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RESUMO
FRANCESCHET, Júlio César. Aproveitamento econômico dos direitos
privados da personalidade. 2014. 214 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de
Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

A evolução histórica dos direitos privados da personalidade confunde-se, em certa
medida, com os avanços e retrocessos relativos à tutela e à promoção da pessoa
humana. Ofuscados pela teoria dos direitos fundamentais, os direitos privados da
personalidade vivem período de verdadeira crise dogmática, afastando-se do
Direito privado e aproximando-se do Direito público por força do constante apelo
ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ocorre, porém, que os direitos da
personalidade devem ser estudados com os olhos voltados para o Direito privado,
notadamente porque compreendem as faculdades de uso, gozo e defesa do
modo de ser físico e moral da pessoa, revelando-se, assim, verdadeiros direitos
subjetivos. Cuidam-se de direitos que recaem sobre bens específicos, atuais e
passíveis de uso e fruição, quais sejam, os bens da personalidade. Ademais, a
despeito dos pontos de intercessão, não se confundem com os direitos
fundamentais e com os direitos humanos. Embora importantes instrumentos de
defesa da pessoa contra ataques do Poder Público e de outros particulares (tutela
negativa), os direitos da personalidade revelam dimensão positiva, caracterizada
pelo seu efetivo aproveitamento, como, comumente, tem ocorrido com os direitos
à imagem, à voz, à privacidade e ao nome. Os direitos da personalidade, no
tecido social atual, têm se revelado compatíveis com a autonomia privada,
alcançando, outrossim, expressiva valoração econômica. O aproveitamento
econômico, contudo, encontra limites, não devendo se perder de vista o
fundamento ético que permeia os direitos da personalidade. Os direitos da
personalidade revelam, assim, dupla dimensão: uma negativa, de defesa, e outra
positiva, sujeita aos influxos da autonomia privada e compatível, ademais, com o
aproveitamento econômico.

Palavras-chave: Direito Privado. Direito subjetivo. Direitos da personalidade.
Aproveitamento econômico. Autonomia privada.

RÉSUMÉ
FRANCESCHET, Júlio César. Utilisation économique des droits privés de la
personnalité. 2014. 214 f. Thèse (PhD) – Faculté de Droit, Université de São
Paulo, São Paulo, 2014.

L'évolution historique des droits privés de la personnalité se confond, dans une
certaine mesure, avec des avancées et des reculs sur la protection et la promotion
de la personne humaine. Éclipsée par la théorie des droits fondamentaux, les
droits privés de la personnalité vivant période dogmatique de véritable crise, loin
du droit privé et de droit public se approchant de la vertu appel constant au
principe de la dignité humaine. Arrive, cependant, que les droits de la personnalité
doivent être étudiées avec un oeil au droit privé, notamment parce qu'ils
comprennent l'utilisation des pouvoirs, la jouissance et la protection des façon
d'être la personne physique et morale, révélant droits ainsi véritables subjective.
Soins sont des droits qui tombent sur des valeurs spécifiques, présents et
capables d'utilisation et la jouissance, à savoir, les valeurs personnelles. En outre,
malgré l'intercession de points, à ne pas confondre avec les droits fondamentaux
et les droits humains. Bien que les instruments de défense de personne
importante contre les attaques du gouvernement et d'autres personnes (protection
négative), les droits de la personnalité révèlent dimension positive, caractérisé par
son utilisation réelle, comme souvent, a eu lieu avec les droits à l'image, de la
voix, à la vie privée et le nom. Les droits de la personnalité, dans le tissu social
d'aujourd'hui, ont prouvé pour être compatible avec l'autonomie privée, atteindre ,
évaluation

économique

ailleurs,

significative.

La

utilisation

économique,

cependant, trouve des limites et ne doit pas être perdu de vue le fondement
éthique qui imprègne les droits de la personnalité. Les droits personnels révèlent
donc deux dimensions: un négatif, de la défense, et d'autres positifs, soumis à des
entrées de l'autonomie privée et compatible avec l'utilisation économique.

Mots-clés: Droit privé. Droit subjectif. Les droits de la personnalité. La reprise
économique. Autonomie privée.

ABSTRACT
FRANCESCHET, Júlio César. Economic use of private rights of personality.
2014. 214 f. Thesis (Ph.D.) - Faculty of Law, University of São Paulo, São Paulo,
2014.

The historical development of the private rights of personality is confused with
advances and setbacks on the protection and promotion of the human person.
Overshadowed by the theory of fundamental rights, private rights of personality
living dogmatic period of real crisis, away from the private law and approaching the
public law under constant appeal to the principle of human dignity. Happens,
however, that personality rights should be studied with an eye to the private law,
notably because they understand the use of attributes, enjoyment and protection
of way of being physical and moral person, revealing thus true rights subjective.
Care are rights that fall on specific goods, present and capable of use and
enjoyment, namely, the personal values. Moreover, despite the intercession of
points, not to be confused with the fundamental rights and human rights. Although
important person defense instruments against the Government attacks and other
individuals (negative protection), the rights of personality reveal positive
dimension, characterized by its actual use, as commonly, has occurred with the
rights to the image, voice, to privacy and name. Personality rights, currently, have
proven to be compatible with the private autonomy, reaching, moreover, significant
economic valuation. The economic use, however, finds limits and should not be
lost sight of the ethical foundation that permeates the rights of personality. The
personal rights reveal thus two dimensions: a negative, defense, and other
positive, subject to inflows of private and compatible autonomy, moreover, with the
economic use.

Keywords: Private Law. Subjective right. Personality rights. Economic recovery.
Private autonomy .
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INTRODUÇÃO

Historicamente, como bem destacado por Caio Mário da Silva
1

Pereira , a proteção conferida aos direitos da personalidade mostrou-se presente
em todos os tempos e em todas as fases da civilização romano-cristã, embora
carecesse de sistematização, especialmente no contexto das relações privadas.

A proteção da pessoa sempre ocupou lugar de destaque nas
civilizações pretéritas, seja através de ações judiciais visando coibir ofensas
corporais e morais, seja, ainda, através da legitimação da vingança privada.

António Menezes Cordeiro, em estudo sobre a evolução doutrinária
e jurisprudencial dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico
português, aponta que, no campo publicístico, a tutela dispensada aos cidadãos
mostrou-se presente desde as Ordenações do Reino, revelando-se verdadeiro
princípio geral de direito.2

Contudo, destaca António Menezes que a inserção dos direitos da
pessoa no campo das relações privadas somente foi levada a efeito com o Código
Civil Português de 1867, no capítulo intitulado “direitos originários”. Embora
tenham sido numerosas as críticas aos denominados “direitos originários”, os
direitos da personalidade, graças a influências do Direito Germânico e Italiano,
firmaram-se como categoria autônoma, ocupando lugar de destaque no cenário

1

Sobre a proteção conferida aos direitos da personalidade ao longo dos tempos, acrescenta Caio
Mário da Silva Pereira que: “Conceitos, normativos como teóricos, asseguraram sempre condições
mínimas de respeito ao indivíduo, como ser, como pessoa, como integrante da sociedade. Todos
os sistemas jurídicos, em maior ou menor escala, punem os atentados contra a vida, à integridade
tanto física quanto moral”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil:
introdução ao direito civil. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1. p. 238).
2
CORDEIRO, António Menezes. Os direitos da personalidade na civilística portuguesa. In ______.
Estudos em Honra do Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles, organizados no âmbito do
Conselho
Científico
da
Faculdade
de
Direito
de
Lisboa.
Disponível
em
<http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/MCordeiro2001.pdf>. Acesso: 10 fev. 2012. p. 1230.
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jurídico português, especialmente após 1983, quando passaram a ser
implantados, ganhando corrente aplicação a partir de 1993.3

Ainda sobre a sistematização dos direitos da personalidade no
campo das relações privadas, Daisy Gogliano lembra a importância do Direito
Germânico, cujo expoente, neste estudo, foi Samuel Strick (morto em 1710, que
ensinou em Leipzig). Destaca, ademais, o trabalho de Donellus (Hugo Doneau)
responsável pela obra ‘Comentariorum Juris Civilis Libri’, trazendo a lume a
concepção de direito subjetivo, a facultas agendi, o poder de agir de acordo com a
norma jurídica (e não de acordo com a razão pura).4

A despeito dos estudos desenvolvidos à luz do Direito privado, os
direitos da pessoa destacaram-se inicialmente no contexto das relações públicas
e tiveram como objetivo primeiro a limitação da atuação Estatal na esfera privada;
surgem, portanto, como instrumentos de defesa contra a prepotência e os abusos
das autoridades5.

Já como categoria autônoma, os direitos da personalidade, na lição
de Rubens Limongi França, podem ser definidos como as "faculdades jurídicas
cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as
suas emanações e prolongamentos” 6 . Em sentido semelhante, ensina Nestor
Duarte que o “objeto dos direitos da personalidade são as faculdades jurídicas
que se situam no âmbito da própria pessoa”7.

Os

direitos

da

personalidade

estão,

portanto,

diretamente

associados ao uso e ao gozo daqueles bens essenciais e inerentes à pessoa.

3

Destaca o autor português que “o Código de Seabra ficara com o que, no século XIX, maior
relevo deu aos hoje ditos ‘direitos da personalidade’” (CORDEIRO, António Menezes. Os direitos
da personalidade na civilística portuguesa. In ______. Estudos em Honra do Professor Doutor
Inocêncio Galvão Telles, organizados no âmbito do Conselho Científico da Faculdade de Direito
de Lisboa. Disponível em <http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/MCordeiro2001.pdf>. Acesso: 10
fev. 2012. p.1235).
4
GOGLIANO, Daisy. Revista de Direito Sanitário, vol. 1, n. 1, Nov/2000, p. 113.
5
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil. 21ª ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1. p. 239.
6
FRANÇA, Rubens Limongi. Enciclopédia saraiva do direito. São Paulo: Saraiva, 1978. v. 28.
7
DUARTE, Nestor. Código civil comentado. 5ª ed. São Paulo: Manole, 2011. p. 28.
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Tratam-se de direitos que recaem sobre bens atuais e específicos, que dizem
respeito ao modo de ser físico e psíquico da pessoa.

A aparente confusão entre sujeito e objeto torna controvertida a
natureza jurídica dos direitos da personalidade. É possível identificar ao menos
duas correntes de pensamento bem delimitadas sobre o tema: a primeira delas
defende que os direitos da personalidade são direitos subjetivos, devendo ser
disciplinados à luz do Direito privado; a segunda, por sua vez, critica a concepção
privada dos direitos da personalidade, acrescentando, ademais, mostrar-se a
estrutura dogmática do direito subjetivo insuficiente à proteção e promoção da
pessoa. Nesta ordem de ideias, os direitos da personalidade representariam
verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa em consonância com o
princípio constitucional da dignidade humana.

No Brasil, o discurso jurídico-filosófico atual, impregnado pela teoria
dos direitos e garantias fundamentais, tem aproximado os direitos da
personalidade do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
afastando-os, por consequência, da tutela e disciplina do Direito privado.

É oportuno destacar, ademais, que, ao longo dos anos, os direitos
da personalidade foram estudados, sobretudo, sob o aspecto negativo, ou seja, a
partir dos instrumentos postos à disposição do seu titular visando coibir lesão ou
ameaça de lesão.

Neste contexto, desenvolveram-se institutos visando à reparação
dos direitos da personalidade violados, a exemplo do dano moral, e também
providências inibitórias, de caráter preventivo. A propósito, ressaltando o aspecto
negativo, ensina Orlando Gomes8 que os direitos da personalidade “(...) destinam-

8

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 130.
Ainda neste sentido, “os direitos da personalidade são estudados sob a ótica do direito privado,
considerados como a garantia mínima da pessoa humana para as suas atividades internas e para
as suas projeções ou exteriorizações para a sociedade. Para isso, impõem à coletividade uma
conduta negativa, evitando embaraço ao seu exercício. Já as liberdades públicas são condutas
individuais ou coletivas realizadas de forma autodeterminada, em face de autorização expressa ou
implícita, conferida pelo Estado [...] – grifamos no original (CARVALHO NETO, Inácio de. Curso
de Direito Civil: parte geral. São Paulo: Atlas, 2006, p. 126).
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se a resguardar a eminente dignidade da pessoa humana, preservando-a dos
atentados que pode sofrer por parte dos outros indivíduos” (grifo nosso).

Entretanto, a evolução dos meios de comunicação, da tecnologia,
da cibernética e, sobretudo, a maior compreensão da pessoa sobre seu próprio
corpo e os atributos de sua personalidade têm conduzido, nos dias atuais, à
efetiva fruição dos direitos da personalidade, alçando-os à categoria de liberdades
positivas. Antes tutelados predominantemente sob o aspecto negativo, os direitos
da personalidade passam a ser exercidos de forma positiva, tornando-se, com
frequência, objeto de negócios jurídicos.

No cenário jurídico-social atual, os direitos da personalidade revelam
dupla dimensão: uma negativa ou defensiva, voltada à reparação dos danos
decorrentes da injusta violação ou a cessação da ameaça de lesão, naqueles
casos em que o dano efetivo ainda não foi causado; e outra positiva,
caracterizada pelo aproveitamento, sobretudo econômico, dos bens que integram
a personalidade.
Ao longo deste trabalho, a expressão “tutela positiva” será
empregada

para

designar

o

aproveitamento

dos

direitos

privados

da

personalidade, sobretudo no contexto das relações negociais, contrapondo-se à
tutela negativa, que se apresenta como a faculdade de fazer cessar lesão ou
ameaça de lesão, além de reclamar a reparação dos danos decorrentes de injusta
violação.

A tutela positiva aqui tratada tem revelado, na atualidade, um
número expressivo de negócios jurídicos que têm por objeto direitos da
personalidade. A título de exemplo, podem ser citados os contratos de cessão de
imagem e de voz, exploração de privacidade em realities shows, cessão de
direitos autorais, entre outros.

A contratualização dos direitos da personalidade está presente no
tecido social atual, rompendo-se, assim, com a dimensão unicamente negativa
inicialmente dedicada a esses direitos.
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Não bastasse a qualificação extrapatrimonial conferida inicialmente
aos direitos da personalidade, parece não mais coadunar-se com o seu
aproveitamento. Isso porque o atual estado da matéria confere aos bens da
personalidade, a exemplo do que ocorre com os direitos à imagem, à voz, à
intimidade, entre vários outros, manifesto conteúdo econômico, permitindo, assim,
ao seu titular a obtenção de vantagens patrimoniais decorrentes da sua inserção
em relações negociais.
A doutrina nacional,9 a despeito do disposto no artigo 11 do Código
Civil Brasileiro

10

, já reconhece que alguns direitos da personalidade são

disponíveis, desde que a disposição seja temporária e relativa. A este propósito,
registra Maria Helena Diniz que os direitos da personalidade “poderão ser objeto
de contrato como, por exemplo, o de concessão ou licença para uso de imagem
ou de marca (se pessoa jurídica). (...) Como se vê, a disponibilidade dos direitos
da personalidade é relativa”11.

