente mediado, porque nossa 
capacidade de agir e de dizer-o-mundo é limitado e capitaneado pela 
linguagem. Como diz Heidegger, todo o processo de compreensão do ser é 

                                                 
62 DIAS, Felipe da Veiga; REIS, Jorge Renato dos. Os direitos de personalidade e a hermenêutica 
constitucional: uma abordagem (a partir do giro linguístico ontológico) acerca dos limites comunicativos 
na sociedade da informação. Revista Eletrônica Direito e Política, Programa de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Ciência Jurídica da UNIVALI, Itajaí, v.7, n.2, p. 1491- 1521 2o quadrimestre de 2012, 
p. 1501. Disponível em: <https://siaiap32.univali.br/seer/index.php/rdp/article/download/5634/3036> 
Acesso em: 26 ago. 2017. 
63 MIGUENS, Sofia. Filosofia da linguagem: uma introdução. Porto: Departamento de filosofia da 
faculdade de letras da universidade do Porto. 2007, p. 28. Disponível em: <http://ler.letras.up.pt/uploads 
/ficheiros/4180.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
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limitado por uma história do ser que limita a compreensão. Gadamer, assim, 
eleva a linguagem ao mais alto patamar, em uma ontologia hermenêutica, 
entendendo, a partir disto, que é a linguagem que determina a compreensão 
e o próprio objeto hermenêutico. O existir já é um ato de compreender e um 
interpretar64. 
 

 O intérprete, portanto, não pode ser isolado do objeto hermenêutico, porque 

essa demanda entendimento a partir da própria linguagem e é reciprocamente 

influenciado por esta65. Desta compreensão, é possível concluir que se a linguagem 

passou a ser considerada não como uma ponte entre o sujeito cognoscente e o objeto 

cognoscível, mas como uma constitutiva do próprio ser, resta fragilizada qualquer 

teoria jurídica que considere a lei enquanto uma norma pura e perfeita em si mesmo, 

pois não existem sentidos prévios contidos no texto. Não há texto pronto contendo 

significados previamente estabelecidos. Consequentemente, a atividade do intérprete 

não pode ser resumida a um processo de simples dedução lógica, por intermédio do 

qual se promove a descoberta do sentido de uma mens legis (vontade objetiva da 

norma) ou de uma mens legislatoris (vontade subjetiva do outorgante da norma), 

adrede existente66. A insuficiência do método lógico-formal positivista de 

interpretação, evidenciado pelo paradigma da linguagem, aliada às modificações 

sociais e estruturais posteriores à Segunda Guerra Mundial, gerou um movimento 

tendente ao resgate dos valores de justiça, denominado como pós-positivismo67, 

                                                 
64 STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da 
construção do Direito. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2007, p. 193-194; p. 201. 
65 RIBEIRO, Fernando José Armando; BRAGA, Bárbara Gonçalves de Araújo. A aplicação do direito 
na perspectiva hermêutica de Hans-Georg Gadamer. Revista de informação legislativa, v. 45, n. 177, 
p. 265-283, jan./ mar. 2008, p. 272. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/han 
dle/id/160157/Aplica%C3%A7%C3%A3o_direito_perspectiva_hermeneutica_177.pdf>. Acesso em: 10 
jan. 2018. 
66 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 21-22. 
67 Na presente dissertação, não se empregará o termo pós-positivismo como sinônimo de 
neoconstitucionalismo, a expressão “neoconstitucionalismo” não é unívoca, sendo alvo de diversas 
críticas na doutrina. Segundo Luigi Ferrajoli, existe uma assimetria na oposição entre 
“neoconstitucionalismo” e “constitucionalismo”, uma vez que aquele designa um modelo teórico-jurídico 
empiricamente relacionado aos modernos ordenamentos dotados de Constituições rígidas, enquanto 
o outro se refere a uma doutrina jurídica da limitação dos poderes públicos, para garantia de 
determinados âmbitos de liberdade. Prossegue o mesmo autor explicando ser igualmente equívoca a 
contraposição entre “neoconstitucionalismo” e “positivismo jurídico”. Aquele encarado como superação 
em sentido antipositivista e tendencialmente jusnaturalista do próprio positivismo e este associado mais 
do que à simples ideia de positividade do direito, como primazia da lei estatal produzida pelos 
parlamentos. Identificado o “constitucionalismo” com a ideologia política liberal e o 
“neoconstitucionalismo” com a tese antijuspositivista da conexão entre o direito e a moral, o 
constitucionalismo juspositivista não encontra espaço enquanto paradigma teórico nesta classificação, 
claramente muito pouco explicativa, pois é fruto da sobreposição, da reflexão sobre o 
constitucionalismo, da velha dissidência entre o (neo) jusnaturalistas e (paleo) juspositivistas. Por isso, 
Luigi Ferrajoli prefere utilizar as denominações “constitucionalismo jusnaturalista” e “constitucionalismo 
juspositivista”, isso para se referir às concepções do moderno constitucionalismo jurídico, dependendo 
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enquanto paradigma que perscruta o fenômeno jurídico sem dissociá-lo da 

realidade68. 

 Na superação do positivismo legalista, não pode mais se conceber que o texto 

da lei é perfeito, devendo ser meramente proclamado pelo Juiz apenas por ser o 

resultado de um processo legislativo regular. A lei não pode ocupar um posto de 

supremacia por ser subordinada à Constituição e aos direitos fundamentais nela 

positivados. Mas isso não representa uma mera troca da legislação pela Constituição. 

Porque se a lei perde sua supremacia, a tarefa do jurista não pode ser apenas 

descrever a lei, mas compreendê-la, sistematicamente, à luz dos princípios 

constitucionais e direitos fundamentais, construindo a norma como o significado de 

sua interpretação. Atualmente, deve-se considerar que cabe ao juiz o dever de 

interpretar a lei de acordo com a Magna Carta, atribuindo-lhe, em tempo razoável, o 

adequado sentido para evitar a declaração de inconstitucionalidade, sendo essa a 

última opção69. 

 A reprodução do discurso jurídico de raiz liberal-positivista não é compatível 

com o cenário mundial pós-guerra. Como afirmava Jean Boulanger, lembrado por 

Eros Grau, não é o direito que está em crise, mas são os princípios inspiradores da 

codificação napoleônica que estão em declínio70. Com efeito, um direito preocupado 

em proteger o patrimônio de uma pessoa abstratamente considerada, sucumbiu frente 

a uma posição tendente a valorização do ser, com afastamento de uma atividade de 

aplicação da lei por mero ato de subsunção71. 

 Nesse contexto filosófico, no intuito de conferir uma nova roupagem à 

interpretação do fenômeno jurídico à luz do paradigma pós-positivista, exsurgiu com 

                                                 
se ele é ou não configurado como uma superação do positivismo jurídico. Os defensores de uma 
concepção antijuspositivista do constitucionalismo não se reconhecem, em geral, como jusnaturalistas, 
mas como não positivistas ou pós positivistas (FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos: 
o constitucionalismo garantista como modelo teórico e como projeto político. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2015, p. 26-28). 
68 ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 85. 
69 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
69. 
70 GRAU, Eros. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 188-189. 
71 Segundo isso a concretização da norma é a interpretação do texto da mesma, que por sua vez não 
é nada mais do que a reelaboração da vontade dela ou do seu dador, que se manifesta no texto, na 
sua história legislativa, no nexo sistemático com outros textos de normas, na história dos textos de 
correspondentes regulamentações anteriores, no sentido e na finalidade da prescrição a serem 
extraídos desses indícios (MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho de Direito Constitucional. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2005, p. 22). 
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destaque a teoria estruturante do direito, por intermédio da obra do alemão Friedrich 

Müller. 

 

 

1.4 a teoria estruturante do direito de Friedrich Müller 

 

 A teoria estruturante do direito tem como ponto de partida a distinção entre o 

texto normativo e a norma jurídica. Segundo Friedrich Müller, a doutrina tradicional de 

viés positivista, ao fazer alusão à lei ou à constituição, estaria se referindo apenas ao 

seu teor literal, uma “norma pura”, que traria em si a ideia de um conteúdo pronto, 

adrede definido e com significado abstrato, separando a norma dos fatos, o direito da 

realidade72. A decisão jurídica, nessa acepção, seria compreendida como a aplicação 

lógica de uma norma jurídica abstrata a um tipo concreto a ser subsumido73. 

 Todavia, a norma não representa um ponto de partida. “A norma não existe, 

não é aplicável. Ela é produzida apenas no processo de concretização74”. Por via da 

consequência, a norma não estaria nem pronta nem seria simplesmente passível de 

ser aplicada. O operador do direito é incluído no processo de construção de 

normatividade, vinculado, da mesma maneira, com a estrutura do problema do caso 

ou com o tipo de caso. “Não se reconhece na tarefa de concretização nenhuma 

liberdade em princípio diante da norma75”. Portanto, ela funciona apenas na 

conjuntura de caso particular determinado76, logo, não é possível identificar a norma 

com o texto normativo, ou seja, com o seu teor literal. 

 
Até então, denominava-se norma um comando abstrato; o texto da lei era já 
a norma. Na obra de Müller há uma profunda ruptura; chama-se norma uma 
decisão que só existe diante de uma facticidade concreta. Isto é, a norma é 
a aplicação prática do direito. A realidade é o que condiciona a existência da 
norma. Antes de entrar em contato com uma facticidade concreta, não existe 
norma, mas apenas texto normativo. ́ Normas´ não existem ́ ante casum´, em 
abstrato, e esse é possivelmente o foco central de atenção da Teoria 
Estruturante do Direito77. 
 

                                                 
72 Ibidem, p. 45. 
73 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 17. 
74 Ibidem, p. 80. 
75 Ibidem, p. 80. 
76 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 148. 
77 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de 
respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 69. 
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 A norma surge como um produto a partir da concretização do conjunto de dados 

linguísticos e dados reais, mediante a conexão entre o programa da norma e o âmbito 

da norma. 

 O programa normativo representa o “teor literal” e a “ordem jurídica” como 

tradicionalmente compreendidos, fornecendo importantes indicações a respeito das 

ideias normativas fundamentais do enunciado e com isso, dos questionamentos sob 

os quais o âmbito normativo deve ser observado78. Assim, o programa normativo 

somente pode ser compreendido quando estiver conectado ao “âmbito normativo”, 

compreendido com as peculiaridades fáticas do âmbito da vida humana 

empiricamente trabalhadas e normativamente avaliadas e incorporadas à decisão. 

Não se confunde com os pormenores materiais do conjunto dos fatos sendo, na 

verdade, uma parte integrante material da própria prescrição jurídica, um nexo 

formulado em termos de possibilidade real de elementos estruturais que são 

destacados da realidade, dentro de um contexto seletivo e valorativo do programa da 

norma79. 

 É importante perceber que a apreciação do programa normativo jamais poderá 

se dar isoladamente, sem a análise do âmbito da norma, do qual além de ser 

inseparável, apresenta a função de não apenas modificá-lo, mas também de ser 

modificado por este80. Deste círculo hermenêutico entre o programa e o âmbito 

normativo é produzida uma norma que surge para solucionar um caso concreto, que 

é sempre único e irrepetível, sendo a concretização de um processo de construção da 

norma81. O aplicador do direito deverá analisar se o âmbito normativo (a facticidade 

do caso) se amolda ou se ele é relevante para o programa normativo (teor literal). 

Todavia, a elaboração do programa já é feita em decorrência da facticidade trazida 

pelo âmbito normativo, dentro de um movimento circular. “O âmbito normativo, 

portanto, fornece ao programa alternativas estruturais, ou seja, são os dados da 

                                                 
78 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 205. 
79 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 
2005, p. 49. 
80 LEMOS, Rafael Diogo Diógenes. Apontamentos acerca da teoria estruturante do Direito e a 
importância de sua utilização no direito brasileiro. Direito e Liberdade, Natal, v. 11, n. 2 (5), p. 187-
204, 2009, p. 199. Disponível em: <https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/43838/apontamentos_ 
acerca_lemos.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
81 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 230. 
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realidade fática que oferecem ao texto (aos dados linguísticos) seu limite de 

aplicação82”.  

 Nesta ordem de ideias, o fenômeno conhecido no positivismo como norma 

jurídica, representa um conjunto de dados linguísticos e dados primariamente ou 

secundariamente reais, formando uma conexão entre o programa da norma e o âmbito 

da norma83. 

 
Assim, argumenta Müller, uma decisão judicial não pode ser a solução de um 
processo mecânico que poderia levar à conclusão de uma pré-compreensão 
do caso julgado. Dito de outro modo, uma decisão judicial não ser 
preconcebida por meio de um ajuste de dados silogísticos. O juiz não é um 
matemático que manipula os pormenores de uma equação. Ele é sobretudo 
um produtor ou um ator que atua de maneira criativa para produção da norma 
jurídica. A normatividade de uma norma jurídica não se encontra no texto 
padrão como se fosse uma caça ao tesouro. A normatividade da norma é o 
juiz que a produz. O texto da norma é útil e serve muitas vezes de ponto 
partida para o raciocínio jurídico, mas não consiste em si um propósito. Não 
existe um texto original que possa o juiz se fiar. Todos os textos são desde 
logo reações, porque todos nós estamos inseridos em um mundo que já 
existia previamente. Um intérprete é acima de tudo também um receptor de 
informações. Sobre esta cadeia de reações que Müller fala a respeito de uma 
forma circular: ela forma um ciclo jurídico. Nenhum tribunal, por mais supremo 
que seja ele, pode elevar seu julgamento acima do discurso. A decisão 
judicial não indica o fim do ciclo jurídico. Todas as decisões de todos os 
tribunais de justiça são entendidas, apoiadas ou rejeitadas por inúmeras 
razões84. 
 

                                                 
82 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de 
respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 74. 
83 “Por isto, não somente a antiga dicotomia entre “ser” e “dever-ser” está superada, como também a 
verdade que está contida nela (isto é, a que dados lingüísticos e dados reais não são os mesmos) está, 
a partir de então, teoricamente modernizada e praticamente operacionalizada” (LIMA, Martonio 
Mont’Alverne Barreto; BERCOVICI, Gilberto. Entrevista com Friedrich Müller. Revista Seqüência. 
Florianópolis, n. 51, v. 26, p. 9-30,2005, p. 11. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/ 
sequencia/article/view/15169/13795>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
84 “Ainsi, soutient Müller, une décision judiciaire ne peut pas être la solution d’un processus mécanique 
qui pourrait laisser croire à une précompréhension du cas jugé. Autrement dit, une décision judiciaire 
ne peut pas être préconçue à un ajustement syllogistique de données. Le juge n’est pas un 
mathématicien qui jongle avec les mineures et les majeures d’une équation. Il est plutôt un producteur 
ou un acteur qui agit de manière créative dans la concrétisation d’une norme juridique. Or, la normativité 
d’une norme juridique ne se trouve pas dans un texte de norme comme un magot dans une chasse au 
trésor. La normativité de la norme, c’est le juge qui la produit. Le texte de norme est utile et sert bien 
souvent de point de départ du raisonnement juridique, mais il ne constitue pas une finalité. Il n’existe 
pas de texte originel auquel le juge peut se fier. Tous les textes sont déjà des réactions parce que nous 
arrivons tous dans un monde qui est déjà là. Un émetteur est avant tout un récepteur. Cette chaîne de 
réactions dont parle Müller a une forme circulaire : elle forme un cycle, le cycle du droit. Aucune cour, 
aussi suprême soit-elle, ne saurait élever son jugement au-dessus du discours. La décision judiciaire 
n’indique pas la fin du cycle du droit. Toutes les décisions de toutes les cours de justice sont comprises, 
soutenues ou rejetées pour d’infinies raisons” (PROVENCHER, Guillaume. Olivier Jouanjan et Friedrich 
Müller, avant dire droit. le texte, la norme et le travail du droit. Les cahiers de droit, Les Presses de 
l’Université Laval, Québec,Volume 50, numéro 2, p. 443- 445, juin 2009, p. 444. Disponível em: 
<https://www.erudit.org/fr/revues/cd1/2009-v50-n2-cd3875/043978ar.pdf >. Acesso em: 10 fev. 2018). 
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 A Teoria Estruturante de Friedrich Müller é a pedra fundamental para se 

elaborar as premissas necessárias do pós-positivismo. Portanto, como ponto de 

partida para o desenvolvimento de uma nova teoria jurídica, é necessária uma 

concepção de norma que a distinga do texto normativo, o que implica na necessidade 

de uma estruturação da acepção de sentença que não mais seja vista como um 

processo de mera subsunção via silogismo85. 

 Deveras, conceber a existência de uma norma abstrata pré-definida pelo 

legislador implica em admitir que o magistrado precisaria apenas de uma fórmula de 

subsunção direta do fato social a esta norma. Isso equivaleria a reduzir a atividade do 

juiz em uma operação mecanizada, mas conceber que uma questão jurídica possa 

ser solucionada por uma simples lógica é uma ilusão. O silogismo é motivador de uma 

postura cômoda para o hermeneuta, que passa a ter a falsa convicção que a lei, ou 

mesmo a súmula vinculante, traz consigo a norma já pronta para a solução dos casos 

futuros, restando ao magistrado apenas a simples tarefa de acoplar o suporte fático 

ao texto normativo86. 

 Não é possível falar da existência de uma regra enquanto momento prévio ou 

autônomo à interpretação, já que ela depende de uma atribuição de significado à luz 

de um determinado caso apresentando. As normas, portanto, não são o objeto da 

interpretação, mas seu resultado. A função do silogismo na aplicação da lei é de 

natureza ideológica, transmite uma imagem de neutralidade de um juiz submetido à 

lei, ocultando, sob uma aparência de lógica formal, as verdadeiras motivações que 

estão subjacentes às escolhas valorativas realizadas no curso do procedimento 

decisório87. 

 O silogismo, segundo Michele Taruffo, deve ser considerado não como 

descrição da atividade do juiz, mas como uma ideologia da função jurisdicional. 

Continua o mencionado autor: 

 
Antes de tudo, trata-se de um juiz que decide utilizando unicamente uma 
lógica rigorosa para resolver todos os problemas que condicionam a decisão, 
começando por aqueles que estão relacionados com a eleição da norma e 
sua interpretação, até aqueles que têm relação com o pronunciamento de um 
determinado efeito jurídico; trata-se, em consequência, de um juiz 

                                                 
85 ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 88. 
86 SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de 
respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 78. 
87 GOMES FILHO, Antônio Magalhães. A motivação das decisões penais. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2013, p. 110. 
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rigidamente “neutro”, porque tanto a norma com a lógica com a qual esta é 
interpretada e aplicada são neutras a respeito dos interesses que estão em 
jogo. Ademais, trata-se de um juiz “passivo”, uma vez que sua tarefa é apenas 
declarar, explicitando a solução ideal do litígio. É então um juiz que não cria 
a decisão, mas que apenas a “encontra” e não é que encontre uma decisão 
mais ou menos justa, encontrando apenas a decisão idealmente justa dentro 
do marco conceitual dentro do qual o ordenamento de um lado e a lógica de 
outro, circunscrevem-na inexoravelmente88. 
 

 Logo, o silogismo não pode ser considerado como um método de decisão, mas 

como uma mera justificativa, que na realidade tem o condão de esconder opções 

ideológicas e valorativas que são os verdadeiros motivos da tomada de determinada 

decisão. O silogismo é formado após a realização do juízo em si, tratando-se de um 

procedimento inútil para a revelação do verdadeiro processo de compreensão e de 

decisão jurídica, deixando de expor, discursivamente, os verdadeiros fundamentos da 

decisão89. 

 Afastando-se do método silogístico, ao se compreender a distinção entre o 

texto normativo e a “norma jurídica”, esta como interpretação decorrente daquela, ao 

juiz cabe a missão de construir a “norma jurídica” que cristaliza a compreensão da lei 

na medida das normas constitucionais e não meramente aplicar a lei ao caso concreto 

mediante subsunção, atribui-se uma maior subjetividade ao magistrado, controlada 

pelo dever de fundamentação. Uma vez que o principal objetivo é deixar as decisões 

de justiça mais equânimes, o recurso às técnicas argumentativas torna-se 

indispensável, sendo de rigor a motivação das decisões, mostrando sua conformidade 

com o direito em vigor. A argumentação deverá assim ser específica, pois terá por 

missão mostrar de que modo a melhor interpretação da lei se concilia, efetivamente, 

com a melhor solução dos casos particulares90.  

 Na tarefa de interpretação, o magistrado oferece ao mundo sempre algo novo, 

sempre a reconstrução da ordem jurídica a mercê do diálogo judiciário, marcado pelo 

                                                 
88 TARUFFO, Michele. La motivación de la sentencia civil. México: Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, 2006, p 119. 
89 “Estamos, portanto, ainda muito presos à dicotomia falsa entre teoria e prática, sem aparentemente 
perceber que ‘entre’ uma e outra existirá sempre um ‘gap’ hermenêutico, uma vala de sentidos que 
pode ser preenchida como melhor quiser o intérprete. O silogismo como método é, em resumo, uma 
porta aberta para decisões que não expõem sua verdadeira motivação. Aí reside o problema maior de 
não haver uma sistematização adequada da teoria da decisão judicial, já que o ‘caminho’ a ser 
percorrido entre lei e fato, entre tese e caso, entre texto e realidade, pode ser mascarado e 
racionalizado de diversas formas, dando uma falsa aparência de legitimidade democrática a decisões 
tomadas com base puramente em sentimentos pessoais de quem julga” (SCHMITZ, Leonard Ziesemer. 
Fundamentação das decisões judiciais: a crise na construção de respostas no processo civil. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 80). 
90 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 185-186. 
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selo da imperatividade da jurisdição91. Mas isso não significa que o magistrado “cria o 

direito”, porquanto sempre estará sujeito às normas constitucionais92. Atualmente, não 

é mais possível conceber a existência de uma escolha ao jurista, seja em teoria ou na 

prática, em trabalhar ou não com a Constituição, essa que possui plena 

normatividade. Analisar os institutos jurídicos perante o prisma constitucional é tarefa 

obrigatória e não uma mera opção por paradigma teórico93. 

 Uma vez que a norma apenas irá existir diante de sua compreensão em 

contraponto com dado recorte da realidade, a concepção da normatividade dos 

princípios encontrou um modelo adequado de realização e de racionalização no seu 

momento de aplicação94.  

 Não se questiona a destacada função da lei na complexidade da ordem 

moderna, nem se pretende infirmar o valor do princípio da igualdade. Ressalta-as 

apenas a ausência de senso crítico no diagnóstico desta função. Legislador, lei e 

legalidade foram alçados à categoria de dogmas que se impõem no discurso jurídico 

de modo indiscutível e acrítico, mediante uma aceitação passiva ao longo dos séculos. 

Esta postura de subserviência intelectual, no entanto, é inadmissível para o jurista. 

Não é possível recusar uma análise que não pode olvidar os problemas concretos 

apresentados na função legislativa, a fim de libertar a doutrina do valor taumatúrgico 

da lei, ou seja, de uma juridicidade pensada e resolvida como uma mera legalidade. 

Não se trata de menosprezo da lei, mas de pôr em evidência o papel idealizado e 

incontrolado de legislador, uma abstração que garantiu uma isenção crítica, presente 

por muito tempo na doutrina95. 

 Logo, verifica-se como o paradigma pós-positivista, ao ressaltar a 

impossibilidade de se conferir caráter abstrato, semântico e autônomo ao texto 

legislativo, impôs uma nova postura ao intérprete. A lei não poderia ser aplicada 

automaticamente, uma vez que o programa normativo (os elementos linguísticos, o 

                                                 
91 MITIDIERO, Daniel. Bases para a construção de um processo civil cooperativo: o direito 
processual civil no marco teórico do formalismo-valorativo. Tese (Doutorado em Direito). 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2007, p. 26. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/13221/000642773.pdf>. Acesso em: 11 out. 2017. 
92 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
98. 
93 ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p. 85. 
94 SCHIER, Paulo Ricardo. Direito constitucional: anotações nucleares. Curitiba: Juruá, 2001, p. 
101. 
95 GROSSI, Paolo. Assolutismo giuridico e diritto privato. Milano: Giuffrè, 1999, p. 32. 
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teor literal) demanda uma apreciação sistemática96, não só um texto específico, como 

uma combinação de textos, exigindo um juízo de conformidade da lei aos princípios 

constitucionais. 

 É fato que todo magistrado tem o dever de obediência à legislação, mas este 

dever não compreende a tarefa de individualização, a qual não compete à função 

legislativa. Incumbe ao magistrado a missão de individualizar a lei aos casos 

concretos97. Ao se conferir ao jurista uma tarefa de construção da norma e não mais 

de mera revelação da vontade de um texto pré-concebido, garantiu-se uma maior 

dignidade e responsabilidade ao intérprete, uma vez que se espera dele uma atividade 

essencial para garantir efetividade aos projetos da Constituição e às aspirações 

sociais98.  

 Nesse sentido, uma concepção estruturante do direito, de matizes pós-

positivistas, gera inexoráveis reflexos na concepção de jurisdição, que demanda uma 

releitura consentânea com o atual paradigma, afastando-se de suas raízes liberais e 

individualistas99. 

 

 

1.5. Influência da concepção pós-positivista no conceito contemporâneo de 

jurisdição 

 

 No que diz respeito à produção do direito, no intuito de se garantir a segurança 

jurídica, verificou-se nos últimos duzentos anos uma total expropriação desta tarefa 

                                                 
96 “O fato de que, por outro lado, o programa normativo dos direitos fundamentais não pode ser 
averiguado isoladamente, e de que, além disso, os programas normativos das disposições 
infraconstitucionais pertencentes aos direitos fundamentais entrem em jogo como elementos do 
ordenamento jurídico do âmbito normativo dos direitos fundamentais torna novamente visível que o 
círculo hermenêutico é inevitável” (MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 247-248). 
97 AZEVEDO, Plauto Faraco de. Crítica à dogmática e hermenêutica jurídica. Porto Alegre: Sérgio 
Antonio Fabris Editor, 1989, p. 70. 
98 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
46. 
99 “[...] o direito material constitui matéria-prima com que irá trabalhar o juiz, mas sob uma luz 
necessariamente diversa. O resultado desse trabalho, que é a tutela jurisdicional, refletida na eficácia 
da sentença, já não apresenta o direito material em estado puro, mas transformado em outro nível 
qualitativo. O provimento jurisdicional, embora certamente se apoie no direito material, apresenta outra 
força, outra eficácia em com aquela não se confunde, porque, além de constituir resultado de trabalho 
de reconstrução e até de criação por parte do órgão judicial, exibe o selo da autoridade estatal, proferida 
a decisão com as garantias do devido processo legal” (AMARAL, Guilherme Rizzo; MACHADO, Fábio 
Cardoso (org.). Polêmica sobre a ação: a tutela jurisdicional na perspectiva das relações entre 
direito e processo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 50-51). 
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pelo Poder Legislativo, contra outras fontes vivas e historicamente protagonistas, 

como a doutrina e a jurisprudência. Esta circunstância ocasionou na perda de uma 

dimensão plural do ordenamento jurídico, porquanto ao se prestigiar uma só fonte, 

rígida e formal, perdeu-se a conexão natural entre a sociedade, a cultura e o direito 

que a jurisprudência no common law sempre garantiu100. 

 O atual paradigma da ciência jurídica repudia conceber a tarefa dos operadores 

do direito como uma mera atividade de subsunção do fato à lei. A norma, dessa 

maneira, não seria o ponto de partida da atividade hermenêutica, pelo contrário, a 

norma representaria a interpretação conferida a um texto à luz de determinado caso 

concreto. Não existe norma antes da interpretação, porquanto interpretar já é produzir 

uma norma101. 

 Conforme averbado alhures, isso não quer dizer que o juiz “cria o direito”, pois 

está sujeito ao programa normativo delineado pelas normas constitucionais102. De 

fato, analisar os institutos jurídicos perante o prisma constitucional, trata-se de tarefa 

obrigatória e não uma mera opção por determinado paradigma teórico103.  

 Dentro desta perspectiva, em momento algum sustenta-se que o julgador 

possa fazer valer simplesmente sua vontade pessoal em detrimento da lei ou da 

Constituição, o que viola em absoluto o princípio da separação dos Poderes. Não se 

trata de uma apologia ao ativismo judicial104, mas de uma contextualização da 

atividade jurisdicional dentro do referencial hermenêutico pós-positivista, que tem 

como premissa a plena normatividade da Constituição e que considera a linguagem 

                                                 
100 “L’espropriazione totale - che talle produzione del diritto, si è compiuta negli ultimi duecento anni a 
favore del legislatore e a scapito di altre forze vive e storicamente protagoniste come dottrina e 
giurisprudenza - ha provocato, come più sopra si accennava, un impoverimento indubbio: si è perduto 
la dimensione corale dell’ordinamento e, condannando all’esilio fonti duttili e plasticissime in favore di 
una sola fonte rigidissima e formale, ci si è precluso un aggancio naturale fra società e diritto, fra cultura 
e diritto; quell’aggancio che la scienza nel vecchio diritto comune e la giurisprudenza nel common law 
hanno invece sempre garantito” (GROSSI, Paolo. Assolutismo giuridico e diritto privato. Milano: 
Giuffrè, 1999, p. 8). 
101 ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2014, p.115. 
102 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
98. 
103 ABBOUD, Georges. Discricionariedade administrativa e judicial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 2014, p. 85. 
104 Nesse ponto, é importante afirmar que não se defende no presente trabalho o ativismo judicial, 
entendido como “substituição da legalidade vigente e do texto constitucional pelo senso de justiça e 
pelas convicções pessoais do magistrado da ocasião” (ABBOUD, Georges. Discricionariedade 
administrativa e judicial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 458) ou como a “decisão judicial 
que, a despeito do que diz a própria Constituição, aposta na vontade do julgador como critério de 
definição de justiça” (SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise 
na construção de respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 85).  
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como condição de possibilidade do próprio ser. Desta forma, é dever do magistrado 

contemporâneo cotejar a lei com a Constituição, interpretando aquela à luz desta, 

ainda que porventura reconheça a inconstitucionalidade daquela pela via incidental. 