António Menezes Cordeiro, embora com os olhos voltados ao
Código Civil Português, vai além, defendendo que os direitos privados da
personalidade “representam, como quaisquer outros direitos subjetivos, posições
de liberdade, reconhecidas ao seu beneficiário. Nessa qualidade, eles implicam
disponibilidade”12.

Assim, a despeito da previsão normativa contida no Código Civil
Brasileiro, os direitos da personalidade são compatíveis com limitações
9

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2004. p. 12.
10
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são
intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
11
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 24ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2007. v.1. p. 119.
12
CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. Coimbra:
Almedina, 2004. v.3.. p. 105 e 106. As grandes restrições advêm da não-patrimonialidade de
vários deles e da inerência de todos: o Direito poderá consentir em limitações graciosas e
temporárias: mas não na sua troca por dinheiro ou numa alienação definitiva. Quanto à
graciosidade, será o caso dos direitos do círculo biológico e do círculo moral. Todavia, apenas
caso a caso será possível formular um juízo definitivo. No tocante à temporalidade: o artigo 81.º
fixa numa regra de livre revogabilidade, “... ainda que com obrigação de indemnizar os prejuízos
causados às legítimas expectativas da outra parte” (Ibid., p. 115).
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decorrentes da vontade, voltadas ao seu efetivo aproveitamento, especialmente
no contexto das relações negociais.

Conforme acima revelado, aspecto fundamental da tutela positiva
dos direitos da personalidade diz respeito ao seu aproveitamento econômico. Isso
porque alguns bens da personalidade, em decorrência do seu aproveitamento,
passaram a ter valoração econômica. É o que ocorre, por exemplo, com a cessão
do direito à imagem e com a exploração econômica da privacidade em alguns
programas de televisão. Mais recentemente, a discussão em torno das biografias
não autorizadas revelou muito mais do que elementos morais da personalidade;
estão em causa também fatores econômicos, relativos ao aproveitamento dos
bens que integram a personalidade do biografado.

Os direitos da personalidade, uma vez inseridos no comércio
jurídico, passaram a revelar, além do conteúdo moral já presente desde a
sistematização da categoria, sua dimensão patrimonial.

Segundo António Menezes Cordeiro,

13

existem os direitos de

personalidade: (i) não patrimoniais em sentido forte, que corresponderia aos
direitos que não admitem uma tradução pecuniária e cita como exemplo o direito
à vida, à saúde e à integridade corporal, (ii) não-patrimoniais em sentido fraco,
como aqueles que podem ter um alcance patrimonial, embora respeitando certas
regras, citando como exemplo o direito à saúde e à integridade física, quando
utilizados para fins científicos, desde que não irreversivelmente atingidos, e (iii)
patrimoniais, que seriam aqueles negociáveis no mercado, mas que permanecem
sendo tutelados pelas regras específicas dos direitos de personalidade por se
referirem aos bens de personalidade, tendo mencionado como exemplo os
direitos ao nome, imagem e os decorrentes de atividade intelectual.

Todas

estas

questões

mostram-se

relevantes

porque

o

aproveitamento econômico dos direitos da personalidade é uma realidade jurídica
e social, e, à míngua de critérios científicos, o princípio constitucional da
13

CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. Coimbra:
Almedina, 2004. v.3. p.111.
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dignidade da pessoa humana acaba sendo usado com pouco rigor técnico,
fornecendo soluções casuísticas apoiadas, na maioria das vezes, em conceitos
jurídicos indeterminados.

A despeito de todas essas questões, que revelam a vivacidade da
matéria, ao nosso sentir, os direitos da personalidade vivem um momento de crise
conceitual. A aproximação dos direitos da personalidade ao princípio da dignidade
da pessoa humana pouco contribui para a sistematização e compreensão das
novas demandas em torno desse tema. Apesar da relevância constitucional, o
princípio da dignidade humana, no contexto das relações privadas, têm revelado
respostas pouco satisfatórias, justificando comportamentos absolutamente
díspares.

No caso dos direitos da personalidade, pensamos que é preciso
reavivar as fronteiras entre o Direito público e o Direito privado, extremando-os,
conceitualmente, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Apesar dos
pontos de intercessão, os direitos da personalidade radicam sua origem no Direito
privado, devendo, assim, ser sistematizados e compreendidos à luz das relações
privadas, sobretudo do conceito de direito subjetivo.

Defendemos que o constante apelo ao princípio da dignidade da
pessoa humana, no específico estudo dos direitos da personalidade, acaba por
subtrair da pessoa aquilo que ela tem de mais valioso que é a sua autonomia.
Além disso, acaba por reduzir os direitos da personalidade a meros instrumentos
de defesa, impedindo o seu desenvolvimento como liberdades positivas.

A experiência tem mostrado que, no estudo dos direitos da
personalidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, dada a banalização
do seu emprego, tem-se revelado como uma fórmula vazia, que tudo e nada
justifica.

Atentos à crise conceitual enfrentada pelos direitos da personalidade
e certos de que revelam uma dimensão negativa e outra positiva, compatível,
inclusive, com o aproveitamento econômico, na primeira parte desse trabalho,
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procuramos identificá-los como categorias de Direito privado, reavivando
fronteiras que, apesar das críticas, são indispensáveis à melhor sistematização e
compreensão da matéria. Defendemos que os direitos da personalidade revelamse verdadeiros direitos subjetivos privados, que recaem sobre bens atuais,
específicos e passíveis de apreensão.

Na segunda parte, dedicamo-nos à dimensão positiva dos direitos da
personalidade. Conforme já apontado acima, os direitos da personalidade não
podem ser identificados apenas como posições de defesa. Apesar da importância
histórica e dogmática, os avanços tecnológicos e a evolução dos costumes têm
revelado que os bens da personalidade são passíveis de efetivo aproveitamento.

Neste novo contexto, revela-se indispensável compreender o papel
da autonomia privada no aproveitamento dos direitos da personalidade. Isso
porque, dado o fundamento ético que permeia os direitos da personalidade, é
preciso estabelecer limites quanto ao seu aproveitamento, sendo certo que os
negócios jurídicos que têm por objeto bens da personalidade sujeitam-se a regime
especial quanto à execução das obrigações ajustadas e, ainda, quanto à extinção
do vínculo obrigacional.

Por fim, ocupamo-nos do aproveitamento econômico dos direitos da
personalidade. Os direitos da personalidade, historicamente, sempre foram
apontados como instrumentos voltados à defesa dos elementos morais da
pessoa. Tratam-se, portanto, de direitos extrapatrimoniais, despidos de valoração
econômica direta.

Ocorre, porém, que o aproveitamento dos direitos da personalidade
tem revelado a sua dimensão patrimonial. Alguns direitos da personalidade são
frequentemente inseridos em relações contratuais, alcançando valoração
pecuniária expressiva. O aproveitamento dos direitos privados da personalidade
fomenta a sua dimensão patrimonial, tornando, assim, duvidoso o tratamento
extrapatrimonial a eles dedicado.
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Outrossim, o critério comumente empregado para distinguir as
relações patrimoniais e extrapatrimoniais revela-se, ao nosso sentir, insatisfatório,
de modo que a dimensão patrimonial dos direitos privados da personalidade não
se mostra incompatível com a sua natureza jurídica.

Neste cenário, com rigor científico e atentos aos estudos, nacionais
e estrangeiros a que tivemos acesso durante a pesquisa, buscamos analisar, de
forma crítica, o estágio atual dos direitos privados da personalidade a fim de
melhor compreender o seu aproveitamento e a sua valoração pecuniária, tão
presentes na atualidade. Para tanto, conforme acima exposto, julgamos
necessário reavivar as fronteiras entre o Direito público e o Direito privado,
extremando conceitualmente os direitos da personalidade de outras categorias
que têm em comum a tutela e a proteção da pessoa.

Buscamos, assim, contribuir para o avanço da ciência jurídica
nacional, revisitando a definição e as características dos direitos privados, com
vistas a melhor compreender e sistematizar o seu aproveitamento econômico.

Não temos a pretensão de esgotar a matéria, caracterizada,
ademais, por um dinamismo particular; tampouco buscamos por respostas
definitivas. Isso porque, na Ciência do Direito, como adverte Larenz,14 “é-nos, em
todo caso, lícito acreditar que nos chega à mão, aqui e ali, um pedaço do fio cujo
fim é para nós oculto”.

14

LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian,
1983. p. 203.
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1 OS DIREITOS PRIVADOS DA PERSONALIDADE

1.1 Considerações preliminares: delimitação do objeto de estudo

No Brasil, a despeito da existência de importantes trabalhos
anteriores à positivação da matéria no Código Civil de 2002, o estudo acerca dos
direitos da personalidade é relativamente recente.

Com o advento da Constituição da República de 1988, os direitos da
personalidade passaram a ser estudados sob a ótica do Direito público, sofrendo
substancial influência da

teoria dos direitos e

garantias fundamentais,

confundindo-se, em grande medida, com a disciplina dispensada a estes últimos.

É oportuno registrar que, no Brasil, os direitos da personalidade, na
atualidade, têm sido estudados e compreendidos à luz do princípio da dignidade
da pessoa humana, como demonstram alguns estudos mais recentes.15 Há, sob
esta perspectiva, verdadeira simbiose entre os direitos da personalidade e os
direitos fundamentais, uma vez que ambos têm em comum a tutela e proteção da
pessoa humana.16

Verifica-se, portanto, uma constante aproximação dos direitos da
personalidade e dos direitos fundamentais, realizando-se, com frequência, uma

15

Sobre o estudo dos direitos da personalidade à luz do princípio da dignidade da pessoa
humana, merecem destaque os trabalhos de Gustavo Tepedino (TEPEDINO, Gustavo. Temas de
Direito Civil, 4. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008) e Maria Celina Bodin de Moraes (MORAES,
Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana, uma leitura civil: constitucional dos danos
morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003).
16
Nos capítulos seguintes, serão feitas algumas considerações acerca da pessoa jurídica como
titular de direitos da personalidade. Por ora, em virtude de questões metodológicas, far-se-á
referência apenas à pessoa humana.
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interpretação daqueles à luz da Constituição, com vistas à valorização e
promoção da pessoa humana.17
Neste sentido, Gustavo Tepedino18 argumenta que:
A escolha da dignidade 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 de 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 ordenamento.

Em certa medida, o enfraquecimento das fronteiras entre o Direito
público e o Direito privado e, ainda, o movimento de constitucionalização do
Direito Civil são responsáveis pelo tratamento unitário dispensado pela doutrina
aos direitos da personalidade e às garantias fundamentais19.

Contudo e a despeito da importância da consolidação dos direitos
fundamentais, é preciso distinguir a ampla tutela da pessoa humana, que passa
pelo reconhecimento de variados direitos como, por exemplo, à saúde e à
17

Maria Helena Diniz ensina que se reconhece “nos direitos da personalidade uma dupla
dimensão: a axiológica, pela qual se materializam os valores fundamentais da pessoa, individual
ou socialmente considerada, e a objetiva, pela qual consistem em direitos assegurados legal e
constitucionalmente, vindo a restringir a atividade dos três poderes, que deverão protegê-los
contra quaisquer abusos, solucionando problemas graves que possam advir com o progresso
tecnológico, p. ex., conciliando a liberdade individual com a social”. (DINIZ, Maria Helena. Curso
de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v.1. p.
p.117).
18
TEPEDINO, G. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional.
2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 25.
19
Segundo Luiz Edson Fachin, a ‘repersonalização’ do Direito Civil recolhe, com destaque, a
partir dotexto constitucionall, o princípio da dignidade da pessoa humana. Para bem entender os
limites propostos à execução à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana,
têm sentido verificações preliminares. A dignidade da pessoa é princípio fundamental da
República Federativa do Brasil. É o que chama de princípio estruturante, constitutivo e indicativo
das idéias diretivas básicas de toda a ordem constitucional. Tal princípio ganha concretização por
meio de outros princípios e regras constitucionais formando um sistema interno harmônico, e
afasta, de pronto, a idéia de predomínio do individualismo atomista no Direito. Aplica-se como
leme a todo o ordenamento jurídico nacional compondo-lhe o sentido e fulminando de
inconstitucionalidade todo preceito que com ele conflitar. É de um princípio emancipatório
(FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro: Renovar, 2001,
p. 190). Igualmente, para José Antonio Peres Gediel, “[...] a revitalização do conhecimento jurídico,
por meio dos textos constitucionais e da doutrina constitucionalizada, permitiu aos estudiosos do
Direito Civil refundir os direitos fundamentais, originalmente erigidos contra o Estado, com os
direitos de cunho privado, para destacarem o seu núcleo comum, localizado na dignidade
humana” (GEDIEL, José Antonio Peres. Os Transplantes de Órgãos e a Invenção Moderna do
Corpo. Curitiba: Moinho do verbo, 2000, p. 06).
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moradia, e a disciplina dos direitos da personalidade, que cuida, sob a ótica do
Direito privado, dos denominados bens da personalidade (imagem, honra,
privacidade, voz, intimidade, entre outros).20

Neste contexto, embora existam pontos de intercessão com outras
categorias21 e em que pese a contribuição da teoria dos direitos fundamentais, os
direitos da personalidade devem ser estudados à luz do Direito privado,
reservando-se para o Direito público, notadamente o Constitucional, o estudo dos
direitos e garantias fundamentais.22
A este propósito, destaca Fábio De Mattia23 que,
Quando se fala dos direitos humanos, referimo-nos aos direitos
essenciais do indivíduo em relação ao Direito Público, quando
desejamos protegê-los contra as arbitrariedades do Estado. Quando
examinamos os direitos da personalidade, sem dúvida nos encontramos
20

A este propósito, segundo ensina Giorgio Pino, “si drovà tener conto dei diversi possibili aspetti
della persona che possono costituire oggetto di tutela giuridica, e distinguire in particolare tra gli
aspetti attinenti alla ‘persona’ intesa come persona fisica, e gli aspetti attinenti alla ‘personalità’
nella sua dimensione morale, ideale, spirituale, relazionale, sociale”. (PINO, Giorgio. Teorie e
dottrine dei diritti della personalitá: uno Studio di meta-giurisprudenza analítica. In.: Materiali
per una storia della cultura giuridica, 2003/1, p. 237-274. Disponível em:
<http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Pino20.pdfhttp://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/Pino20.pdf>
. Acesso: 20 nov. 2011, p. 4).
21
José de Oliveira Ascensão, a este propósito, destaca que “a nossa questão é antes de saber se
pelos direitos fundamentais se realiza efetivamente a tutela da pessoa. Se podemos falar de uma
identidade entre direitos fundamentais e direitos de personalidade. A consagração constitucional
da dignidade humana e dos direitos fundamentais representa a garantia dos direitos de
personalidade? É desde logo claro que não há identificação de categorias. Os direitos
fundamentais vão muito mais longe. Atribuem direitos a organizações, que não são já pessoas.
Espraiam-se por direitos sociais, económicos e culturais, que não são direitos de personalidade.
Abrangem as garantias, que em si não são direitos de personalidade. (...) Não sendo embora
idênticos, poderá dizer-se que os direitos fundamentais constituem um círculo mais amplo, que
compreende em si os direitos de personalidade? De maneira que os direitos de personalidade
receberiam já tutela positiva pela sua integração nos direitos fundamentais? Poderíamos sustentar
a resposta negativa mediante o confronto do elenco dos direitos de personalidade, previstos no
Código Civil, com os direitos fundamentais. Verificaríamos que, embora as matérias que são
conteúdo dos direitos de personalidade estejam também contempladas em geral entre os direitos
fundamentais, a consciência não é total: algo fica de fora. E a conclusão poderia ser reforçada
com a observação, certeira, que o regime estabelecido no Código Civil não coincide com o regime
da Constituição”. (ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direito da
personalidade. In: ALVES, Jones Figueredo, DELGADO, Mário Luiz. (Org.). Questões
controvertidas no código civil. São Paulo: Método, 2007. Cap. 4, p. 108).
22
Ingiustificato sarebbe, tuttavia, qualsiasi tentativo di operar ela trasposizione di tutti i diritti della
personalità (civilisticamente rilevanti) in diritti (costituzionalmente) inviolabili, com tutte la
conseguenze che ne deriverebbero – in um sistema a costituzione rigida – in punto di assoluta
intangibilità o irrivedibilità costituzionale (RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e
prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 1057).
23
DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, A. Estudos
de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 99.
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diante dos mesmos direitos, porém sobre ângulo do Direito Privado, ou
seja, relações entre particulares, devendo-se, pois, defendê-los frente
aos atentados perpetrados por outras pessoas.

Pensamos que, a despeito da manifesta importância dos estudos
voltados à promoção e proteção da pessoa, desenvolvidos, sobretudo, à luz do
princípio constitucional da dignidade humana, é preciso resgatar a concepção
privada dos direitos da personalidade. Isso porque, no estágio atual da matéria,
os direitos da personalidade não mais podem ser compreendidos apenas como
posições passivas ou defensivas.

Com efeito, os direitos da personalidade não só conferem proteção
decorrente da injusta violação (a que chamaremos ao longo desse estudo de
“tutela negativa”) como também permitem o seu aproveitamento, desde que
consentido, como tem ocorrido, comumente, com os direitos à imagem, à voz, à
privacidade e à intimidade24. Ao longo desse estudo usaremos a expressão “tutela
positiva” em referência do aproveitamento, sobretudo patrimonial, dos direitos da
personalidade.

No desenvolvimento atual da matéria, a aproximação dos direitos da
personalidade ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana não
permite compreender toda a extensão daqueles, subtraindo do titular do direito a
autonomia sobre o aproveitamento dos elementos que integram a sua
personalidade. Daí ser necessário resgatar os direitos da personalidade como
categorias de Direito privado, sem, contudo, ignorar a importância dos estudos
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David de Oliveira Festas, ao cuidar com especificidade do direito à imagem, embora suas
conclusões possam ser estendidas a outros direitos da personalidade, destaca que “o direito à
imagem encerra assim, desde logo, o poder de a pessoa optar se e de que modo pretende expor,
reproduzir ou lançar no comércio seu retrato. A exposição, reprodução ou aproveitamento
económico não consentidos representam, em qualquer caso, uma invasão do espaço de
autonomia individual”. E prossegue, “na nossa opinião, não é possível dissociar os valores
pessoais e patrimoniais protegidos pelo direito à imagem já que o aproveitamento económico da
imagem tem sempre uma dimensão personalista: é sempre um veículo de projecção da pessoa
retratada, na sua globalidade e unidade. Não é, portanto, possível separar o aproveitamento
económico da imagem dos valores pessoais associados à imagem” (FESTAS, David de Oliveira.
Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para um estudo do seu
aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 56 e 62).
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desenvolvidos à luz do Direito público no tocante à proteção e promoção da
pessoa humana em sua integralidade.25

Pode-se argumentar que os limites entre o Direito público e o Direito
privado há muito se encontram superados, de modo que se afigura estéril a
discussão acerca da natureza dos direitos da personalidade.

Pensamos, contudo, que, a despeito do constante apelo aos
princípios constitucionais e da aparente crise vivida pelo Direito Civil, as fronteiras
entre o Direito público e o Direito privado nunca deixaram de existir e precisam
ser resgatadas.

É certo que o Direito é uno e indivisível, sendo as divisões existentes
meramente didáticas e operacionais

26

. De mais a mais, é majoritário o

entendimento segundo o qual inexiste dualidade entre o Direito público e o Direito
privado, mostrando-se, neste sentido, insatisfatórios os critérios de divisão.27

25

GOMES, Orlando. Direitos da personalidade. Revista Forense Comemorativa 100 anos. Rio
de Janeiro: Forense, 2007. p. 669. Orlando Gomes acrescenta que alguns direitos da
personalidade são os próprios direitos do homem encarados sob outra perspectiva. Como direitos
do homem são direitos públicos, como direitos da personalidade são direitos privados. Os direitos
individuais são atribuídos, na esfera política, para proteger a personalidade contra o arbítrio do
Estado, enquanto a esses mesmos direitos, na esfera privada se concede a proteção para
resguardá-los de atentados a que está exposta pela inconsiderada de outro indivíduo.
26
Guido Alpa e Mario Bessone argumentam que é cada vez mais próxima a relação do Direito
público com o Direito Privado, não havendo mesmo que se falar em separação. Asseveram ainda
que “come già stato detto, sopratutto per quanto riguarda la distribuzione dela materia a fini
didattici, la ripartizione-contrapposizione diritto pubblico-diritto privato tende a perdere di utilità e
addirittura ad essere di impaccio, cosicché rispetto a certi argomenti (ad exempio la proprietà), si
tratteramo insieme aspetti pubblicistici e privatistici”. (ALPA, Guido, BESSONE, Mario. Il diritto
private oggi. In: ALPA, Guido.; BESSONE, Mario. Elementi di diritto privato. Itália: Laterza, 2001.
Cap. I, p.10).
27
Carlos Alberto da Mota Pinto assevera que diversos critérios foram esboçados pela doutrina
visando distinguir o Direito público do Direito privado. Aponta o autor os critérios fundados no
interesse tutelado e na existência de subordinação ou supremacia/igualdade ou equivalência,
aduzindo que ambos relevaram-se insatisfatórios. Argumenta, assim, que o critério mais adequado
é o da teoria dos sujeitos, segundo a qual o “Direito privado regula as relações jurídicas
estabelecidas entre particulares ou entre particulares e o Estado ou outros entes públicos, mas
intervindo o Estado ou esses entes públicos em vestes de particular, isto é, despidos de ‘imperium’
ou poder soberano”. (PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4ª ed.
Coimbra: Coimbra Editora, 2005. p.40). Ainda, aponta Luís Carvalho Fernandes que “a distinção
entre o Direito Público e o Direito Privado decorre, pois, na teoria em análise, com toda a
naturalidade, da particular posição ocupada pelas pessoas ou, ao menos, por uma delas, na
relação jurídica, ao exercício dos poderes jurídicos que lhe estão atribuídos”. E, conclui: “nesta
base, a relação jurídica (e a norma que correspondentemente a rege) é de Direito Privado se nela
intervêm pessoas particulares ou o Estado (ou outro ente público), mas este não actua no
exercício do seu poder de mando. É de Direito Público a relação (e a norma que

26

Entretanto, as relações privadas orientam-se por princípios próprios
e reclamam tratamento normativo diverso daquele dispensado ao Direito público.
As relações privadas, a exemplo do que ocorre com as relações de vizinhança,
com aquelas de natureza empresarial, com os contratos em geral, cuidam
daquele conjunto de relações diárias, rotineiras, em que as partes reclamam e
necessitam de um arcabouço jurídico que lhes confira, sobretudo, segurança e
estabilidade.28 Neste sentido, Antonio Menezes Cordeiro29 destaca que:
Os parâmetros da igualdade e da liberdade enformam, efectivamente, o
Direito privado, permitindo distingui-lo do Direito público. Mas eles
manifestam-se, apenas, a nível do sistema – ou subsistema – privada na
sua globalidade e não, necessariamente, em cada situação jurídica
privada em si. A contraposição entre o Direito público e o Direito privado
joga, pois, a nível sistemático: no primeiro dominam a autoridade e a
competência por oposição ao segundo, pautado pela igualdade e pela
liberdade.

O constante apelo aos princípios constitucionais, embora necessário
nos casos em que a norma revela-se contraditória, insuficiente ou conflituosa,30 é
ineficaz porque não oferece respostas seguras àquele conjunto de relações
cotidianas que independe da constante intervenção do Judiciário.

Além disso, conforme explica Carlos Alberto da Mota Pinto, o Direito
privado atual superou certos pressupostos ideológicos do passado, como, por
exemplo, a total abstenção do Estado, o absolutismo da liberdade e o dogma da
igualdade meramente formal, substituindo-os pela constante intervenção do
correspondentemente a rege), quando um dos sujeitos, pelo menos, o Estado (ou outro ente
público), nela intervenha no exercício do seu poder de mando” (FERNANDES, Luís Carvalho.
Teoria geral do direito civil: introdução - pressupostos da relação jurídica. 4ª ed. Lisboa:
Universidade Católica, 2007. p. 24).
28
Carlos Alberto Bittar aponta alguns critérios de distinção entre o Direito público e o Direito
privado. Adverte que no Direito privado as relações jurídicas desencadeiam-se entre sujeitos que
estão no mesmo plano. Já no Direito público, o Estado, ou qualquer outro ente público, ocupa
posição de prevalência, em virtude da prática de atos de império. (BITTAR, Carlos Alberto. Teoria
geral do direito civil. 2ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 2009. p.4).
29
CORDEIRO, António Menezes. 2004, Op. cit., p. 43.
30
A despeito de sua aplicação direta às relações privadas, aos princípios são apontadas,
sobretudo, as funções supletória, interpretativa e normogenética. De acordo com sua função
supletória, os princípios seriam chamados a solucionar casos concretos quando a norma–regra
fosse omissa. Trata-se de uma função predominantemente integradora. A função interpretativa
revela que, diante de um caso concreto, o jurista pode valer-se de princípios para orientar a
interpretação da norma–regra. Por fim, a função normogenética. Segundo ela, os princípios davam
suporte à atividade legiferante. Neste diapasão, o legislador pode lançar mão de princípios para
orientar seus trabalhos.
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Estado nas relações contratuais, com a consequente limitação da liberdade em
prol da igualdade material e do equilíbrio das relações.31 E ainda adverte que:
Daí não decorre necessariamente – nem essa superação significa – uma
adesão às teses da ‘constitucionalização do direito civil’, da ‘publicização
do direito privado’ (...) Pode-se falar, assim, de algum modo, de uma
tendencial aproximação ou convergência – mas não de uma superação ou
substituição de um ramo do direito pelo outro, do direito civil pelo direito
32
constitucional, do direito privado pelo direito público, e vice-versa.

Conforme destaca Orlando Gomes, por mais importantes que sejam
os temas de Direito público, em consequência da superestimação do papel do
Estado.
A verdade é que são os homens que contam, sobretudo, os indivíduos
de carne e osso, com suas taras, seus complexos, seus preconceitos,
suas preocupações cotidianas, seus interesses, suas paixões (...). São
eles que constituem a grande realidade, cujos aspectos mais simples se
33
disciplinam pelo Direito Privado.

O Direito privado representa, portanto, os avanços e os recuos da
civilização, visando à ordenação social e, apesar das críticas à divisão, destacase do Direito público por razões culturais, ideológicas, práticas e teóricas;
ademais, radica na tradição românica e é caracterizado pelo paulatino
desenvolvimento da Ciência Jurídica, o que permitiu a sua codificação.34
31

PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4ª ed. Coimbra: Coimbra Editora,
2005. p. 41.
32
PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4ª ed. Coimbra: Coimbra Editora,
2005. p. 43-44. Reconhece ainda o autor a importância da Constituição, como Lei Fundamental,
no controle de constitucionalidade das leis civis, assim como a relevância dos princípios
constitucionais no preenchimento das cláusulas gerais e conceitos indeterminados. Contudo,
assevera que a aproximação entre o Direito público e o Direito privado não implica no
aniquilamento deste último.
33
E prossegue, destacando que o Direito Civil é o depositário tradicional de toda a história das
relações jurídicas entre indivíduos. Outra lógica. Os demais ramos do Direito Privado se formaram
por força da especialização de interesses, razão por que estão adstritos à regulamentação de
atividade decorrentes do exercício de profissões, enquanto o Direito Civil se dirige aos indivíduos
considerados na generalidade de sua atividade. Nas suas disposições há, em suma, maior
abstração. Generaliza, construindo, em termos de síntese, os princípios que governam as relações
entre os particulares. As particularizações, por maior que seja o impulso inovatório, conservam-se
fiéis a essas diretrizes fundamentais (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2010. p. 29).
34
Conforme ensina Luís Carvalho Fernandes, “o Direito Civil é ainda Direito comum ou geral no
sentido de nele se conterem preceitos que funcionam como normas subsidiárias de regimes
omissos ou incompletamente regulados noutros ramos de Direito Privado, desde logo, mas
também no próprio Direito Público”. Para Luís A. Carvalho Fernandes, a distinção entre o Direito
Público e o Direito Privado decorre, pois, na teoria em análise, com toda a naturalidade, da
particular posição ocupada pelas pessoas ou, ao menos, por uma delas, na relação jurídica, ao
exercício dos poderes jurídicos que lhe estão atribuídos (FERNANDES, Luís Carvalho. Teoria
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Ainda, segundo António Menezes Cordeiro35
No plano significativo-ideológico, o Direito privado corresponde à
expressão cultural mais profunda de cada sociedade. Prevenindo
ingerências nas esferas particulares, evitando intromissões arbitrárias e
dando corpo a estruturas que facultam um mínimo de previsibilidade
dentro do espaço jurídico-social, o Direito privado tem vindo a ser
reconhecido como uma eficaz garantia da posição e do seu próprio
espaço.