Nada há de ativismo nesta postura, cujo risco de discricionariedade é neutralizado 

pelo dever de fundamentação e pela observância do devido processo legal 

substancial, com a manifestação do poder de influência das partes na atividade do 

juiz. A fundamentação, ademais, deve se afastar, como já destacado, do método 

silogístico, adotando-se como parâmetro o método normativo-estruturante concebido 

por Friedrich Müller. 

 No âmbito pós-positivista, que dissocia o texto legal da norma jurídica, torna-

se intuitivo concluir que a função jurisdicional não pode ser mais considerada como 

exercício de aplicação da lei ao caso concreto ou como atividade de revelação da 

norma individual para composição de conflitos de interesse, pois inexiste norma 

abstrata prévia à atividade de interpretação à luz de determinado substrato fático. 

 Este processo de interpretação ocasiona uma nova definição da tarefa ao 

magistrado, que é chamado a interpretar e, consequentemente, a esclarecer, integrar, 

plasmar e transformar e, não raro, a criar o direito. Mas isso não significa, porém, 

atuação à revelia do legislativo105. Pelo contrário, é importante considerar que: 

 
A função do juiz, assim, é inquestionavelmente a de editar a norma jurídica 
do caso concreto. Porém, essa norma jurídica, se tem como primeiro 
parâmetro o texto legal, não tem a sua fundabilidade ancorada unicamente 
na lei, já que o raciocínio interpretativo e a norma formulada a partir dele 
devem estar conformes às normas constitucionais, critérios últimos de 
validade do Direito a ser reconstruído a partir dos textos legal e constitucional. 
Ou seja, a norma jurídica estabelecida na decisão judicial, apesar de baseada 
no texto legal, deve refletir um resultado compatível com os direitos 
fundamentais. A jurisdição tem a função de editar a norma jurídica que, 
pautada na lei, está conforme a Constituição106. 
 

 Obviamente não cabe ao magistrado substituir a lei por um sentimento pessoal 

de justiça, deve-se conceber apenas ser indispensável uma análise sistemática do 

texto legal, em cotejo com o teor das normas constitucionais, observando 

rigorosamente o devido processo legal e o dever de fundamentação. 

 Afirmar a necessidade do magistrado atribuir sentido ao litígio levado a sua 

análise, significa asseverar a conexão de que o juiz não pode se afastar da realidade 

                                                 
105 CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1999, p. 
73-74 
106 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo processo civil. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 91-92. 
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em que vive. O caso conflituoso não pode ser compreendido juridicamente, senão por 

referência à norma e esta norma por referência ao caso, porquanto não é apenas o 

caso que deve se orientar pela norma, mas também a norma deve se orientar ao caso. 

O desconhecimento desta implicação recíproca pode gerar efeitos opostos, levar em 

consideração exclusivamente ao substrato fático, geraria uma pura e simples 

casuística, incompatível com a existência do direito como ordenamento. Por outro 

lado, tomar em consideração somente o ordenamento positivado, conduziria à uma 

ciência teorética, inútil para a finalidade do direito107.  

 Logo, a fim de conferir uma solução ao caso concreto, o magistrado deve partir 

de um programa normativo amplo, que vai além da consideração apenas do texto 

editado pelo Poder Legislativo, que não deve ser concebido como um produto perfeito 

e acabado. A lei deve se submeter à Constituição, devendo, portanto, ser conformada 

pelos princípios constitucionais e direitos fundamentais. Afirmar que a lei tem sua 

natureza moldada pela Constituição significa sustentar que o magistrado deixa de ser 

um funcionário público, cuja função é resolver conflitos mediante a (re) afirmação do 

texto da lei, para se tornar um agente do poder que, por intermédio da interpretação 

fundamentada da lei e do controle de sua constitucionalidade, tem o dever de definir 

os conflitos mediante a criação de uma norma jurídica que observe os princípios 

constitucionais e direitos fundamentais108.  

 Outro aspecto de especial importância deve também ser considerado para se 

formular um conceito de Jurisdição compatível com o paradigma pós-positivista. Na 

análise do caso concreto, não se pode ignorar que uma concepção calcada na 

igualdade puramente formal pode ser insuficiente. A ideia de lei genérica e abstrata 

na forma como concebida no Estado Liberal de Direito supunha uma sociedade 

homogênea, composta por homens livres e iguais, dotados das mesmas 

necessidades. Entretanto, essa noção trata-se de uma falácia, uma vez que a 

sociedade é composta por pessoas de classes sociais diferentes, com necessidades 

e aspirações substancialmente distintas. Logo, se a lei não podia considerar 

determinados bens ou posições sociais, tampouco o magistrado poderia interpretar a 

                                                 
107 ZAGREBELSKI, Gustavo. El derecho dúctil. Madrid: Trotta, 2003, p. 137. 
108 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
93. 
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norma considerando estas diferenças, eis que sua função era, como já visto, aplicar 

uma lei pré-concebida a um caso concreto109. 

 Portanto, afirmar que à Jurisdição compete apenas atribuir significado aos 

valores constitucionais, ainda é insuficiente, porque, ainda que o juiz tenha como 

parâmetro as normas constitucionais, cabe-lhe prestar, em tempo razoável, a efetiva 

tutela ao direito material, sobretudo por meio da estruturação do meio executivo mais 

adequado110.  

 A tutela do direito deve ser, no presente trabalho, entendida como “o resultado 

que o processo proporciona ao autor no plano do direito material111”. Para ser 

alcançada essa finalidade precípua, é essencial ter plena ciência das necessidades 

do direito material, ou em outras palavras, os resultados jurídico-substanciais que o 

processo deve proporcionar para que os direitos sejam efetivamente protegidos112. 

Portanto, deve-se considerar a tutela do direito como a proteção efetiva do direito 

substancial reivindicado, enquanto a satisfação concreta da pretensão articulada 

perante o Judiciário e nesta acepção, identifica-se com a resposta positiva do Estado 

à pretensão do autor113.  

 Deste modo, atualmente, deve-se conceber a Jurisdição como imbuída da 

função de amparar ou proteger os direitos fundamentais, ainda que preventivamente, 

pois os direitos não nasceram para ser violados. Essa noção se afasta da noção de 

direito subjetivo, pois se fala em direito de tutela mediante atividades fático-

administrativas em razão de sua relevância social (direitos transindividuais e 

coletivos)114. 

                                                 
109 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
40. 
110 “Deve ser o juiz investido de amplos poderes de direção, possibilitando-lhe adaptar a técnica aos 
escopos do processo em cada caso concreto, mesmo porque a previsão abstrata de todas as hipóteses 
é praticamente impossível” (BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica 
processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 57). 
111 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do processo de conhecimento. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 475. 
112 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 22. 
113 “Trata-se, na verdade, da noção de tutela jurisdicional adequada à realidade do direito material. O 
que não implica necessariamente dizer que somente há tutela (tutela jurisdicional) quando a pretensão 
é acolhida. Ainda que o autor não tenha razão, apenas por recorrer ao Judiciário tem ele direito a um 
adequado tratamento por parte do Estado – o mesmo valendo para o réu. Neste caso, todavia, é 
necessário reconhecer que, embora tenha havido uma tutela jurisdicional adequada, pode não haver 
tutela do direito (porque, por exemplo, o direito afirmado pelo autor inexiste) ” (ARENHART, Sérgio 
Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 92). 
114 MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria geral do processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 
61. 
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 Valendo das lições acima, pode-se, portanto, definir a Jurisdição como o dever 

estatal de prestar efetiva tutela aos direitos materiais, por meio da construção 

fundamentada da norma jurídica aplicável ao caso concreto, realizada pela 

compreensão da lei à luz dos direitos fundamentais inseridos e consagrados na 

Constituição.  

 O direito de ação deixou de ser concebido como um mero direito de propor uma 

demanda judicial, ou uma simples garantia de acesso ao Judiciário, mas passou a 

representar o direito de obter do Estado um mecanismo eficiente de solução de 

controvérsias, eficiente o suficiente para propiciar a satisfação do titular de um direito, 

garantindo, destarte, a tutela do direito material115. 

 Esta nova ideia ocasiona outras consequências de ordem prática, além de sua 

emancipação da mera atividade de subsunção do fato à norma cunhada pelo 

Legislativo116. Se à Jurisdição incumbe prestar a tutela efetiva do direito material, 

deve-se evitar, sempre que possível, sua conversão em perdas e danos, reduzindo-

se a distância, segundo Ferrajoli, entre a normatividade e a efetividade, ou seja, entre 

a previsão normativa dos direitos e a realização concreta destes mesmos direitos117. 

Quer-se garantir o direito como se ele jamais tivesse sido violado. Para que seja 

possível alcançar este objetivo, é necessário a utilização de técnicas processuais 

fundadas em juízos sumários de cognição, com fundamento em verossimilhança e 

probabilidade, a fim de evitar prejuízos graves e de difícil reparação na hipótese da 

demora do provimento. 

 A tutela do direito118 é conferida ao autor, usualmente, ao final do procedimento, 

por ocasião da sentença de procedência, contudo, uma vez que se objetiva a proteção 

efetiva dos direitos, quando houver fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, admite-se a antecipação de tutela. A garantia dos direitos materiais 

                                                 
115 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Tutela cautelar e tutela antecipada: tutelas sumárias e de 
urgência (tentativa de sistematização). São Paulo: Malheiros, 2003, p. 74. 
116 O papel judicial assumiria uma forma, não de proteger os direitos privados tradicionais, mas de criar 
um processo de decisão destinado a obstar a possibilidade de grupos privados usurpar o poder do 
governo para atribuir riqueza e oportunidades em próprio favor (Tradução nossa. SUNSTEIN, Cass R. 
Interest groups in American public law. Stanford Law Review. Stanford: Stanford University Press, v. 
38, 1985. p. 86). 
117 FERRAJOLI, Luigi. Apud. GOMES, Luiz Flávio; MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Direito 
supraconstitucional: do absolutismo ao estado constitucional e humanista de direito. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 75. 
118 “[...] tutela jurisdicional consiste no resultado da atuação jurisdicional sobre a situação conflituosa 
levada ao juiz” (TALAMINI, Eduardo. Tutela relativa aos deveres de fazer e de não fazer – e sua 
extensão aos deveres de entrega de coisa (CPC, arts. 461 e 461-A; CDC, art. 84). São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2003, p. 229-230). 
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depende da adequação da técnica processual aos direitos, ou seja, da visualização 

da técnica processual a partir das necessidades do direito material. Como a prestação 

efetiva da tutela do direito depende do provimento adequado, não há como falar em 

direito à tutela sem pensar em direito ao provimento capaz de prestá-la. É impossível 

crer que o juiz deixa de ter o dever de tutelar de forma efetiva os direitos, somente 

porque o legislador deixou de editar uma norma processual específica, logo, é dever 

do juiz conformar o procedimento à luz dos valores constitucionais, considerando as 

diversas necessidades dos casos concretos119. 

 
Toma-se, aqui, a ideia de procedimento diferenciado em relação ao 
procedimento ordinário –esse último instituído sem qualquer consideração ao 
direito material e à realidade social. Existindo situações de direito substancial 
e posições sociais justificadoras de distintos tratamentos, a diferenciação de 
procedimentos está de acordo com o direito à tutela jurisdicional efetiva. Pelo 
mesmo motivo, a existência de apenas um procedimento para situações 
distintas fere o direito à jurisdicional efetiva120. 
 

 A ausência de instrumentos processuais expressos não pode impedir a tutela 

do direito, não se trata de uma apologia ao ativismo judicial, entendido como atuação 

do juiz segundo critérios pessoais de justiça, em detrimento à lei e aos ditames 

constitucionais. Pelo contrário, se o processo não pode se limitar a uma atividade 

descompromissada com a aplicação prática dos direitos, no intuito de garantir a 

efetividade da tutela destes mesmos direitos, cabe ao Magistrado adotar as medidas 

jurisdicionais necessárias para garantir que a tutela específica, impeça a conversão 

do direito violado em pecúnia, sempre quando possível. Se o juiz tem o dever de 

interpretar a lei à luz dos valores da Constituição, deve construir no caso concreto, o 

provimento mais adequado às exigências de tutela121. 

 Se a tutela específica varia conforme as necessidades de tutela do direito 

material, essa tutela pode ser prestada mediante a imposição de fazer ou não fazer, 

podendo ser, segundo Luiz Guilherme Marinoni, inibitória, quando destinada à impedir 

um ato contrário ao direito, sem alusão à ameaça de dano e sem indagar a respeito 

de culpa, de remoção do ilícito, quando há ilícito consumado mas sem deflagração de 

um dano, ressarcitória na forma específica, uma vez ocorrido o dano, mediante 

                                                 
119 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 148. 
120 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 147. 
121 OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Teoria e prática da tutela jurisdicional. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 120. 
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restabelecimento da situação que existiria caso o dano não houvesse sido praticado, 

por intermédio de tutelas de fazer, do adimplemento na forma específica, tendente a 

observar o cumprimento do contrato, do cumprimento do dever legal, para dar vazão 

ao cumprimento de deveres impostos ao Estado, sem prejuízo de outra que se faça 

necessária para atender à necessidade do caso concreto122.  

 Este tema será retomado no terceiro capítulo do presente trabalho, com 

enfoque à luz dos direitos da personalidade. 

 
 
1.6. Monetização dos direitos 

 
 Como se verificou nas linhas antecedentes, o Liberalismo Clássico pretendia 

preservar a liberdade dos indivíduos contra as interferências do Poder Público. Para 

garantir esta liberdade, era indispensável ser assegurado um tratamento igualitário a 

todos, a fim de abolir quaisquer privilégios porventura remanescentes. Nesse 

contexto, todos deveriam ser considerados como rigorosamente iguais, resultando em 

uma concepção de igualdade sob o prisma meramente formal. 

 Afastando-se da esfera dos particulares, o Estado deveria se limitar 

exclusivamente a manter os mecanismos de mercado em funcionamento. No rol de 

preocupações estatais no ideário liberal, não havia a preocupação em proteger os 

menos favorecidos ou em promover políticas públicas de inclusão, a fim de garantir a 

liberdade, necessário para preservar a intangibilidade da vontade humana123. Para ser 

evitada a possibilidade de arbítrio do Judiciário, o exercício do poder de imperium foi 

tolhido dos magistrados da época124, reservando-se ao juiz uma função neutra, de 

declaração da vontade do legislativo. 

 Verifica-se, pela redação do Código Napoleão de 21 de março de 1804, que foi 

retirado dos magistrados o poder de atuar sobre a vontade do indivíduo, senão de 

modo excepcional, por intermédio dos instrumentos processuais típicos previstos na 

                                                 
122 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 148-149. 
123 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo processo civil. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 27-28. 
124 “Os magistrados franceses, que dispunham de consideráveis (e amplos) poderes, tiveram sua 
atuação propositadamente tolhida pelos revolucionários que ascenderam ao poder em 1789. O 
imperium (de que dispunham os citados juízes) foi, em suma, praticamente extirpado para que o novo 
poder instalado não fosse colocado em risco” (NASCIMBENI, Asdrubal Franco. Multa e prisão civil 
como meios coercitivos para a obtenção da tutela específica. Curitiba: Juruá, 2005, p. 25-26). Por 
esta razão, os provimentos de natureza mandamental ou executiva lato sensu foram extirpados pela 
doutrina liberal clássica.  
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legislação. Tendo como ponto de partida a classificação trinária das sentenças, 

predominante naquela época125, ao contrário das sentenças declaratórias e 

constitutivas, que são suficientes em si126, somente as sentenças condenatórias127 

demandam ulterior atividade executiva para a efetivação e para o cumprimento da 

prestação jurisdicional. 

 Vislumbrava-se, portanto, uma nítida separação das atividades de cognição em 

dois distintos processos. Caso o jurisdicionado já não possuísse um título executivo 

extrajudicial, era necessário primeiramente o oferecimento de um processo de 

conhecimento destinado à constituição de um título executivo judicial e 

posteriormente, em outro processo, com nova petição inicial e nova citação, promover 

a execução128. 

                                                 
125 No Brasil, a classificação ternária das sentenças foi questionada pela iniciativa de Pontes de 
Miranda. Apoiando-se nas lições de Georg Kuttner e Goldschmidt, o autor defendia, já na Codificação 
de 1939, a existência de provimentos de natureza mandamental e executiva lato sensu, implicando no 
desenvolvimento da classificação quinária das sentenças (MARZAGÃO, Newton Coca Bastos. A multa 
(astreintes) na tutela específica. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo. São 
Paulo, 2013, p. 60. Disponível em: <www.teses.usp.br/teses/disponiveis/.../Dissertacao_de_Mestrado_ 
Newton_Marzagao.pdf>; Acesso em: 10 fev. 2018). 
126 A sentença meramente declaratória não demanda uma atividade executiva posterior, uma vez que 
“exaure o seu propósito com a formulação do preceito concreto, a ser observado pelas partes 
integrantes da relação jurídica, pondo fim à incerteza jurídica acerca da existência ou inexistência de 
uma determinada relação jurídica, sem, contudo, importar qualquer atividade satisfativa àquele a quem 
o direito beneficie. O próprio interesse de agir na ação meramente declaratória limita-se à pura 
declaração do direito, com a extirpação da incerteza jurídica” (PALHARES, Cinara. A sentença cível 
como título executivo judicial: considerações sobre o art. 475-N, I do CPC. In.: BUENO, Cassio 
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). Aspectos polêmicos da nova execução. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 80-101, p. 82). Da mesma forma, a sentença constitutiva é por 
si só independentemente de execução. “O cumprimento da tutela constitutiva emana da própria 
prolação da sentença, a determinar em si mesma a modificação jurídica. Portanto, o comportamento 
esperado da contraparte é passivo: unicamente agira em conformidade com a nova situação jurídica 
estabelecida no ato sentencial. A sentença, de caráter essencialmente normativo, é satisfativa desde 
o trânsito em julgado do comando constitutivo, sem necessidade de outras providências externas ao 
julgado” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Álvaro de. Teoria e prática da tutela jurisdicional. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 169). 
127 Na classe de provimento condenatório, a doutrina dominante inclui todos os tipos de provimentos 
de conhecimento que não se incluam nas de provimento meramente declaratório ou provimento 
constitutivo. Define o provimento condenatório como aquele que afirma a existência do direito e a sua 
violação, aplicando a sanção correspondente de natureza processual, essa que possibilita o acesso à 
via processual da execução forçada (TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Reforma do Código 
de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 22). 
128  “A reunião de ambas as atividades na mesma relação processual, em duas fases subseqüentes, 
era uma excepcionalidade reservada a alguns “procedimentos especiais” disciplinados no Código ou 
em legislação extravagante (ações possessórias, nunciação de obra nova, demarcatória, divisória, 
mandado de segurança etc.). Ao primeiro traço, da separação das atividades em processos distintos, 
associaram-se ainda outras duas características gerais: (i) a marcante tipificação dos meios destinados 
à produção do resultado executivo e (ii) a ausência da emissão de ordens judiciais propriamente ditas, 
cujo descumprimento implicasse afronta à autoridade estatal” (TALAMINI, Eduardo. Tutela jurisdicional 
para entrega de coisa. Scientia Iuris, Londrina, v. 10, p. 97-120, 2006, p. 98. Disponível em: 
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/iuris/article/download/4111/3539>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
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 Ademais, no paradigma preconizado pelo Estado Liberal, os meios executivos 

resumiam-se apenas àqueles estritamente previstos em lei, pois outra medida atípica 

implicaria em uma ofensa à liberdade individual129, tampouco permitindo juízos de 

verossimilhança. 

 O processo e o procedimento foram então desenhados para possibilitar nestes 

casos a reparação em pecúnia, desde a fase inicial até seu desfecho, especialmente 

na fase de execução. Assim, a sentença condenatória era a técnica processual 

considerada como adequada para prestar a tutela pelo equivalente, porquanto 

autorizava a indenização em dinheiro por intermédio das técnicas executivas típicas, 

previstas no ordenamento jurídico130. Destarte, é possível concluir que os meios 

executivos, que darão atuação concreta ao conteúdo da decisão judicial, são tão 

importantes quanto a própria sentença condenatória131, a qual, por si só, não é 

bastante para promover alterações na esfera material. 

 Como a intangibilidade da vontade humana era preservada como dogma, a 

resistência do obrigado era vista como um limite intransponível ao cumprimento das 

obrigações de fazer ou não fazer132. Se os meios executivos tipificados pela legislação 

não fossem suficientes para garantir a tutela do direito material, restaria uma garantia 

pelo equivalente monetário.  

 A tutela ressarcitória ampla tem suas origens no adágio romano do neminem 

laedere, sendo reconceituada pelo Código de Napoleão, que que em seu art. 1.142 

dispõe que toda a obrigação de fazer e não fazer resolve-se em perdas e danos, em 

caso de inadimplemento do devedor133. 

 Nada mais intuitivo que considerar que o descumprimento de uma obrigação 

seja sancionado pelo ordenamento jurídico, por intermédio de uma indenização e que 

imponha a restituição por todos os prejuízos sofridos, incluindo aquilo que 

razoavelmente deixou de ganhar. Se assim não fosse, o prejudicado seria uma vítima 

                                                 
129 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo processo civil. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 29. 
130 MAGATÃO, Karina da Silva. A tutela ressarcitória específica do consumidor. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010, p. 26 
131 DEL CLARO, Roberto Benghi. A tutela ressarcitória na forma específica na perspectiva da 
teoria dos direitos fundamentais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2004, p. 123. 
132 TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). Reforma do Código de Processo Civil. São Paulo: 
Saraiva, 1996, p. 253. 
133 “Toute obligation de faire ou de nes pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d ́inexecution 
de la part du débiteur” (FRANÇA. Code Civil, Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/ 
affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
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de uma dupla injustiça: a primeira pela ofensa sofrida e a segunda pela não restituição 

pelos prejuízos supervenientes134. 

 Acontece que a sentença condenatória não basta para satisfação do que se 

procura por meio da ação. “Trata-se de uma visão romântica ou distorcida da tutela 

jurisdicional, pois aposta que o devedor, apenas por ser condenado, satisfará o direito 

de crédito135”. 

 Inquestionavelmente, essa perspectiva encontra-se em consonância com a 

ideologia do direito de cunho liberal. A igualdade formal implica na abstração das 

pessoas e bens. Consequentemente, se todos são formalmente iguais perante a lei – 

não merecendo, portanto, qualquer tratamento diferenciado – da mesma maneira 

todos os bens deveriam ser considerados do mesmo modo, não havendo motivo para 

se admitir uma intervenção mais incisiva do magistrado diante do inadimplemento, 

além de se atribuir ao lesado um ressarcimento em montante correspondente em 

dinheiro136. 

 A ampla aceitação da sanção pecuniária como lenitivo para o descumprimento 

das obrigações e a violação dos direitos materiais acarretaria na “igualização” dos 

bens e das necessidades, porquanto, se todas as coisas são abstratamente 

consideradas como iguais, todas poderiam ser transformadas em dinheiro. Contudo, 

as perdas e os danos, ou a tutela pelo equivalente, replicavam o dogma da 

“neutralidade” do juiz137, ignorando as características socialmente diversificadas dos 

sujeitos e dos bens, não levando em consideração as diferentes necessidades e 

espécies dos bens138. 

 O dogma da igualdade formal apresentava graves deficiências no tocante à 

efetivação de direitos. Outrossim, o respeito à dignidade humana ficava de lado, pois 

os princípios basilares do liberalismo acabavam por impedir o magistrado de oferecer 

                                                 
134 MAGATÃO, Karina da Silva. A tutela ressarcitória específica do consumidor. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010, p. 144. 
135 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 31 
136 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. O novo processo civil. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 39. 
137 “O juiz pode afastar sua responsabilidade diante da decisão por ele dada ao caso concreto, pois tal 
solução não seria fruto da sua vontade, já que ele simplesmente estaria aplicando a solução 
preestabelecida pelo ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, assim, funciona de forma 
supostamente neutra e asséptica, não buscando atingir a ninguém em particular” (SARLET, Ingo 
Wolfgang (Org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 23). 
138 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 117. 
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um tratamento diverso às diferentes situações concretas e para indivíduos de distintas 

posições sociais139.  

 A derrocada do conceito meramente formal de igualdade implica na 

recontextualização dos institutos jurídicos aplicáveis ao processo civil, que não pode 

permanecer neutro ante as vicissitudes e necessidades fáticas dos indivíduos no caso 

concreto: 

 
Hoje a maioria da doutrina do direito concorda que a igualdade de todos 
perante a lei é uma falácia. Essa questão é ilustrada pelas recentes 
discussões acerca da diferença entre igualdade formal e igualdade material. 
Uma nova geração de processualistas tem reafirmado a impossibilidade de 
se obter justiça por meio do processo quando não se coloca à disposição das 
partes os meios técnicos e econômicos necessários a uma disputa judicial 
em igualdade de condições. A atual doutrina crítica do direito tem salientado 
a necessidade de o Poder Judiciário atuar com a consciência de que a lei não 
leva em conta as desigualdades sociais e que a sua aplicação de maneira 
uniforme e indistinta a todas as pessoas pode até aumentar e alimentar essas 
desigualdades. Parte da doutrina não hesita em dizer que a lei, feita por 
pessoas oriundas das classes mais abastadas, reflete o desejo de 
manutenção da estrutura de opressão e desigualdade social140. 
 

 Se os indivíduos apresentavam diferenças entre si, era possível afirmar a 

existência de direitos mais importantes que outros, que devem demandar, por questão 

de fundamento lógico, uma proteção processual mais específica. Desta forma, a tutela 

específica preventiva141 se preocupa com a integridade do direito, impedindo sua 

degradação em pecúnia142. Por outro lado, a tutela pelo equivalente em pecúnia 

possibilita o deliberado descumprimento da obrigação pela parte economicamente 

mais forte: 

 
Para Jorge Mosset Iturraspe, não admitir o ressarcimento na forma específica 
significa supor que, com dinheiro “tudo seja possível”, o que traduziria uma 
concepção materialista em excesso e apegada a uma infundada defesa da 
liberdade individual do devedor, a qual então poderia se vincular à tese do 

                                                 
139 TEODORO, Maria Cecília Máximo. Crise do estado social e o papel do juiz na efetivação de 
direitos trabalhistas. Tese (Doutorado em Direito do Trabalho). Faculdade de Direito. Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 50 
140 CAMPOS, Walter de Oliveira. Direito e Ideologia. Revista Argumenta, Jacarezinho, n. 14, p. 187- 
204, 2011, p. 197-198.  Disponível em: <http://seer.uenp.edu.br/index.php/argumenta/article/view/191/ 
190>. Acesso em: 12 jul. 2017. 
141 “[...] afirma-se, por vezes, que é ‘específica’ a tutela que confere ao titular do direito o mesmo bem 
que ele teria se não houvesse a transgressão, e ‘genérica’ a que propiciaria o equivalente pecuniário. 
Mas, se fosse rigorosamente esta a distinção, seria ‘específica’ a execução (‘por quantia certa’) de uma 
dívida originariamente pecuniária. [...] genérica é toda a forma de tutela que tenda à obtenção de 
dinheiro no âmbito da responsabilidade patrimonial do devedor – seja mediante direta consecução do 
numerário, seja pela transformação de outros bens em pecúnia, através de expropriação. Específica é 
a tutela que tende à consecução de bens jurídicos outros, que não dinheiro” (TALAMINI, Eduardo. 
Tutela jurisdicional para entrega de coisa. Scientia Iuris, Londrina, v. 10, p. 97-120, 2006, p. 125). 
142 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 147. 
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“dever livre”. Essa tese, atribuída a Brunetti, sustenta que o devedor, no caso 
de inadimplemento, tem a faculdade de adimplir a sentença na forma 
específica ou deixar que o credor se satisfaça com seus bens, o que seria um 
“dever livre” e não um verdadeiro “dever jurídico”143. 
 

 Admitindo-se que o processo enquanto instrumento para concretização do 

direito material, só seria possível considerá-lo eficaz quando sua atuação se mostrar 

capaz de produzir um resultado igual ao que se produziria se o direito material fosse 

espontaneamente observado144. Deveras, um “sistema incapaz de conceder ao 

jurisdicionado meios de se obter judicialmente a observância de certos deveres 

(legalmente impostos ou contratualmente assumidos) fomenta o inadimplemento, o 

desrespeito e a precificação dos direitos145”. 

    
No âmbito do sistema dela tutela jurisdicional dos direitos, a execução forçada 
na forma específica assume grande importância porque é funcional à 
exigência segundo a qual o processo deve dar na medida do possível a quem 
tem direito tudo aquilo que teria direito de alcançar conforme previsto no 
direito substancial146. 
 

 O direito à tutela jurisdicional, desta forma, além de demandar a consideração 

dos direitos de participação e de edição de técnicas processuais adequadas, destina-

se à obtenção de uma prestação do magistrado que pode significar, em alguns casos, 

a efetivação do dever de proteção do Estado face aos direitos fundamentais. Esta 

tutela pode igualmente ser realizada pela legislação, entretanto, a diferença é que a 

lei é resposta abstrata do legislador, ao passo que a decisão é a resposta do juiz 

diante do caso concreto. Há direito, devido pelo Estado-legislador, à edição de normas 

de direito material de proteção, assim como de normas de direito instituidoras de 

técnicas processuais capazes de propiciar uma efetiva proteção. Mas o Estado-Juiz 

também possui o dever de proteção, que realiza no momento em que profere a sua 

decisão sobre os direitos fundamentais147. 