O Direito privado não existe por si só, tampouco pode se mostrar
alheio aos influxos do Direito público. Orlando Gomes, a este propósito, considera
que a questão não consiste em estabelecer o primado de um sobre o outro.
Importa, sim, selecionar os conceitos e categorias gerais, válidas para qualquer
ramo do Direito, e os que interessam apenas ao Direito Civil.36

É certo que o Direito público e o Direito privado comunicam-se entre
si, não havendo mesmo que se falar em dicotomia, especialmente porque
integram um complexo coeso de regras e de princípios. Contudo, é preciso
compreender que o Direito privado apresenta características e princípios próprios,
imprescindíveis ao estudo de certos direitos, como ocorre com os da
personalidade. As relações privadas pautam-se pela igualdade e pela liberdade

geral do direito civil: introdução - pressupostos da relação jurídica. 4ª ed. Lisboa: Universidade
Católica, 2007. p. 24-26).
35
CORDEIRO, António Menezes, 2004. Op. cit., p. 45.
36
GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 13-15.
O propósito, na sua justa medida, era conter, no quadro do Direito Privado, o que não devia ter ser
generalizado. Excedeu-se, como toda reação, na tentativa de tudo reduzir ao Direito Público,
pretendendo impor seus critérios próprios ao Direito Privado e incidindo, assim, no mesmo erro de
generalização. Mas, inegavelmente se estabeleceu uma corrente de recíprocos influxos e
derivações entre os cultores de um e de outro, que tem sido útil à Ciência Jurídica. A oposição
entre as duas formas não deve ser radicalizada. (...) Não é fácil, com efeito, determinar que
interesses são particulares, mormente nos dias atuais nos quais o Direito Público se expande às
custas do Direito Privado. Tende-se a substituir o critério da distinção pelo sujeito da relação por
outro critério baseado sobre a natureza diversa da matéria a ser regulada. Por esse critério
objetivo, é Direito Privado aquele que diz respeito às relações econômicas, qualquer que seja a
natureza dos interesses, particulares ou gerais, que discipline qualquer que seja a condição,
privada ou pública, do sujeito-agente. Do Direito Privado distingue-se o Direito dos Particulares.
Tal é aquele que não emana do Estado, mas, sim, dos próprios indivíduos, que o criam para
regular determinadas relações de interesse coletivo na ausência ou na insuficiência da lei estatal.
Produzem-no os corpos sociais voluntários, as instituições, as associações, os grupos; constituem
ou não pessoas jurídicas.
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(expressas na autonomia, pilar do Direito privado), observadas, evidentemente, as
restrições impostas pela lei, pela moral e pelos bons costumes.37

A propósito, Sousa Ribeiro

38

esclarece que, a despeito do

movimento de constitucionalização do Direito privado, “a qualificação do direito
civil como direito constitucional concretizado não retrata, com fidelidade, a
complexidade das relações entre ambos os complexos normativos.”

No específico caso dos direitos da personalidade, o emprego
indiscriminado do princípio da dignidade da pessoa humana provoca resultado
inverso ao desejado, uma vez que conduz à banalização do instituto, dada a
dificuldade de determinação do seu conteúdo no seio das relações privadas.39

O princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo nas relações
privadas, revela uma fórmula vazia, adaptável a qualquer interesse, dependendo
do discurso político e ideológico que se adote. A propósito, revela-se pertinente a
conclusão de Oliveira Ascensão,40 segundo o qual:
Positivisticamente, a dignidade da pessoa humana só pode ser
entendida como fórmula vazia, adaptável a todos os conteúdos. A
discussão actual em torno da Bioética é bem característica, uma vez que
no seio dos países que mais longe levaram o desenvolvimento dos
direitos fundamentais se seguem as posições mais variadas em temas
em que é a própria pessoa humana, na sua realidade ontológica, que
está em causa.

Identificar os direitos da personalidade com o princípio da dignidade
humana tem especial relevância na fundamentação de decisões judiciais,
notadamente naqueles casos em que conflitam direitos de igual hierarquia. De
37

IUDICA, Giovanni; ZATTI, Paolo. Linguaggio e regole del diritto privato: nuovo manuale per i
corsi universitari. Itália: CEDAM, 2005. p. p.33.
38
RIBEIRO, Joaquim de Sousa. Constitucionalização do direito civil. In: ______. Direito dos
Contratos: estudos. Coimbra: Coimbra Editora, 2007. p. 32.
39
Para Diogo Costa Gonçalves, “de facto, é possível observar uma multiplicação de direitos de
personalidade e de figuras afins, nomeadamente em textos de declarações internacionais (...).
Esta multiplicação tem como consequência, como bem aponta Oliveira de Ascensão, um
empobrecimento da categoria. Neste campo, por mais contraditório que pareça, quanto mais
direitos, menos tutela da pessoa humana!” (GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de
personalidade: fundamentação ontológica da tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p.94).
40
ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direito da personalidade. In:
ALVES, Jones Figueredo, DELGADO, Mário Luiz. (Org.). Questões controvertidas no código
civil. São Paulo: Método, 2007. p.107.
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mais a mais, contribui para o fortalecimento da pessoa no seio das relações
privadas, especialmente no que diz respeito à definição de políticas públicas.

Já nas relações privadas, comuns e cotidianas, em que figuram
sujeitos, em regra, com iguais direitos e obrigações, o constante apelo ao
princípio da dignidade da pessoa humana não permite compreender todo o
significado dos direitos da personalidade, limitando, de forma injustificada, o seu
exercício.

Ademais,

impregna

as

relações

privadas

de

um

conteúdo

perigosamente vago, que pode ser empregado ao bel prazer de qualquer
interesse sem grande esforço hermenêutico.

Temos, portanto, que no estudo atual dos direitos da personalidade
é preciso reavivar as fronteiras entre o público e o privado a fim de que o tema
possa ser melhor compreendido, sobretudo no que diz respeito ao seu
aproveitamento econômico (tutela positiva).

O aproveitamento econômico dos direitos da personalidade não
pode ser estudado à luz do Direito público, tampouco comporta satisfatória
sistematização na ampla estrutura do princípio da dignidade da pessoa humana.41
No capítulo dos direitos da personalidade, é muito importante dispor dos
instrumentos mais cuidados de realização do direito. Por isso devemos colocar a
matéria no coração do Direito privado.42

É certo, porém, que, apesar da necessidade de sistematização e
consolidação dos direitos da personalidade como categorias de Direito privado,
não se pode ignorar que os estudos desenvolvidos à luz dos princípios

41

A este propósito, ensina Orlando Gomes que “interessa, pois, ao Direito Civil a fixação de regras
que definam os limites do poder de disposição do titular dos direitos da personalidade e
configurem as ofensas à personalidade que importem responsabilidade civil.” (GOMES, Orlando.
Direitos da personalidade. Revista Forense Comemorativa 100 anos. Rio de Janeiro: Forense,
2007. p. 669).
42
CORDEIRO, António Menezes, 2004, Op. cit., p. 97. E prossegue, “os direitos de personalidade
surgem no Direito civil, como tal, eles traduzem a aplicação de técnica privada no domínio da
tutela humana. Trata-se duma emergência rica em consequências: permite, como adiante melhor
se verificará, aproveitar todo um manancial de conceitos e de formulações para os pôr ao serviço
da protecção procurada. Mas tem um preço: implica a transposição, para o campo dos direitos da
personalidade, dos membros e sortilégios do Direito privado.” (Ibid., p.43).
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constitucionais representam importante avanço na tutela dispensada à pessoa
humana.

Com efeito, reiteramos que o apelo ao princípio constitucional da
dignidade da pessoa humana é adequado na resolução de conflitos judiciais,
permitindo ao Magistrado a análise de diversos elementos que permitam otimizar
a proteção e promoção do homem, fortalecendo a sua tutela em face do Estado e
também em específicas relações privadas conflituosas, sujeitas à apreciação
judicial.

É valioso salientar que a identificação dos direitos da personalidade
como categorias de Direito privado não vai de encontro à proteção e promoção da
pessoa. Os direitos da personalidade, como se verá adiante, implicam em
posições ativas, de aproveitamento, de modo que a melhor sistematização da
matéria só pode ser alcançada à luz do Direito privado.

Os direitos da personalidade, no estágio atual de desenvolvimento
da matéria, não carecem somente de proteção negativa (ou defensiva). Insistir
unicamente na tutela negativa dos direitos da personalidade, ignorando o seu
constante aproveitamento no tecido social atual, subtrai da pessoa humana aquilo
que ela tem de mais valioso, que é a sua autonomia, que deve se estender
inclusive aos bens da personalidade.

Nesta esteira, pensamos que o constante avanço da autonomia
privada em matéria de direitos da personalidade força-nos a deslocarmos o seu
estudo para o Direito privado. A constante disposição do próprio corpo e o
aproveitamento econômico dos bens da personalidade são exemplos de que os
direitos da personalidade precisam ser repensados como categorias de Direito
privado.

1.2 Evolução histórica
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A evolução histórica dos direitos da personalidade confunde-se, em
parte, com a defesa e promoção da pessoa humana na esfera pública,43 o que, de
certo modo, dificultou a sua sistematização como categoria autônoma44.

A Carta Magna de 1215, a Revolução Francesa, o Bill of Rights de
1688, comumente apontados na evolução histórica dos direitos da personalidade,
representaram conquistas importantes no tocante à tutela e promoção da pessoa
humana na esfera pública, com clara limitação do poder do Estado.45

Logo, é correto afirmar que os direitos da personalidade, embora
devam ser estudados e compreendidos sob a ótica do Direito privado, encontram
fundamento no histórico reconhecimento da pessoa e de seus direitos, sobretudo
em face das arbitrariedades do soberano ou do Estado.

O reconhecimento, em sentido amplo, de direitos da pessoa
humana, na ordem pública, em face do Estado/Soberano, ou no contexto
internacional, contribuiu para o desenvolvimento dos direitos privados da
personalidade
43

como

categorias

autônomas.

Ademais,

os

direitos

da

“Localiza-se a elaboração da teoria dos direitos da personalidade na reação surgida contra o
domínio absorvente da tirania estatal sobre o indivíduo. A teoria contratualista supôs a existência
de um Estado, perante o qual os indivíduos depunham sua liberdade em troca da proteção que
dele receberiam, o que gerou a categoria dos direitos inatos”. (DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos
da personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, A. Estudos de direito civil. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1979. p. 99).
44
Segundo Guilherme Calmon Nogueira da Gama, durante o século XX percebe-se, ainda, que a
propriedade não mais poderia ser a medida de todas as coisas e enfrenta-se o problema da
desigualdade social decorrente do primado da igualdade formal. Para que se verificasse essa
mudança de perspectiva alguns diplomas foram cruciais: o BGB alemão, que entrou em vigor em
1900, e a Constituição de Weimar de 1919. Esta última foi elaborada no cerne do que se
convencionou chamar “socialismo democrático” e propugnava que os direitos pessoais deveriam
ser efetivamente aplicados nas situações concretas em que a personalidade estiver em jogo.
Desta forma, a medida que a pessoa humana passa do estágio de mero objeto de tutela também
nas relações de direito privado, a partir do momento que passam á ser reconhecidos os direitos
subjetivos, sendo tutelados também os valores relativos á personalidade, ou seja, quando o
ordenamento jurídico passa a considerar que as necessidades e prerrogativas do ser humano
possuem certas características que justificam sua proteção pelo direito privado, além daquela
realizada pela ordem pública, estaríamos diante do direito subjetivo privado. Por este motivo,
alguns doutrinadores consideram que os direitos humanos, seriam, em princípio, direitos da
personalidade (GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Direito Civil: parte geral. São Paulo:
Atlas, 2006, p. 27).
45
A este propósito, segundo Carlos J. Maluquer de Motes Bernet, “la primera vez que se
mencionan los derechos de la personalidade fue em la Declaración de los Derechos del Hombre,
em el año 1789”. (BERNET, Carlos J. Maluquer de Motes. Los llamados derechos de la
personalidad. In: BERNET,Carlos J. Maluquer de Motes (Coord.) Codificación, persona y
negocio jurídico. Barcelona: Bosch, 2003. Cap.6, p.85-103, p.87).
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personalidade apresentam fundamento ético semelhante ao dos direitos humanos
e fundamentais, qual seja, a tutela e promoção da pessoa.

Em que pese à contribuição histórica do Direito Romano, com a actio
iniuriarum, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, o reconhecimento
dos direitos da personalidade, como categoria autônoma, deu-se tardiamente,
sendo que sua matriz dogmática encontra apoio em estudos desenvolvidos no
Direito Germânico, na segunda metade do século XIX.46

Outrossim, a compreensão da evolução histórica dos direitos da
personalidade passa pela distinção da defesa da pessoa humana, em sua
integralidade e como sujeito de direitos, e do reconhecimento dos bens da
personalidade,

como

categorias

autônomas,

passíveis

de

tutela

e

de

representou

um

47

aproveitamento .

Historicamente,

a

actio

iniuriarum

romana

importante instrumento de tutela da pessoa. Da iniuria decorria a actio iniuriarum:
uma actio ex delicto, baseada na Lex Aquilia, fundada em princípios de
responsabilidade civil. A tutela da personalidade encontrava-se, portanto,
consignada no Direito Romano.48

É oportuno frisar, porém, que a proteção conferida pela actio tinha
natureza processual, não tendo havido, portanto, uma sistematização material
precisa do direito subjetivo violado. 49 Apesar da ausência de sistematização

46

RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p.
1045.
47
Neste sentido, cf. PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p. 237-274. É necessário, pois, distinguir a
pessoa, como unidade, titular de direitos e de obrigações, e aqueles aspectos que integram sua
personalidade a fim de que se possa precisar o regime jurídico a ser aplicado.
48
António Menezes Cordeiro registra que os acasos históricos da actio iniuriarum levaram-na para
a área dos delicta, assim se perdendo, logo no início, a hipótese de a sistematizar em torno da
própria pessoa: noção essa que, de resto, também tardou em se impor. (CORDEIRO, António
Menezes, 2004, Op. Cit., p. 47).
49
Conforme ensina Celso Neves, “a actio, portanto – sustenta Pugliese – não era o equivalente do
que denominamos pretensão ou direito subjetivo, mas, antes, estava no lugar do direito subjetivo,
no sentido de que os romanos, em vez de falarem a linguagem dos direitos, usavam,
preferivelmente, a da actiones” (NEVES, Celso. Estrutura fundamental do processo civil: tutela
jurídica processual, ação, processo e procedimento. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p. 87).
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material, oportuna é a observação de António Menezes Cordeiro50, segundo a
qual a tutela da personalidade estava já consignada no Direito romano.
O Direito – particularmente o civil – existe para defender as pessoas,
sendo sintomático que, desde cedo, os hoje ditos bens da personalidade tivessem
obtido protecção.

A actio iniuriarum, que punia agressões à honra dos cidadãos
romanos, é bom exemplo da preocupação com os direitos inerentes à condição
humana. A este propósito, Santos Cifuentes51 argumenta que “por mi parte, me
dejo llevar por el critério prevaleciente de que no hubo un sistema específico,
expreso ni tácito, sino uma indirecta protección de la personalidad gracias a la
actio iniuriarum.”52

Na Lei das XII Tábuas, a iniuriarum traduzia ofensas corporais leves,
contrapondo-se a ofensas mais graves, que demandavam tipificação específica e
precisa.53 Vale registrar que os ataques à honra, naquela época, possuíam uma
conotação de dor física, dada a hipersensibilidade dos romanos em relação à
moral, distanciando-se, um pouco, da noção atual de injúria que conhecemos.