 Conformar-se com a violação do direito, sob o argumento de que sua reparação 

se dará pela conversão em perdas e danos, não é uma postura mais admissível no 

atual estágio histórico da ciência processual. Os direitos de terceira dimensão, bem 

                                                 
143 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 59. 
144 MOREIRA, José Carlos Barbosa. A tutela específica do credor nas obrigações negativas. 
Temas de direito processual (segunda série). São Paulo: Saraiva, 1988, p. 132. 
145 MARZAGÃO, Newton Coca Bastos. A multa (astreintes) na tutela específica. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade de São Paulo. São Paulo, 2013, p. 16.  
146 PISANI, Andrea Proto. Lezioni di diritto processuale civile. Napoli: Eugenio Jovene, 1999, p. 806. 
147 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p.144. 
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como os demais direitos de natureza indisponível, como os direitos da 

personalidade148, jamais serão devidamente tutelados mediante um provimento que 

os converta em pecúnia. Uma vez concretizada a violação ao direito substancial, nada 

poderá promover a restauração ao status quo ante, do modo que se tinha 

anteriormente à ofensa. Assim sendo, é importante evitar que a lesão se consume, 

por intermédio de instrumento processuais, ainda que atípicos, para se garantir a 

efetiva tutela do direito. 

 “A construção montesquiana do magistrado enquanto ventríloquo da lei é uma 

fraude inocente (ou não tão inocente), construída culturalmente na tradição romano-

canônica. Na verdade, trata-se de uma elegante fuga da realidade149”. Não mais é 

admissível reiterar as lições anacrônicas oriundas de uma realidade histórica que não 

mais se encontra evidente na atualidade. 

 A superação do paradigma positivista de natureza liberal, por intermédio do 

pós-positivismo, impõe ao intérprete uma releitura do conceito de jurisdição para além 

da valorização da simples tutela repressiva, fazendo com que o direito processual civil 

deixe de ser vislumbrado como uma simples técnica, um mero instrumento adjetivo, 

para se conduzir à efetiva proteção do direito material e a substancialização da 

Constituição150. 

 

  

                                                 
148 “O estudo atento desses ‘novos’ direitos relacionados às esferas individual, social, metaindividual, 
bioética, ecossistêmica, tecnocientífica e virtual exige pensar e propor instrumentos jurídicos 
adequados para viabilizar a materialização e para garantir sua tutela jurisdicional, seja por meio de um 
novo Direito Processual, seja por meio de uma Teoria Geral das Ações Constitucionais” (WOLKMER, 
Antônio Carlos; LEITE, José Rubens Morato(Org.). Os ‘novos’ direitos no Brasil: natureza e 
perspectivas. São Paulo: Saraiva, 2012, p.14). 
149 ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira. A tutela preventiva fundada nos princípios processuais 
constitucionais: os influxos do constitucionalismo contemporâneo na fratura da modernidade. Direito 
& Justiça, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 111-122, jul./dez. 2010, p. 113. 
150 ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira. A tutela preventiva fundada nos princípios processuais 
constitucionais: os influxos do constitucionalismo contemporâneo na fratura da modernidade. Direito 
& Justiça, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 111-122, jul./dez. 2010, p. 118. 
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2 PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO SÉCULO XXI 

 

 

2.1 Evolução histórica do conceito de direitos da personalidade 

 

 A noção de pessoa foi objeto de longos e profundos debates ao longo da 

evolução histórica. A palavra, na antiguidade clássica, significava a máscara com que 

os atores cobriam o rosto durante uma peça teatral, mormente na tragédia, a fim de 

avolumar a voz (per-sonare). A pessoa, desta forma, indicaria o papel representado 

na sociedade, fazendo-se completa abstração do indivíduo151. 

 Com efeito, a origem de sua idealização reporta-se à antiguidade, embora no 

direito grego fosse um conceito restrito àqueles identificados como cidadãos, ou seja, 

os homens livres e chefes de família, que tinham acesso às assembleias das cidades 

(polis), excluindo os escravos, mulheres e estrangeiros. De modo similar, no direito 

romano, a personalidade plena era atribuída exclusivamente aos pater famílias, sendo 

que para as demais pessoas, como escravos, habitantes das colônias (latini), 

estrangeiros (peregrini) e plebeus (plebs) era reservada uma personalidade dotada de 

capacidade jurídica reduzida152.  

 Tratava-se, como é possível perceber, de uma noção extremamente restrita de 

personalidade, limitada à determinados e específicos grupos sociais. Entretanto, no 

mundo antigo, já era possível constatar a existência de tutelas jurídicas de diversas 

manifestações da personalidade, conquanto não com a mesma intensidade, 

tampouco com a mesma configuração dos dias atuais153. 

 Com o decorrer da história, na Idade Média, a doutrina cristã contribuiu para 

que o conceito de personalidade se tornasse uma entidade metafísica. Sendo o 

                                                 
151 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Almedina, 1995, p. 44. 
152 BORGHETTI, Cibele Stefani. Pessoa e personalidade humanas: uma reflexão histórico-
dogmática do seu reconhecimento e proteção jurídicos, na perspectiva da teoria da relação 
jurídica e das teorias dos direitos de personalidade. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006, p. 21. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov. 
br/download/teste/arqs/cp008493.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
153 Nesta época, a proteção dos direitos da personalidade era caracterizada por meio de manifestações 
isoladas, como por exemplo, por intermédio da actio iniuriarum, que protegia aqueles ofendidos em sua 
personalidade por injúria de outrem. A lex cornelia protegia o domicílio contra sua violação e a lex 
aquilia deu direito de ação à tutela da integridade física. Ainda, é possível identificar o interdictum de 
homine libero exhibendo e o interdictum de liberis exhibendis, ambos eram destinados à tutelar o direito 
daqueles injustamente retidos (SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 22-23). 



54 
 

 

homem feito à imagem e semelhança de Deus, chega-se à analogia própria entre 

indivíduo e pessoa154, enquanto, segundo Boecio, “naturae rationalis individua 

substantia”, isto é, a substância individual de natureza racional155. Mediante a 

ideologia cristã de fraternidade universal, que implica na igualdade de direitos e na 

inviolabilidade da pessoa com todas as suas prerrogativas individuais e sociais, 

passou-se a considerar que tais valores eram inerentes a condição humana, 

independentemente de quaisquer pressupostos formais ou classistas156. 

 A efetiva construção e cristalização da acepção jurídica de pessoa, mediante a 

ideia de um sistema abstrato, unitário e universal de direito, dotado de normas gerais 

voltadas a um sujeito dito como universal, se verificou, a partir do século XVII, com o 

advento do iluminismo, quando então os pensadores passaram a tecer reflexões 

sobre a posição do homem enquanto um ser racional que se relaciona entre si e cada 

indivíduo com a sociedade política157. 

 Nesse momento histórico, a noção de personalidade desenvolveu-se sobretudo 

por intermédio da obra do filósofo Immanuel Kant. Em brevíssimas linhas, segundo 

referido filósofo, o ser humano seria capaz de direcionar sua vontade, no lugar de 

apenas se submeter às suas inclinações158. O valor moral da ação não residiria, 

portanto, no efeito (consequência) que dela se espera, isso pois estes efeitos também 

poderiam ser alcançados por outras causas e não se precisaria, para tal, da vontade 

de um ser racional. Por conseguinte, nada pode constituir o bem excelente chamado 

por “moral”, senão a representação de um imperativo em si mesmo, a qual já se 

encontra na própria pessoa que age segundo essa lei que teria o condão de 

determinar a vontade, independentemente dos efeitos (consequências) que dela se 

espera, para que se possa chamar de boa e absolutamente sem restrição. Segundo 

Kant, não se trata de obedecer a qualquer lei, mas uma lei universal das ações em 

geral que possa servir de único princípio à vontade, qual seja: “devo proceder sempre 

                                                 
154 STANCIOLI, Brunello. Sobre os Direitos da Personalidade no Novo Código Civil Brasileiro. 
Disponível em: <http://www.hottopos.com/videtur27/brunello.htm>. Acesso em: 18 out. 2017. 
155 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 24. 
156 VALVERDE, Zetty Bou; VARGAS, Victor Pérez. Los valores fundamentales de la personalidad y sus 
medios de tutela”. Revista Judicial, n. 9. Corte Suprema de Justicia, San José, Costa Rica p. 77-129. 
2009, p. 78. 
157 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 38. 
158 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980, 
p. 56. 
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de maneira que eu possa querer também que a minha máxima se torne lei 

universal159”. 

 Por este motivo, o homem deveria ser vislumbrado como um fim em si mesmo 

e não como um instrumento de concretização de projetos alheios. Essa potencialidade 

de dar normas a si mesmo é a autonomia, em contraponto à heteronomia, ou seja, a 

determinação da vontade por exigências externas alheias160. É a autonomia, enquanto 

capacidade de estabelecer leis morais e observá-las livremente, que faz do homem 

fim em si mesmo, e por isso, torna-o um ser que ostenta dignidade161 

 
Todo ser humano tem um direito legitimo ao respeito de seus semelhantes e 
está, por sua vez, obrigado a respeitar todos os demais. A humanidade ela 
mesma é uma dignidade, pois um ser humano não pode ser usado 
meramente como um meio por qualquer ser humano (quer por outros, quer 
inclusive por si mesmo), mas deve sempre ser usado ao mesmo tempo como 
um fim. É precisamente nisso que sua dignidade consiste, pelo que ele se 
eleva acima de todos os outros seres do mundo que não são seres humanos 
e, no entanto, podem ser usados e, assim, sobre todas as coisas. Mas 
exatamente porque ele não pode ceder a si mesmo por preço algum, (o que 
entraria em conflito com seu dever de auto-estima) tampouco pode agir em 
oposição à igualmente necessária auto-estima dos outros, como seres 
humanos, isto é, ele se encontra na obrigação de reconhecer, de um modo 
pratico, a dignidade da humanidade em todo outro ser humano. Por 
conseguinte, cabe-lhe um dever relativo ao respeito que deve ser 
demonstrado a todo outro ser humano162.  
 

 Não se pode ignorar a influência dos ideários do liberalismo, a partir do final do 

século XVIII, como um fruto do iluminismo, especialmente pela categoria de sujeito de 

direito. A burguesia revolucionária, opondo-se às arbitrariedades e aos privilégios do 

antigo regime, pautou-se também no reconhecimento dos direitos humanos, ao 

preconizar que todos, em decorrência da condição de pessoa, possuem direitos 

inalienáveis à igualdade, à fraternidade e à liberdade, que gozam de uma existência 

prévia às estruturas de poder vigentes163. 

                                                 
159 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980, 
p. 45. 
160 FRIAS, Lincoln; LOPES, Nairo. Considerações sobre o conceito de dignidade humana. Revista 
Direito GV, São Paulo, 11(2), p. 649-670, jul-dez 2015, p. 654. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ rdgv/v11n2/1808-2432-rdgv-11-2-0649.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
161 NODARI, Paulo Cesar. Humanidade e dignidade em Kant. Veritas- Revista de Filosofia da PUCRS. 
Porto Alegre, v. 61, n. 1, p. 107-129, jan.-abr. 2016, p. 120. Disponível em: 
<revistaseletronicas.pucrs.br/ ojs/index.php/veritas/article/download/19846/14294>. Acesso em: 10 
fev. 2018. 
162 KANT, Immanuel. Metafísica dos costumes. São Paulo: Edipro, 2003, p. 306. 
163 “Esse jusnaturalismo racionalista de fundamento aos direitos humanos foi utilizado como trunfo às 
pretensões transformadoras e revolucionárias da burguesia ascendente” (VERBICARO, Loiane Prado. 
Os direitos humanos à luz da história e do sistema jurídico contemporâneo. Revista Jurídica Cesumar, 
v. 7, n. 1, p. 31-56, jan./jun. 2007, p. 40). 
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 Os influxos liberais apresentaram uma influência marcante na revolução norte-

americana. Os princípios de liberdade e de proteção da pessoa humana foram 

inseridos na Declaração de Independência das Treze Colônias e posteriormente na 

Constituição de 1787. Na França, com a derrubada da monarquia absolutista pela 

revolução de 1789, a Assembleia Nacional instituiu o Estado Liberal com base no 

individualismo, promulgando-se, no mesmo ano, a Declaração dos Direitos do Homem 

e do Cidadão, orientada segundo os princípios filosóficos de valorização da pessoa164. 

 Entretanto, no âmbito da doutrina liberal, como já se viu, houve uma abstração 

do conceito de pessoa que, essencialmente, passou a ser reconhecida como um 

elemento do mundo jurídico em uma dimensão exclusivamente patrimonial, enquanto 

um mero centro de imputação de direitos e deveres adquiridos165.  

 Como seres livres e iguais, eis que, idênticos por natureza, os homens 

deveriam agir amparados pela própria vontade e pelos próprios interesses, a fim de 

desenvolver no mercado a sua capacidade intelectiva e criativa para, deste modo, 

alcançar a propriedade privada (um dos pilares do liberalismo), firmando relações cuja 

disciplina também seria originária da auto-regulamentação privada, passando a 

vontade em ser fonte de direitos e deveres166. 

 Esta concepção foi também abalizada por Hans Kelsen, para quem a realidade 

jurídica é essencialmente normativa. Consequentemente, a personalidade constitui 

um complexo de normas jurídicas que atribuem determinados efeitos jurídicos a 

algumas condutas humanas. O sujeito de direito, portanto, é equipado de um “órgão” 

para aplicação do próprio ordenamento jurídico167.  

 Nesse momento histórico, a essência da proteção à pessoa era vislumbrada 

em favor do “mercado” e em face do Estado, no sentido de proteger os indivíduos de 

indesejadas interferências e arbitrariedades do Poder Público, garantindo-se a 

independência e livre iniciativa no plano econômico. No entanto, a redução da ordem 

jurídica em um estatuto patrimonial e a categorização da pessoa como um sujeito dos 

                                                 
164 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 27. 
165 BORGHETTI, Cibele Stefani. Pessoa e personalidade humanas: uma reflexão histórico-
dogmática do seu reconhecimento e proteção jurídicos, na perspectiva da teoria da relação 
jurídica e das teorias dos direitos de personalidade. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006, p. 40-54. 
166 Ibidem, p. 60-63. 
167 CAVICHIOLI, Rafael de Sampaio. Crítica do sujeito de direito: da filosofia humanista à 
dogmática contemporânea. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, 2006, p. 163. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp 
007814.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
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direitos estabelecidos pelo sistema, que contrata e tem patrimônio, fizeram com que 

a personalidade se distanciasse da dignidade humana, razão pela qual os indivíduos 

merecem proteção e amparo168.  

 
Em uma visão positivista, normativista, formalista, da pessoa e da prória 
ordem jurídica, ao contrário, termina-se por reduzir a noção de pessoa a um 
centro de imputação de direitos e deveres e a se atribuir sentido idêntico às 
noções de pessoa e de sujeito de direitos. Em uma visão personalista, o 
ordenamento jurídico, ao construir dentro do sistema, a noção de 
personalidade, assume uma noção pré-normativa, a noção de pessoa 
humana, faz de tal noção uma noção aceita pela ordem positiva. Não a 
assume nem a aceita, porém, no mesmo sentido de pura aceitação da 
realidade externa com que aceita e assume a qualidade de objetos, de coisas, 
que têm uma árvore ou um animal. É que, no caso do ser humano, o dado 
preexistente à ordem legislada não é um dado apenas ontológico, que 
radique no plano do ser; ele é também axiológico. E ser e valor estão 
intimamente ligados, em síntese indissolúvel, eis que o valor está, no caso, 
inserido no ser. O homem vale, tem a excepcional e primacial dignidade de 
que estamos a falar, porque é. E é inconcebível que um ser humano seja sem 
valer169. 
 

 Ao se preocupar em eliminar os privilégios típicos do período Absolutista, o 

Estado de Direito Liberal ignorou as desigualdades econômicas e sociais, 

considerando todos os indivíduos formalmente iguais perante a lei. Esta parificação, 

todavia, apenas acentuou a concentração do poder econômico capitalista, 

aumentando o desnível social170. 

 Esta concepção, perdurou por décadas e gerou vários reflexos, sobretudo na 

legislação pátria. O Código Civil de 1916, vinculado à uma ideologia nitidamente 

mercantilista e materialista, desumanizou o conceito de pessoa, reduzindo-o a um 

mero instrumento técnico de imputação de direitos e de deveres de caráter 

precipuamente patrimoniais. Fortemente inspirado pelo código napoleônico, atribuía 

a qualidade de sujeito de direitos apenas àqueles entes aos quais normativamente 

atribuía uma capacidade jurídica, assumindo destarte a irrelevância da condição 

humana e dos próprios dos valores vinculados à humanidade171.  

 

                                                 
168 FACHIN, Luiz Edson; TEPEDINO, Gustavo (org.). Diálogos sobre direito civil. Rio de Janeiro: 
Renovar. 1998, p. 98. 
169 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa. MUNIZ, Francisco José Ferreira. O Estado de Direito e os 
Direitos da Personalidade. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, p. 223- 241, 
dez. 1979, p. 19. Disponível em: <http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/8833/6143>. Acesso em: 19 
fev. 2018. 
170 RAMOS, Carmem Lúcia Silveira. A Constitucionalização do direito privado e a sociedade sem 
fronteiras. In: FACHIN, Luiz Edson. Repensando fundamentos do direito civil contemporâneo. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1998, p. 03-29, p. 08.  
171 GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro. Salvador: Livraria 
Progresso, 1958, p. 34-35. 
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O Código Civil brasileiro teve, assim, um cunho teórico. Observa René Davi 
que os primeiros Códigos da América Latina, promulgados no décimo nono 
século, refletiam o ideal de justiça de uma classe dirigente, europeia por sua 
origem e formação, constituindo um direito que pouco levava em conta as 
condições de vida, os sentimentos ou as necessidades das outras partes da 
população, mantidas em um estado de completa ou meia escravidão. O 
retardamento na organização do Código Civil brasileiro permitiu que esse 
divórcio entre o direito teórico e o prático não fosse tão profundo entre nós, 
como foi em outras nações do continente. Mas, ainda assim, a alienação 
constituiu frequente recurso do legislador para dotar o país de uma legislação 
que nada ficasse a dever aos Códigos mais modernos. Em várias 
disposições, é mais uma expressão de ideias do que de realidades172. 
 

 Como consequência, o Direito previsto no Código Civil de 1916 estendia 

proteção aos sujeitos de direitos somente no que era considerado como relevante à 

sua existência jurídica, ou seja, aos bens exteriores que, desvinculados da sua 

humanidade e com carga de patrimonialidade, determinavam o seu relacionamento 

interpessoal173.  

 
Àquela altura, o valor fundamental era o indivíduo. O direito privado tratava 
de regular, do ponto de vista formal, a atuação dos sujeitos de direito, 
notadamente o contratante e o proprietário, os quais, por sua vez, a nada 
aspiravam senão ao aniquilamento de todos os privilégios feudais: poder 
contratar, fazer circular as riquezas, adquirir bens como expansão da própria 
inteligência e personalidade, sem restrições ou entraves legais. Eis aí a 
filosofia do século XIX, que marcou a elaboração do tecido normativo 
consubstanciado no Código Civil174. 
 

 Entretanto, como adverte Jussara Meirelles, é preciso analisar a personalidade 

humana e todas as suas emanações sob diversos enfoques. O ser humano não tem 

uma personalidade, ele é a expressão viva da sua própria personalidade. Assim, ainda 

que a ordem jurídica lance sobre o homem o olhar ideologizado da titularidade, todo 

o conjunto de múltiplas emanações, em que se resume a personalidade humana, deve 

ser visto como o ser humano mesmo, considerado em sua própria estrutura 

fundamental na qual se assentam todos os direitos dos quais ele é titular175. 

 Nessa linha de pensamento, os direitos da personalidade, só podem ser 

entendidos à luz de uma noção de pessoa que supere o esvaziamento e a pura 

                                                 
172 GOMES, Orlando. Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro. Salvador: Livraria 
Progresso, 1958, p. 34-35. 
173 BORGHETTI, Cibele Stefani. Pessoa e personalidade humanas: uma reflexão histórico-
dogmática do seu reconhecimento e proteção jurídicos, na perspectiva da teoria da relação 
jurídica e das teorias dos direitos de personalidade. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006, p. 151. 
174 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 02. 
175 FACHIN, Luiz Edson; TEPEDINO, Gustavo (org.). Diálogos sobre direito civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1998, p. 99. 
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patrimonialidade “a que tal noção foi submetida pela carga histórica de uma educação 

jurídica positiva a pesar sobre sucessivas gerações de cultores do Direito176”. 

 Conforme averbado alhures, ao longo dos séculos houve uma paulatina e 

constante alteração da perspectiva essencialmente patrimonialista do Direito, com 

raízes no individualismo de matiz liberal. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, conflito 

que vitimou, entre setembro de 1939 e agosto de 1945, mais de 46 milhões de 

militares e civis, muitos em circunstâncias de crueldade exasperada177, já não mais 

havia uma aceitação à concepção de um ordenamento jurídico indiferente, isento aos 

valores éticos e à lei, essa enquanto uma estrutura meramente formal178. A 

preocupação com a efetividade dos direitos humanos trata-se de uma conquista, 

decorrente das atrocidades vivenciadas ao longo da história: 

 
A cada grande surto de violência, os homens recuam, horrorizados, à vista 
da ignomínia que que afinal se abre claramente diante de seus olhos; e o 
remorso pelas torturas, pelas mutilações em massa, pelos massacres 
coletivos e pelas explorações aviltantes faz nascer nas consciências, agora 
purificadas, a exigência de novas regras de uma vida mais digna para 
todos179. 
 

 Desde então, a ideia da supremacia normativa e de eficácia direta dos preceitos 

constitucionais tuteladores de posições subjetivas se impôs. As leis deveriam estar na 

medida dos direitos constitucionalmente garantidos, centralizando todo ordenamento 

jurídico à Constituição, regulando a esfera privada das pessoas180. 

 Nesse momento histórico, é possível verificar o recrudescimento da noção de 

dignidade da pessoa humana, que no plano internacional foi consagrada pela 

Declaração dos Direitos Humanos de 1948181, seguida de diversos outros Tratados e 

                                                 
176 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa. MUNIZ, Francisco José Ferreira. O Estado de Direito e os 
Direitos da Personalidade. Revista da Faculdade de Direito da UFPR. nº 19. ano 19. Curitiba, UFPR, 
1980, p. 23. 
177 GILBERT, Martin. A segunda guerra mundial: os 2.174 dias que mudaram o mundo. Rio de 
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178 BARROSO, Luís Roberto. Curso de direito constitucional contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 242. 
179 OLIVEIRA, Guilherme Fonseca de; ALVES, Fernando de Brito; DINIZ, Lucas Thainan Mendes. 
História, Democracia e pensamento crítico na aplicação dos direitos fundamentais. Revista Em 
Tempo, v. 15, p. 35-54, dec. 2016. 
180 RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. Boletim da Faculdade de 
Direito, Universidade de Coimbra, v.74, p. 729- 755, 1998, p. 732. 
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toda a comunidade internacional no sentido de uma comunidade não só de Estados, mas de indivíduos 
livres e iguais. Não sei se tem consciência de até que ponto a Declaração Universal representa um fato 
novo na história, na medida em que, pela primeira vez, um sistema de princípios fundamentais da 
conduta humana foi livre e expressamente aceito, através de seus respectivos governos, pela maioria 
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Convenções internacionais a respeito da mesma temática. Houve uma preocupação 

global em se privilegiar o “ser” em detrimento do “ter”, dando um especial relevo e 

importância à dignidade a todos os seres humanos, dentro de um contexto de 

universalidade, que tinha por objetivo evitar que os horrores vivenciados na Segunda 

Guerra Mundial pudessem se repetir, valorizando a pessoa humana em sua 

dignidade. 

 
 
2.2 Os direitos da personalidade como direitos fundamentais  

 
 Como visto, o Direito Brasileiro do início e de meados do século XX era 

impregnado por valores materialistas, por essa razão não proporcionou a devida 

atenção aos direitos da personalidade, formulando uma construção normativa e formal 

que ignorava sua humanidade, reduzindo a noção de pessoa a um simples centro de 

imputação de direitos e deveres182. 

 A recrudescimento do personalismo manifesta-se por intermédio de um 

movimento humanista denominado como uma constitucionalização do direito privado 

ou uma constitucionalização do direito civil, pretendendo, pela noção de pessoa, 

superar as antinomias da subjetividade e a relação entre o “ter” e o “ser”183. No âmbito 

interno, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 instaurou uma nova 

ordem jurídica que estabeleceu uma releitura do sistema, ao consagrar a dignidade 

da pessoa humana logo no artigo 1o, inciso III da Magna Carta, como um fundamento 

do Estado Democrático de Direito, o ser humano passou a ocupar o centro referencial 

do ordenamento184.  

 A dignidade da pessoa é uma qualidade intrínseca e distintiva atribuída a cada 

ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do 

Estado e da comunidade como um todo, implicando, nesse sentido, em um feixe de 

direitos e deveres fundamentais que asseguram a pessoa contra todos os atos de 

                                                 
dos homens que vive na terra” (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
p. 18). 
182 BORGHETTI, Cibele Stefani. Pessoa e personalidade humanas: uma reflexão histórico-
dogmática do seu reconhecimento e proteção jurídicos, na perspectiva da teoria da relação 
jurídica e das teorias dos direitos de personalidade. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006, p. 298. 
183 CAVICHIOLI, Rafael de Sampaio. Crítica do sujeito de direito: da filosofia humanista à 
dogmática contemporânea. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, 2006, p. 163. 
184 CANTALI, Fernanda. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2009, p. 84. 
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natureza degradante, garantindo-se as condições existenciais mínimas para 

convivência185 independentemente do gênero, cor, orientação sexual, entre outros. A 

dignidade é concebida pela doutrina como um dado ontológico, pertencente ao ser 

humano apenas pelo fato de serem pessoas e não sendo concedida por ninguém, não 

podem ser suprimidas pelo Estado em nenhuma circunstância. Sendo a dignidade 

inerente à pessoa humana, embora possa ser violada e ofendida pela conduta do 

Estado ou de particulares, jamais será perdida pelo seu titular186. A dignidade da 

pessoa humana não é propriamente um direito fundamental, mas a fonte e o 

fundamento de todos os direitos fundamentais: 

 
O princípio da dignidade, que tem campo de incidência extremamente amplo, 
vincula o Estado e os particulares e envolve prestações positivas e negativas. 
Ele desempenha múltiplas funções em nosso ordenamento: é fundamento 
moral do Estado e do Direito, diretriz hermenêutica de todo o sistema jurídico, 
norte para a ponderação de interesses, parâmetro de validade dos atos 
estatais privados, limite para o exercício de direitos, critério para a 
identificação de direitos fundamentais e fonte de direitos não enumerados na 
Constituição. A dignidade humana é assegurada através dos direitos 
positivados na Constituição, mas também por meio da incidência direta do 
princípio em questão sobre a ordem jurídica e relações sociais187. 
 

 Segundo o escólio de Luiz Edson Fachin, a dignidade da pessoa humana deve 

ser compreendida para além de um princípio fundamental, do qual todos os demais 

princípios derivam e que norteia todas as regras jurídicas, tornando-se a própria 

condição essencial de possibilidade dos outros direitos. Trata-se da noção que não 

foi constituída como um valor fundamental desde os primórdios da história. Não 

derivou de algum direito ideal ou de origem divina, constituído previamente ao 

ordenamento jurídico estático e válido eternamente. Ao contrário, a sua validade e 

eficácia, como uma norma que foi elevada acima das demais regras e princípios, 

deriva da necessidade própria da sua integração e de sua proteção nos sistemas 

normativos. Essa perspectiva informa e conforma todo o ordenamento jurídico, 

servindo de fundamento normativo e axiológico para todos os demais direitos não 

patrimoniais, como os direitos da personalidade, o que permite o afastamento das 

concepções jusnaturalistas sobre as fontes dos direitos da personalidade188. 

                                                 
185 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2004, p. 39-40. 
186 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 104. 
187 Ibidem, p. 98-99. 
188 FACHIN, Luiz Edson. Análise crítica, construtiva e de índole constitucional da disciplina dos direitos 
da personalidade no Código Civil brasileiro: fundamentos, limites e transmissibilidade. Revista 
Jurídica: órgão nacional de doutrina, jurisprudência, legislação e crítica judiciária, Porto Alegre, 
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 Esta revalorização da pessoa humana implica em uma consequência, uma 

consagração de suas manifestações e atributos. A Constituição de 1988 não prevê 

textualmente a expressão “direito da personalidade” ou direito o “desenvolvimento da 

personalidade como fazem as Constituições de Portugal, Espanha, Itália, 

Alemanha189, entre outros, em seu rol de direitos. Há alusões ao “desenvolvimento” 

como um valor supremo da sociedade brasileira no preâmbulo e em disposições 

esparsas, como no art. 205 que preconiza ser, a educação, um direito de todos, 

visando ao “pleno desenvolvimento da pessoa” e no art. 216-A, que assevera ser, o 

sistema de política cultural brasileiro, voltado à promoção do “desenvolvimento 

humano”. Destarte, a principal fonte constitucional de valorização da pessoa com 

vistas ao desenvolvimento dos direitos da personalidade, é de fato o art. 1o, inciso III 

da Magna Carta, de onde é possível extrair uma tutela geral da personalidade como 

fundamento da República Federativa do Brasil190. 