Na sequência, os esquemas de responsabilização decorrentes da
actio injuriarum e da Lex Aquilia foram mantidos pelos glosadores. Só mais tarde,
na doutrina francesa, com Hugo Donellus, consegue-se divisar as actiones da
iura, destacando, assim, o direito subjetivo violado. Donellus considerava a
existência de direitos sobre a própria pessoa, os direitos da personalidade, e
sobre coisas externas. Os iura in persona ipsa, segundo Donellus, podem ser
agrupados em quatro manifestações essenciais: a vida, a integridade física, a
liberdade e a reputação.54

50

CORDEIRO, António Menezes, 2004, Op. Cit., p. 47.
CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. 2ª. ed. Astrea: Buenos Aires, 1995. p. 7.
52
Ainda adverte Santos Cifuentes, que “dicha actio estaba rudimentariamente legislada em la ley
das XII Tablas, Código escrito logrado por los plebeyos em su lucha durante el siglo v antes de
Cristo. Se protegían intereses materiales e injurias difamatórias, llamadas carmina famosa.”
(CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. 2ª. ed. Astrea: Buenos Aires, 1995. p. 10).
53
CORDEIRO, António Menezes, 2004. Op. cit., p. 45.
54
CORDEIRO, António Menezes, 2004. Op. cit., p. 48.
51
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Aqui, contudo, esses direitos passam a ser exercidos contra o

Estado, afastando-se, assim, do significado ideológico apontado por Hugo
Donellus, que os inseria como objeto do Direito Civil.56

Na pandectística, os direitos da personalidade voltam a ser
disciplinados no seio do Direito Civil, enriquecidos, ademais, pelo tratamento
dogmático alcançado pelos direitos sobre bens imateriais, recém-conquistados
para a Ciência do Direito. Conforme destaca António Menezes Cordeiro, os
direitos de personalidade, neste momento, desenvolveram-se apoiados na prática
e nas necessidades de dar corpo aos vectores humanistas que, perante novas
realidades, animaram o Direito Civil. Nesta fase, os direitos da personalidade
recebem tratamento autônomo, destacando-se como categorias distintas dos
direitos fundamentais.57

Savigny é apontado como negativista dos direitos da personalidade,
em razão dos inconvenientes de se reconhecer um direito sobre si próprio.
Conforme adverte António Menezes Cordeiro, Savigny não era contrário à tutela
da pessoa, apenas tratava com desconfiança a categorização dos direitos da
personalidade. O mesmo autor destaca que Jhering, por sua vez, apoiado na
categoria do direito subjetivo, revela-se favorável à existência de direitos sobre a
própria pessoa, os direitos da personalidade. Para Jhering, tudo aquilo que é
protegido através do direito objetivo é direito subjetivo.58
55

O pensamento iluminista retomou, com maior grau de universalidade, os direitos naturais
inerentes à condição de ser humano. O homem passa a questionar a si mesmo, buscando
respostas sobre a sua existência e seus atributos. Nesta época, muitas teorias, antes
obscurecidas pelo Jus Naturale, vêm à tona. Durante o humanismo, o homem pôs abaixo todas as
dúvidas e incertezas do ser. A Reforma Religiosa representou um avanço extremamente
importante no que tange à liberdade de crença. Pode-se afirmar que ela liderou uma série de
outros movimentos cujo fundamento era o pleno desenvolvimento da personalidade.
56
RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007.
57
Segundo António Menezes Cordeiro, nesta fase, “a sua vocação de se opôr ou de deter o
Estado conduziu a que fossem objecto, sobretudo, de estudos de Direito público, acabando por
derivar no Direito Constitucional”. Os “direitos fundamentais” correspondem a uma derivação
apriorística do ser humano (do “Homem”). Já os direitos de personalidade, nesta fase, inserem-se
entre os seus pares, no Direito Civil. (CORDEIRO, António Menezes, 2004, Op. Cit., p.50).
58
Ainda, segundo Menezes Cordeiro, o pensamento de Savigny deve ser integrado nas suas
preocupações sistematizadoras. Ora, na primeira metade do século XIX, particularmente nos
espaços que, como alemão, não dispunham de leis codificadas, era muito difícil arrumar conceitos
como os de propriedade, de capacidade e de direito(s) da personalidade. Adverte o autor que “a
defesa, por Jhering, dos direitos da personalidade, enquanto categoria autónoma, não
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A Lei Alemã de patentes de 1877 é um exemplo de tutela dos
direitos

da

personalidade,

embora

a

preocupação

do

legislador

fosse

eminentemente econômica.59

No mesmo sentido, Josef Kohler defendia a categoria dos direitos
sobre os bens imateriais, reconhecendo a posição ativa do titular desses direitos,
que poderia, inclusive, explorá-los economicamente.60

O Código Civil Francês, na sua redação inicial, não cuidou dos
direitos da personalidade.61 Apenas no início do século XX, esses direitos foram
introduzidos na França, com configuração semelhante a que conhecemos hoje
(direitos oponíveis erga omnes, extrapatrimoniais, inalienáveis, imprescritíveis e
intransmissíveis). Leis como a de proteção à vida privada das pessoas (Lei 70643, de 17 de julho de 1970), de proteção perante à informática (Lei 78-17, de 06
de janeiro de 1978), da presunção de inocência (Lei 93-2, de 04 de janeiro de
1993) são exemplos da intensa mobilização legislativa acerca dos direitos da
personalidade na França.62
corresponde a uma inspiração do tipo jusracionalista. Ela tem subjacente, por um lado, um
conhecimento aprofundado do ‘Direito romano actual’, particularmente do sistema actio iniuriarium
e, por outro, ideias claras sobre a pessoa humana e a necessidade da sua proteção”.
(CORDEIRO, António Menezes, 2004, Op. cit., p. 52).
59
Segundo Giorgio Resta, “in particolare, il regime della tutela e della circolazione dele nuove
risorse immateriali, create o valorizzate dalla rivoluzione industriale (dai brevetti alle opere
dell’ingegno, dal marchio ai segni distintivi della persona, come il nome o l’immagine), si trovava al
centro di quelle indagini, tutte volte alla ricerca di schemi in grado di operar ela razionalizzazione
scientifica di fenomeni estranhei all’esperienza del diritto romano”. (RESTA, Giorgio. Diritti della
personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 1046).
60
Para Giorgio Resta, o pensamento de Kholer e, posteriormente, de Gierke, é dominado por
questões de ordem prática. A sistematização dos direitos sobre bens imateriais não era apenas
uma necessidade teórica; representava, acima de tudo, uma necessidade prática. Neste sentido:
“L´attenzione di questi giuristi non si era limitata alle questioni di stampo prettamente concetualle,
spesso associateal discorso sui diritti della personalità (come il celebre dilema logico relativo alla
confusione tra sogetto ed oggetto), ma si era appuntata su uma serie di problemi di notevole
importanza pratica, posti al diritto dalla transformazione del sistema econômico.” (RESTA, Giorgio.
Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 1046).
61
Conforme bem ponderado por Giorgio Pino, o modelo proprietário do Código Civil Francês não
se coadunava com os direitos da personalidade. Ademais, apesar dos ideais de liberdade,
igualdade e fraternidade, consagrados pela Revolução Francesa, os direitos do homem deveriam
ser sistematizados à luz do direito público, representando verdadeiras limitações ao poder do
Estado. O Código Civil era destinato “a regolare i rapporti economici tra privati, niente poteva dire
in mérito alla tutela giuridica della personalità”. (PINO, Giorgio, 2003, Op. Cit., p. 11-12).
62
Segundo Menezes Cordeiro, o Código NAPOLEÃO, no seu livro I relativa às pessoas, limita-se
a dispor que todo o francês gozara dos direitos civis (artigo 8.º), outro tanto sucedendo aos
estrangeiros em França, dentro de uma regra de reciprocidade (artigo 11.º). Em conformidade, a
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O BGB não consagrou de forma expressa os direitos da
personalidade, sendo certo, porém, que o seu §12, que trata do direito ao nome,
permitiu que muitos comentaristas desenvolvessem estudos em torno dessa
categoria.63

Na doutrina alemã, a despeito da carência legislativa, os direitos da
personalidade desenvolveram-se logo após a entrada em vigor do BGB e
particularmente no segundo pós-guerra, devido, sobretudo, à preocupação com
os direitos fundamentais e à limitação do poder do Estado.64

Ainda quanto ao direito alemão, vale frisar que a jurisprudência,
pautada pelo sistema de responsabilidade civil, reconheceu, ainda na década de
50 do século XX, a existência de um direito subjetivo geral de personalidade, cuja
violação implicaria no dever de indenizar.65

Foi no campo da responsabilidade civil que inicialmente floresceram
as primeiras decisões judiciais acerca do que se denominou direito geral de
personalidade. 66 Aos poucos, a doutrina passou a tratar o direito geral de

doutrina civil subsequente, por um longo período, não identificava, sequer, a figura; apenas
expunha certos institutos hoje considerados de personalidade e que assentavam em regras
especiais, com exemplos no Direito romano. O desinteresse civil pelo tema é ainda explicado pelo
facto de, na tradição jusnaturalista, a tutela da pessoa ser prosseguida através do Direito público e
dos direitos fundamentais. (...) A lei francesa só se reportaria aos direitos de personalidade a partir
dos anos setenta do século XX. A lei n.º70-643, de 17 de Julho de 1970, integrada no artigo 9.º do
Código Civil, proclama o princípio do respeito pela vida privada das pessoas. (CORDEIRO,
António Menezes, 2004, Op. cit., p. 55-56).
63
PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p. 12.
64
Segundo Menezes Cordeiro, “para este desenvolvimento terá contribuído o alto nível da doutrina
alemã; mas ele não pode ser desligado dos abusos legislativos cometidos no período nacionalsocialista (1933-1945) – e isso para não falar nos que se perpetraram à margem de quaisquer
leis.” (CORDEIRO, António Menezes, 2004, Op. cit., p. 57).
65
Em BGH 25-Mai-1954 discutia-se o seguinte: “uma publicação periódica deu à estampa uma
carta de um advogado, sem autorização deste, na rubrica: cartas do leitor. O BGH, com base no
artigo 2 da Constituição alemã, relativo ao livre desenvolvimento da personalidade, afirmou um
‘direito de personalidade geral’ que asseguraria a protecção das cartas missivas. Em BGH 14Fev.-1958, o caso fora este: o Réu, farmacêutico, a propósito de determinado produto com
apregoadas faculdades afrodisíacas, aprontou um cartaz publicitário onde surgia uma imagem do
Autor. Este não dera autorização para o uso publicitário de sua imagem. O BGH retomando, entre
outros aspectos, o direito geral de personalidade, confirmou uma condenação em indemnização”.
(CORDEIRO, António Menezes, 2004, Op. cit., p. 61-62).
66
Segundo esta concepção, o poder do sujeito sobre sua própria pessoa configurava um direito
geral à livre actuação e manifestação da sua individualidade, em todos os sentidos e dimensões.
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personalidade como verdadeiro direito subjetivo, entendido como um direito-fonte
ou direito-quadro, relevador de inúmeras manifestações passíveis de tutela.67

É oportuno destacar que o direito geral de personalidade, embora
tenha contribuído para o estudo e afirmação dos direitos da personalidade, restou
severamente criticado e atualmente encontra-se em declínio, uma vez que não
revela uma específica permissão de aproveitamento de qualquer bem. Além
disso, a existência de um direito geral não se coaduna com a categoria do direito
subjetivo, verelando um poder absoluto da pessoa sobre si mesma.68

Outros países europeus contribuíram com o estudo e aprimoramento
dos direitos da personalidade, a exemplo da Áustria, que em seu Código Civil
reconheceu que a pessoa humana é titular de direitos inatos, decorrentes de sua
natureza.69

Na Itália, o Código Civil de 1942, mesmo com poucos artigos
dedicados aos direitos da personalidade, apresentou alguns sinais de novidade
sobre a matéria, dispensando tratamento ao nome e à imagem, inserindo-os na
sistemática do Direito privado.70

Conforme apontado por Giogio Pino, é compreensível a timidez do
Código Civil Italiano de 1942 no tocante à tutela dos direitos da personalidade.
Isso devido ao clima cultural que não era propício ao desenvolvimento de direitos
da pessoa, já que a concepção fascista do Estado em geral, e em particular do
Direito privado, era contrária ao reconhecimento de direitos intangíveis da pessoa

(GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação ontológica da
tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 78).
67
PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p. 248.
68
Para António Menezes Cordeiro, o “direito geral” de personalidade, tendo cumprido o seu papel,
está tecnicamente em regressão, na Alemanha: apenas desempenha uma função de
sistematização no âmbito de Direito (objectivo) da personalidade. Essa função é útil, permitindo
conquistar novos âmbitos e sedimentar áreas já conhecidas, como a da sua aplicação a pessoas
colectivas e a autonomização de novos direitos. (CORDEIRO, António Menezes, ob. cit., 2004, p.
63).
69
PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p. 12.
70
Segundo o mesmo autor, apesar das disposições do Código Civil Italiano, os direitos ao nome e
à imagem não representavam o conteúdo de um verdadeiro direito subjetivo; gozavam apenas de
uma proteção reflexa ou secundária, revelando-se verdadeiro pressuposto à cessação do fato
lesivo e, se o caso, da reparação do dano (Ibid., p.13).
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humana.

71

Neste

cenário,

Francesco

Santoro

Passarelli,

contrário

ao

reconhecimento de um direito subjetivo sobre os atributos da personalidade,
pontuava que o ordenamento jurídico “non conferiscono alla persona um potere di
volontà in ordine alla spettanza degli attributi medesimi: essi costituiscono beni per
il soggetto, ma non sono oggetto di altrettanti diritti soggettivi, e perciò non sono
né trasferibili né rinunziabili”72.

O modelo proprietário vigente à época da promulgação do Código
Civil Italiano de 1942 conferia à pessoa uma proteção reflexa. A liberdade era um
valor a ser protegido, porém, com vistas à concretização do direito de
propriedade. Outros direitos da personalidade, mais tarde tratados de forma
sistemática e individualizada, como o direito à riservatezza e dell’intimità della vita
privata, receberam proteção reflexa, sempre à luz do direito de propriedade.

Ainda na Itália, na segunda metade do século XX, notadamente com
a entrada em vigor da Constituição de 1948, os direitos da personalidade
consolidaram-se como categoria autônoma, influenciada, ainda, por uma nova
lógica civilista, mais personalista. Já nesta época, merecem destaque os
trabalhos de Adriano De Cupis 73 e de Pietro Perlingieri, 74 segundo os quais o
Direito privado não pode tutelar a pessoa humana de forma reflexa, à sombra do
direito de propriedade. Nestes mesmos autores, é possível identificar um
movimento de depatrimonializzazione do Direito privado, conduzindo-se a uma
releitura dos institutos civilísticos em função dos interesses personalísticos.

Oportuno ressaltar, outrossim, que, na segunda metade do século
XX, a estrutura social italiana, assim como ocorria em diversos outros países

71

Ainda, segundo Pino, a doutrina tinha dificuldades em sistematizar a categoria dos direitos da
personalidade em virtude dos modelos proprietários existentes à época. A ideia de direitos sobre a
própria pessoa conduzia a uma aparente confusão entre sujeito e objeto, causando ainda mais
rejeição. E, não bastasse, o enquadramento dogmático da categoria dos direitos da personalidade
também conflitava com as noções até então desenvolvidas de ilícito e de dano, já que aquele
pressuponha a violação de um direito subjetivo e este, uma diminuição patrimonial na esfera do
ofendido (Ibid., p.13-14).Esclarecer a qual palavra o pronome “aquele” se refere.
72
PASSARELLI, Francesco Santoro. Dottrine generali del diritto civile. Napoli, Jovene, 1989. p.
50.
73
DE CUPIS, Adriano. I diritti della personalità. Milano: Giuffrè, 1982.
74
PERLINGIERI, Pietro. La personalità umana nell’ordinamento giuridico. Nápoli: Jovene,
1972.
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europeus, reclamava o aprimoramento dos direitos da personalidade, seja por
causa do desenvolvimento dos meios de comunicação, que colocavam em
evidência direitos como à imagem e à vida privada, seja, ainda, em virtude das
agressões perpetradas por particulares aos bens da personalidade.

A experiência dava sinais de que os direitos da personalidade não
careciam de proteção apenas contra o Estado. Isso porque, no seio das relações
privadas, era possível haver agressões a essa categoria de direitos, reclamando,
assim, a sua ampliação e consagração dogmática.75 Não se pode, nesta etapa de
desenvolvimento da matéria, olvidar do importante papel da jurisprudência italiana
no aprimoramento dos direitos privados da personalidade.76

O direito suíço, a exemplo do alemão, não deu tratamento especial
aos direitos da personalidade. Contudo, permitiu que fossem realizados estudos
acerca dos direitos da personalidade, no sentido defensivo, a partir do art. 28 do
seu Código Civil.77

O Direito Português, quanto ao reconhecimento dos direitos da
personalidade, trilhou caminho semelhante ao de outros países europeus como
França e Alemanha. Com efeito, a tutela da pessoa humana inicialmente fez-se
presente no Direito público, consagrando-se a sua proteção, sob diversos
aspectos, nas Ordenações do Reino e nas Constituições que lhes sucederam. No
75

PINO, Giorgio, 2003, Op. Cit., p. 16-17. “È certo comunque che, da quel torno d’anni in avanti,
diventa sempre più frequente l’affermazione che il diritto privato tutela (...) l’autonomia e l’integrità
della persona umana non solo nella sfera del suo avere, ma anche in quella del suo essere (...).
L’inversione della gerarchia di valore tra essere e avere consolida l’emersione della categoria dei
diritti della personalità come categoria distinta e autonomamente protetta, portando così ad
affiancare, se non proprio a sostituire, al binômio libertà-proprietà, quello libertà-personalità”.
76
A este propósito, Vercellone aponta diversas decisões judiciais sobre o conflito entre o direito à
imagem, especialmente de pessoas públicas, e o direito à informação, resumindo que “la
divulgazione del ritratto di uma persona notória sarà quindi lecita non per il fatto stesso che la
persona ritrattata possa considerarsi notória, ma se e in quanto risponderà ad esigenze di pubblica
informazione sia purê in senso lato, quando cioè exclusiva ragione della pubblicazione od
esposizione sarà quella di far conoscere al pubblico le fattezze della persona in questione e di
documentare visivamente le notizie che di questa persona vengono date al pubblico”.
(VERCELLONE, Paolo. Il diritto sul proprio ritratto. Torino: UTET, 1959. p. 116). No mesmo
sentido, ressalta Giorgio Resta o importante papel da jurisprudência italiana na consolidação dos
direitos da personalidade: “dapprima in relazione ai conflitti concernenti l’utilizzazione del nome,
poi quelli relativi all’immagine e alle facoltà morali dell’autore, le corti italiane attinsero a piene mani
a quel modelo teorico per dare risposte coerenti ai problemi allora emergenti nella prassi”.
(RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 1048).
77
CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 60.
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Direito privado, contudo, a inserção dos direitos da personalidade deu-se apenas
com o primeiro Código Civil português, o Código de Seabra.78

Visconde de Seabra, responsável pela elaboração do projeto que se
tornaria o primeiro Código Civil de Portugal, influenciado pela tutela dos direitos
do homem e pelo pensamento filosófico jusracionalista, tratou dos direitos da
personalidade sob a rubrica dos direitos originários (artigos 359 a 368 do Código
Civil Português de 1867).79
Os direitos originários de Seabra foram objeto de severas críticas.80
Já no século XX, os direitos originários continuaram sendo alvo críticas. Por outro,
neste mesmo período em Portugal, ocorreram os primeiros contatos com a
categoria pandectística dos direitos da personalidade. À evidência, a doutrina
dividiu-se: de um lado os que aceitavam os direitos da personalidade como
categoria autônoma81 e, de outro, aqueles que os recusavam.82

A rejeição dos direitos da personalidade decorria da dificuldade em
aceitar a pessoa como sujeito e objeto de direitos. A este propósito, Cabral de
Moncada argumentava que os direitos da personalidade levariam a “distinguir no

78

GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação ontológica
da tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 79.
79
Sobre a sistematização dos direitos originários, António Menezes Cordeiro, lembra que, “perante
elementos tão escassos, António Luiz de Seabra (o Visconde de Seabra) inseriu no projecto do
que viria a ser o primeiro Código Civil português, um título relativo a direitos originários – artigo
359.º a 368.º. Aí eram desenvolvidos os direitos de existência, de liberdade, de associação, de
apropriação e de defesa, em termos que passariam ao Código Civil, finalmente promulgado. Tratase de um desenvolvimento que não tem antecedentes nos códigos civis da 1ª geração, que o
precederam”. (CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 67).
80
Para Dias Ferreira, “n’este titulo organisou o codigo em especie de tutela de direitos, que
constituem parte integrante da personalidade humana, e que são a origem primordial e o principio
gerador de todas as obrigações juridicas, e de todas as responsabilidades; como no titulo I do livro
1.º da parte 1ª fixára uma colleção de maximas juridicas e de principios philosophicos,
perfeitamente dispensável.” (apud CORDEIRO, António Menezes. Os direitos da personalidade na
civilística portuguesa. In ______. Estudos em Honra do Professor Doutor Inocêncio Galvão Telles,
organizados no âmbito do Conselho Científico da Faculdade de Direito de Lisboa. Disponível em
<http://www.estig.ipbeja.pt/~ac_direito/MCordeiro2001.pdf>. Acesso: 10 fev. 2012. p. 1238).
81
CUNHA, Paulo de Pitta e. Teoria Geral do Direito Civil. Resumo das lições proferidas no ano
lectivo de 1971-1972, edição dos Serviços Sociais da Universidade de Lisboa, p. 111 e ss.
VARELA, João de Matos Antunes; LIMA, Fernando Andrade Pires de. Noções Fundamentais de
Direito Civil. Coimbra: Coimbra Editora, 1950. p. 187 e ss.
82
MONCADA, Luís Solano Cabral de. Lições de direito civil. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 1995.
v.1. p. 75 e ss.
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homem duas pessoas, uma delas sujeito e a outra objecto dos seus direitos de
personalidade”.83

Ademais, assim como ocorreu no direito italiano, os modelos
proprietários existentes eram incompatíveis com a estrutura dos direitos da
personalidade e, não bastasse, os arquétipos da responsabilidade civil não
serviam, prima facie, a esta nova categoria.

Durante a vigência do Código de Seabra, os direitos da
personalidade foram se firmando como categoria autônoma. As dificuldades de
compreensão eram, evidentemente, infinitas e passavam, sobretudo, pela própria
construção dogmática do conceito de relação jurídica, o que dificultava ainda mais
a sua aceitação.84

Com o Código Civil Português de 1966, os direitos da personalidade,
sob forte influência italiana, foram, sob esta mesma rubrica, positivados,
recebendo, assim, especial tutela os direitos ao nome, ao resguardo de cartas
missivas, à imagem e à intimidade da vida privada (artigos 70 a 80).

Assim como na Itália, França e Alemanha, os direitos da pessoa, em
Portugal, passaram a ser objeto de calorosos debates à luz do Direito público, o
que, de certo modo, prejudicou a sistematização dos direitos da personalidade
como categorias de Direito privado.

Ainda sobre a evolução dos direitos da personalidade no Direito
Português, é oportuno registrar o papel decisivo da jurisprudência. A atuação dos
83

E prossegue: “teríamos de admitir que sujeito de tais direitos seria a pessoa na sua totalidade
psíquica, e objecto as suas diferentes partes consideradas em separado, as suas diferentes
posições e atitudes, o seu corpo,a sua vida, as suas faculdades intelectuais, e sabe-se lá o que
mais. Seria levar longe demais a abstracção jurídica”. (MONCADA, Luís Solano Cabral de. Lições
de direito civil. 4ª ed. Coimbra: Almedina, 1995. v.1. p. 75.).
84
Conforme adverte António Menezes Cordeiro, durante este espaço de tempo, a figura dos
direitos de personalidade foi prejudicada por insuficiências de tipo sistemático. A adopção da
“relação jurídica”, só por si, já permitia a demonstração negativista: ninguém pode ser sujeito e
objecto duma relação, em simultâneo. Além disso, a inclusão dos “direitos de personalidade” numa
mera subcategoria, exposta a propósito das classificações de direito subjectivo, retira espaço
dogmático à figura. Em suma: impunha-se todo um labor de reconstrução do Direito civil, de modo
a restituir à pessoa lugar que lhe compete no espaço no espaço privado. (CORDEIRO, António
Menezes. Ob. cit., 2004, p. 75).
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Tribunais

portugueses,

no

tocante

ao

reconhecimento

dos

direitos

da

personalidade, pode ser dividida em quatro fases: a) antes do Código Civil; b)
reconhecimento pontual; c) implantação e d) aplicação corrente.85

Na jurisprudência portuguesa, entre os anos de 1967 a 1982, os
direitos

da

personalidade

passaram

a

ser

pontualmente

reconhecidos,

notadamente nas relações de vizinhança. Mais uma vez, o direito ao sossego
voltou a ser objeto de questionamentos, ganhando relevo em algumas decisões
judiciais.86

Os anos de 1983 a 1992 marcaram a implantação efetiva dos
direitos da personalidade nas relações privadas portuguesas. O rol de direitos de
personalidade passou a ser ampliado, fazendo os Tribunais frequentes
referências à tutela do direito à vida, ao sossego, à saúde, à qualidade de vida, ao
nome, à imagem, à honra, entre outros.87 Nesta fase, os direitos da personalidade
transcendem o disposto no Código Civil e acabam por encontrar fundamento na
tutela geral da personalidade. A partir de 1993, os direitos da personalidade
ganham aplicação corrente, reforçando-se, assim, a tutela do direito à qualidade
de vida, ao nome, à imagem, à honra e à boa fama, ao descanso, entre outros.

85

Em 1957, em RLx 1-Fev., confirmou-se uma ordem judicial que determinava a interrupção dos
trabalhos na construção do Metropolitano de Lisboa, porque a execução ininterrupta das obras
prejudicava o sossego dos moradores. Em 1960, em RLx 2-Mar., foi novamente reconhecido o
direito ao sossego dos moradores, a fim de impedir a execução ininterrupta de obras no
Metropolitano de Lisboa. (CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 84-85).
86
Em RLx 29-Jun.-1977, o titular de um colégio, instalado no 1º andar de um prédio, foi
condenado a se abster de fazer barulhos que incomodavam o sossego dos demais vizinhos. No
mesmo sentido: Ver 21-Jul.-1977 (CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 86). David de
Oliveira Festas cita, ainda na década de 70, alguns casos relativos à consagração do direito à
imagem, como, por exemplo, RLx 19.10.1977 (utilização, se autorização, do retrato de uma
criança em cartazes políticos) e RLx 23.11.1977 (exposição não autorizada da reprodução de um
retrato a óleo e de um estudo). (FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito
a imagem: contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal:
Coimbra Editora, 2009. p. 47).
87
Neste sentido: STJ 13-Mai.-1986; STJ 23-Mai.-1986; RLx 3-Nov.-1983; STJ 13-Mar.-1986; RLx
19-Fev.-1987; RPt 6-Jul.-1989; RCb 6-Fev.-1990; RCb 7-Jan.-1990; STJ 15-Out.-1985,
encontradas em FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem:
contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra
Editora, 2009. p. 46-49.
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No Brasil,88 o Código Civil de 1916 não cuidou expressamente dos
direitos da personalidade. Assim como ocorreu na legislação de países como
Itália, França e Portugal, acima referidos, o Estatuto Civil de 1916 não cuidou de
tais direitos por dificuldades dogmáticas, já que os bens da personalidade não
podiam ser agrupados nas categorias jurídicas então existentes, sobretudo
aquelas de natureza eminentemente patrimonial, como o direito de propriedade.89
Contudo, os direitos da personalidade, ou, em sentido ampliado, a proteção da
pessoa, receberam, ainda que de forma reflexa, tutela em diversos dispositivos do
Código Civil Brasileiro de 1916.90

O projeto de Código Civil, elaborado por Orlando Gomes, em 1963,
foi o primeiro diploma a utilizar a terminologia “direitos da personalidade” no

88

Desde a Constituição Imperial de 1824, as garantias do homem fizeram-se presentes no Brasil.
É evidente que os traços sócio-culturais da época eram divergentes dos atuais, razão pela qual a
sistematização dos direitos fundamentais deu-se de modo diferenciado. O auge da evolução das
garantias e direitos fundamentais foi alcançado pela atual Constituição da República Brasileira de
5 de outubro de 1988. Este diploma disciplina uma série de direitos e garantias individuais e
coletivos de modo exemplificativo, deixando este rol aberto à incorporação de outros atributos que
ao homem estejam ligados, desde que necessários à promoção da pessoa e de sua dignidade.
89
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil. 21ª ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1. p. 145.
90
Antônio Carlos Morato, em estudo sobre o tema, lembra que “De fato, diversas normas
versavam acerca dos direitos da personalidade a partir do artigo 1.537 do Código Civil de 1916,
que assegurava o ressarcimento no caso de lesão ao direito à vida. “A indenização, no caso de
homicídio, consiste: I - no pagamento das despesas com o tratamento da vítima, seu funeral e o
luto da família; II - na prestação de alimentos às pessoas a quem o defunto os devia”, assim como
havia a previsão do direito à integridade física (Art. 1.538. “No caso de ferimento ou outra ofensa à
saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento e dos lucros cessantes até o
fim da convalescença, além de lhe pagar a importância da multa no grau médio da pena criminal
correspondente § 1º Esta soma será duplicada, se do ferimento resultar aleijão ou deformidade, §
2º Se o ofendido, aleijado ou deformado, for mulher solteira ou viúva, ainda capaz de casar, a
indenização consistirá em dotá-la, segundo as posses do ofensor, as circunstâncias do ofendido e
a gravidade do defeito”; Art. 1.539. “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa
exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua o valor do trabalho, a indenização, além das
despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, incluirá uma pensão
correspondente à importância do trabalho, para que se inabilitou, ou da depreciação que ele
sofreu”), do direito à honra (Art. 1.547. “A indenização por injúria ou calúnia consistirá na
reparação do dano que delas resulte ao ofendido. Parágrafo único. Se este não puder provar
prejuízo material, pagarlhe-á o ofensor o dobro da multa no grau máximo da pena criminal
respectiva”); Art. 1.548. “A mulher agravada em sua honra tem direito a exigir do ofensor, se este
não puder ou não quiser reparar o mal pelo casamento, um dote correspondente à sua própria
condição e estado: I - se, virgem e menor, for deflorada; II - se, mulher honesta, for violentada, ou
aterrada por ameaças ; III - se for seduzida com promessas de casamento ; IV - se for raptada”) e
do direito à liberdade (Art. 1.550. “A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no
pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e no de uma soma calculada nos
termos do parágrafo único do art. 1.547”.; Art. 1.551. “Consideram-se ofensivos da liberdade
pessoal (art. 1.550): I - o cárcere privado; II - a prisão por queixa ou denúncia falsa e de má-fé; III a prisão ilegal (art. 1.552)”. (MORATO, Antônio Carlos. Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, v. 106/107, p. 121 – 158, p. 122, 2011/2012).
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Brasil.91 Todavia, tal projeto não logrou êxito, e não foi aprovado pelo Congresso
Nacional92.