 Com efeito, no atual estágio da história, apesar das controvérsias doutrinárias 

até então existentes, não é possível negar a consagração de uma tutela geral de 

personalidade191 por meio do conceito de dignidade da pessoa humana consagrado 

                                                 
Notadez, ano 55, n. 362, p. 43-60, dez. 2007, p. 8. Disponível em: <http://www.abdireitocivil.com.br/wp-
content/uploads/2013/07/An%C3%A1lise-Cr%C3%ADtica-Construtiva-e-de-%C3%8Dndole-Constituci 
onal-da-Disciplina-dos-Direitos-da-Personalidade-no-C%C3%B3digo-Civil-Brasileiro-Fundamentos-Li 
mites-e-Transmissibilidade.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
189 A atual redação da Constituição Portuguesa prevê, no art. 26, item 1: “A todos são reconhecidos os 
direitos à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, 
ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à 
protecção legal contra quaisquer formas de discriminação”. A Lei Fundamental da República Federal 
da Alemanha, giza em seu art. 2o, item 1: “Todos têm o direito ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade, desde que não violem os direitos de outros e não atentem contra a ordem constitucional 
ou a lei moral”. (artikel 2, (1): Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit 
er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das 
Sittengesetz verstößt). A Constituição Espanhola prevê, em seu art. 10, item 1: “Artigo 10, item 1. A 
dignidade da pessoa, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da 
personalidade, o respeito pela lei e pelos direitos dos outros são fundamento da ordem política e da 
paz social”. (Artículo 10. 1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, 
el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 
del orden político y de la paz social). A Constituição da República Italiana de 1948, por sua vez, em seu 
art. 2o, preconiza: “A República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem, seja como 
indivíduo, seja na comunidade social onde se concretiza sua personalidade” (art. 2o. La Repubblica 
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalita`, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, 
economica e sociale). 
190 DE MARCO, Cristhian Magnus; FREITAS, Riva Sobrado de. Pressupostos para o estudo dos direitos 
da personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista de Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 254-272, julho/dezembro de 2013, p. 255. Disponível em: 
<http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br/index.php/rdfd/article/download/393/341>. Acesso em: 10 
fev. 2018. 
191 “[...] o Brasil fez a opção pelo direito geral de personalidade (ao lado da proteção tipificada, seja em 
leis esparsas, seja no projeto do Código Civil, em trâmite legislativo): o preâmbulo constitucional é 
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no texto constitucional, o qual consiste em uma cláusula geral de concreção da 

promoção, proteção e do livre desenvolvimento da personalidade. Como 

consequência, a dignidade deve ser considerada como um princípio matriz do qual 

irradiam todos os direitos fundamentais do ser humano, além de se caracterizar como 

uma fonte de interpretação e orientação do ordenamento jurídico, vinculando além do 

Poder Público, como um todo, os particulares192. 

 Uma vez previsto no texto constitucional, a dignidade da pessoa humana 

representa um mandamento jurídico normativo de aplicabilidade imediata193 na 

realidade empírica, servindo sobretudo como um parâmetro interpretativo do 

ordenamento jurídico como um todo. 

 
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, como tal, dotada de eficácia, transformando-se de tal 
sorte, para além da dimensão ética já apontada, em valor jurídico 
fundamental da comunidade194. 
 

 Destarte, é evidente o liame entre a dignidade da pessoa humana, os direitos 

fundamentais e os direitos da personalidade195. O fundamento dos direitos da 

                                                 
taxativo ao afirmar que a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça são os valores supremos de nossa sociedade, assegurados pelo Estado de Direito. Além disso, 
a dignidade da pessoa humana é fundamento da República (art. 1º) e é garantida a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (art. 5º) ” (FACHIN, Luiz Edson 
(Coord.); RAMOS, Carmem Lúcia Silveira et. al. Repensando fundamentos do direito civil 
contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 47).  
192 CANTALI, Fernanda. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2009, p. 88-89. 
193 Atualmente, a doutrina defende a ampla normatividade das normas constitucionais, com o 
fundamento no escólio de Crisafulli, Paulo Bonavides distingue as normas constitucionais em normas 
programáticas, normas imediatamente preceptivas ou constitutivas e normas de eficácia constitutiva. 
As programáticas têm valor jurídico, ou seja, uma eficácia obrigatória, sobre os comportamentos 
estatais, obrigando e vinculando o poder discricionário dos órgãos estatais (BONAVIDES, Paulo. Curso 
de direito constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 323). Em igual sentido José Afonso da Silva 
considera que todas as normas constitucionais possuem aplicabilidade, classificando-as em normas 
constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade imediata, normas constitucionais de eficácia contida 
e aplicabilidade imediata e normas de eficácia ilimitada ou reduzida, estas últimas divididas em normas 
definidoras de princípio institutivo e normas programáticas (SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade 
das normas constitucionais. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 56). 
194 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 111-112. 
195 “Esta larga coincidência entre os direitos da personalidade e os direitos fundamentais não significa 
assimilação ou perda da autonomia conceitual recíproca, pois tais categorias jurídicas, mesmo quando 
tenham por objeto idênticos bens da personalidade, revestem um sentido, uma função e um âmbito 
distintos, em cada um dos planos em que se inserem. Assim, as previsões dos arts. 70 do código civil, 
referentes aos direitos da personalidade, valem apenas nas relações paritárias entre os particulares ou 
entre os particulares e o Estado destituído de seu ‘ius imperii’ e são tuteladas através de mecanismos 
coercitivos juscivilísticos, em matéria de responsabilidade civil e de providências especiais preventivas 
ou reparadoras” (SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de 
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personalidade é fruto do reconhecimento da dignidade da pessoa humana e, por via 

da consequência, do imperativo de proteger as diversas manifestações do ser 

humano. O princípio fundamental da dignidade da pessoa humana orienta a aplicação 

desses direitos no âmbito do ordenamento jurídico. Garantindo-se a dignidade, torna-

se possível a percepção e a proteção jurídica de todos os aspectos da personalidade, 

necessários ao pleno desenvolvimento do ser humano196. 

 Reconhecendo na Constituição o direito do homem ao respeito da sua 

dignidade e o seu direito ao livre desenvolvimento de sua personalidade, o direito geral 

de personalidade deve ser conhecido como um dos direitos fundamentais 

reconhecidos pela Magna Carta197. Além da cláusula geral de proteção da 

personalidade, oriunda do conceito de dignidade da pessoa humana, o sistema 

jurídico brasileiro também protege alguns outros direitos especiais de personalidade 

tipificados na Constituição e na legislação infraconstitucional, com os quais convivem 

e atuam harmonicamente198. 

 A proteção à dignidade da pessoa humana converte-se em uma tarefa central 

do ordenamento, devendo ser ampla e elástica. Não pode se esgotar na tutela de um 

direito subjetivo à abstenção de comportamentos que lesem os bens componentes da 

personalidade humana. Mais do que isso, a proteção da personalidade humana 

demandada pela Carta Magna impõe uma nova definição de todos os conceitos e 

institutos do Direito Privado, filtrados sob a ótica humanista evidente da Constituição, 

pressupondo, também, a possibilidade da aplicação direta das normas 

constitucionais, em especial dos direitos fundamentais, às relações privadas199. 

 A proteção do ser humano apenas seria efetiva na medida em que estivesse 

vinculada à cláusula geral de tutela da pessoa humana consagrada no texto 

constitucional. A repersonalização do Direito dá suporte à ideia de que a dignidade da 

                                                 
personalidade. Coimbra: Almedina, 1995, p. 474). Por oportuno, é importante salientar que direitos 
fundamentais e os direitos da personalidade não se confundem, estes sendo uma espécie do gênero 
daqueles. Com efeito, os direitos fundamentais foram concebidos como liberdades oponíveis em face 
do Estado, não refletindo, necessariamente, as manifestações da personalidade humana (ALTOÉ, 
Bruna Agostinho Barbosa. Do conflito entre direitos fundamentais e direitos da personalidade: direito à 
livre-manifestação do pensamento versus direito à imagem, à honra e à privacidade. Revista Brasileira 
de Direitos Humanos, Porto Alegre, n.11, p .80-102, dez. 2014, p. 89). 
196 OTERO, Cleber; HILLE, Marcelo Luiz. A dignidade da pessoa humana em face da escassez de 
recursos do Estado. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 2, p. 485-511, jul./dez. 2013. 
197 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005. p. 31. 
198 Ibidem, p. 138. 
199 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2004, p. 130 
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pessoa humana consagra uma tutela jurídica relacionada às situações existenciais 

concretas. Na medida em que todo o ordenamento jurídico seja inflado pela 

Constituição, não haveria mais razão para a distinção entre o Direito Público e o Direito 

Privado200. 

 Esta nova contextualização dos direitos da personalidade, enquanto direito 

fundamental orientado pela dignidade da pessoa humana, exige que a sua tutela 

esteja capaz de abranger todos as modalidades de atentados que venham a ser 

cometidos em face dos valores essenciais e existenciais da pessoa humana201. “Se 

modifica-se a visão jurídica de velhos institutos, também a visão dos direitos da 

personalidade merece ser repensada, para que não se perca num passado 

ultrapassado, como outros institutos patrimoniais do direito202”. 

 É importante, todavia, uma advertência, a retomada do conceito de pessoa 

como um ponto de partida da interpretação do ordenamento não pode ingenuamente 

repetir as mesmas armadilhas impessoais e abstratas propugnadas pelo paradigma 

liberal e que evidenciaram sua insuficiência diante das desigualdades sociais e dos 

regimes totalitários do século XX. Demonstra-se assaz inadequado discorrer no plano 

teórico sobre o livre desenvolvimento da personalidade, sem que sejam garantidas as 

condições existenciais mínimas para tal desiderato. Portanto, é necessária a 

vinculação dos direitos da personalidade ao respeito dos direitos sociais. Ninguém 

desenvolverá livremente sua personalidade se estiver, na realidade, fadado à 

condição de um subcidadão. 

 
Assim como é discutível localizar a dignidade de alguém na simples condição 
de poder ser consumidor e dar expressão econômica aos seus direitos 
personalíssimos, muito mais discutível é falar da dignidade de alguém que 

nem liberdade tem ou que mal consegue chegar a ela203. 

                                                 
200 CAVICHIOLI, Rafael de Sampaio. Crítica do sujeito de direito: da filosofia humanista à 
dogmática contemporânea. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná. 
Curitiba, 2006, p. 199. 
201 BORGHETTI, Cibele Stefani. Pessoa e personalidade humanas: uma reflexão histórico-
dogmática do seu reconhecimento e proteção jurídicos, na perspectiva da teoria da relação 
jurídica e das teorias dos direitos de personalidade. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006, p. 277. 
202 FACHIN, Luiz Edson (Coord.); RAMOS, Carmem Lúcia Silveira et al. Repensando fundamentos 
do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 34-35. 
203 “A presunção de que o exercício da autonomia com relação aos direitos de personalidade, por si só, 
favorece o reconhecimento e a promoção da dignidade da pessoa humana, ao meu ver, dificulta a 
construção de uma sociedade menos fragmentada na qual certas concepções de bem venham a ser 
protegidas e implementadas por políticas públicas e respeitadas pelos diferentes setores da sociedade” 
(SILVA FILHO, José Carlos Moreira. A repersonalização do direito civil a partir do pensamento de 
Charles Taylor: algumas projeções para os direitos da personalidade. Revista Sequência, n. 57, p. 
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 A dignidade se trata de um conceito que demanda concretização à luz sempre 

do caso concreto, no intuito de garantir a emancipação do ser humano e de seus 

direitos: 

 
A filtragem constitucional, ou a constitucionalização do direito 
infraconstitucional, propõe o resgate da dignidade normativa do Direito, como 
um todo, e especificamente do Direito Constitucional, possibilitando 
vislumbrá-los como instrumentos de atuação, intervenção e transformação da 
realidade social injusta, na medida em que suas normas, produto de uma 
constituinte democrática, dialogam com aquela estrutura da qual, 
anteriormente, eram vistas como simples reflexos. Objetiva-se a recuperação 
do espaço jurídico enquanto espaço de lutas e, também de emancipação204. 
 

 Portanto, a vinculação dos direitos da personalidade ao princípio da dignidade 

da pessoa humana implica na nova abordagem da natureza jurídica daqueles direitos. 

 
 
2.3 Fundamentos e natureza jurídica dos direitos da personalidade 

 
 Por muito tempo, a doutrina resumia o conceito de pessoa à singela noção de 

sujeito de direito. Para Pontes de Miranda, por exemplo, a personalidade seria a 

possibilidade de se encaixar em suportes fáticos, que, pela incidência das regras 

jurídicas, tornar-se-iam fatos jurídicos, ou seja, “a possibilidade de ser sujeito de 

direito205” e, consequentemente, de ser titular de relações jurídicas para a circulação 

de bens e obrigações. Por outro viés, a personalidade era entendida como uma 

simples faculdade de autodeterminação206. 

 Esta coincidência é fruto de específicas razões históricas, já delineadas. A 

construção jurídica de matiz positivista e liberal era estruturada dentro das noções de 

sujeito de direito, enquanto titular de direitos subjetivos, e da acepção de relação 

                                                 
299-322, dez. 2008, passim. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4818227. 
pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
204 SCHIER, Paulo Ricardo. Direito constitucional: anotações nucleares. Curitiba: Juruá, 2001, p. 
94. 
205 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1954, p. 154. 
206 « Dans cette configuration, les droits de la personnalité, entendus comme faculté de se déterminer 
soi-même, assurent au sujet le pouvoir de se présenter aux autres tel qu'il entend être perçu par eux. 
Responsable de son identité, le droit peut le présumer responsable de lui-même, de ses actes, de sa 
vie. Dans la mesure où la contrainte externe, la pression de la communauté, se relâchent, le dressage 
des individus prend d'autres voies. La régulation des pulsions passe par des discours volontaires » 
(BERNARD, Alain. La protection de l’intimité par le droit privé: élogue du ragot ou comment vices 
exposés engendrent vertu. CURAPP, Ouvre cité, Paris : PUF, p. 153- 179, 1995, p. 179. Disponível 
em: <https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/35/alain_bernard.pdf_4a081e8ad4544/ alain_bernar 
d.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018).  
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jurídica207. Os subsequentes, os estudos a respeito da existência e da natureza 

jurídica dos direitos da personalidade, inicialmente, possuíam a preocupação de os 

enquadrar nestas categorias. 

 A própria noção de direito subjetivo se trata de uma abstração, formulada pela 

escola da exegese francesa e pela escola pandectística alemã, para justificar a 

proteção dos direitos patrimoniais e essa implica na existência de um vínculo de índole 

jurídica. Inexistiria direito subjetivo senão no contexto de uma relação jurídica, como 

consequência, deveriam estar sempre presentes, pelo menos, dois sujeitos de direito, 

um ativo e outro passivo, ocupando cada um dos polos da relação, enquanto possíveis 

titulares deste liame. Ainda, necessariamente, deveria haver um objeto determinado 

ou determinável, sobre o qual incidiria o direito subjetivo208. 

 É importante reiterar que a preocupação, sobretudo nos séculos XVIII e XIX, 

era a de tutelar a liberdade, o patrimônio e a circulação de riquezas, reduzindo a 

importância do ser humano enquanto uma categoria concreta: 

 
[...] um sistema assente na estrutura formal da relação jurídica, as pessoas 
são consideradas sujeitos, não porque reconhecidas a sua natureza humana 
e a sua dignidade, mas na medida em que a lei lhes atribui faculdades ou 
obrigações de agir, delimitando o exercício de poderes ou exigindo o 
cumprimento de deveres. [...] Importa observar que essa inclusão da pessoa 
humana no conceito formal e abstrato de sujeito da relação jurídica faz nivelá-
la às pessoas jurídicas as quais, face tão-somente a razões de ordem 
técnicacientífica, são também qualificadas de sujeitos de relações jurídicas". 
Enfim, há um "claro desprestígio da pessoa humana, reduzida a simples 
elemento da relação jurídica", sendo que, ademais, na "concepção clássica 
do Direito Privado, a pessoa humana é valorizada pelo que tem e não por sua 
dignidade como tal209. 
 

 Neste contexto histórico-dogmático, a personalidade, entendida como um 

conjunto de caracteres físicos e morais, intrínsecos ao próprio indivíduo, era 

considerada, por muitos doutrinadores, como complexo de direitos sobre a própria 

pessoa, na evolução da ideia medieval do ius in se ipsum210. Conforme esta linha de 

                                                 
207 “A noção de sujeito de direito é, pois, absolutamente indispensável ao funcionamento do modo de 
produção capitalista [...]. Fica-se pois com a noção que a categoria jurídica de sujeito de direito não é 
uma categoria racional em si. Ela surge num momento relativamente preciso da história e desenvolve-
se como uma das condições de hegemonia de um novo modo de produção” (MIAILLE, Michel. 
Introdução crítica ao direito. Lisboa: Estampa, 1994, p. 118-119). 
208 GEDIEL, José Antônio Peres; WINIKES, Ralph; CAMARGO, Rodrigo Eduardo. O direito da 
personalidade à própria imagem e a autonomia do dano. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 
10, n. 1, p. 51-68, jan./jun, 2010, p. 55. Disponível em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.  
php/revjuridica/article/viewFile/1501/997>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
209 FACHIN, Luiz Edson (Coord.); RAMOS, Carmem Lúcia Silveira et. al. Repensando fundamentos 
do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 87-114. 
210 "Na Idade Média, o “ius in se ipsum” significava a faculdade que Deus concedia a cada indivíduo de 
se obrigar a si mesmo, relativamente ao uso de sua alma e de seu corpo, que pertenciam a Deus, para 
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pensamento, conhecida como teoria negativista211, os direitos da personalidade não 

poderiam ser direitos subjetivos, mas meros reflexos do direito objetivo, esse que 

garantia proteção jurídica a determinadas manifestações da personalidade, uma vez 

que seria contraditório uma pessoa ser titular e ao mesmo tempo objeto de um 

direito212. 

 Segundo Adriano de Cupis, o problema da teoria do direito sobre o próprio 

corpo resultou na identificação do sujeito como objeto dos direitos da personalidade. 

O objeto, ao contrário de outros bens, não seria exterior ao sujeito, o que não significa 

identidade, porquanto não se pode confundir o modo de ser da pessoa com a própria 

pessoa. Logo, a teoria negativista apresentaria um problema em sua construção que 

inviabiliza sustentar a inexistência de uma categoria que, no caso, representa o 

conjunto de bens mais valiosos relacionados à pessoa213. 

 Com o objetivo de superação das teorias negativistas, foi elaborada a teoria 

dos direitos sem sujeito, segundo a qual o objeto dos direitos da personalidade não 

estaria na pessoa, mas fora dela, no dever da coletividade de respeitar esses direitos, 

configurando-se, destarte, uma obrigação negativa geral de abstenção. Entretanto, de 

rigor objetar também essa teoria, uma vez que o objeto dos direitos da personalidade 

não se encontra, nem na própria pessoa, nem externamente, nas pessoas sujeitas a 

uma obrigação passiva universal, mas nos bens constituídos por determinados 

atributos ou qualidades físicas ou morais214. 

                                                 
serem livremente dispostos em vida. O conteúdo medieval dessa faculdade não contemplava o corpo 
humano como coisa externa ao sujeito, pois a externalidade do corpo ao sujeito é marca do pensamento 
moderno, e que se encontra presente também no pensamento jurídico” (GEDIEL, José Antônio Peres. 
Os transplantes de órgãos e a Invenção moderna do corpo. Curitiba: Moinho do Verbo, 2000, p. 
29). 
211 Seriam adeptos a teoria negativista Roubier, Unger, Dabin, Savigny, Thon, Von Tuhr, Zitelmann, 
Crome, Iellinek, Ravà, Simoncelli, Enneccerus, dentre outros. Inclusive, este último resume bem a 
teoria negativista: “Pero además no hay necesidad alguna de reconocer un derecho general de la 
personalidad, pues los bienes indisolublemente unidos a la persona, como la vida, el cuerpo, la salud 
y la liberdad corporal tienen una protección absoluta general igual que los derechos subjetivos. En 
cuanto a otras irradiaciones de la personalidad, por ejemplo, la libre actuación de la individualidad 
espiritual, el honor, la potencia de trabajo, la libertad económica, la esfera privada secreta, etcétera, es 
suficiente la protección especial e ilimitada de estos bienes por el derecho penal, las normas de policía 
y el derecho civil. La inclusión de un derecho general de la personalidad entre los derechos subjetivos 
opondría graves entorpecimientos al desenvolvimiento de otras personalidades y obstacularizaría el 
progresso” (TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 23). 
212 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 37. 
213 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quórum, 2008, p. 30-31. 
214 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 49-50. 
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 No final do século XIX, houve necessidade de ser ampliado o conceito de 

direitos subjetivos para abarcar os direitos da personalidade. Passou-se a ser 

reconhecido o elo entre os indivíduos e os prolongamentos de sua personalidade, 

corpóreos ou incorpóreos, cunhando-se a teoria dos direitos personalíssimos de 

natureza extrapatrimonial, ao se reconhecer nestes direitos o elo entre os indivíduos 

e as manifestações de sua personalidade, sejam corpóreas, sejam incorpóreas215. 

 É importante considerar que a personalidade pode ser analisada sob dois 

pontos de vista. Sob o ponto de vista estrutural, dos atributos da pessoa humana, que 

a habilita a ser sujeitos de direito, tem-se a personalidade como capacidade, enquanto 

elemento subjetivo das situações jurídicas. Por outro lado, enquanto conjunto de 

características e atributos indispensáveis da pessoa humana, tem-se a personalidade 

como valor, que se constitui como bem jurídico em si mesmo, passível de proteção 

jurídica. Assim, passou-se a admitir a existência dos direitos subjetivos atinentes à 

personalidade, conquanto ainda dentro de um prisma eminentemente 

patrimonialista216. 

 
Todos os direitos, na medida em que destinados a dar conteúdo à 
personalidade, poderiam chamar-se “direitos da personalidade”. No entanto, 
na linguagem jurídica, esta designação é reservada aos direitos subjetivos, 
cuja função, relativamente à personalidade, é especial, constituindo o 
“minimun” necessário e imprescindível ao seu conteúdo217. 
 

 Esta concepção, tenha representando um avanço em relação às anteriores, foi 

elaborada no auge do período do positivismo jurídico. Ao conceber o Estado como 

única fonte criadora do Direito, a tutela jurídica somente se daria a partir do direito 

posto. Consequentemente, negava-se a existência de um direito geral de 

personalidade, que se pulverizou em diversos direitos da personalidade autônomos 

expressamente tipificados em lei, enquanto únicos direitos subjetivos dignos de tutela 

estatal nas relações intersubjetivas218. 

 Uma tutela fragmentada da personalidade, no entanto, não é suficiente para 

garantir uma proteção exaustiva, por desconsiderar uma série de situações fáticas 

porventura não previstas em lei. Com a evolução cada vez mais dinâmica da 

                                                 
215 CANTALI, Fernanda. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade humana. Porto Alegre : Livraria do advogado, 2009, p. 44-45. 
216 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 32. 
217 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quórum, 2008, p. 28. 
218 CANTALI, Fernanda. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2009, p. 44-45. 
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sociedade, apresenta-se utópica a possibilidade de uma disciplina legislativa para 

todas as possíveis situações jurídicas de que a pessoa venha a ser titular219. A defesa 

da personalidade não poderia estar dependente de uma previsão normativa. 

 Assim, contra os sectários da teoria pluralista, defensora da existência de 

diversos direitos da personalidade, erigiu-se a teoria monista, segundo a qual existiria 

apenas um único direito geral da personalidade. Os partidários da primeira corrente, 

contrapondo-se à tese de que a personalidade é una e que a honra, a liberdade e a 

integridade corpórea são aspectos de prolongamentos da personalidade, sustentam 

que os bens, a propriedade, a posse, os contratos e todos os demais direitos 

patrimoniais, não são meras manifestações de um único direito geral patrimonial. Por 

outro lado, aqueles que advogam pela teoria monista, também tecem um paralelo, no 

intuito de demonstrar a unicidade dos direitos da personalidade, com os direitos 

patrimoniais, porquanto o direito de propriedade, por exemplo, não poderia ser 

desmembrado em tantos direitos quantas fossem as prerrogativas do proprietário220. 

 Entretanto, não é possível analisar os direitos da personalidade sob o 

paradigma do direito da propriedade, desconsiderando sua natureza de valor jurídico 

a ser tutelado nas múltiplas situações em que o homem possa se encontrar no dia a 

dia. Não é possível laborar dentro de um paradigma patrimonial voltado ao “ter”, 

devendo a atividade hermenêutica partir de um concepção de valorização do “ser”, 

concebendo os direitos da personalidade como aqueles que, ao contrário dos direitos 

patrimoniais, garantem ao sujeito o senhorio sobre uma parte essencial da própria 

personalidade, ou bem aqueles que tenho por objeto os modos de ser físicos ou 

morais da pessoa221.  

 
Ao considerarmos os direitos da personalidade como espécie de direitos 
subjetivos, tacitamente concordamos que à integridade física, moral e 
intelectual das pessoas deve ser dada a mesma proteção que é oferecida ao 
titular de um direito de propriedade ou de crédito, por exemplo. Outra questão 
que nos chama a atenção é o fato de o direito subjetivo implicar na ideia de 
relação jurídica. Sendo o direito da personalidade um direito subjetivo, 
teríamos uma relação jurídica na qual no polo ativo figuraria o titular do direito 
da personalidade e, no polo passivo, o sujeito passivo universal. Tal 
concepção ressalta o caráter absoluto dos direitos da personalidade, mas 
relega a um segundo plano a indisponibilidade desses direitos devido ao fato 

                                                 
219 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 23. 
220 Ibidem, p. 27. 
221 TOBEÑAS, José Castan. Los derechos de la personalidad. Madrid: Instituto Editorial Reus, 1952, 
p. 8. 
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de não demonstrar qual o seu comportamento quando fora de uma relação 
jurídica222.  
 

 Como se viu no capítulo anterior, ao longo do século XX, presenciou-se a 

repersonalização do sistema jurídico que se operou, principalmente, a partir do fim da 

Segunda Guerra Mundial. A análise dos direitos da personalidade não poderia ser 

realizada de modo simplista, a partir de categorias jurídicas formuladas para 

compreensão de institutos de natureza nitidamente patrimonial. Quando o objeto da 

tutela é a pessoa e suas manifestações, a perspectiva deve ser outra. Em razão da 

especial natureza do interesse protegido, é indispensável o reconhecimento de que é 

a pessoa o sujeito titular do direito e ao mesmo tempo o ponto de referência objetivo 

da relação, não se verificando dualidade entre sujeito e objeto223. 

 Inegável na atualidade, portanto, a consagração de um direito geral de 

personalidade extraído diretamente da Constituição por intermédio da noção de 

dignidade humana224. 

 
Com efeito, a escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da 
República, associada ao objetivo fundamental de erradicação da pobreza e 
da marginalização, e de redução das desigualdades sociais, juntamente com 
a previsão do § 2o do art. 5o, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos 
e garantias, mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos 
princípios adotados pelo texto maior, configuram uma verdadeira cláusula 
geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como valor máximo 
pelo ordenamento225.  
 

 Nesta concepção, seria despiciendo procurar a fundamentação dos direitos da 

personalidade no âmbito do direito natural226. Deveras, conforme o entendimento de 

Pietro Perlingieri, é de rigor tomar uma posição contra uma concepção do indivíduo 

                                                 
222 GEDIEL, José Antônio Peres; WINIKES, Ralph; CAMARGO, Rodrigo Eduardo. O direito da 
personalidade à própria imagem e a autonomia do dano. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 
10, n. 1, p. 51-68, jan./jun, 2010, p. 55-56. 
223 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 155. 
224 CANTALI, Fernanda. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade humana. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2009, p. 60-61. 
225 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, , p. 28. 
226 Resulta assaz difícil, em definitivo, para os defensores das teses jusnaturalistas definirem o que 
seria a expressão de direitos sagrados do homem, quando se pensa na variedade de posições 
adotadas pela consciência social dos povos nas diversas épocas históricas e pontos geográficos em 
que se insere a pessoa humana. A religião muçulmana, com suas penas corporais e as cirurgias através 
das quais milhares de mulheres africanas são mutiladas, ao nascer, nos dias de hoje, os países cristãos 
e as concepções ideológicas que adotam a pena de morte, o regime da escravidão em sociedades 
consideradas civilizadas, a prática de torturas e de linchamento como formas de sanção socialmente 
reconhecidas em diversos estados brasileiros, tudo isso coloca em crise a simplista tese segundo a 
qual seria a consciência universal a estabelecer os direitos humanos e os direitos da personalidade, 
cabendo ao ordenamento jurídico apenas reconhecê-los (TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 42). 
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enquanto valor pré-social prescindindo da relação com outros. Isso porque, este 

entendimento apenas acentua a abstração do sujeito e o isolamento do ser humano 

e dos problemas que a sociedade vive, dentro de um contexto individualista não mais 

compatível com o atual estágio do sistema constitucional227.  

 Assim, o reconhecimento de uma cláusula geral de tutela de personalidade por 

intermédio do princípio da dignidade da pessoa humana, remete o problema para 

dentro do ordenamento jurídico, atribuindo ao Estado-Juiz a tarefa de tutelar as 

manifestações da personalidade à luz do caso concreto, observando todas as 

especificidades fáticas envolvidas, em contraposição à tutela de um homem abstrato 

e idealizado228.  

 Desta forma, em razão da essencialidade e da importância dos direitos da 

personalidade, sua proteção jurídica não pode estar vinculada à disciplina civilística 

infraconstitucional, devendo encontrar abrigo diretamente na Constituição. A tutela 

deve ser a mais ampla possível e orientada sempre pelos valores e princípios 

constitucionais, uma vez que a constitucionalização do direito civil prestigia os valores 

existenciais e o pleno desenvolvimento da personalidade. 

 
 

2.4 Manifestações dos diretos da personalidade 

 
 Sem alguns direitos, a personalidade representaria uma susceptibilidade 

completamente irrealizada e a pessoa não existiria como tal229. Tutelando os valores 

fundamentais da pessoa, os direitos da personalidade se consagraram em grande 

parte do mundo ocidental, constituindo uma das mais valiosas conquistas da 

civilização. Não obstante a importante revalorização do conceito de pessoa no âmbito 

do Direito Civil-Constitucional, ainda hoje é possível constatar uma sensível 

fragmentação da personalidade. As novas conquistas científicas e tecnologias, assim 

como a complexidade social da atualidade, fracionaram a pessoa humana, tornando-

                                                 
227 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 40. 
228 ALMEIDA, Rodrigo Andrade de. Os direitos da personalidade no ordenamento jurídico 
brasileiro contemporâneo à luz de um conceito ontológico de pessoa. Dissertação (Mestrado em 
Direito). Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2012, p. 183. Disponível em: <https://repositorio. 
ufba.br/ri/bitstream/ri/19981/1/RODRIGO%20ANDRADE%20DE%20ALMEIDA.pdf>. Acesso em: 10 
fev. 2018. 
229 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quórum, 2008, p. 23-24. 
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a, não raro, em um código numérico, uma abstração que permite a própria 

desintegração da personalidade230. 