O

Código

Civil

Brasileiro

de

2002

cuida

dos direitos da

personalidade nos seus artigos 11 a 22, conferindo-lhes, nos limites do Direito
privado, especial tutela.

O estudo dos direitos da personalidade no Brasil é ainda embrionário
e verifica-se, na atualidade, uma forte tendência doutrinária no sentido de
aproximá-los do princípio constitucional de dignidade da pessoa humana.93

De modo mais ou menos uniforme, verifica-se certa resistência em
aprimorar os direitos da personalidade como categorias de Direito privado, seja
por questões de ordem moral, seja por conta do perfil garantista da Constituição
Federal Brasileira de 1988, que implementou um rol abrangente de direitos e
garantias fundamentais, erigindo a proteção da pessoa humana como um dos
fundamentos da República.

Neste cenário, observa-se que, a despeito do tratamento dispensado
à matéria pelo Código Civil Brasileiro, os direitos da personalidade têm se
aproximado mais e mais do Direito público. Para Gustavo Tepedino,94 os direitos
da personalidade, da forma como disciplinados pelo legislador infraconstitucional,
representam verdadeira cláusula geral, de modelo aberto e flexível, e servem, em
consonância com o princípio da dignidade humana, à proteção e promoção da
pessoa.
91

Conforme destaca Limongi França, Orlando Gomes, em seu Anteprojeto de Código Civil,
baseando-se no Anteprojeto Francês, assim distribuiu os direitos da personalidade: Capítulo III –
Dos Direitos da Personalidade. Art. 29 – Tutela dos Direitos da Personalidade. Art. 30 – Atos de
Disposição do Próprio Corpo. Art. 31 – Disposição do Cadáver. Art. 32 – Direito ao Cadáver. Art.
33 – Tratamento Médico. Art. 34 – Exame Médico. Art. 35 – Perícia Médica. Art. 36 – Reprodução
da Imagem. Art. 37 Direitos Autorais. Capítulo IV – Do direito ao Nome. Art. 38 – Direito ao Nome.
Art. 39 – Alteração do Nome. Art. 40 – Nome da Mulher Casada. Art. 41 – Proteção do Direito ao
Nome. Art. 42 – Restrição ao Emprego de Nome Alheio. Art. 43 – Proteção de Pseudônimo. Art.
44 – Prova da Identidade Pessoal. (FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1980. vol. I. p. 410).
92
BRASILEIRO, Ricardo. Os direitos da personalidade. Revista Jurídica do Centro
Acadêmico Afonso Pena, Belo Horizonte, ano 2, n. 2, p. 43-62, p. 54, 1996/1997.
93
TEPEDINO, G. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional.
2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 13.
94
Ibid., p. 25.
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Na sequência, cuidaremos da natureza jurídica dos direitos da
personalidade. Não podemos, contudo, deixar de registrar desde logo, atentos
aos limites do presente estudo e a despeito da relevância constitucional do
princípio da dignidade da pessoa humana, que os direitos da personalidade
devem ser radicados no Direito privado. Isso porque são verdadeiros direitos
subjetivos e não podem ser confundidos com a ampla tutela concedida à pessoa
humana na esfera do Direito público, que, aliás, é feita mediante inúmeros
mecanismos que não guardam relação dogmática com os direitos privados da
personalidade.

Ademais,

não

se

pode

ignorar

que

os

esquemas

da

responsabilidade civil, aplicáveis em casos em violação dos direitos da
personalidade, são esboçados pelo Direito privado, assim como os princípios que
permitem o seu aproveitamento, inclusive econômico.

A evolução histórica revela que a emancipação dos direitos da
personalidade das ligações públicas e constitucionais, ainda tímida no
ordenamento brasileiro, é fruto de fatores jurídicos, históricos e culturais. A própria
ideia de direitos sobre a personalidade demorou a penetrar na esfera privada,
havendo grande dificuldade em compreender uma categoria manifestamente
diversa dos modelos então existentes.95

A afirmação dos direitos da personalidade como categorias de
Direito privado tem ocorrido de forma lenta e gradativa e a sua construção
dogmática ainda representa um desafio, especialmente diante de novas
exigências sociais e da tutela positiva a que estão sujeitos.96

95

A questão do aperfeiçoamento e universalização dos direitos privados da personalidade está
longe de ver seu fim. Esse tema é repleto de divergências e incertezas, a exemplos daqueles
vêem os direitos da personalidade como aqueles atributos criados pelo Estado, enquanto para
outros, tratam-se de direitos reconhecidos, chancelados, portanto, pré-existentes ao Estado.
Ademais, o estudo dos direitos da personalidade é obscurecido pela teoria dos direitos
fundamentais e dos direitos humanos, que, embora essenciais, não permitem a correta
sistematização daqueles como categorias de Direito privado.
96
CHAVES, Antônio. Direito à vida e ao próprio corpo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997.
p. 115.
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1.3 Natureza jurídica

A natureza jurídica dos direitos da personalidade sempre foi motivo
de controvérsia por conta da aparente confusão entre sujeito e objeto da relação
jurídica, o que, ao menos no início, causava certa perplexidade.97

Conforme já ressaltamos, no Brasil, por força da aproximação dos
direitos da personalidade ao princípio da dignidade da pessoa humana, é criticada
a identificação daqueles como direitos subjetivos.98 Argumenta-se que estes não
oferecem satisfatória proteção à pessoa humana, revelando-se, ademais,
inadequado o tratamento da matéria à luz de uma categoria própria do Direito
privado, fruto, outrossim, de um modelo proprietário. 99 Gustavo Tepedino, 100 a
este propósito, destaca que:

97

Roberto de Ruggiero, a propósito, destaca que “por regra geral, contra o conceito de um direito
sobre a própria pessoa opõem-se estas duas objeções: primeiro, que as forças físicas e as
psíquicas ou intelectuais, como exteriorização da atividade multiforme da pessoa, não podem
destacar-se do homem de onde emanam e representar-se como entidades próprias, como partes
da pessoa, que constitui um todo orgânico incapaz de ser decomposto nas funções e nos
elementos que o formam; segundo, que a querer-se considerar a própria pessoa como objeto do
direito (subjetivo) se esbarra contra a dificuldade insuperável de dar à pessoa, e ao mesmo tempo,
duas funções contraditórias e incompatíveis na relação jurídica assim concebida, ou seja: ao
mesmo tempo as de sujeito e objeto de direito”. (RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito
civil, introdução e parte geral: direito das pessoas. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2005. v.1. p.
286).
98
Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Daniel Queiroz Pereira e Juliana Pinto Pimentel, neste
sentido, destacam que existe uma tendência atual – “e altamente qualificada – de se reconhecer a
eficácia imediata e a aplicação direta das normas constitucionais definidoras dos direitos e
garantias fundamentais nas relações intersubjetivas de Direito Privado, em evidente preocupação
com os valores e situações jurídicas existenciais. Neste sentido, é de se realçar a dignidade da
pessoa humana”. (GAMA, Guilherme Calmon Nogueira; PEREIRA, Daneil Queiroz; PIMENTEL,
Juliana Pinto. Novo código civil: situações subjetivas existenciais e situações subjetivas
patrimoniais à luz da nova ordem civil. Revista de Direito Privado – 23. São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 81, 2005). No mesmo sentido, cf. AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7ª
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 251. Danilo Doneda também defende a existência de uma
cláusula geral a se tutelar os direitos de personalidade, mas a extrai da Constituição Federal,
notadamente da cidadania, da dignidade da pessoa humana e das garantias de igualdade material
e formal, previstas nos artigos 1º, II e III, 3º, III, e 5º da Constituição Federal. (DONEDA, Danilo.
Os direitos da personalidade no código civil. Revista da Faculdade de Direito de Campos, Ano
VI, n.º 6, p.82, 2005).
99
Neste sentido, cf. PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil
constitucional. Trad. de Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p. 126.
100
TEPEDINO, Gustavo. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civilconstitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 23.
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A personalidade humana deve ser considerada antes de tudo como um
valor jurídico, insuscetível, pois, de redução a uma situação jurídica-tipo
ou a um elenco de direitos subjetivos típicos, de modo a se proteger
eficaz e efetivamente as múltiplas e renovadas situações em que a
pessoa venha a se encontrar, envolta em suas próprias e variadas
circunstâncias. Daí resulta que o modelo do direito subjetivo tipificado,
adotado pelo Codificador brasileiro, será necessariamente insuficiente
para atender às possíveis situações subjetivas em que a personalidade
humana reclame tutela jurídica.

O direito subjetivo é combatido porque elaborado como categoria
estritamente patrimonial, voltado à tutela do “ter” e, portanto, incompatível com os
direitos da personalidade, que visam promover o “ser”.

A propósito, para Guilherme Calmon Nogueira da Gama, Daniel
Queiroz Pereira e Júlio Pinto Pimentel,101 no estudo dos direitos da personalidade,
verifica-se a existência de uma identidade entre sujeito e objeto típica da
categoria do “ser”, o que deve levar a indicar a tutela da pessoa como um
problema unitário, calcado na unidade do valor da própria pessoa.

E arremata Maria Celina Bodin de Moraes, destacando que:
Não há mais, de fato, que se discutir sobre a enumeração taxativa ou
exemplificativa dos direitos da personalidade, porque se está em
presença, a partir do princípio constitucional da dignidade, de uma
cláusula geral de tutela da pessoa humana. Por outro lado, tampouco há
que se falar apenas em ‘direitos’ (subjetivos) da personalidade, mesmo
se atípicos, porque a personalidade humana não se realiza somente
através de direitos subjetivos, que podem se apresentar, como já
referido, sob as mais diversas configurações: como poder jurídico, como
direito potestativo, como interesse legítimo, pretensão, autoridade
parental, faculdade, ônus, estado – enfim, como qualquer circunstância
102
juridicamente relevante.

De fato, a ampla tutela da pessoa humana não se esgota na figura
do direito subjetivo, de sorte que o aprimoramento de novas figuras jurídicas 103 vai
101

GAMA, Guilherme Calmon Nogueira; PEREIRA, Daneil Queiroz; PIMENTEL, Juliana Pinto.
Novo código civil: situações subjetivas existenciais e situações subjetivas patrimoniais à luz da
nova ordem civil. Revista de Direito Privado – 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 81, 2005.
102
MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana - uma leitura civil: constitucional
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 117-118.
103
Neste sentido, merecem destaque as construções doutrinárias em torno do interesse
juridicamente tutelado, das situações subjetivas, dos poderes e das faculdades. (PERLINGIERI,
Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Trad. de Maria Cristina De
Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p.126).
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ao encontro de sua proteção e promoção. Com efeito, as liberdades públicas, os
direitos e garantias fundamentais, os próprios direitos da personalidade e diversas
outras situações jurídicas dignas de tutela voltam-se à proteção e à promoção da
pessoa humana, seja na esfera do Direito público, seja no Direito privado.

Contudo, é imprescindível distinguir os direitos da personalidade, e
os bens específicos sobre os quais recaem, da ampla concepção de promoção e
proteção da pessoa humana em sua integralidade. Partindo dessa distinção,
temos que os direitos da personalidade devem ser reservados a uma específica
categoria de bens, os da personalidade, revelando-se, assim, adequado o seu
enquadramento como direitos subjetivos.

Outrossim, a defesa e o aproveitamento desses bens traduzem-se
em faculdades jurídicas, que integram a própria estrutura do direito subjetivo da
personalidade,104 devendo posicionar-se no seio das relações privadas.105

Em razão da natureza privada dos direitos da personalidade aqui
defendida, cumpre-nos, sem a pretensão de esgotar a matéria, tecer algumas
considerações sobre a categoria do direito subjetivo.
Historicamente, conforme aponta António Menezes Cordeiro, 106 o
sistema romano desconhecia o direito subjetivo. Nele, a pessoa, titular de uma
posição favorável que lhe conferisse especial proteção do Estado, dispunha de
104

Se si acetta tale distinzione tra “persona” come entità psicofisica e “personalità” come
dimensione morale ecc., si può senz’altro aderire ad una definizione, recentemente proposta in
dottrina, a mente della quale i diritti riconducibili alla categoria “diritti della personalità” afferisconoai
seguenti profili: a) la identità e identificazione del soggetto nei suoi diversi aspetti oggetti e soggetti;
b) la auto-percezione che il soggetto há di se stesso e la percezione che del soggetto dà il resto
della comunità. In tal modo, nella categoria dei diritti della personalità ricadrebbero figure quali, ad
esempio, il diritto al nome, allo pseudonimo, all’immagine, alla reputazione, all’identità personale,
all’identità sessuale, alla riservatezza, il diritto morale di autore, il diritto all’oblio, il diritto allo
sfruttamento economico della propria notorietà, il diritto sui propri dati. (PINO, Giorgio, 2003, Op.
cit., p.5).
105
Adriano De Cupis, a este propósito, destaca que, “tanto no direito objetivo como nos direitos
subjetivos, isto é, a divisão entre direito público e direito privado, notemos que os direitos da
personalidade aparecem, sobretudo, como direitos privados. De qualquer modo, podemos notar
desde já que a vida, a integridade física, a honra, a liberdade, e outros, satisfazem aspirações e
necessidades próprias do indivíduo considerado em si mesmo, e ficam compreendidos, por isso,
na esfera utilitas (interesse) privada (o)”. (DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade.
Campinas: Romana Jurídica, 2004. p. 34).
106
CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 311.
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uma actio a fim de obter medidas concretas tendentes a fazer cessar ou impedir a
consumação de atos lesivos aos seus interesses. No Direito Romano, o direito
subjetivo tinha natureza eminentemente processual.