 Por esta razão, a proteção dos direitos da personalidade deve ser constante e 

prioritária. A evolução necessária dos direitos de personalidade e a sua tutela pode 

ser plena, somente pelo trabalho e pelo desenvolvimento constante da jurisprudência, 

que utiliza a analogia e os princípios gerais do Direito para proteger os direitos 

inerentes à pessoa humana dos ataques, independentemente de sua tipificação pelo 

legislativo e sua classificação pelos doutrinadores231.. 

 A pretensão de uma tipologia exclusiva é insuficiente para exaurir a realidade 

e ocultar a problemática. Uma proteção jurisdicional adequada da personalidade 

humana apresenta extrema dificuldade sem a introdução de uma cláusula geral apta 

a fornecer base de uma jurisprudência coerente, conquanto sensível, para a solução 

das mais diferentes hipóteses de lesão aos direitos da personalidade. “Só assim 

encontra o Direito justificação em termos de uma vinculação com a vida real232”. 

 A personalidade se trata de um atributo inerente ao ser humano, não 

comportando uma tipificação legislativa numerus clausus é de rigor analisar as 

características destes atributos para possibilitar sua identificação no caso concreto. A 

doutrina não é amplamente unânime na enunciação destas características. Seria 

possível transcrever a classificação adotada por diversos doutrinadores. Entretanto, é 

possível afirmar, em linhas gerais, que os direitos da personalidade são inalienáveis, 

vitalícios, intransmissíveis, extrapatrimoniais, irrenunciáveis, imprescritíveis, 

impenhoráveis e absoluto, ou seja, oponíveis erga omnes233. 

 Não sendo suscetíveis de avaliação econômica, os direitos da personalidade 

gozam da característica da extrapatrimonialidade. Consequentemente, se inexistente 

a natureza patrimonial, são inalienáveis: 

 
É que eventual utilidade – econômica – determinante do caráter de 
patrimonialidade de um direito dos direitos da personalidade vai decorrer 
indiretamente do objeto – o ser físico e moral da pessoa – destes mesmos. A 

                                                 
230 REIS, Clayton. A proteção da personalidade na perspectiva do novo código civil brasileiro. Revista 
Jurídica Cesumar, Ano I, n. 1, p. 4-40, 2001, p. 16. Disponível em: <http://periodicos. 
unicesumar.edu.br/index.php/revjuridica/article/view/442/216>. Acesso em: 10 jan. 2018. 
231 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 82. 
232 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa. MUNIZ, Francisco José Ferreira. O Estado de Direito e os 
Direitos da Personalidade. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, p. 223- 241, 
dez. 1979, p.14 
233 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Direito civil, alguns aspectos da sua evolução. Rio de Janeiro: 
Forense, 2002, p. 25. 
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vida, a integridade física e psíquica permite ao indivíduo adquirir outros bens 
e direitos que, estes sim, terão conteúdo econômico (assim o direito de 
exploração do nome, o direito de ser indenizado em caso de ofensa física 
etc.)234.  
 

 A intransmissibilidade e a irrenunciabilidade são previstas no art. 11 do Código 

Civil de 2002 e são decorrentes da extrapatrimonialidade e da inalienabilidade. A 

primeira representa a impossibilidade de cessão ou sucessão hereditária. Segundo o 

magistério de Pontes de Miranda, toda transmissão tem como premissa uma pessoa 

se colocar no lugar da outra, o que é incompatível com os direitos da personalidade. 

Portanto, não existe uma sub-rogação pessoal, ou qualquer modo de transmissão235. 

Todavia, esta indisponibilidade é relativa, uma vez ser possível a cessão de aspectos 

destes direitos, como o direito autoral, na divulgação ou comercialização da obra e o 

direito à integridade física, que excepcionalmente admite cessão gratuita236. No 

concernente à indisponibilidade, essa característica decorre da impossibilidade da 

alienação dos direitos da personalidade. Do mesmo modo não pode o titular renunciar 

ou limitar seu exercício, exceto em virtude de expressa autorização legal237. 

 Como são indisponíveis, são também imprescritíveis. Não podem convalescer, 

não se extinguindo pela ausência de uso e pelo decurso do tempo. Assim, poderá o 

titular, a qualquer tempo, impedir que alguém invada a sua privacidade, viole a sua 

imagem ou macule a sua honra, por exemplo. No entanto, uma vez constatada a 

lesão, nasce a pretensão ao ressarcimento, esta sim submetida aos prazos 

prescricionais previstos na legislação infraconstitucional238. Da imprescritibilidade e 

indisponibilidade, a doutrina ainda identifica a característica da impenhorabilidade:  

                                                 
234 CORTIANO JUNIOR, Eroulths. A teoria geral dos direitos da personalidade. Revista da 
Procuradoria Geral do Estado do Paraná, Curitiba, v.10, n.5, p. 20-37, 1996, p. 24. 
235 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Rio de Janeiro: Borsoi, 
1954, p. 7. 
236 FERRIANI, Luciana de Paula Assis. O direito ao esquecimento como um direito da 
personalidade. Tese (Doutorado em Direito Civil). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São 
Paulo, 2016, p. 31. Disponível em: <https://sapientia.pucsp.br/bitstream/handle/18867/2/Luciana% 
20de%20Paula%20Assis%20Ferriani.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
237 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. São Paulo: Renovar, 2003, p. 248. 
238 SILVA, Felipe Ventin. A tutela preventiva dos direitos da personalidade e a liberdade de 
informação jornalística. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal da Bahia. Salvador, 
2011, p. 105. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/12371/1/FELIPE%20VENTIN% 
20DA%20SILVA%20-%20A%20TUTELA%20PREVENTIVA%20DOS%20DIREITOS%20DE%20PER 
SONALIDADE%20E%20A%20LIBERDADE%20DE%20INFORMA%C3%87%C3%83O%20JORNAL
%C3%8DSTICA%20%28DISS~1.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. Em sentido contrário, defendendo a 
imprescritibilidade da pretensão à compensação por danos aos direitos da personalidade: SANTOS, 
Luciana Pereira dos Santos; JACYNTHO, Patrícia Helena de Avila; SILVA, Reginaldo. 
Imprescritibilidade dos direitos da personalidade. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, 
p. 379-393, jan./jun. 2013, p. 390. Disponível em: <http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/ 
revjuridica/article/download/2764/1908>. Acesso em: 10 fev. 2018. 



75 
 

 

 
Essas três características se relacionam entre si, pois embora os direitos de 
personalidade sejam extrapatrimoniais, impenhoráveis e imprescritíveis, de 
seu regular exercício pelo titular, bem como de sua violação, podem decorrer 
consequências de natureza patrimonial, como a remuneração percebida, no 
primeiro caso, e a pretensão à indenização, no segundo239. 
 

 São também vitalícios, uma vez que acompanham o respectivo titular por toda 

existência, extinguindo-se com a morte. Contudo, mesmo depois do falecimento, 

alguns destes direitos são ainda preservados, como a título de exemplo, o respeito ao 

morto, à sua honra ou memória, além de seu direito de autor240. Por fim, são absolutos, 

ou erga omnes, impondo-se à coletividade, em geral o dever de respeitá-los241.  

 Com fundamento nas características acima, é possível vislumbrar uma série de 

manifestações da personalidade, dignas de tutela jurídica. Segundo Clayton Reis, 

seriam manifestações dos valores que constituem os elementos integrantes do ser 

humano, tais como a honra, privacidade, imagem, intimidade, família, bens de valor, 

direito ao sossego, direito ao equilíbrio físico e psíquico, entre outros242. 

 Já Limongi França enquadrava os direitos da personalidade em três categorias: 

direito à integridade física (compreendendo o direito à vida; aos alimentos; ao corpo); 

direito à integridade intelectual (incluindo direito à liberdade de pensamento; direito de 

autor); direito à integridade moral (abrangendo o direito à liberdade civil, política e 

religiosa; à honra; à honorificência; ao recato; ao segredo pessoal, doméstico e 

profissional; à imagem; à identidade pessoal, familiar e social)243.  

 Conforme o entendimento de Carlos Alberto Bittar, os direitos da 

personalidade, poderiam ser classificados por ordens de bens jurídicos a serem 

protegidos: a) físicos, como vida, o corpo (próprio e alheio); as partes do corpo; o 

físico; a efígie (ou imagem); a voz; o cadáver; a locomoção; b) psíquicos, como as 

liberdades (de expressão; de culto ou de credo); a higidez psíquica; a intimidade; os 

segredos (pessoais e profissionais; e c) morais, como o nome (e outros elementos de 

                                                 
239 ALMEIDA, Rodrigo Andrade de. Os direitos da personalidade no ordenamento jurídico 
brasileiro contemporâneo à luz de um conceito ontológico de pessoa. Dissertação (Mestrado em 
Direito). Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2012, p. 61. 
240 VENDRUSCOLO, Wesley. Direito à própria imagem e sua proteção jurídica. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2008, p. 68. Disponível em: 
<http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/16704/Disserta%C3%A7%C3%A3o-Vers%C3%A3 
o%20Final.pdf?sequence=1>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
241 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 23. 
242 REIS, Clayton. A proteção da personalidade na perspectiva do novo código civil brasileiro. Revista 
Jurídica Cesumar, Ano I, n. 1, p. 4-40, 2001, p. 28. 
243 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1988, p 1026. 
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identificação); a reputação (ou boa fama); a dignidade pessoal; o direito moral de autor 

(ou de inventor); o sepulcro; as lembranças de família e outros244. 

 Pierre Kayser confecciona uma lista não exaustiva de direitos da 

personalidade, dividindo-os em dois grupos. Em primeiro lugar, os direitos da 

personalidade comparáveis aos direitos reais, que englobam o direito ao nome, direito 

ao uso do nome de família, o direito de defesa do nome de família, direito da pessoa 

sobre o seu próprio corpo, direito sobre o corpo vivo, o direito sobre os despejos 

mortais. Ainda, haveria direitos da personalidade equivalentes aos direitos de crédito, 

abrangendo o direito ao respeito à vida privada, direito de se opor à divulgação da 

vida privada, direito de se opor a uma investigação na vida privada, direito de resposta, 

direito moral do autor e do inventor245. 

 Enfim, repudiando-se a restrita teoria tipificadora em prol do reconhecimento 

de um direito geral da personalidade, é possível então afirmar que haverá tantos 

direitos dignos de tutela jurídica quantas forem as projeções da pessoa humana. Mas 

é importante que se diga que, no contexto da filosofia pós-positivista, esta 

compreensão não é externa ao intérprete, mas por ele construída à luz de uma 

determinada facticidade. 

 
Em razão disso, as pré-compreensões manifestadas neste artigo quanto aos 
direitos da personalidade partem do pressuposto de que o processo 
hermenêutico acontece no intérprete, sempre numa relação intersubjetiva, 
não havendo justificativa para uma cisão completa entre sujeito e objeto. 
Na filosofia da linguagem, a linguagem é a própria condição de compreensão. 
Os objetos só podem ser compreendidos por meio da história tanto do sujeito 
como do objeto. Não há cisão entre eles, mas inter-relação. Assim, a 
compreensão passa a ter uma ligação sujeito-sujeito, ou intersubjetiva. 
É crucial pensar num direito geral da personalidade inserido no contexto do 
atual período histórico. Numa cultura científica que, contemporaneamente, se 
apresenta como pós-metafísica, propugna-se um novo racionalismo com 
bases intersubjetivas. As leis que interferem nos direitos da personalidade 
são muitas e mutáveis: por isso, seus estudos não podem se resumir a um 
direito positivista ‘de racionalidade difusamente perfeita’ apesar da catarse da 
codificação’. A tensão hermenêutica e os encontros intertextuais nos direitos 
da personalidade transparecem suas possibilidades de abertura ao 
contraditório e à vivacidade. Porém, sempre é necessário o exame dos 
contextos, da realidade dos casos concretos, da necessidade de revisão e 
superação dos conceitos, enfim, da valorização do jogo democrático de 
razões e contrarrazões246. 
 

                                                 
244 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1995, p. 68. 
245 KAYSER, Pierre. Les droits de la personnalité: aspects théoriques et pratiques. Revue Trimestrielle 
de Droit Civil, Paris : Sirey, n. 3, p.445-509, Jul-Set. 1971, p.499. 
246 DE MARCO, Cristhian Magnus; FREITAS, Riva Sobrado de. Pressupostos para o estudo dos direitos 
da personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista de Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 254-272, julho/dezembro de 2013, p. 261-262. 
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 As próprias configurações morais são construídas por intermédio da linguagem, 

enquanto possibilitadora da formação da subjetividade e da identidade para além de 

uma tarefa de mera designação de objetos. Nenhum indivíduo “é” a partir de si mesmo, 

as pessoas não são, não existem a partir de si mesmas, mas a partir de um horizonte 

linguístico intersubjetivo que as envolve, que as constitui e as transformam247. 

 Trata-se de uma importante aferição para a compreensão da temática. Se os 

direitos da personalidade não integram um rol adrede estipulado, seu reconhecimento 

depende da atividade argumentativa do intérprete frente a um determinado caso 

concreto. Assim, é possível garantir uma abertura no âmbito da tutela do ser humano, 

com a proteção dos direitos emanados da evolução histórica social e excluindo 

aqueles que não representam efetivas manifestações da personalidade.  

 A admissão de um direito geral da personalidade, como princípio decorrente da 

dignidade da pessoa humana, implica no reconhecimento de um direito fundamental 

ao livre desenvolvimento da personalidade248. Neste contexto, é possível debater a 

respeito da existência e da configuração de eventuais novos direitos da pessoa 

humana, sejam eles mais ou menos questionáveis do ponto de vista do debate 

jurídico, como, por exemplo, o direito ao esquecimento, direito à identidade sexual, 

direito ao patrimônio genético, direito à afetividade, direito ao trabalho, direito à 

formação intelectual, direito à sustentabilidade ambiental, direito à proteção de dados 

virtuais, entre vários outros possíveis de serem identificados enquanto manifestações 

da personalidade. 

 
 
2.5 A perspectiva repressiva da proteção dos direitos da personalidade 

 
 Se os direitos da personalidade representam a parte intrínseca da pessoa 

humana, o conjunto de caracteres do próprio indivíduo249, é intuitivo concluir que estes 

direitos demandam um especial amparo jurídico. Um dos grandes problemas da 

atualidade, com relação a estes direitos, não reside em simplesmente os fundamentar, 

                                                 
247 SILVA FILHO, José Carlos Moreira. A repersonalização do direito civil a partir do pensamento de 
Charles Taylor: algumas projeções para os direitos da personalidade. Revista Sequência, n. 57, p. 
299-322, dez. 2008, p. 320. 
248 DE MARCO, Cristhian Magnus; FREITAS, Riva Sobrado de. Pressupostos para o estudo dos direitos 
da personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista de Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 254-272, julho/dezembro de 2013, p. 13-49 
249 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2005, p. 35. 
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mas tutelá-los frente aos novos desafios sociais de uma sociedade cada vez mais ágil 

e volatizada250. Entretanto, a proteção dos direitos da personalidade também reflete a 

influência da evolução do pensamento filosófico ao longo da história. 

 Se os direitos da personalidade tiveram sua abrangência reduzida por 

intermédio da ótica patrimonialista, oriunda da doutrina liberal, que imperou ao longo 

dos séculos XVIII e XIX, sua respectiva tutela tampouco era objeto de grande 

preocupação. Por muitos anos a possibilidade de tutela ressarcitória em pecúnia dos 

danos extrapatrimoniais era vista com reservas, por ser considerado imoral a 

compensação da dor com um valor em pecúnia251. A tutela preventiva tampouco era 

aceita, pois como se viu no primeiro capítulo desse trabalho, a doutrina não concebia 

formas de evitar a degradação do direito em perdas e danos.  

 Paulatinamente, passou-se a reconhecer a possibilidade de indenização 

quando o ofendido demonstrasse repercussão também em seu patrimônio, admitindo 

o ressarcimento em pecúnia dos danos extrapatrimoniais, quando estes fossem causa 

de dano material. Entretanto, a resistência ao reconhecimento dos danos morais 

encontrou seu ocaso com a promulgação da Constituição, que além da cláusula geral 

da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III), consagrou, também, 

expressamente a possibilidade de reparação dos danos morais sem assentar 

nenhuma restrição à sua abrangência (art. 5º, incisos V e X) 252. 

 Não se trataria propriamente de uma indenização. Por não integrar 

propriamente o patrimônio, da violação da personalidade humana exsurgem danos 

não patrimoniais ou morais, que por serem insuscetíveis de avaliação pecuniária, 

apenas podem ser compensados, e não propriamente indenizados, com a imposição 

                                                 
250 Trata-se da referência de Norberto Bobbio aos direitos humanos, plenamente aplicável aos direitos 
da personalidade. Prossegue o renomado autor italiano: “O problema que temos diante de nós não é 
filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos são 
esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos 
ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que apesar das solenes 
declarações, eles sejam continuamente violados” (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004, p. 43-44). 
251 “[...] no reino dos fins, tudo tem um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, pode 
pôr-se, em vez dela qualquer outra coisa como equivalente; Mas quando uma coisa está acima de todo 
o preço, e, portanto não permite equivalente, então ela tem dignidade” (KANT, Immanuel. 
Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 58). 
252 BONATTO, Fernanda Muraro. A quantificação da indenização por dano extrapatrimonial: análise 
dos critérios jurisprudenciais na determinação do quantum debeatur. Direito & Justiça, Porto Alegre, 
v. 37, n. 2, p. 136-154, jul./dez. 2011, p. 137. Disponível em: <http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/ 
index.php/fadir/article/viewFile/8935/6680>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
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de uma obrigação pecuniária pelo ofensor253. Destarte, os danos morais, ou 

extrapatrimoniais, representam a compensação em pecúnia frente à violação de um 

direito da personalidade254. Segundo Maria Celina Bodin de Moraes, os danos morais 

têm como causa a ofensa injusta à uma situação subjetiva extrapatrimonial, protegida 

pelo ordenamento jurídico, por meio de uma cláusula geral de tutela da personalidade, 

que tem como fonte a Constituição, decorrente do reconhecimento da dignidade da 

pessoa humana255. 

 
De modo mais amplo, os direitos de personalidade oferecem um conjunto de 
situações definidas pelo sistema jurídico, inatas à pessoa, cuja lesão faz 
incidir diretamente a pretensão aos danos morais, de modo objetivo e 
controlável, sem qualquer necessidade de recurso à existência da dor ou do 
prejuízo. A resposabilidade opera-se pelo simples fato da violação (damnu in 
re ipsa); assim, verificada a lesão a direito da personalidade, surge a 
necessidade de reparação do dano moral não sendo necessária a prova do 
prejuízo, bastando o nexo de causalidade. Por exemplo, a instituição 
financeira que promove a indevida inscrição de devedor em bancos de dados 
responde pela reparação do dano moral que decorre dessa inscrição; basta 
a demonstração da inscrição irregular256.  
 

 É fato que os direitos da personalidade não possuem avaliação pecuniária, 

sendo extrapatrimoniais, pois não integram o patrimônio econômico do ser humano, 

não apresentando um preço. Todavia, o desrespeito aos direitos da personalidade é 

passível de indenização, em razão do desconforto e humilhação causado pelo 

atentado à dignidade257. 

 Desta forma, admite-se sem maiores controvérsias que a ofensa aos direitos 

da personalidade seja objeto de uma compensação em pecúnia, a título de danos 

extrapatrimoniais, decorrente do próprio fato, ou seja, in re ipsa. Qualquer 

                                                 
253 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Almedina, 1995, p. 458. 
254 É importante, nesse momento, destacar que não se pretende discorrer profundamente sobre a 
acepção de dano moral, o que fugiria da temática do presente trabalho. Inclusive, trata-se de conceito 
de definição jurídica complexa, salientando Luiz Diez-Picazo: “No es lo más grave la trivialización que 
se produce de este enormemente difícil concepto, sino la deformación que es consecuencia de ello, de 
manera que si era comprensible que nunca hubiéramos tenido una idea especialmente clara de qué 
debe entenderse por ‘daño moral’, esa idea es hoy menos clara que nunca, como ocurre casi siempre 
cuando los conceptos jurídicos complejos caen en manos de juristas desprovistos de la necesaria 
experiencia” (DIEZ-PICAZO, Luiz. El Escandalo del Dano Moral. Madrid: Civitas, 2008, p. 13-14). Tal 
conceito objetiva, apenas, pontuar o dano moral enquanto modo de tutela repressiva à ofensa dos 
danos morais. 
255 MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana: uma abordagem civil- 
constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 132-133. 
256 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Danos morais e direitos da personalidade. Doutrina Adcoas, Rio de 
Janeiro, v. 7, n. 12, p. 235-243, 2a quinz. jun 2004, p. 80. 
257 SANTOS, Luciana Pereira dos Santos; JACYNTHO, Patrícia Helena de Avila; SILVA, Reginaldo. 
Imprescritibilidade dos direitos da personalidade. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 13, n. 1, p. 
379-393, jan./jun. 2013, p. 382. 
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circunstância que atinja gravemente o ser humano, ainda que tangencialmente, que 

pretenda tê-lo como objeto, que negue sua qualidade de pessoa, deve ser qualificada 

como ofensiva à personalidade e uma vez consumada, causadora de dano moral258.  

 O reconhecimento da pretensão ao ressarcimento do dano é fundamental para 

que a tutela dos direitos da personalidade não seja meramente platônica259. Deve-se 

ponderar, entretanto, que, em relação aos danos extrapatrimoniais, é impossível falar 

de recomposição integral ao estado anterior ao dano do direito da personalidade 

lesado. Não se pode jamais saber, com precisão, qual o valor do objeto da 

indenização, devendo-se, na medida do possível, alcançar um quantum de natureza 

compensatória, suficiente para servir de lenitivo à vítima260. Inexiste, em relação ao 

dano extrapatrimonial, uma construção dogmática sólida a respeito dos limites do 

interesse indenizável, como ocorreu ao longo dos séculos, quanto à responsabilidade 

por dano patrimonial261.  

 Assim, o respectivo montante será fixado equitativamente pelo Judiciário, 

tendo-se em atenção a extensão e a gravidade dos prejuízos, o grau de culpabilidade 

do agente, a situação econômica deste e do lesado, assim como as demais 

circunstâncias do caso e evitando-se, por outro lado, que meros aborrecimentos sejam 

qualificados como lesão a direitos da personalidade262. 

 Mas a tutela ressarcitória pelo equivalente monetário deixa de se preocupar 

com a integridade do direito, pressupondo, em sua última instância, a violação ao 

direito da personalidade. Nesse aspecto, tem razão Gustavo Tepedino, ao lecionar 

que “a tutela da pessoa humana, além de superar a perspectiva setorial (direito público 

e direito privado), não se satisfaz com as técnicas ressarcitória e repressiva (binômio 

                                                 
258 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 
responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade, v.9, n.29, p. 233-258, jul/dez 2006, p. 247. 
Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/a_constitucionalizacao_do_direito_civil_e_ 
seus.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
259 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa. MUNIZ, Francisco José Ferreira. O Estado de Direito e os 
Direitos da Personalidade. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, p. 223- 241, 
dez. 1979, p.229. 
260 REIS, Clayton. Os novos rumos da indenização do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 
p. 34. 
261 Os danos patrimoniais são apreciados dentro do contexto da “teoria da diferença”, segundo a qual, 
“a indenização há de ser igual à diferença no patrimônio da vítima tendo em vista os momentos 
antecedente e posterior à ocorrência do evento danoso” (MARTINS-COSTA, Judith. Dano moral à 
brasileira. Revista do Instituto do Direito Brasileiro. Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, ano 3, n. 9, p. 7073-7123, 2014, p. 7075. Disponível em: <https://www.cidp.pt/publicacoes/ 
revistas/ridb/2014/09/2014_09_07073_07122.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
262 MARTINS-COSTA, Judith. Dano moral à brasileira. Revista do Instituto do Direito Brasileiro. 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lisboa, ano 3, n. 9, p. 7073-7123, 2014, p. 7090. 
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lesão-sanção), exigindo, ao reverso, instrumentos de proteção do homem263”. O direito 

não pode compadecer-se à lesão, devendo buscar instrumentos processuais aptos a 

obstar o agravo ilícito a referidos direitos. 

 Ao contrário dos direitos de conteúdo patrimonial, os danos extrapatrimoniais 

não são ressarcíveis, apenas, e quando muito, compensáveis. Se o dano material 

raramente é irreparável, autorizando-se o restabelecimento do status quo ante, ainda 

que excepcionalmente pelo equivalente monetário, com os danos extrapatrimoniais 

as dificuldades aumentam, pelo fato de não serem suscetíveis de exata quantificação 

de ordem pecuniária. O pagamento do quantum indenizatório não é apropriado para 

eliminar o prejuízo causado264. 

 Com efeito, não é integralmente ressarcível, compensável em dinheiro, ou 

mesmo reconstituível em espécie a lesão dos bens extrapatrimoniais da 

personalidade265. Os critérios para a estipulação deste montante são ainda fonte de 

intensas controvérsias, orientando-se a doutrina pela avaliação conforme o princípio 

da razoabilidade e a necessidade de avaliação da indenização segundo a dimensão 

do dano e suas consequências para a parte lesionada266. Mormente porque, para além 

de sua função compensatória, não raras vezes a indenização por eventuais danos 

extrapatrimoniais vem sendo distorcida para cumprir tarefas de outras funções 

variadas, como a punitiva, pedagógica, exemplar, de consolo, de desestímulo, de 

instrumento de justiça social, de distribuição de renda, de substituição dos deveres do 

Estado, entre outras tantas267. 

 
Nem parece suficiente o mecanismo simplesmente repressivo, próprio do 
direito penal, de incidência normativa limitada aos momentos patológicos das 

                                                 
263 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 38-39. 
264 BONATTO, Fernanda Muraro. A quantificação da indenização por dano extrapatrimonial: análise 
dos critérios jurisprudenciais na determinação do quantum debeatur. Direito & Justiça, Porto Alegre, 
v. 37, n. 2, p. 136-154, jul./dez. 2011, p. 140. 
265 “Uma das experiências mais constantes e mais profundas do homem é de que a realização da 
própria vida, sendo para ele um desafio permanente, é, ao mesmo tempo, uma tarefa nunca acabada: 
é o risco supremo de ser ou não-ser, não no domínio do existir simplesmente, mas no domínio do 
sentido da vida, no qual a sua existência está lançada como existência propriamente humana e que se 
desenrola sob o signo da insecuritas. Nenhuma frustração maior e mais penosa para o homem do que 
aquela que nasce da sensação de uma vida não realizada, da dispersão e da perda do tempo da vida 
que não foi recuperado pela linha harmoniosa de um crescimento sempre mais unificante” (VAZ, 
Henrique Cláudio de Lima. Antropologia filosófica. São Paulo: Loyola, 2009, p. 146). 
266 “Para os danos extrapatrimoniais a liquidação se dá por arbitramento judicial, repudiando-se toda e 
qualquer forma de tarifamento legal” (BONATTO, Fernanda Muraro. A quantificação da indenização 
por dano extrapatrimonial: análise dos critérios jurisprudenciais na determinação do quantum debeatur. 
Direito & Justiça, Porto Alegre, v. 37, n. 2, p. 136-154, jul./dez. 2011, p. 141). 
267 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 
responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade, v.9, n.29, p. 233-258, jul/dez 2006, p. 255. 
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relações jurídicas, no momento em que ocorre a violação do direito, sob a 
moldura de situações-tipo. A tutela da pessoa humana, além de superar a 
perspectiva setorial (direito público e direito privado), não se satisfaz com as 
técnicas ressarcitória e repressiva (binômio lesão-sanção), exigindo, ao 
reverso, instrumentos de promoção do homem, considerado em qualquer 
situação jurídica de que participe, contratual ou extracontratual, de direito 
público ou de direito privado. [...] A tutela da personalidade – convém, então, 
insistir – não pode se conter em setores estanques, de um lado os direitos 
humanos e de outro as chamadas situações jurídicas de direito privado. A 
pessoa, à luz do sistema constitucional, requer proteção integrada, que 
supere a dicotomia direito público e direito privado e atenda à cláusula geral 
fixada pelo texto maior, de promoção de dignidade humana268. 
 

 Portanto, para se garantir a efetiva defesa e o desenvolvimento da 

personalidade humana, é necessário sancionar as ameaças de ofensas à 

personalidade desde logo, preventivamente, evitando-se assim a árdua tarefa de 

fixação de um montante indenizatório que, na prática, jamais será suficiente para 

promover o restabelecimento da dignidade outrora ofendida injustamente269. 

 Ao se conceber a prevenção ao lado da reparação, enquanto formas de 

viabilizar a responsabilidade civil, objetiva-se o aprimoramento do sistema de justiça, 

no intuito de garantir respostas mais condizentes à tutela dos direitos fundamentais 

correlatos aos direitos da personalidade, cada vez mais ameaçados diante da 

natureza, muitas vezes irreversível, dos danos causados, indicando, assim, a 

insuficiência da conversão em perdas e danos. O paradigma voltado à humanização 

da pessoa vítima de danos, que faz jus a integral e adequada reparação, implica no 

reconhecimento da possibilidade do caráter preventivo da responsabilidade civil270. 

 Em sua tarefa de dizer o direito, o magistrado deve priorizar a defesa da 

pessoa, realizando no caso concreto, a intenção fundamental do direito: a de tornar a 

vida humana, em todas as suas dimensões, no intuito de realizar as finalidades do ser 

humano e da sociedade. “O juiz, em face dos direitos do homem, não pode ser 

neutro271”. 

                                                 
268 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. A construção da responsabilidade civil preventiva no 
direito civil contemporâneo. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 
2012, p. 235. Disponível em: <http://www.acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/28243/R%20-
%20T%20-%20THAIS%20GOVEIA%20PASCOALOTO%20VENTURI.pdf?sequence=1>. Acesso em: 
10 fev. 2018. 
269 SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Almedina, 1995, p. 474. 
270 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. A construção da responsabilidade civil preventiva no 
direito civil contemporâneo. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 
2012, p. 8. 
271 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa. MUNIZ, Francisco José Ferreira. O Estado de Direito e os 
Direitos da Personalidade. Revista da Faculdade de Direito UFPR, Curitiba, PR, Brasil, p. 223- 241, 
dez. 1979. 
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 Logo, a compensação por danos extrapatrimoniais deve ser considerada como 

um modo subsidiário de tutela, porquanto implica na monetização dos direitos da 

personalidade. É necessária a apreciação de instrumentos processuais cabíveis para 

prevenir a lesão, garantindo a integridade do direito substancial contra lesões 

antijurídicas. 
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3 A TUTELA ESPECÍFICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO ESTADO 

CONSTITUCIONAL 

 

 

3.1 Distinção entre ato ilícito, dano e tutela de caráter preventivo 

 

 A importância dos direitos da personalidade implica na necessidade de uma 

especial proteção jurídica, a fim de garantir a plenitude da manifestação dos modos 

de ser físicos ou morais da pessoa. A ofensa pode redundar em uma compensação 

em pecúnia a títulos de danos extrapatrimoniais, operada após a consumação do ato 

antijurídico. Nesse caso, todavia, o direito já teria sido ofendido em sua essência, 

sendo a tutela monetária um mero lenitivo ao ilícito perpetrado. 

 Acontece que a sentença condenatória, com se viu, não é suficiente para 

garantir sequer a integridade do direito material de caráter patrimonial, por demandar 

uma atividade executiva posterior que implica no retardamento da satisfação concreta 

do direito. Se, conforme conhecida lição de Giuseppe Chiovenda, “o processo deve 

dar, sempre que possível praticamente, àqueles que possuem direito, tudo aquilo e 

exatamente aquilo que eles têm direito de conseguir272”, é necessário perquirir o 

respeito de mecanismos processuais que sejam aptos a atingir o referido desiderato.  

 Ademais, a mera conversão em perdas e danos pressupõe que todos os 

direitos podem ser traduzidos em equivalente monetário, ignorando a existência de 

direitos mais significativos, que jamais se comprazeriam com uma indenização 

pecuniária. 

 A busca pela efetiva proteção dos direitos substanciais é tributária das 

concepções filosóficas preponderantes de cada geração. Conforme o ensinamento de 

Barbosa Moreira,  

 
[...] em toda obra legislativa está implícita uma visão do mundo, uma escala 
de valores. A preferência dada em geral pelos códigos à tutela sancionatória, 
em detrimento da preventiva, constitui dado valioso para quem se disponha 
a pesquisar os pressupostos ideológicos do nosso processo273.  
 

                                                 
272 “il processo deve dare per quanto possibile praticamente a chi ha un diritto tutto quello e proprio 
quello ch ́egli ha diritto conseguire” (Tradução nossa. CHIOVENDA, Giuseppe. Saggi di diritto 
processuale civile. Roma: Foro Italiano, 1930, p. 110). 
273 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela sancionatória e tutela preventiva. Revista da Faculdade 
de Direito UFPR, Universidade Federal do Paraná p. 117- 126, Dez. 1979, p. 126. Disponível em: 
<http://revistas.ufpr.br/direito/article/view/8826/6136>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
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A ideologia reinante nos séculos XVIII e XIX tinha um cunho patrimonialista e, 

como consequência, afastou a ciência processual do reconhecimento da possibilidade 

de utilização das tutelas preventivas. A função jurisdicional era concentrada na 

reintegração do direito violado, uma vez que a prevenção do ilícito, dentro do 

paradigma liberal-iluminista-individualista, significaria uma violação à separação de 

poderes, na medida em que aumentaria os poderes do juiz, em limitação à autonomia 

da vontade particular.  

 
[...] a declaração francesa dos direitos do homem e do Código de Napoleão, 
os quais consagraram uma secular tradição jurídica de cunho individualista 
com raízes no direito romano. Ele representou uma fase importante na 
história inconstante das instituições e das ideias; mas, nada mais do que uma 
fase – diz-se –, e nunca uma verdade absoluta. Se, na verdade, prestou 
imensos serviços, hoje o seu reino terminou, e aqueles que persistem em 
basear-se sobre a sua caduca concepção, usam uma técnica jurídica que não 
correspondente a nova realidade274. 
 

 Por esta razão, o direito processual estava atrelado ao momento patológico de 

ofensa a um direito subjetivo. Esta resistência não se coaduna mais ao período 

histórico atual de superação do paradigma liberal. Atualmente, a existência de um 

legítimo Estado Democrático de Direito demanda, ao lado da função repressiva, o 

aprimoramento da função preventiva da Jurisdição, com o objetivo de evitar o ato ilícito 

e eventual lesão subsequente275.  

 A gravidade do problema é ainda mais profunda nas hipóteses envolvendo as 

relações jurídicas de conteúdo não patrimonial, quando o ordenamento substantivo 

reconhece ou atribui posições jurídicas insuscetíveis de serem traduzidas em termos 

pecuniários. A lógica dos interesses transindividuais (coletivos em sentido estrito, 

difusos e individuais homogêneos), por exemplo, escapa da ótica do modelo jurídico 

liberal, porquanto, a lesão perpetrada nesses casos, em regra, não é satisfeita 

mediante uma mera apreciação em termos monetários. Basta pensar na ofensa ao 

meio ambiente natural ou ecológico. A destruição de uma floresta ou a destruição de 

um patrimônio artístico ou cultural pode certamente gerar reflexos de ordem 

patrimonial276. Contudo, nestes casos, o direito lesado jamais será reconstituído ao 

status quo ante. 

                                                 
274 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. São Paulo: Quórum, 2008, p. 23-24. 
275 ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira. A tutela preventiva fundada nos princípios processuais 
constitucionais: os influxos do constitucionalismo contemporâneo na fratura da modernidade. Direito 
& Justiça, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 111-122, jul./dez. 2010, p. 115. 
276 Sobre a natureza jurídica dos danos morais de caráter transindividual ver: ZAVASCKI, Teori Albino. 
Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. Tese (Doutorado em 
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 Do mesmo modo, as ofensas dos direitos, em especial dos direitos da 

personalidade, cuja carência de proteção se reveste de tons especialmente 

dramáticos ante “o caráter de franca mistificação que assume aí, em regra, uma tutela 

atuada em termos de simples compensação pecuniária. Certas coisas, sabe-o bem o 

povo, não há dinheiro que pague277”. 

 Neste sentido, deve-se compreender que os conceitos de ato ilícito e dano não 

são sinônimos, sendo este uma consequência meramente eventual, mas não 

necessária, daquele. Essa confusão entre os conceitos decorre da já denunciada 

concepção materialista de cunho liberal do direito, que considerava que o bem 

juridicamente protegido é a mercadoria, o bem de titularidade um sujeito de direito278. 

 Por este motivo, a disciplina dos atos ilícitos, prevista no art. 186 do Código 

Civil, demanda uma interpretação compatível com um paradigma que dá prevalência 

aos direitos. Segundo a redação literal do referido dispositivo “aquele que, por ação 

ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito279”. A pretensa e 

necessária ligação entre culpa, ilicitude, dano e dever de ressarcir representa uma 

confusão conceitual perpetrada pelo legislador que deve ser desmistificada. 

Aparentemente, estaria excluída não só a possibilidade de responsabilização objetiva, 

como também a possibilidade de prevenção do prejuízo280, o que não correspondente 

com a realidade: 

 
Ora, as consequências dessa conexão, por assim dizer, automática foram 
grandes: em primeiro lugar, a ilicitude civil era vista, tradicionalmente, de 
forma amarrada à culpa, ao dano e à consequência indenizatória. Não era 
um conceito que valesse por si, que tivesse um campo operativo próprio, era 
mera "condição" da responsabilidade. Tanto assim é que, não apenas a letra 
do art. 159 do Código de 1916 assim dispunha, quanto o exame doutrinário 

                                                 
Direito). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005. Disponível em: 
<http://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/4574>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
277 “Basta pensar em certas categorias, longamente negligenciadas em contexto sócio-cultural 
desfavorável, típico – se quisermos fazer eco à denúncia do filósofo – de uma civilização mais voltada 
para o ter que para o ser, mas que nos últimos tempos vêm atraindo, com intensidade crescentes, a 
atenção de juristas inconformados com as lacunas de uma visão puramente economicística do 
intercâmbio humano” (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tutela sancionatória e tutela preventiva. 
Revista da Faculdade de Direito UFPR, Universidade Federal do Paraná p. 117- 126, Dez. 1979, p. 
120). 
278 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 37. 
279 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
280 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. A construção da responsabilidade civil preventiva no 
direito civil contemporâneo. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 
2012, p. 161-162. 
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da ilicitude era feito, modo geral, a partir do seu efeito "natural", qual seja, o 
nascimento do dever de indenizar. Por esse viés, não apenas confundia- se 
a ilicitude com o elemento subjetivo (culpa) quanto a própria idéia de ilicitude 
restava limitada às hipóteses de "ilicitude de fins", seja na violação aos 
direitos do parceiro contratual, seja na violação a direitos absolutos, pouco 
espaço restando para a chamada "ilicitude de meios". Em segundo lugar, 
essa concepção não deixava espaço à percepção dos variados casos em que 
ocorre o nascimento do dever de indenizar independentemente da prática de 
um ato ilícito281. 
 

 Portanto, se o dano não se trata de uma consequência indeclinável do ato 

antijurídico, haveria interesse de agir em obstar o ilícito, enquanto um ato contrário ao 

direito, independentemente da consumação de uma lesão material ou 

extrapatrimonial, mas desde que configurada empiricamente uma ameaça, porquanto 

inadmissível aguardar que a lesão se verifique. 

 A fim de possibilitar um provimento tendente a impedir a degradação do direito 

material e sua conversão em perdas e danos pelo equivalente financeiro, o direito 

processual deve ter a preocupação de evitar que o prejuízo ocorra, mediante atividade 

de caráter preventivo, em busca da tutela específica, aquela que se preocupa com a 

integridade do direito, obstando sua simples degradação em pecúnia.  

 
[...] o princípio da precaução tem a característica de ‘princípio jurídico’ que 
tenta realizar os valores do naeminem laedere, da prudência e da segurança 
(outro princípio) e estabelece diretrizes normativas no sentido de evitar os 
danos, apreciando os riscos possíveis para que o pior não aconteça individual 
e socialmente. Dentro desse princípio, temos a ideia de precaução e aí temos 
que reenviar ao standart, ou seja, diante do quadro que se apresenta, é 
necessário apreciar os possíveis danos, examinar as fontes científicas, 
políticas, econômicas, sociológicas, éticas, estatísticas, sempre usando antes 
princípios/standarts, ou seja, a razoabilidade e a proporcionalidade, e ver se 
a situação no tempo e no espaço em que se apresenta exige que se tomem 
medidas de precaução ou não. Como princípio, deve se harmonizar com 
outros princípios que, por acaso, estejam em colisão com a precaução, como 
o da livre iniciativa ou da paz social, pois atitudes de precaução não 
necessárias podem causar pânico social ou bloquear inovações282. 
 

 Se existem inúmeros direitos de natureza inviolável, é indispensável a 

existência de um instrumento jurídico apto para prevenir a lesão. Portanto, é de rigor 

o reconhecimento de uma atividade jurisdicional preventiva, objetivando a garantia da 

integridade do direito substancial objeto de risco de violação. 

 

                                                 
281 MARTINS-COSTA, Judith. Breves anotações acerca do conceito de ilicitude no novo Código 
Civil. 2003. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/4229/breves-anotacoes-acerca-do-
conceito-de-ilicitude-no-novo-codigo- civil>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
282 LOPEZ, Teresa Ancona apud VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. A construção da 
responsabilidade civil preventiva no direito civil contemporâneo. Tese (Doutorado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2012, p. 212. 
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3.2 Tutelas de natureza preventiva  

 

 No ordenamento jurídico brasileiro, atualmente, inexistem grandes dificuldades 

para se admitir as tutelas preventivas atípicas, visto que podem ser extraídas da 

dicção do art. 5o, inciso XXXV da Constituição de 1988. Se é vedado excluir da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito, é inquestionável a 

viabilidade de provimento que garanta o direito contra a ameaça, independentemente 

da lesão. No plano da legislação infraconstitucional, o art. 84 do Código de Defesa do 

Consumidor, assim como os artigos 497, 498, 499, 536 e 537 do atual Código de 

Processo Civil, que tratam das obrigações de fazer e não fazer, oportunizam a 

possibilidade de sentenças mandamentais e executivas, sem alusão a uma específica 

situação de direito substancial283. 

 A necessidade de se garantir a integridade do direito material por meio da 

atividade jurisdicional é decorrência do próprio princípio da inafastabilidade do 

controle jurisdicional: 

 
Isto quer dizer que todos têm acesso à justiça para postular tutela jurisdicional 
preventiva ou reparatória relativamente a um direito. Estão aqui 
contemplados não só os direitos individuais, como também os difusos e 
coletivos. Pelo princípio constitucional do direito de ação, todos têm o direito 
de obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Não é suficiente 
o direito à tutela jurisdicional. É preciso que essa tutela seja adequada, sem 
o que estaria vazio de sentido o princípio. Quando a tutela adequada para o 
jurisdicionado for medida urgente, o juiz, preenchidos os requisitos legais, 
tem de concedê-la, independentemente de haver lei autorizando, ou, ainda, 
que haja lei proibindo a tutela urgente284. 
 

 Esta tutela preventiva, direcionada a evitar o ilícito, bem como a lesão, deve 

ser prestada na forma específica, deve se adaptar às necessidades e particularidades 

do direito substancial. Se as necessidades são, no plano material, distintas, as 

técnicas processuais devem ser conformadas à essas exigências. O procedimento, a 

sentença, as técnicas executivas, enfim, todo o processo civil, não podem ser 

estudados abstraindo os direitos e as necessidades de ordem material285. Na recente 

evolução do direito processual civil, foi garantido, ao juiz, o poder de assegurar, por 

                                                 
283 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 166. 
284 NERY JÚNIOR; Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São Paulo: 
Revisa dos Tribunais, 2001, p.100-101. 
285 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 114. 
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meio de um provimento de urgência preventivo, a tutela específica da situação que 

não toleraria a normal duração do processo286. 

 Variando de acordo com as necessidades materiais, a tutela específica 

preventiva poderá ser, segundo escólio de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz 

Arenhart, inibitória, de remoção do ilícito, ressarcitória na forma específica, do 

adimplemento na forma específica, do cumprimento do dever legal, sem prejuízo de 

quaisquer outras não tipificadas, destinadas a obstar a prática do ilícito287. 

 Desde logo, é importante que se afirme que a inibitória não é uma espécie do 

gênero tutela de urgência, pelo contrário, trata-se de ação de cognição exauriente, 

permitindo o contraditório e capaz de gerar coisa julgada material, voltada para 

prevenção contra o ilícito. É certo, todavia, na generalidade dos casos, a efetividade 

desta forma de tutela depende do manejo adequado de mecanismos antecipatórios288, 

bem como de técnicas processuais diferenciadas, que assegurem a obtenção da 

tutela específica. Os artigos 497, 498, 499, 536 e 537 do atual Código de Processo 

Civil garantem ao magistrado o emprego de meios coercitivos tendentes a obstar a 

prática do ato antijurídico, seja por meio do arbitramento de multa (astreintes), seja 

pela adoção de instrumentos processuais sub-rogatórios, tais como a busca e a 

apreensão, desfazimento de obras e atividades nocivas e qualquer outra que se 

demonstre eficaz para obliterar a repetição ou a continuidade do ilícito, uma vez 

respeitados os direitos constitucionais dos litigantes289. 

 Como os direitos não nasceram para serem desrespeitados, a tutela inibitória 

tem o objetivo de obstar a prática de ato contrário ao direito e não simplesmente de 

tolher a prática do dano. Isto porque o prejuízo é uma consequência eventual, mas 

não necessária, da prática do ato contrário ao direito290. É importante repisar este 

ponto, parte-se da desvinculação entre o conceito de dano, da noção de 

antijuridicidade, adotando critérios mais amplos, abrangendo direitos e interesses, que 

                                                 
286 DENTI, Vittorio. El ruolo del giudice nel processo civile. p. 31. Disponível em: 
<https://archivos.juridicas. unam.mx/www/bjv/libros/2/643/19.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2017. 
287 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 147. 
288 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 116. 
289 VENDRUSCOLO, Wesley. Direito à própria imagem e sua proteção jurídica. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2008, p. 159. 
290 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 148. 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/643/19.pdf
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se submetem à possibilidade de proteção porque são considerados dignos de 

tutela291. 

 A tutela inibitória prescinde totalmente da constatação de um dano, de um 

prejuízo na esfera jurídica da parte postulante. Deveras, para o deferimento da tutela 

inibitória, afigura-se suficiente a verificação da probabilidade da realização de um ato, 

bem como se tal ato configura-se como antijurídico, o que denota o caráter 

essencialmente preventivo do referido instrumento processual, de matiz 

constitucional292. O intuito é inibir o ilícito, evitando que um eventual prejuízo 

subsequente seja evitado: 

 
O direito à inibição do ilícito está no plano do direito material, pois decorre da 
sanção que compõe a própria norma que outorga o direito, e não na esfera 
do direito processual. O processo é somente técnica para a prestação da 
tutela inibitória, pois essa última já é garantida pelo direito material. No 
entanto, se o processo, diante da natureza de algumas situações de direito 
substancial, não estiver disposto de modo a viabilizar a outorga da tutela 
inibitória àquele que ela tem direito, certamente estará negando direito 
fundamental à tutela jurisdicional efetiva293. 
 

 Do mesmo modo, despicienda a perquirição a respeito da culpa, porquanto, 

sendo esta forma de tutela destinada para o futuro, é impossível a avaliação 

antecipada dos elementos subjetivos de um futuro comportamento ilícito. Enquanto a 

ação ressarcitória de perdas e danos pelo equivalente não prescinde da presença de 

um dano e do dolo ou culpa (salvo o caso da responsabilidade objetiva), a inibitória 

não demanda esses dois elementos, pressupondo em seu lugar, o perigo da 

continuação ou repetição de um ato ilícito, ou somente a possibilidade da ocorrência 

de um determinado ato antijurídico294. 

 Outrossim, a autonomia da tutela inibitória, em relação a culpa, decorre de sua 

natureza não sancionatória. O elemento subjetivo não tem relevância de salvaguarda 

do direito material do outro, diferentemente da tutela ressarcitória, que implica na 

imposição ao sujeito passivo de uma desvantagem econômica. Finalmente, a 

valoração do comportamento do ofensor não possui nenhuma relevância para a 

avaliação da tutela inibitória, essa que busca apenas assegurar a atuação do direito, 

                                                 
291 MORAES, Maria Celina Bodin de. A constitucionalização do direito civil e seus efeitos sobre a 
responsabilidade civil. Direito, Estado e Sociedade, v.9, n.29, p. 233-258, jul/dez 2006, p. 240- 241. 
292 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 39. 
293 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 139-140. 
294 FRIGNANI, Aldo. L´injuction nella common law e l´inibitoria nel diritto italiano. Milano: Giuffrè, 
1974, p. 497. 
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caracterizando uma finalidade reintegratória da pretensão deduzida em juízo295. 

Sendo autônoma, a tutela inibitória possui objeto específico, consistente na ameaça 

de lesão ao direito ou ameaça de ilícito, com estrutura diversa da tutela de urgência, 

eis que desvinculada do requisito da urgência, do periculum in mora. Embora a 

inibitória não seja uma forma de provimento de urgência, é inquestionável que em 

inúmeros casos, a efetividade da inibitória apenas estará assegurada por intermédio 

da técnica antecipatória, com a qual, como se viu, não se confunde296. 

 O Judiciário tem o poder-dever de conferir efetividade ao seu trabalho, 

prestando a tutela jurisdicional de modo efetivo. Qualquer que seja a situação fática, 

o magistrado não pode se esquivar de seu dever em determinar o meio executivo 

adequado, mesmo na hipótese de omissão legislativa, uma vez que o dever de prestar 

a tutela jurisdicional não pode estar adstrito na dependência exclusiva do legislador. 

Nesse contexto, a fim de evitar a prática do ilícito, a tutela é operacionalizada no 

sentido de impor obrigações de fazer ou não fazer àquele que atua contra o direito297.  

 Muito mais relevante do que reparar o dano ilícito é não permitir sua 

consumação, motivo pelo qual é mais importante um provimento que previna 

diretamente a ocorrência do ilícito e consequentemente do prejuízo, tal qual a 

inibitória. Entretanto, também indispensável uma tutela que indiretamente previna a 

ocorrência do dano por afastar a ilicitude do fato antes mesmo que ele se torne 

danoso, tal qual a tutela reintegratória, ou de remoção do ilícito, por exemplo298. 

 É importante ressaltar desde logo que a tutela inibitória somente apresenta 

efetividade perante uma ação ilícita de caráter continuado e não em face de uma 

atividade exaurida, cujos efeitos ilícitos são protraídos no tempo. Nesses últimos 

casos, uma vez impossível inibir a prática de ato contrário ao direito que já se exauriu 

e cujos efeitos propagam-se para o futuro, de rigor o emprego da tutela reintegratória, 

ou de remoção do ilícito, por intermédio da qual se objetiva afastar a situação ilícita 

consumada, que apresenta grande probabilidade de produzir danos299. 

 

                                                 
295 RAPISARDA, Cristina. Profili della tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, p. 88-90. 
296 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 115-116. 
297 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 179. 
298 DEL CLARO, Roberto Benghi. A tutela ressarcitória na forma específica na perspectiva da 
teoria dos direitos fundamentais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2004. p. 41. 
299 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 148. 
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Ocorre que a tutela inibitória pura pretende combater um ilícito que nunca 
ocorreu, i.e, é dirigido contra a mera ameaça de ocorrência da conduta 
contrária ao direito. Por sua vez, a tutela reintegratória é dirigida contra um 
ilícito atual e que subsiste no tempo. A reintegratória visa remover do universo 
fático aquela situação ilícita que dali não será retirado senão mediante a 
prestação jurisdicional. Saliente-se novamente que nenhuma das duas 
tutelas – inibitória e reintegratória – é dirigida contra o dano, e, nem ao menos 
contra a ameaça da ocorrência do dano. São tutelas dirigidas unicamente 
contra o ilícito, que podem, eventualmente e de um modo reflexo, impedir a 
ocorrência de dano300. 
 

 Uma vez ocorrido o ilícito e consumado o dano, resta frustrado o emprego das 

técnicas inibitórias e reintegratórias. Entretanto, conforme averbado alhures, o 

prejuízo não comporta apenas um ressarcimento em pecúnia, pelo contrário, 

pretendendo-se prestigiar a integridade do direito substancial, de rigor a adoção de 

técnicas processuais que propiciem a restituição in natura do bem injustamente 

ofendido. Nesses casos, o responsável pela ação danosa será obrigado a entregar à 

vítima coisa íntegra, do mesmo gênero, qualidade e quantidade daquela violada ou 

subtraída da posse do seu titular301. 

 O estudo do processo à luz das tutelas implica no reconhecimento das 

necessidades do direito material analisadas casuisticamente. As tutelas preventivas 

acima mencionadas representam, por vezes, a condição de possibilidade para a 

concretização dos direitos, sobretudo dos direitos não-patrimoniais.  

 
 
3.3 Defesa dos direitos da personalidade por intermédio da tutela inibitória 

 
 Como já abordado ao longo do presente trabalho, a doutrina tradicional dos 

séculos XIX e XX considera existir o direito subjetivo apenas após violada a norma. 

Esta concepção de direito material não pode mais ser reproduzida sem críticas, pois 

além de restringir seu conteúdo também prejudica o reconhecimento jurídico da tutela 

preventiva302. Atualmente, é necessário compreender que o sistema de 

responsabilidade civil não se resume a um instrumento de reparação de danos que 

                                                 
300 DEL CLARO, Roberto Benghi. A tutela ressarcitória na forma específica na perspectiva da 
teoria dos direitos fundamentais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2004, p. 47-48. 
301 REIS, Clayton. Os novos rumos da indenização do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 
p. 22. 
302 SILVA, Ovídio Baptista da. Jurisdição, direito material e processo. Rio de Janeiro: Forense, 2008, 
p. 170. 
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atua apenas posteriormente à violação do direito303, demandando do Poder Judiciário 

a concepção de tutelas aptas à efetivação dos direitos 

 
A ruptura da crença tradicional na confiabilidade de nossas instituições 
jurídicas e inspirando-se no desejo de tornar efetivos – e não meramente 
simbólicos – os direitos do cidadão comum, ela exige reformas de mais amplo 
alcance e uma nova criatividade. Recusa-se a aceitar como imutáveis 
quaisquer dos procedimentos e instituições que caracterizam nossa 
engrenagem de justiça304. 
 

 Embora se propugne pela integridade e pela preferência da tutela específica, a 

proteção dos direitos patrimoniais, sejam reais, sejam pessoais, é em geral, 

compatível com a tutela reparatória a posteriori ao prejuízo, efetivada pelos 

instrumentos processuais tradicionais tendentes à constrição do patrimônio do ofensor 

para garantir a satisfação em pecúnia do direito lesionado.  

 Todavia, quanto aos direitos da personalidade, é necessário adotar uma 

conclusão diversa. Como já abordado ao longo do presente trabalho, a tutela destes 

direitos não se coaduna adequadamente com a tutela reparatória pelo equivalente 

financeiro305. 

 Deve-se ter como premissa que a própria concepção de dano também sofreu 

uma forte influência dos ideários humanistas reverberados ao longo do século XX, 

passando a ser considerado como a violação de um interesse tanto ao patrimônio da 

pessoa, como àqueles valores intrínsecos à sua própria personalidade e que 

acarretam no desequilíbrio das relações jurídicas306.  

 Considerando sua fundamentalidade intrínseca, é importante prestigiar o 

amparo contra as lesões aos direitos inerentes à personalidade, os diversos modos 

de ser, tanto físicos como morais das pessoas, as projeções e atributos de sua 

personalidade. Protegendo aqueles, protege-se esta. Resguardada esta, o homem  

tem a condição de viver com a necessária dignidade para alcançar as suas 

aspirações307. 

                                                 
303 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. A construção da responsabilidade civil preventiva no 
direito civil contemporâneo. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 
2012, p. 132. 
304 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Fabris, 1988, p. 8. 
305 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 61. 
306 VENTURI, Thaís Goveia Pascoaloto. A construção da responsabilidade civil preventiva no 
direito civil contemporâneo. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 
2012, p. 38. 
307 FACHIN, Luiz Edson (Coord.); RAMOS, Carmem Lúcia Silveira et. al. Repensando fundamentos 
do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 149. 
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 A proteção aos direitos da personalidade demanda deveres comissivos 

imputados tanto aos agentes públicos, como aos privados. Um dever geral de 

abstenção, portanto, não é suficiente para resguardar, na ordem privada, os bens que 

integram a personalidade humana. Na sociedade solidária instaurada pela 

Constituição, além do dever geral da não violação da personalidade humana, é 

necessário, também, a imposição de obrigações positivas, ligadas à promoção e a 

realização dos valores da personalidade308. 

 Trata-se da previsão contida no art. 12 do Código Civil, segundo o qual “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 lei309”. Portanto, dentro 

deste contexto axiológico, a análise da tutela dos direitos da personalidade não pode 

se restringir ao momento patológico, depois de perpetrada a ofensa, quando se 

verifica a incidência do instituto da responsabilidade civil, centrada no binômio dano-

reparação promovida pela estipulação de valor monetário para a compensação dos 

danos extrapatrimoniais sofridos mediante arbitramento judicial310. 

 
A função preventiva da atividade jurisdicional visa a prevenir o ilícito, 
apresentando-se como tutela anterior à sua prática e, portanto, não voltada 
para o passado, à semelhança das tradicionais tutelas repressivas. Enquanto 
estas se preocupam em saber quem deve suportar o custo do dano, as tutelas 
preventivas, atendendo ao sentido da jurisdição e do direito material, 
pretendem impedir um ilícito. Certamente as tutelas preventivas foram 
ocultadas por um longo processo de evolução histórica que culminou na 
suposição de que o bem juridicamente protegido é, necessariamente, uma 
mercadoria e não a integridade do direito! A tutela ressarcitória, não raro, 
acaba por substituir o direito originário por um direito de crédito, ou seja, 
preocupa-se com a integridade patrimonial dos direitos e não com o direito 
em si. A tutela preventiva, por sua vez, não tem por objetivo reintegrar ou 
reparar o direito violado311.  
 

 Se os direitos da personalidade estão conectados à noção de dignidade, é 

imprescindível garanti-los em sua integridade, não se admitindo ofensa ou que esta 

possa simplesmente ser amparada mediante um equivalente monetário. É uma ilusão 

acreditar na plenitude ressarcitória nesses casos, pois é impossível restituir a situação 

                                                 
308 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2004, p. 128. 
309 Isso embora, como se viu, o art. 5o inciso XXXV da Constituição autorize a construção teórica de 
uma tutela preventiva geral, para quaisquer direitos substanciais sob risco de lesão, 
independentemente da previsão expressa do ordenamento infraconstitucional. 
310 CANTALI, Fernanda. Direitos da personalidade: disponibilidade relativa, autonomia privada e 
dignidade humana. Porto Alegre : Livraria do advogado, 2009, p. 154. 
311 ESPÍNDOLA, Ângela Araújo da Silveira. A tutela preventiva fundada nos princípios processuais 
constitucionais: os influxos do constitucionalismo contemporâneo na fratura da modernidade. Direito 
& Justiça, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 111-122, jul./dez. 2010, p. 115. 
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precedente à lesão espiritual312. Não se questiona que o autor da violação do direito 

deva recompor o patrimônio da vítima mediante a devolução in natura do que foi 

violado ou, quando isso não for possível, mediante um equivalente monetário. 

Tratando-se de direitos da personalidade, entretanto, a recomposição pecuniária é 

pouco mais do que inútil para se devolver a situação a seu status quo ante313.  

 A proteção aos direitos da personalidade deve sempre que possível objetivar a 

tutela específica, ou seja, a tutela processual que se preocupa com a integridade do 

direito, impedindo sua degradação em pecúnia. A tutela pelo equivalente monetário 

implica na aceitação de que todos os direitos são iguais e todos podem ser convertidos 

em pecúnia sem maiores prejuízos ao lesado. Entretanto, o Estado contemporâneo 

tem o dever de tutelar os direitos na forma específica, impedindo a violação e 

permitindo a sua recomposição, se for o caso, na maneira que seja o mais perto 

possível da anterior à violação ou à consumação dos danos314. 

 
De fato, o conteúdo não patrimonial dos novos direitos determina, 
normalmente, a irreparabilidade de sua lesão, de modo que se torna 
essencial privilegiar as formas preventivas de tutela, que permitem evitar a 
concretização do evento danoso. Por outro lado, a não patrimonialidade 
também põe em evidência a necessidade de formas de tutela de restauração 
ou, mais precisamente, reintegratórias, que visam a garantir a atuação do 
“interesse específico pelo qual se invoca a tutela” no lugar dos distintos 
interesses à restauração patrimonial da pessoa lesada, segundo o princípio 
do equivalente monetário315. 
 

 Esta tutela específica, aplicada mediante a imposição de um fazer ou não fazer, 

deve variar conforme as necessidades de proteção ao direito material objeto de 

violação iminente. De fato, não é possível estabelecer que determinada tutela 

jurisdicional é mais adequada que outra para a proteção de certo direito substancial. 

                                                 
312 MAGATÃO, Karina da Silva. A tutela ressarcitória específica do consumidor. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010, p. 145. 
313 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 70. 
314 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 147 
315 “[...] il contenuto non patrimoniale dei nuovi diritti determina, infatti, normalmente, l’irreparabilità della 
loro lesione, onde diviene essenziale privilegiare forme preventive di tutela, che consentano di evitarei 
l concretarsi dell’evento lesivo. D’altro canto, la non patrimonialità pone in luce anche l’esigenza di forme 
di tutela ripristinatorie o, più precisamente, reintegratorie, che mirino a garantire l’attuazione 
“dell’interesse specifico per cui si invoca la tutela”, anziché del diverso interesse alla restaurazione 
patrimoniale del soggetto leso, secondo il principio dell’equivalente monetario” (RAPISARDA, Cristina. 
Profili della tutela civile inibitória. Padova: Cedam, 1987, p. 81). 
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Apenas pode-se afirmar que, diante de certa situação fática, um específico meio de 

tutela é mais adequado para atender uma determinada pretensão316.  

 Sem se descurar das necessidades dos casos concretos, se os direitos não 

existem para serem desrespeitados e violados, a principal tutela processual deve ser 

aquela orientada a impedir a realização de um ato contrário ao direito, de natureza, 

portanto, inibitória317, que funciona por meio de uma decisão (tutela provisória) ou uma 

sentença (cognição exauriente) capaz de impedir a prática, a repetição ou a 

continuação de um ato antijurídico, conforme a conduta temida seja de caráter 

comissivo ou omissivo318. 

 A importância da tutela inibitória decorre da compreensão de que ela não tem 

o objetivo de apenas impedir a prática de dano, mas possui a finalidade de evitar a 

prática do próprio ato contrário ao direito, uma vez que, conforme já averbado alhures, 

o prejuízo é uma consequência eventual e não necessária da violação jurídica. Há 

direito de impedir a violação do direito material pouco importando se aquele que o 

ameaça está agindo com ou sem culpa. Para a tutela inibitória, não é necessário 

perquirir sobre dano, nem sobre culpa, sendo suficiente a probabilidade de uma 

ofensa a direito. Nesse sentido, ela é voltada para o futuro, além de poder ser utilizada 

para impedir a prática de um único ato, pode ser proposta para evitar a repetição de 

ato contrário ao direito ou a continuação de atividade ilícita319. Enfim, trata-se de 

instrumento preventivo destinado a operar em qualquer situação de fato, na qual um 

provimento de natureza ressarcitória operado a posteriori apresentar-se 

inadequado320: 

 
A tutela inibitória é a mais idónea das tutelas no domínio dos direitos da 
personalidade, por prevenir agressões ilícitas emergentes do progresso 
técnico e tecnológico, especialmente das novas e sofisticadas tecnologias 
informáticas e publicitárias, domínio em que a importância e a natureza 
pessoal e extrapatrimonial dos valores em presença tornam insuficiente e 
inadequada a tutela ressarcidora. Tutela inibitória cuja actuação a sanção 
pecuniária compulsória pode incentivar, pela pressão que exerce sobre o 

                                                 
316 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 43. 
317 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 148 
318 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 39. 
319 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 148-149. 
320 FRIGNANI, Aldo. L'Azione Inibitoria Contro Le Clausole Vessatorie (considerazioni "fuori dal coro" 
di un civilista). Rivista di Diritto Processuale, Anno LII (Seconda Serie), nº 04, Padova: Cedam, p. 
989-1021, ottobre-dicembre 1997, p. 999-1000. 
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autor da ofensa ou da ameaça, o que atesta bem a importância, no direito 
moderno, esta técnica compulsória na defesa da pessoa humana321.  
 

 Caso não tenha sido possível evitar a ocorrência do prejuízo, é necessária a 

reparação do direito violado em sua forma específica. O ressarcimento, embora 

sempre tenha por objetivo reparar um dano, pode se expressar de duas diferentes 

maneiras, na medida que pode permitir o ressarcimento na forma específica ou pelo 

equivalente monetário.  

 A segunda hipótese deve ser vista como excepcional. A concepção de 

ressarcimento como pagamento do equivalente ao valor do dano é defluência do 

espírito do Estado Liberal clássico, o qual não possuía qualquer preocupação em 

tratar as diferentes classes sociais e situações de direito material de forma 

diversificada. Nesta ótica, se todos eram iguais entre si, todos os direitos também 

deveriam ser igualmente iguais, sem distinção de importância.  

Consequentemente, os direitos, uma vez lesionados, poderiam ser todos 

recompostos da mesma maneira, mediante um pagamento de quantia em dinheiro. 

Entretanto, esta noção liberal deve ser refutada sob o prisma de um Estado 

Constitucional, que tem a incumbência de editar políticas públicas voltadas a proteção 

das classes sociais menos favorecidas e o dever de proteger os direitos básicos para 

inserir o cidadão em uma sociedade justa e harmônica, reconhecendo que nem todos 

são iguais e devem ser tratados de acordo com suas necessidades. Daí exsurge o 

dever de proteção dos direitos na forma específica, evitando principalmente sua 

degradação em pecúnia, estabelecendo a situação in natura que existiria caso o dano 

não houvesse sido praticado, mediante a determinação de prestações de fazer a fim 

de obstar a prática do ilícito322. 

 

 

3.4 Defesa dos direitos da personalidade por meio de outras tutelas específicas 

 

 Conforme averbado alhures, a proteção dos direitos da personalidade pode ser 

operacionalizada por intermédio da tutela inibitória, voltada à prevenção do direito 

material em face dos atos ilícitos, contrários ao direito. Entretanto, a inibitória é apenas 

                                                 
321 SILVA, João Calvão da. Cumprimento e sanção pecuniária compulsória. Coimbra: Coimbra, 
1995, p. 469. 
322 MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHARDT, Sérgio Cruz. Execução. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 156-157. 
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uma das espécies de tutela específica. Nesse diapasão, deve-se perquirir a respeito 

da possibilidade de emprego de outras modalidades de tutela para evitar a lesão ao 

direito e sua conversão pelo equivalente monetário. 

 A legislação processual admite expressamente323 a concessão de tutelas 

específicas da obrigação ou do resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

Consequentemente, desde que respeitados os limites da obrigação originária, o 

magistrado pode impor “as medidas necessárias” mais compatíveis à situação 

concreta, a fim de viabilizar a tutela efetiva e adequada dos direitos. Ao impor um fazer 

ou um não fazer o juiz estará sempre atendendo à necessidade de prevenção, o que 

implica no reconhecimento da fungibilidade entre as modalidades de tutela 

preventivas aqui tratadas324. 

 Como já destacado, o dano é uma consequência meramente eventual do ilícito. 

A tutela de remoção do ilícito (ou reintegratória) tem como premissa, somente, o ato 

contrário ao direito, no intuito de restabelecer o status quo ante. Na realidade a tutela 

reintegratória difere da inibitória principalmente em razão de um aspecto cronológico.  

 A tutela inibitória se prestaria à proteção contra um ato ilícito ainda não 

consumado, porquanto é conceitualmente impossível inibir a prática de ato contrário 

ao direito que já se exauriu e cujos efeitos propagam-se para o futuro. Em todo caso, 

em ambos os casos, seja na tutela inibitória, seja na reintegratória, não se questiona 

a respeito do dano ou de sua ameaça, pois, o prejuízo não se trata de consequência 

necessária do ilícito. 

 O Estado tem o dever constitucional de evitar qualquer lesão ou ameaça de 

lesão ao direito, devendo preferencialmente operar de modo preventivo. Nem sempre, 

todavia, a tutela estatal será eficiente para obstar a consumação de um ato ilícito. Se 

o ato contrário ao direito produziu algum dano, nasce para o ofendido a pretensão à 

reparação das consequências danosas do ato antijurídico por intermédio da tutela de 

natureza ressarcitória, que pode ser promovida tanto na forma específica, como por 

meio do equivalente pecuniário, esta última hipótese implicando na monetização do 

direito maculado. Assim, a tutela do ressarcimento na forma específica tem por 

                                                 
323 Art. 84 do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL. Lei nº 8.078, de setembro de 1990. Dispõe 
sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm>. Acesso em: 10 fev. 2018) e artigos 536 e 537 Código de Processo 
Civil (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
324 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 155-156. 
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objetivo precípuo que as consequências da conduta contrária ao direito sejam elididas 

do plano fático, por meio de uma reparação in natura, que representa uma 

repristinação da situação anterior à lesão325. 

 Assim, as tutelas se distinguiriam dentro de uma perspectiva de ordem 

cronológica. A tutela inibitória se prestaria para prevenir a prática do ato antijurídico. 

Se por acaso o ilícito já houvesse sido consumado, embora ainda não houvesse 

ocasionado prejuízos no plano fático, seria possível o emprego da tutela reintegratória 

ou da remoção do ilícito. No entanto, se também fosse caracterizado o dano, nada 

restaria além do ressarcimento, seja na forma específica, seja pelo equivalente 

pecuniário. 

 Nos casos de ressarcimento, por forma específica, ou pelo equivalente, é 

necessária a aferição da responsabilidade pelo elemento subjetivo, isto é, pela culpa 

ou dolo, sem prejuízo da possibilidade de responsabilidade objetiva, 

independentemente de culpa326. O ressarcimento na forma específica demanda o 

emprego de ulterior atividade executiva por parte do magistrado: 

 
A grande dificuldade em se pensar o ressarcimento do dano na forma 
específica é o fato de todo o sistema processual civil brasileiro ter sido 
pensado e construído de forma que a tutela jurisdicional do ressarcimento do 
dano fosse prestada pelo equivalente em dinheiro da lesão patrimonial 
causada. O espírito do legislador processual civil à época da promulgação do 
atual Código de Processo Civil de 1973 não foi capaz de compreender as 
profundas alterações que emanavam do plano do direito constitucional, da 
teoria do direito e da filosofia jurídica, que desde há muito já haviam 
abandonado os ideários individuais típicos de um sistema capitalista radical, 
desinteressado pelos demais valores que devem presidir a vida em 
sociedade. O ressarcimento pelo equivalente pecuniário da lesão causada 
era e continua sendo a regra, enquanto que o ressarcimento do dano na 
forma específica é a exceção327. 
 

 Esta realidade não se alterou substancialmente com a promulgação do Novo 

Código de Processo Civil, que em essência manteve a clássica estruturação do 

procedimento ordinário, doravante denominado como procedimento comum pela nova 

lei adjetiva, acompanhado por atividade executiva posterior. Em todo caso, a tutela 

ressarcitória na forma específica se concretiza por intermédio de decisões de natureza 

                                                 
325 DEL CLARO, Roberto Benghi. A tutela ressarcitória na forma específica na perspectiva da 
teoria dos direitos fundamentais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2004, p. 26-27. 
326 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 307-308. 
327 DEL CLARO, Roberto Benghi. A tutela ressarcitória na forma específica na perspectiva da 
teoria dos direitos fundamentais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2004, p. 27. 
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mandamental e executiva lato sensu. Deveras, com fundamento nos artigos 536 e 537 

do atual Código de Processo Civil, ao juiz são conferidos instrumentos para ordenar 

atos para garantir a restitutio in integrum. Por exemplo, sob pena de multa diária 

poderá determinar que a parte requerida, dentro de um prazo razoável estipulado na 

decisão, promova a reparação das consequências danosas da prática do ato contrário 

ao direito já consumado328, com o objetivo de que “o responsável pela ação danosa 

seja obrigado a entregar à vítima coisa íntegra, do mesmo gênero, qualidade e 

quantidade daquela violada ou subtraída da posse do seu titular329”. 

 No tocante aos atos ilícitos perpetrados contra os direitos da personalidade, é 

de se perquirir até que ponto seria viável o ressarcimento específico. Segundo já 

salientado no presente trabalho, a lesão aos direitos da personalidade, em geral, 

implica em um grave abalo à dignidade da pessoa.  

 Destarte, não é desarrazoado cogitar que a restituição de um bem 

extrapatrimonial é juridicamente de difícil caracterização, isto porque a indenização in 

natura objetiva à eliminação dos danos concretos ou reais, restabelecendo-se assim, 

o estado fático existente ao tempo da infração330. Entretanto, o fato é que uma vez 

perpetrada a lesão ao direito da personalidade, sequer a indenização em pecúnia se 

prestaria para restauração do status quo ante, em razão das incontornáveis 

dificuldades verificadas em sua liquidação. 

 Assim sendo, independente do bem danificado, inclusive no caso de danos 

extrapatrimoniais, a indenização pode perfeitamente ser in natura, como exemplo, os 

casos de direito de resposta ou retificação do ilícito contra a honra em matéria 

divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, ou na forma 

da Lei n. 13.188 de 11 de novembro de 2015. Mesmo se tratando de bem não 

patrimonial, a tutela ressarcitória na forma específica representa uma alternativa a fim 

de evitar a monetização do direito331. Deveras, anda que a reparação, nestes casos, 

não seja plena, até porque uma vez consumada a lesão, esta plenitude da reparação 

                                                 
328 Considera-se executiva toda a atividade judicial que tende a uma alteração na esfera jurídica do 
demandado, seja por sua própria vontade (decisões de força mandamental), ou independente desta 
(decisões de força executiva lato sensu, ou, ainda, mediante ação autônoma de execução) (DEL 
CLARO, Roberto Benghi. A tutela ressarcitória na forma específica na perspectiva da teoria dos 
direitos fundamentais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 
2004, p. 139). 
329 REIS, Clayton. Os novos rumos da indenização do dano moral. Rio de Janeiro: Forense, 2003, 
p. 26. 
330 MAGATÃO, Karina da Silva. A tutela ressarcitória específica do consumidor. Dissertação 
(Mestrado em Direito). Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010, p. 155. 
331 Ibidem, p. 161. 
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jamais seria alcançada, porque a publicação ou a transmissão podem eventualmente 

não atingir a todos aqueles que tiveram conhecimento do fato ofensivo, é 

inquestionável que esta tutela contribuiria para a reparação do mal causado, que 

ficaria sem uma tutela adequada, caso se limitasse apenas ao ressarcimento por 

danos morais332. 

 Os direitos não patrimoniais, como os direitos da personalidade, representam 

valores essenciais não mensuráveis em pecúnia. A expropriação dos caracteres 

inerentes ao ser humano, mediante o pagamento de soma em dinheiro por parte do 

causado do dano, é inadequada. Mesmo no caso de dano consumado, a prioridade 

deve ser a dar pela tutela ressarcitória na forma específica sobre a tutela pelo 

equivalente monetário pelo equivalente, desde que o dano a personalidade ainda seja 

de alguma forma reparado, ou quando muito amenizado, e que por isso opte pela 

pessoa prejudicada333.  

 Enfim, as tutelas descritas no presente trabalho e identificadas na doutrina, não 

são taxativas nem típicas. No intuito de ser garantida a integridade do direito material, 

deve-se conceber os instrumentos processuais suficientes para tal fim. 

 É importante ressaltar que, não obstante se prestigiem as tutelas inibitórias e 

reintegratórias por garantirem a integridade do direito, isso não significa que elas 

excluam a tutela ressarcitória na forma específica ou pelo equivalente monetário. Na 

realidade, quer-se enfatizar que, na medida do possível no plano fático e jurídico, o 

Estado deve sempre estar imbuído da função de proteger os direitos das pessoas 

antes de sua lesão ou, se possível, obstar que a violação produza um dano e se este 

se verificar, que o ressarcimento seja de preferência na forma específica, conferindo 

ao prejudicado a situação que existiria se o dano não houvesse sido consumado334. 

Entretanto, se nenhuma dessas alternativas for viável ou se por elas não houver 

optado a parte prejudicada, absolutamente nada obsta a tradicional tutela ressarcitória 

pelo equivalente monetário, sobretudo se assim optar a vítima, ou se houver 

impossibilidade fática do cumprimento específico da obrigação, nos casos de 

onerosidade desproporcional e excessiva em relação ao benefício esperado pela 

                                                 
332 MARINONI, Luiz Guilherme. Técnica processual e tutela dos direitos. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 316. 
333 MARANHÃO, Clayton. Tutela jurisdicional do direito à saúde. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2003, p. 220. 
334 DEL CLARO, Roberto Benghi. A tutela ressarcitória na forma específica na perspectiva da 
teoria dos direitos fundamentais. Dissertação (Mestrado em Direito). Universidade Federal do 
Paraná, Curitiba, 2004, p. 42. 
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vítima335, ou ainda, quando as medidas para dar vazão ao cumprimento da tutela 

específica impliquem, necessariamente, em uma grave ofensa aos direitos 

fundamentais do ofensor336. 

 

 

3.5 A cláusula geral de defesa da personalidade enquanto referência para as 

tutelas preventivas 

 

 O prestígio e a essencialidade dos direitos da personalidade implicam na 

necessidade de uma proteção de natureza preventiva, uma vez que a tutela 

meramente ressarcitória operada por intermédio da fixação de um montante a título 

de compensação por danos morais, jamais será suficiente para garantir a 

recomposição da personalidade lesada. Logo, a importância de instrumentos jurídicos 

processuais preventivos, nestes casos, é inquestionável. 

 Conforme sustentado ao longo deste trabalho, a defesa da manifestação dos 

atributos da pessoa decorre de uma cláusula geral de tutela337, repudiando 

significativa parcela da atual doutrina, uma tipificação exaustiva destes direitos dentro 

de um rol fechado e taxativo. A cláusula de proteção geral da personalidade, enquanto 

direito-matriz, pode ser considerada implícita no direito brasileiro por força do princípio 

da dignidade da pessoa humana, previsto no art 1o, inciso III da Constituição da 

República338. 

 Resta perquirir neste panorama, até que ponto a tutela preventiva para defesa 

dos direitos da personalidade poderia se amparar na cláusula genérica extraída do 

princípio da dignidade da pessoa humana. A pergunta apresenta relevância, uma vez 

                                                 
335 Trata-se, a bem da verdade, de um empecilho relativo. “Na perspectiva dos direitos fundamentais, 
não se pode considerar o valor econômico da reparação in natura como obstáculo à efetividade do 
ressarcimento”. Logo, esta restrição deve ser vislumbrada como excepcional (MAGATÃO, Karina da 
Silva. A tutela ressarcitória específica do consumidor. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010, p. 168). 
336 Seria inviável, por exemplo, uma tutela específica para exigir a criação de uma obra artística ou 
científica (Ibidem, p. 167). 
337 “[...] não há mais, de fato, o que se discutir sobre uma enumeração taxativa ou exemplificativa dos 
direitos da personalidade, porque se está em presença, a partir do princípio constitucional da dignidade 
da pessoa humana, de uma cláusula geral de tutela da pessoa humana” (MORAES, Maria Celina Bodin 
de. Danos à pessoa humana: uma abordagem civil- constitucional dos danos morais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 117-118). 
338 BORGHETTI, Cibele Stefani. Pessoa e personalidade humanas: uma reflexão histórico-
dogmática do seu reconhecimento e proteção jurídicos, na perspectiva da teoria da relação 
jurídica e das teorias dos direitos de personalidade. Dissertação (Mestrado em Direito). 
Universidade Federal do Paraná. Curitiba, 2006, p. 303. 



103 
 

 

que, afastando-se da teoria tipificadora em prol do reconhecimento de um direito geral 

da personalidade, existiriam tantos direitos dignos de tutela jurídica, quantas fossem 

as projeções da pessoa humana, no contexto de uma perspectiva emancipatória e 

expansionista. Esta compreensão, no paradigma pós-positivista, não é externa ao 

intérprete, mas por ele construída tendo como parâmetro um caso concreto específico. 

 Deveras, a concepção dualista dos direitos da personalidade, inseridos dentro 

um catálogo restritivo, é decorrente da acepção de Estado de Direito liberal-positivista 

outrora abordada, que resumia a manifestação do Direito ao resultado do processo 

legislativo. Nesse contexto, é fácil compreender que a proteção jurídica dos direitos 

da personalidade estava condicionada à previsão específica em lei, cabendo ao 

magistrado uma aplicação por intermédio do método formal-subsuntivo339. 

 O sobrepujamento do referencial positivista-legalista, operado, sobretudo, após 

a Segunda Guerra Mundial, implicou na releitura desta metodologia de interpretação 

e aplicação do fenômeno jurídico. Sob influência filosófica do paradigma da 

linguagem, exsurgiu o pós-positivismo como modelo teórico que objetiva analisar o 

fenômeno jurídico, como já ressaltado, sem dissociá-lo da realidade, com destaque à 

teoria estruturante do direito, formulada por Friedrich Müller. 

 Passou o hermeneuta a tarefa de construir a norma jurídica, tendo como 

fundamentos os textos legais e constitucionais, em conjunto com a realidade fática. A 

norma, portanto, passou a ser o produto da concretização do texto normativo. O texto 

literal (concebido como “programa normativo”, os elementos linguísticos) somente 

pode ser compreendido quando estiver conectado ao “âmbito normativo” (as 

peculiaridades fáticas do âmbito da vida humana normativamente avaliadas e 

incorporadas à decisão), produzindo uma norma que surge para solucionar um caso 

concreto que é sempre único em sua essência. 

 Sendo o princípio da dignidade da pessoa humana a fonte para a concepção 

de uma cláusula geral para proteção da personalidade, não se pode olvidar que 

ambos conceitos possuem um alto grau de abstração e indeterminação, dotados de 

uma elevada carga de densidade axiológica e uma reduzida densidade normativa. Ou 

                                                 
339 “Si el derecho solo estuviese compuesto de reglas no sería insensate pensar en la ‘maquinización’ 
de su aplicación por medio de autómatas pensantes, a los que se les proporcionaría el hecho y nos 
darían la respuesta. Estos autómatas tal vez podrían hacer uso de los principales esquemas lógicos 
para la aplicación de reglas normativas: el silogismo judicial y la subsunción del supuesto de hecho 
concreto em el supuesto abstracto de la norma. Ahora bien, tal ideia tipicamente positivista, carece 
totalmente de sentido en la medida em que el derecho contenga princípios” (ZAGREBELSKI, Gustavo. 
El derecho dúctil. Madrid : Trotta, 2003, p. 111). 
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seja, além da carga semântica de seus termos textuais ser genérica, ambos, o 

princípio da dignidade da pessoa humana e a cláusula geral para proteção da 

personalidade, acabam exteriorizando os valores relevantes para a sociedade, sem 

uma prescrição específica de determinado comportamento340. Logo, a cláusula geral 

de tutela da personalidade, bem como os demais direitos da personalidade dele 

decorrentes, possuem natureza jurídica que mais se aproximaria dos princípios.  

 É importante reiterar que os programas normativos (dados linguísticos), que 

veiculam os princípios e as cláusulas gerais, não trazem uma norma pré-concebida, 

a qual, do ponto de vista da teoria estruturante do direito, somente será construída no 

contexto de um caso particular e específico. Nestes casos diferentes âmbitos 

normativos vão se incorporando aos programas normativos de cláusulas gerais, 

reunindo-se uma série de normas sob um mesmo texto normativo. Estreita-se, desta 

forma, o campo da decisão judicial, porquanto, no pálio da civil law, hegemônico no 

direito europeu continental e que serve de modelo também ao direito brasileiro, a 

noção de princípio jurídico “distingue-se da norma jurídica não por meio de seu caráter 

abstrato, mas por meio do caráter definidor dos casos de aplicação, caráter esse que 

é próprio à norma341”, servindo não como orientação específica e passível de 

definição, mas como causa, critério ou justificação342. 

 Sendo a tutela geral dos direitos da personalidade amparada pelo princípio da 

dignidade, é de rigor um papel de concretização a fim de primeiramente identificar e 

justificar o atributo da pessoa humana em especial, cuja proteção se postula. Ou seja, 

independentemente se foram reconhecidos pelo legislador ou não, uma vez que os 

direitos da personalidade têm por fundamento essa cláusula geral, há uma 

necessidade de argumentação com o intuito de os densificar em cada caso concreto. 

 Um conceito indeterminado como a dignidade da pessoa humana, assim como 

outras expressões jurídicas igualmente vagas, não pode se prestar como uma 

panaceia argumentativa, vazia de conteúdo: 

 

                                                 
340 SCHIER, Paulo Ricardo. Direito constitucional: anotações nucleares. Curitiba: Juruá, 2001, p. 
94. 
341 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 
270-271. 
342 “Vale dizer, o princípio não pode ser definido numa cláusula geral, antes, a justifica e serve de causa 
ou critério. O mesmo vale para as normas de direitos fundamentais” (CALETTI, Leandro. STAFFEN, 
Márcio Ricardo. O conflito entre princípios na teoria estruturante do direito de Friedrich Müller. Revista 
de Direito Brasileira, São Paulo, SP, v. 13, n. 6, p. 74 - 87, jan./abr. 2016, p. 79. Disponível em: 
<http://indexlaw.org/index.php/rdb/article/view/2966/2749>. Acesso em: 10 fev. 2018). 
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A concretização do direito no Estado Democrático de Direito deve empenhar-
se para abandonar o campo dos ‘credos’ que se pautam em conclusões 
metodicamente precipitadas e trabalhar elementos da argumentação que 
possam ser concretamente, no sentido de racionalmente, examinados e 
discutidos no âmbito da ciência do direito, ou seja, que de um modo bastante 
específico constituam-se como elementos de relativa objetividade. Nesse 
sentido, a ‘natureza das coisas’ não pode ser um enunciado global indistinto, 
mas apenas o resultado de análises estruturais que possam ser delimitadas 
e que procedam a uma distinção racional. A delimitação deve ater-se 
sobretudo à norma jurídica a ser concretizada e a seu espaço normativo de 
atuação, que ao mesmo temo, define o campo de questionamento 
empírico343. 
 

 Esta atividade produtiva do direito é reservada, dentro de um processo judicial, 

sobretudo ao magistrado, o qual, obviamente, como qualquer outro membro da 

comunidade jurídica, estará sujeito à Constituição e leis que com ela não conflitem. 

Uma sentença não pode surgir de arbitrariedades, mas de uma ponderação justa feita 

com fundamento em determinado caso concreto344. O conceito de dignidade da 

pessoa humana, enquanto componente de investigação delimitada do âmbito 

normativo, não implica em uma obrigatoriedade incondicional ou validade cega. Pelo 

contrário, impõe-se que a jurisprudência, a doutrina e os demais participantes do 

ordenamento jurídico ofereçam critérios materiais de concretização da norma e 

passíveis de controle argumentativo345. 

 Com efeito, a necessidade de argumentação dentro do círculo hermenêutico 

propugnado pela teoria estruturante, também tende a evitar uma aplicação dos direitos 

da personalidade sem explicitação efetiva dos motivos que supostamente justificariam 

sua incidência, ou das razões que levariam tal aplicação a produzir o resultado 

desejado pelo intérprete. A fundamentação deve exteriorizar por qual circunstância a 

situação concreta se enquadraria na cláusula geral de tutela da personalidade e qual 

seria a derivação jurídica deste enquadramento, garantindo-se o controle 

intersubjetivo sobre tais argumentos346. O fato é que nem tudo pode ser reconduzido 

ao princípio da dignidade da pessoa humana. Deste modo, assegura-se a perspectiva 

ampla e evolutiva dos direitos da personalidade e evitam-se abusos em sua 

invocação347. 

                                                 
343 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 120. 
344 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 
filosófica. Petrópolis: Vozes, 2007, p. 31. 
345 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 120. 
346 SARMENTO, Daniel. Dignidade da pessoa humana: conteúdo, trajetórias e metodologia. Belo 
Horizonte: Fórum, 2016, p. 308-309. 
347 SCHIER, Paulo Ricardo. Direito constitucional: anotações nucleares. Curitiba: Juruá, 2001, p. 
20. 
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 Na tutela preventiva de um direito da personalidade, portanto, deve-se 

contextualizar a existência de um direito a ser tutelado, sob pena de serem protegidas 

situações que não seriam efetivamente dignas de tutela. Esta tarefa pode parecer 

menos complexa ao se tratar de direitos tipificados na legislação ou já reconhecidos 

pela doutrina há tempos, como o direito à honra, direito à integridade física e o direito 

à intimidade, por exemplo. Acontece que, mesmo nestas hipóteses, não se dispensa 

a tarefa de construção interpretativa para além de uma mera referência autoritária à 

lei, súmulas, ou precedentes vinculantes, uma vez que a norma é o resultado e não o 

produto da atividade legislativa. 

 Garantindo à cláusula geral da personalidade uma abertura para a 

contextualização de “novos” direitos da personalidade, como o direito ao 

esquecimento, por exemplo, este esforço argumentativo demanda diligência e 

empenho adicionais. Não é juridicamente viável a postulação de uma tutela a fim de 

evitar um suposto ato ilícito contra o direito da personalidade de existência e 

reconhecimento questionável do ponto de vista argumentativo. Sem a devida 

justificação prévia sobre a presença de um direito passível de ser tutelado, uma tutela 

a título de prevenção, pode implicar em um sensível abalo à liberdade alheia. 

 Com efeito, a intervenção judicial por meio de uma tutela inibitória depende da 

configuração da ameaça contra direito, o que implica como pressuposto de ordem 

lógica, no reconhecimento da existência deste em determinado caso concreto. 

 Na construção de uma interpretação envolvendo o reconhecimento de “novos” 

direitos da personalidade, é necessária a presença das características outrora 

discutidas no capítulo 2, ou seja, deve se tratar de um traço da pessoa humana que 

seja extrapatrimonial, inalienável, vitalício, intransmissível, irrenunciável, 

imprescritível, impenhorável e absoluta.  

 
Quanto maior for a qualidade da explicitação de fundamentos jurídicos para 
a tomada de decisões, mais racional tende a ser a decisão. Esse dever 
constitucional e democrático aumenta na mesma proporção do grau de 
intervenção nos bens jurídicos protegidos pelos direitos da personalidade348. 
 

 Nesta tarefa de concretização da norma em busca de uma tutela de natureza 

preventiva, deve considerar o maior número de pontos de vista, não podendo ser 

isoladas no caso particular e definidas separadamente, mas de modo sistemático. 

                                                 
348 DE MARCO, Cristhian Magnus; FREITAS, Riva Sobrado de. Pressupostos para o estudo dos direitos 
da personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista de Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 254-272, julho/dezembro de 2013, p. 270. 
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 A compreensão dos direitos da personalidade, a partir de uma construção 

argumentativa, implica no respeito dos valores e opiniões manifestadas no espaço 

público democrático, disponível para o conflito de opiniões, sempre plurais por serem 

frutos das disputas sociais e desejos intersubjetivos. 

 
Pode-se dizer, então, que o reconhecimento do direito geral da 
personalidade como princípio constitucional brasileiro tem como 
objetivo garantir o direito fundamental ao livre desenvolvimento da 
personalidade. Superando concepções jusnaturalisticas, o direito da 
personalidade surge da qualificação discursiva de certos fatos, reputados 
como relevantes para a autonomia e dignidade humanas, interpretados 
dessa forma com base na ordem jurídica nacional e internacional349. 
 

 Assim os direitos da personalidade são passíveis de serem concretizados por 

meio da teoria estruturante, ainda que o espaço social correspondente aos textos 

normativos precise continuar aberto para novas realidades, e seja apreendido com 

auxílio de aspectos teórico normativos do âmbito normativo e do programa 

normativo350. 

 Os direitos inerentes à pessoa certamente devem ser vistos dentro de uma 

perspectiva expansiva, para além das tradicionais categorias já descritas pela doutrina 

e pela legislação. Entretanto, uma interpretação de cunho meramente abstrato e 

descontextualizado presta-se apenas para enfraquecer sua força normativa. 

Indispensável que por ocasião da construção da norma jurídica, haja adequada 

argumentação para justificar a presença de um direito da personalidade, a fim de 

garantir sua respectiva tutela jurídica de natureza preventiva, no intuito de evitar a 

prática do ato antijurídico e da eventual lesão subsequente. 

 

 

3.6 Limites da tutela inibitória na defesa dos direitos da personalidade 

 

 Conforme a lição de Piero Calamandrei, lembrado por Ada Pellegrini Grinover, 

“todas as liberdades são vãs, se não puderem ser reivindicadas e defendidas em 

juízo351”. Por esta razão, considerando que o ordenamento não pode assistir 

                                                 
349 DE MARCO, Cristhian Magnus; FREITAS, Riva Sobrado de. Pressupostos para o estudo dos direitos 
da personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista de Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 254-272, julho/dezembro de 2013, p. 13-49. 
350 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 204. 
351 GRINOVER, Ada Pellegrini. A tutela preventiva das liberdades: habeas corpus e mandado de 
segurança. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, v. 76, p. 163-
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impavidamente a violação de um direito material, é inquestionável a importância da 

tutela preventiva na proteção de direitos insuscetíveis de serem traduzidos 

adequadamente em termos econômicos. 

 O objetivo de evitar a lesão aos direitos, instrumentalizado por intermédio de 

tutelas preventivas específicas, pode invariavelmente gerar situação de conflito entre 

direitos da personalidade. Nesse sentido, é de rigor investigar a respeito da existência 

de eventuais limites ao emprego desta tutela preventiva, quando dois direitos 

relacionados aos atributos fundamentais da pessoa humana estiverem em confronto 

no caso concreto. 

 A tutela inibitória, como já visto, destina-se a obstar a prática ou a continuação 

de um ato ofensivo a um direito. No caso dos direitos da personalidade, a necessidade 

de um provimento preventivo, de natureza antecipada ou exauriente352, está 

relacionada com a demonstração da probabilidade de ocorrência de uma violação 

futura, quando determinada conduta apresentar a potencialidade de ofender 

injustamente os bens inerentes à pessoa, essenciais à sua dignidade, embora antes 

que a afronta efetivamente se consume. 

 No intuito de prevenir o ato contrário ao direito é possível que o provimento 

jurisdicional implique na violação de outro direito da personalidade correlato. O 

deferimento de uma tutela inibitória, para evitar uma lesão ao direito à honra, por 

exemplo, pode eventualmente ocasionar uma lesão ao direito à liberdade de 

expressão, à liberdade de manifestação do pensamento, à liberdade de imprensa ou 

à liberdade artística, todos caracterizados como atributos da personalidade. 

 Em razão do princípio da inafastabilidade do poder jurisdicional, direito 

fundamental previsto no art. 5o, inciso XXXV da Constituição353, esta situação de 

perplexidade não pode jamais obstar um pronunciamento jurisdicional. Ao Poder 

                                                 
178, jan. 1981, p. 164. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66920/69530>. 
Acesso em: 10 fev. 2018. 
352 A tutela inibitória é requerida via uma ação inibitória, que constitui a ação de cognição exauriente. 
Nada impede, contudo, que a tutela inibitória seja concedida antecipadamente, no curso da ação 
inibitória, como uma tutela antecipatória. Ao contrário, é considerada a natureza da inibitória, é fácil 
perceber que em grande número de casos apenas a inibitória antecipada poderá corresponder ao que 
se espera da tutela preventiva (MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 39). 
353 Art. 5o, inciso XXXV da Constituição: “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito” (BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 10 fev. 
2018). 



109 
 

 

Judiciário se apresenta a difícil tarefa de solucionar a situação envolvendo dois 

“direitos” postos em conflito.  

 Na colisão entre os direitos da personalidade, não há solução senão promover 

um indispensável juízo de ponderação, objetivando guiar o intérprete no exame das 

circunstâncias do caso concreto, a fim de garantir objetividade à escolha354. 

 Tradicionalmente, a solução para uma colisão entre os princípios, por 

intermédio de um juízo de ponderação, é efetuada com fundamento no escólio 

doutrinário de Robert Alexy. Em apertada síntese, já que um maior aprofundamento 

transbordaria os objetivos da presente dissertação, é possível asseverar que sua 

Teoria dos Direitos Fundamentais parte da diferenciação das normas jurídicas entre 

regras e princípios, as quais se distinguiriam em razão de suas estruturas formais. 

Enquanto as regras prescreveriam uma consequência jurídica definitiva, os princípios 

preveriam apenas consequências jurídicas prima facie, ou seja, os princípios não 

conteriam um mandamento definitivo, mas estampariam “mandamentos de 

otimização”, uma vez que apenas “exigem que algo seja realizado na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes355”.  

A aplicação das regras seria realizada por meio da subsunção das 

circunstâncias fáticas ao suporte normativo. Em contraste, a aplicação de princípios 

implica na ponderação dos princípios em colisão. Na hipótese de conflito de regras, 

ou uma exceção deveria ser incluída ou uma das duas regras deveria ser declarada 

nula, enquanto que no caso de colisão de princípios, a validade de cada uma 

permaneceria intocada, uma vez que o confronto seria resolvido, não da dimensão da 

validade, como no caso das regras, mas na dimensão de peso356. Um princípio teria, 

então, “precedência em face do outro sob determinadas condições. Sob outras 

condições a questão da precedência pode ser resolvida de forma oposta357”.  

 Nestas hipóteses, exsurge a noção de relações condicionadas de 

precedência358. Não seria possível apenas declarar como é inválido um dos princípios, 

                                                 
354 DE MARCO, Cristhian Magnus; FREITAS, Riva Sobrado de. Pressupostos para o estudo dos direitos 
da personalidade na dogmática dos direitos fundamentais. Revista de Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 254-272, julho/dezembro de 2013, p. 270. 
355 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 103-104. 
356 MACEDO JUNIOR, Ronaldo Porto; LOPES, José Reinaldo de Lima (coord.). CAMPOS, Ricardo 
(org.) Crítica da ponderação: método constitucional entre a dogmática jurídica e a teoria social. 
São Paulo: Saraiva, 2016, p. 90. 
357 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 93. 
358 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. São 
Paulo: Malheiros, 2010, p. 50. 
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eliminando-o do ordenamento jurídico, tampouco seria viável inserir uma cláusula de 

exceção em um deles. Em face de determinado substrato fático, um princípio terá um 

grau de importância maior do que outro, o que não impede que, mudadas as 

circunstâncias concretas, a solução venha ser outra359.  

 Como visto, a teoria dos direitos fundamentais de Alexy alicerça-se na distinção 

entre regras e princípios, enquanto espécies do gênero normas. Esta conclusão, 

entretanto, não é compatível com o paradigma pós-positivista e com a teoria 

estruturante do direito, ao não distinguir norma e texto normativo360 e ao conceber 

uma possível aplicação de regras mediante simples subsunção361. 

 Para Friedrich Müller, a forma de ponderação proposta por Robert Alexy seria 

um método irracional por estar adstrito a incontáveis valorações que se consistiriam, 

na realidade, em uma “pré-compreensão” do que, de fato, uma decisão 

fundamentada. Esta crítica foi objeto de resposta por Robert Alexy, o qual, todavia, 

concordou ser indispensável uma fundamentação sólida da decisão judicial362. 

 
A possibilidade de uma fundamentação correta para a atribuição a uma 
disposição de direito fundamental é um critério para identificar a norma em 
questão como uma norma de direito fundamental. Mas é necessário 
diferenciar claramente entre o critério para se decidir sobre uma determinada 
característica e o próprio objeto que pode ou não satisfazer esse critério e 
que, nesse sentido, terá ou não aquela característica. Um critério para algo é 
coisa diversa de um elemento de algo. No final das contas, as normas 
atribuídas fazem com que fique claro o papel decisivo da argumentação 
referida a direitos fundamentais na resposta à questão acerca daquilo que é 
válido no âmbito dos direitos fundamentais. Nesse ponto é necessário 
concordar com Müller, já que sua teoria da norma salienta essa 
importância363.  
 

 A questão tem como ponto de partida o paradigma hermenêutico que infirma o 

método silogístico na aplicação do direito, conforme apresentado no primeiro capítulo 

                                                 
359 SOUSA, Felipe Oliveira de. O raciocínio jurídico entre princípios e regras. Brasília a. 48 n. 192, p. 
95- 109 out./dez. 2011, p. 98. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle 
/id/242932/000936212.pdf?sequence=3>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
360 CALETTI, Leandro. STAFFEN, Márcio Ricardo. O conflito entre princípios na teoria estruturante do 
direito de Friedrich Müller. Revista de Direito Brasileira, São Paulo, SP, v. 13, n. 6, p. 74 - 87, jan./abr. 
2016, p. 75. 
361 “[...] fica evidente o choque com o pós-positivismo. Se as regras são aplicadas por subsunção, teoria 
e prática (lei e facticidade concreta) são ainda vistas separadamente, ao contrário do que previra 
Friedrich Müller” (SCHMITZ, Leonard Ziesemer. Fundamentação das decisões judiciais: a crise na 
construção de respostas no processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2015, p. 
135). 
362 LEMOS, Rafael Diogo Diógenes. Apontamentos acerca da teoria estruturante do Direito e a 
importância de sua utilização no direito brasileiro. Direito e Liberdade, Natal, v. 11, n. 2 (5), p. 187-
204, 2009, p. 191. Disponível em: <https://bdjur.stj.jus.br/jspui/bitstream/2011/43838/apontamentos 
_acerca_lemos.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2018. 
363 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 83-84. 
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do presente trabalho. A norma, nesta perspectiva, é produto de uma interpretação 

construtiva que envolve de um lado o aporte linguístico e do outro a realidade fática. 

Não se confundindo o texto com a norma, a interpretação não pode representar mero 

ato de descrição de um significado adrede estipulado. Pelo contrário, a atividade de 

interpretação demanda a construção de sentidos. 

 Na análise do âmbito normativo dos direitos da personalidade em colisão, 

contidos na cláusula geral de tutela da pessoa humana, é necessário perscrutar pelo 

conteúdo normativo. Consequentemente, em muitas situações nas quais 

aparentemente haveria colisão de direitos da personalidade, em verdade, a solução 

se daria por meio da delimitação estrutural e material dos teores de validade 

concorrentes, configuradora de uma situação de não-proteção de algumas condutas 

pelo âmbito normativo material das normas construídas. Ou seja, há casos nos quais 

as condutas excluídas na realidade não compunham o âmbito normativo de ambas as 

normas, inexistindo conflito, mas uma hipótese de exceção364. Mas há outros casos 

nos quais se está efetivamente diante de uma situação de conflito: 

 
Em casos que não podem ser razoavelmente solucionados por meio da 
delimitação estrutural e material dos teores de validade concorrentes, os 
componentes irracionais, que co-fundamentam toda concretização jurídica de 
acordo com a compreensão da ciência jurídica aqui desenvolvida, são mais 
intensamente colocados no primeiro plano. A colisão que deve, então, ser 
com razão aceita, pode frequentemente ser remediada apenas por meio da 
discussão ponderativa da questão, a qual parece melhor conduzir às 
possíveis soluções. Ponderação nesse sentido restrito precisa igualmente 
valorizar a racionalização de seus pressupostos por possibilidade, e precisa, 
sem sombra de dúvida, admitir especialmente seu componente apreendido 
de modo não racional365.  
 

 Partindo deste pressuposto, o dever de motivação avulta de importância na 

apreciação de conflitos entre os direitos da personalidade, impondo-se um ônus 

argumentativo destinado a justificação racional da escolha feita pela prevalência de 

um interesse em detrimento de outro. O raciocínio judiciário visaria a discernir e a 

                                                 
364 No Habeas Corpus\ 82.424-2/RS (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Recurso de Habeas Corpus 
nº 82.424. Relator Min. Moreira Alves, 19 mar. 2004. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/ 
jurisprudencia/770347/habeas-corpus-hc-82424-rs>. Acesso em: 10 jan. 2018), impetrado em favor de 
Siegfried Elwanger, denunciado por levar a cabo publicação que caracterizava o delito do art. 20 da Lei 
7.716/89 (incitação à discriminação ou preconceito de raça), “como se pode denotar da seguinte lavra 
do ministro Maurício Corrêa, relator para o acórdão: ‘um direito individual não pode servir de 
salvaguarda de práticas ilícitas, tal como ocorre, por exemplo, com os delitos contra a honra’. Em ambos 
os casos, há a exclusão de ações que, aparentemente, estariam protegidas, respectivamente, [pelo 
inciso] IV (liberdade de expressão) do artigo 5o da Constituição Federal” (CALETTI, Leandro. 
STAFFEN, Márcio Ricardo. O conflito entre princípios na teoria estruturante do direito de Friedrich 
Müller. Revista de Direito Brasileira, São Paulo, SP, v. 13, n. 6, p. 74 - 87, jan./abr. 2016, p. 82). 
365 MÜLLER, Friedrich. Teoria estruturante do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 286. 
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justificar uma solução autorizada de uma controvérsia, na qual argumentações em 

sentidos diversos, formuladas em observância do devido processo legal, procuram 

sustentar a prevalência de um valor que possa ser aceito em um meio e em um 

determinado momento366. 

 No caso concreto, a preferência por um direito da personalidade não implica na 

invalidade de outro em confronto, mas apenas uma prevalência episódica, vinculada 

a específicas circunstâncias concretas. 

 Para Sérgio Cruz Arenhart, a solução não poderia ser outra que não tutelar o 

direito que pareça o mais verossímil ao juiz, especialmente se tratar-se de uma tutela 

preventiva antecipada, argumento que não pode ser refutado. Entretanto, sustenta o 

mesmo doutrinador, que na dúvida, os princípios atinentes à proteção da vida privada 

devem sempre ser privilegiados, sobretudo nos casos de conflito envolvendo a 

liberdade de informação. Isso porque, prossegue o mesmo autor, o direito à vida 

privada, caso lesado, jamais poderia ser recomposto em forma específica e ao 

contrário, o exercício do direito à informação sempre será possível, mesmo que em 

um momento posterior e futuro, ou ainda que a notícia não mais tenha o mesmo 

“impacto” 367. 

 Entretanto, e com o máximo de respeito devido, é impossível estabelecer uma 

escala a priori de importância entre os direitos da personalidade. É indispensável 

sempre apreciação à luz de uma específica faticidade e mediante uma fundamentação 

idônea, mediante juízo de ponderação à luz do caso concreto368.  

 Em respeito ao princípio da isonomia, a análise das tutelas preventivas não 

pode levar em conta apenas o direito do autor. É fundamental uma interpretação que 

obrigue o juiz a conceder, para proteção do direito da parte demandante, a tutela que 

                                                 
366 PERELMAN, Chaïm. Lógica jurídica: nova retórica. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 92. 
367 ARENHART, Sérgio Cruz. A tutela inibitória da vida privada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2000, p. 95;125. 
368 Na colisão entre a liberdade de informação e de expressão de um lado e os direitos da personalidade 
de outro, destacam-se como elementos de ponderação: a veracidade do fato, a licitude do meio 
empregado na obtenção da informação, a personalidade pública ou estritamente privada da pessoa 
objeto da notícia, o local do fato, a natureza do fato, a existência de interesse público na divulgação, 
especialmente quando o fato decorra da atuação de órgãos ou das entidades públicas, e a preferência 
por medidas que não envolvam a proibição prévia da divulgação. Tais parâmetros servem de guia para 
o intérprete no exame das circunstâncias do caso concreto e permitem certa objetividade às suas 
escolhas (BARROSO, Luís Roberto. Colisão entre liberdade de expressão e direitos da personalidade. 
Critérios de ponderação. Interpretação constitucionalmente adequada do Código Civil à Lei de 
Imprensa. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 235, p. 1-36. Jan/Mar. 2004, p. 27. 
Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/45123/45026>. Acesso em: 
10 fev. 2018). 
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implique na imposição do meio mais idôneo e que, além disso, gere a menor restrição 

possível ao réu369. 

 Deve-se ponderar inexistir uma situação juridicamente protegida quando 

houver abuso de direito. É inquestionavelmente legítima a tutela judicial de natureza 

preventiva contra a violação dos direitos da personalidade, especialmente do direito à 

honra e à imagem, ameaçados pelo exercício abusivo (analisado no caso concreto e 

mediante juízos de ponderação) da liberdade de expressão e de informação370. 

 De fato, abusos de direitos não podem ser tolerados pelo Poder Judiciário e 

isso deve certamente ser levado em consideração por ocasião de eventual conflito, 

como, por exemplo, na hipótese de manifestação de ódio ou publicações de conteúdo 

manifestamente discriminatório. Contudo, é importante ressaltar que a própria noção 

de abuso de direito se trata de um conceito indeterminado371, que demanda uma 

concretização no caso concreto por meio da argumentação e levando em conta uma 

especial faticidade (âmbito normativo). 

 Dessa forma, é impossível definir soluções apriorísticas para as situações de 

conflito, logo, não é desarrazoado supor que, eventualmente, a pretensão à uma 

tutela, a fim de prevenir uma lesão a direito da personalidade, possa sucumbir se é 

destinada a obstar a manifestação de outro direito da personalidade correlato. Por 

outro lado, nem todas as situações representam uma efetiva ameaça a direito de 

personalidade digna de tutela, em razão da ausência dos caracteres que possam 

delimitar a presença real de manifestações e atributos da pessoa humana. Logo, é 

inviável lançar mão do princípio da dignidade da pessoa humana como instrumento 

jurídico para quaisquer conjunturas empíricas. O Poder Judiciário, ao julgar uma 

demanda relativa à prevenção contra uma eventual ofensa, a suposto direito da 

                                                 
369 MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória: individual e coletiva. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2003, p. 166. 
370 MENDES, Gilmar Ferreira. Liberdade de expressão e direito à honra. Correio Braziliense, Brasília, 
p. 6-7, 20 set. 1993, p. 7. 
371 “[...] inobstante conter a cláusula geral, em regra, termos indeterminados, tais como os conceitos de 
que ora se trata (alguns destes conceitos indeterminados podendo indicar também princípios), a 
coincidência não é perfeita, pois a cláusula geral exige que o juiz concorra ativamente para a 
formulação da norma. Enquanto nos conceitos indeterminados o juiz se limita a reportar ao fato 
concreto o elemento (vago) indicado na fattispecie (devendo, pois, individuar os confins da hipótese 
abstratamente posta, cujos efeitos já foram predeterminados legislativamente), na cláusula geral a 
operação intelectiva do juiz é mais complexa. Este deverá, além de averiguar a possibilidade de 
subsunção de uma série de casos-limite na fattispecie, averiguar a exata individuação das mutáveis 
regras sociais às quais o envia a metanorma jurídica” (MARTINS-COSTA, Judith. A boa fé no direito 
privado: sistema e tópica no processo obrigacional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
168). 
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personalidade, tem como dever verificar se estão presentes as características que 

doutrinariamente costumam identificar estas manifestações da pessoa humana, tais 

como aquelas analisadas no capítulo 2.5 deste trabalho, promovendo uma atividade 

de argumentação para justificar a existência do direito da personalidade invocado e 

extraído da cláusula geral de proteção da dignidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As concepções liberais que inspiraram a produção jurídica ao longo dos séculos 

XVIII e XIX propunham um conceito de isonomia da forma e de supremacia da lei, 

ambas incompatíveis com o atual estágio da ciência jurídica. Concebendo o resultado 

da produção legislativa como um produto perfeito acabado, desconsideravam-se as 

vicissitudes e cada caso concreto e as desigualdades materiais visualizadas na 

sociedade. A atividade jurisdicional era neutralizada por intermédio de uma atividade 

de mera subsunção dos fatos à lei adrede dada, o que implicava em plena submissão 

do Judiciário frente ao Legislativo. 

 Esta noção, como já salientado, tornou-se insustentável ao longo da história, 

sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. A necessidade de observância dos 

direitos humanos e fundamentais implicou na derrocada da noção acrítica de 

prevalência da lei, a qual demandava compatibilidade com aqueles direitos, 

entronizados no texto constitucional. As teorizações filosóficas oriundas do paradigma 

da linguagem colaboraram também com uma nova perspectiva de aplicação da 

norma, que passou a ser considerada, no contexto da teoria estruturante do direito de 

Friedrich Müller não mais como fonte, mas como um produto final da atividade 

hermenêutica. Nesta atual contextualização de matiz pós-positivista, o intérprete 

afigura-se como construtor da norma jurídica, cotejando o programa normativo, ou 

seja, o texto da lei frente à Constituição, sempre a luz de um determinado, específico 

e irrepetível âmbito normativo, o fato concreto com suas nuances históricas e 

sociológicas. 

 A importância das características do caso concreto afasta o intérprete de uma 

acepção puramente formal de igualdade, que no âmbito do paradigma liberal-

positivista produzia uma conceituação de igualdade formal também entre os direitos. 

Ou seja, se todos eram iguais perante a lei, todos os direitos também deveriam ser 

considerados de igual importância e, assim sendo, uma eventual lesão poderia ser 

traduzida sempre com suporte de um mesmo parâmetro monetário. Contudo, cada 

ser humano possui diferenças que devem ser levadas em consideração, sob pena de 

ser o princípio da isonomia formal, um instrumento reprodutor de injustiças. Da mesma 

forma, inquestionavelmente existem direitos mais importantes que outros, os quais, 

uma vez violados, jamais poderão ser adequadamente reparados pelo equivalente 

pecuniário. É indispensável que o magistrado leve em consideração estas 
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características, a fim de garantir uma proteção concreta e efetiva aos direitos 

materiais. 

 Valendo das lições acima, superando-se as tradicionais acepções doutrinárias, 

pode-se, portanto, definir a Jurisdição como o dever estatal de prestar efetiva tutela 

aos direitos materiais por meio da construção fundamentada da norma jurídica 

aplicável ao caso concreto, realizada pela compreensão da lei à luz dos direitos 

fundamentais inseridos e consagrados na Constituição. 

 Esta evolução do pensamento também gerou reflexos na noção de 

personalidade, enquanto manifestação dos atributos humanos. O direito de cunho 

liberal-positivista também tinha como característica disciplinar o principalmente 

patrimônio da pessoa, em total abstração desta. Após os abomináveis horrores 

presenciados na Segunda Guerra Mundial, houve uma revalorização do “ser” em 

detrimento do “ter”, mediante a consagração e a priorização do princípio da dignidade 

da pessoa humana enquanto um valor essencial que ilumina todo o ordenamento 

jurídico. 

 Do conceito de dignidade da pessoa humana é possível extrair o fundamento 

para proteção dos direitos da personalidade, enquanto verdadeira cláusula geral de 

tutela. Assim, evitam-se os inconvenientes da anacrônica teoria tipificadora, 

garantindo-se, da mesma maneira, uma abertura e uma expansão no reconhecimento 

de novas manifestações e atributos da personalidade porventura não previstas pelo 

legislador. 

 Considerando o prestígio da valorização da dignidade da pessoa humana 

enquanto princípio, deve-se evitar que eventuais atentados à personalidade sejam 

submetidos apenas a uma tutela ressarcitória pelo equivalente monetário, 

representada pela indenização por danos morais (composição por danos 

extrapatrimoniais), a qual jamais será suficiente para recomposição do status quo ante 

verificado antes do abalo. 

 A fim de evitar a degradação do direito material e sua conversão em perdas e 

danos, a doutrina passou a conceber a possibilidade do emprego de tutelas 

preventivas específicas nesta tarefa, partindo-se do pressuposto que os direitos 

substanciais não existem para serem ofendidos, sendo de rigor que o ordenamento 

jurídico preveja instrumentos no intuito de garantir sua integridade. 

 Nesse sentido, concebe-se que os conceitos de ato ilícito e danos não se 

confundem e não raro são cronologicamente distintos. Portanto, a tutela, 
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principalmente dos direitos da personalidade, pode voltar-se à prevenção contra o ato 

antijurídico, evitando-se a ocorrência do prejuízo, mediante, sobretudo, o emprego da 

tutela inibitória e sem prejuízo de outras modalidades de tutelas, voltadas a prevenir 

não só a conduta antijurídica, como também obstar o prejuízo, tutela de remoção do 

ilícito ou, ainda, recompor o prejuízo do modo específico, obstando-se aquilo que a 

doutrina denomina como “monetização de direitos”.  

Dentro desta perspectiva, a preferência da tutela preventiva específica, em 

detrimento da simples conversão em pecúnia, enquanto um lenitivo universal para 

qualquer lesão, indiretamente, evita a possibilidade daquele mais forte 

economicamente, prevalecer-se de tal posição para deliberadamente lesar os direitos 

indisponíveis alheios. Outrossim, prestigia-se a proteção do direito da personalidade, 

não podendo o Poder Judiciário conformar-se simplesmente com sua violação, 

porquanto os direitos não foram concebidos para serem violados. 

 Contudo, a utilização das tutelas preventivas demanda uma prévia atividade de 

construção e densificação dos direitos da personalidade em relação ao caso concreto. 

Isto porque, se os direitos da personalidade possuem fundamento jurídico oriundo de 

uma cláusula geral de proteção extraída do princípio da dignidade da pessoa humana, 

indispensável que esta especialização se faça por intermédio da argumentação, sob 

pena dos conceitos genéricos, abstratos e indeterminados serem indevidamente 

utilizados como modo de restringir a liberdade individual.  

 Tendo como referencial a teoria estruturante do direito cunhada por Friedrich 

Müller, a tarefa de concretização da norma jurídica em busca de uma tutela processual 

de natureza preventiva, deve considerar o maior número de pontos de vista, não 

podendo ser isoladas no caso particular e definidas separadamente, mas de modo 

sistemático, mediante argumentação idônea. 

Logo, as manifestações da personalidade não tipificadas pelo texto normativo 

exigem uma atividade argumentativa mais incisiva para delimitar seu enquadramento 

como oriundo da cláusula geral da proteção da dignidade humana, evitando-se uma 

utilização indiscriminada deste conceito, enquanto panaceia para a proteção de 

situações jurídicas que não comportam uma tutela material. O princípio da dignidade 

da pessoa humana demanda concretização à luz de específica facticidade, para que 

essa seja digna de proteção jurídica preventiva. 

 Esta concepção também pode ser utilizada quando a pretensão à tutela 

preventiva implicar em conflitos entre os direitos da personalidade, conforme 
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conceituados ao longo do presente trabalho. Nenhuma fórmula pré-concebida poderia 

definir a questão, que demanda um juízo de ponderação, realizado em relação ao 

caso concreto, para definir qual dos direitos da personalidade prevaleceria em 

determinada situação específica. 
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