Já na Idade Média, a actio romana foi decomposta, isolando-se os
aspectos processual e material, representando este último o direito subjetivo.

Com o Direito Natural, o direito subjetivo ganhou particular relevo,
passando a ser tratado como um direito inato, inerente à pessoa. Esses direitos,
inerentes à condição de pessoa, eram considerados originários e, na construção
jusnaturalista, podiam ser opostos por seus titulares contra o Estado e contra o
próprio ordenamento jurídico.

Para Savigny, o direito subjetivo era um poder da vontade. O poder
conferido ao titular do direito subjetivo sobrepunha-se a qualquer vontade
estranha, representando, portanto, uma manifestação da liberdade.

107

Em

Savigny, o direito subjetivo era permeado por um significado ideológico, destinado
a firmar as concepções liberais.

Mais tarde, já no final do século XIX, com Windscheid, o direito
subjetivo passa a ser definido como um poder da vontade, concedido pela ordem
jurídica. Neste momento, a definição de direito subjetivo acaba por se despir de
seus caracteres significativo-ideológicos, sendo reduzido a um conceito técnico.108

O conceito voluntarista de direito subjetivo apresentado por Savigny
foi criticado por Jhering. Para este, não é a vontade ou o poder que formam a
substância do direito, mas sim o aproveitamento. Daí, conceituou direito subjetivo
como o interesse juridicamente protegido, ligado, sobretudo, à segurança do
aproveitamento dos bens. A propósito, destaca António Menezes Cordeiro, que,
na concepção de Jhering,

107

SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema do direito romano atual. Ijuí: Editora da Unijui, 2004
v.1. p. 84.
108
GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação ontológica
da tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 78.
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em sentido objectivo, o interesse traduz a virtualidade que determinados
bens têm para a satisfação de certas necessidades; em sentido
subjectivo, o interesse exprime uma relação de apetência que se
109
estabelece entre o sujeito carente e as realidades aptas a satisfazê-lo.

É oportuno destacar que o direito subjetivo, ao longo de sua
evolução, notadamente na doutrina do século XX, foi alvo de posições extremas,
como as negativistas, protecionistas e neo-empíricas.110

O direito subjetivo revela-se, assim, como a faculdade, decorrente
da vontade, de gozo, fruição e defesa de determinado bem, assegurada pelo
direito objetivo. O direito subjetivo representa, portanto, o “poder atribuído à
vontade do sujeito para a satisfação dos seus próprios interesses protegidos
legalmente”.111
109

CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 316. Regelsberger foi responsável pela
síntese das concepções de direito subjetivo propostas por Savigny e Jhering. Para Regelsberger,
“o direito subjetivo existe quando a ordem jurídica faculte à pessoa a realização de um escopo
reconhecido (= interesse protegido) e lhe reconhece, para isso, um poder jurídico (= poder da
vontade)”. Não foi responsável, portanto, por uma revisão propriamente dita dos conceitos
propostos por Savigny e Jhering. A bem da verdade, justapôs os conceitos, chegando, assim, a
uma definição própria. Neste sentido, António Menezes Cordeiro assevera que Regelsberger “não
procedeu a uma verdadeira síntese, que postularia a dissolução dos termos que a antecederam
numa realidade nova que os superasse. Assistiu-se, tão-somente, a um somatório ou justaposição
desses termos, bem presentes na definição preconizada. Assim, a noção regelsbergiana não
traduz um salto qualitativo, antes acumulando, em si, os inconvenientes das proposições que
utilizou. Trata-se de um compromisso linguístico e não de uma síntese substantiva”. (CORDEIRO,
António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 318).
110
Em certa medida, o estudo dos direitos da personalidade no Brasil é cercado por excessivo
protecionismo. A posição positiva do titular do bem da personalidade não tem sido valorizada,
havendo, a este propósito, manifesta resistência em reconhecer, por exemplo, a importância da
autonomia privada no exercício desses direitos. O protecionismo não valoriza a posição positiva
do titular, supervalorizando a negativa. O protecionismo não refere esse aspecto, nem, muito
menos, diz o que pode fazer o titular; apenas afirma o que os outros não devem fazer. Não há
equivalência entre a posição positiva do titular e as posições negativas dos não-titulares: o
primeiro desfruta de múltiplas possibilidades, ditadas pela natureza do objecto do direito e pelas
regras aplicáveis, enquanto os segundos se devem remeter a simples abstenções. No fundo o
protecionismo pressuporia o recurso extremado a relações jurídicas, para tudo explicar. A corrente
negativista propôs a substituição do direito subjetivo por outras categorias e tem como principal
expoente Léon Duguit. Para os protecionistas, já representados no século XIX por August Thon, o
direito subjetivo era apenas uma tutela propiciada pelo Direito. Os neo-empíricos defendiam a
impossibilidade de uma definição capaz, apelando, então à mera descrição das figuras
susceptíveis de o integrar. Karl Larenz é expoente da concepção neo-empírica e, segundo ele, a
presença do direito subjetivo nada mais revela do que a tutela jurídica em relação a algo. Não se
trata, segundo Larenz, de uma definição, mas sim de um conceito aberto ou de enquadramento.
(CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 320-325).
111
Segundo Orlando Gomes, “conciliam-se as duas definições mais conhecidas e reunindo ao
elemento formal de uma ao elemento material de outra tem-se, como aceitável, noção útil ao
aprendizado, a de que o direito subjetivo é ‘um interesse protegido pelo ordenamento jurídico
mediante um poder atribuído à vontade individual’”. Orlando Gomes ensina que há quem
decomponha o “direito subjetivo em dois conceitos, o de licitude o de pretensão. A licitude é a
possibilidade jurídica de agir, nos limites da lei, para a satisfação dos próprios interesses. Todo

52

Apesar das críticas, que perduram até os dias atuais, não há como
ignorar que o conceito de direito subjetivo representa importante instrumento de
Direito privado. O direito subjetivo não pode ser ignorado, dada a sua relevância
no estudo do Direito privado, sendo que sua presença, seja no Código Civil, seja
na legislação extravagante, continua viva, razão pela qual é preciso resgatá-lo de
um injusto ostracismo. Ademais, revela não só um conceito jurídico, mas
perpassa por toda a origem e fundamento do Direito privado, já que é expressão
máxima da liberdade e da vontade.
sujeito de direito move-se, com independência, numa esfera de liberdade, praticando atos que o
ordenamento jurídico legitima, se forem lícitos. É nessa esfera de liberdade que a autonomia
privada se exerce provocando o nascimento de direito subjetivo e das faculdades que
compreende. Se alguém, dotado de capacidade jurídica, compra a outrem, igualmente capaz, um
bem disponível, lhe adquire a propriedade, pela tradição, tornando-se titular de um direito
subjetivo, que compreende faculdades e poderes de exercício juridicamente protegido. Se o
contrato de compra e venda através do qual o direito de propriedade começou a ser adquirido foi
um negócio jurídico lícito, o ordenamento jurídico tutela a ação dos contratantes garantindo a
produção do seu feito básico e estendendo seu manto protetor sobre o direito subjetivo transferido
ao novo titular. (...) Pretensão é o poder do titular do direito subjetivo de exigir uma ação ou uma
omissão de quem deve praticá-la ou de quem deve abster-se. (...) A pretensão é própria dos
direitos subjetivos, não existindo nos direitos potestativos nem nos direitos que se exercem por
meio de ações prejudiciais ou de estado. Acrescenta, ainda, Orlando Gomes que o conteúdo de
um direito pode ser desfalcado de uma ou de algumas das faculdades que compõem, sem que o
direito deixe de existir. O conteúdo do direito de propriedade, v.g., constitui-se, dentre outras, a
faculdade de usar, fruir e dispor da coisa. Pode o proprietário ceder uma dessas faculdades,
constituindo direito real limitado, sem que, pela privação temporária de qualquer delas, se extinga
seu direito de propriedade. No caso, o conteúdo diminuirá, mas a essência continuará ilesa. (...)
Em suma, são as faculdades que dinamizam os direitos. Um direito cujo titular não usa as
faculdades correspondentes conserva-se estático. (...) (...) é direito simples, constituído de
diversas faculdades jurídicas, nenhuma das quais tem a vida própria. Na dogmática moderna
distingue-se interesse de direito, pelos fins a que se destinam as normas jurídicas. Conforme o
esclarecimento de A. Von Tuhr, há disposições normativas que disciplinam a coexistência social
para atribuir a cada indivíduo uma esfera de poder sujeita à sua vontade, e preceitos legais que
estatuem deveres cuja observância é de interesse geral, pelo que é imposta e fiscalizada pelo
órgãos do Estado. Quando os interesses dos indivíduos se consubstanciam nas permitidas
manifestações de sua vontade autônoma, apresentam-se como direitos. Se, no entanto, o
interesse particular do indivíduo é tutelado pelo preceito estatuído no interesse geral, estará
protegido de modo reflexo, mas não se caracteriza como um direito, porque o interessado não
dispõe da faculdade de compelir quem o contrairia a observar a norma, nem da faculdade de
liberá-lo do seu dever. Enquanto das disposições que atribuem ao indivíduo uma esfera de poder
derivam direitos subjetivos, das normas que estabelecem deveres a serem observados o interesse
geral não nasce para o indivíduo direito, na acepção técnica do vocábulo. No entanto, seu
interesse é protegido, porquanto o Estado pode exigir, de todos, obediência à norma que
prescreve tais deveres. O vocábulo interesse também se emprega no sentido de proveito pessoal
que o ordenamento jurídico não considera relevante para dispensar proteção. Há interesses que,
não sendo ilícitos ou imorais, estão juridicamente desprotegidos. Trabucchi dá exemplo altamente
elucidativo: do proprietário com interesse em que o vizinho não levante a casa de modo a privá-lo
da beleza panorâmica que descortina. Por mais respeitável que seja esse interesse, não está
juridicamente protegido. Não pode ele impedir a edificação adversa ao seu interesse, mas se a
construção infringisse disposição reguladora da vizinhança, o interesse se configuraria como
direito”. (GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.
84-95).
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Como cediço, as relações sociais são múltiplas e variadas, de modo
que dificilmente se construiria uma categoria capaz de agrupar toda e qualquer
manifestação. É certo, contudo, que o direito subjetivo não tem a pretensão de ser
autossuficiente ou de simplesmente suplantar toda e qualquer categoria que
possa revelar adequada tutela de situações subjetivas. Contudo, “negar o direito
subjetivo ou deformá-lo é desconhecer a sua omnipresença técnica e o seu
radicar ideológico”112.

Não defendemos o absolutismo do direito subjetivo ao sabor de um
liberalismo primitivo. A liberdade, assente no conceito de direito subjetivo, vem
sofrendo limitações, decorrentes do curso da história e de experiências jurídicas,
sociais, políticas e econômicas.

Logo, a liberdade que permeia a definição de direito subjetivo deve
ser complementada pelas ideias de cooperação, participação e responsabilidade,
sob pena de, como em tempos pretéritos, instaurar-se o domínio, especialmente
econômico, do forte sobre o fraco.

Assim, não ignoramos que o exercício do direito subjetivo deve
guardar consonância com a boa-fé, os bons costumes e a função social. Não se
deve olvidar, ademais, da constante intervenção do Estado nas relações privadas,
necessária, por vezes, à manutenção do equilíbrio. Contudo, deve-se partir da
permissão para os deveres, o que alarga a primeira e obriga a assumir, com
clareza, os segundos.

Neste contexto, não se deve afirmar que o direito subjetivo, como
expressão da liberdade, deve se sobrepor a todo e qualquer interesse
juridicamente tutelado. Contudo, é preciso compreendê-lo como importante
expressão do Direito privado, notadamente no estudo dos direitos da
personalidade.

112

PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4ª ed. Coimbra: Coimbra Editora,
2005. p. 124.
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Conforme já destacado, a doutrina nacional contemporânea
dedicada ao estudo dos direitos da personalidade tem sustentado que a categoria
do direito subjetivo é insuficiente à proteção que reclama a pessoa humana.113
Defende-se, portanto, a revisão dessa categoria a fim de que a promoção e a
tutela da pessoa humana sejam realizadas de forma ampla, dadas a
complexidade humana e a dificuldade em torno da definição de dignidade.

É verdade que o direito subjetivo sempre esteve associado a
categorias fortemente patrimoniais, como, por exemplo, o direito de propriedade.
Sendo assim, é compreensível a recusa dessa categoria no estudo dos direitos da
personalidade, já que, ao menos aparentemente, revela-se até mesmo imoral
dispensar à pessoa humana tratamento jurídico próprio dos bens patrimoniais.

Igualmente, é certo que a pessoa humana demanda múltipla tutela,
sendo que a promoção de sua dignidade não pode limitar-se à categoria do direito
subjetivo, que, à evidência, revela-se insuficiente. De fato, pensamos que são
mesmo necessários outros instrumentos jurídicos para se conferir ampla proteção
à pessoa, revelando-se reducionista aplicação isolada do direito subjetivo.

Reiteramos, contudo, que é preciso distinguir a tutela da pessoa, na
sua integralidade, da disciplina dos direitos da personalidade, como categorias
autônomas, sujeitas a tratamento específico.

De fato, a defesa da pessoa humana faz-se mediante múltiplos
institutos e ações, seja na ordem pública, seja, ainda, na esfera privada.
Entretanto, é preciso identificar os bens da personalidade, objeto, portanto, do
direito subjetivo, de outras situações jurídicas, que, embora relevantes à proteção

113

Giorgio Pino lembra que a natureza jurídica dos direitos da personalidade sempre foi motivo de
intenso debate. A categoria do direito subjetivo foi fortemente criticada, já que desenvolvida à luz
dos esquemas proprietários, aparentemente incompatíveis com a proteção da pessoa humana. Na
sequência, o direito subjetivo, no tocante à proteção da pessoa humana, foi substituído pelo
conceito de interesse juridicamente tutelado, que, de forma mais ampla e abrangente, permitia a
melhor compreensão dos direitos da personalidade. Por fim e a fim de se evitar o aprisionamento
dos direitos da personalidade em categorias fechadas, desenvolveu-se a cláusula geral de tutela e
de promoção da pessoa humana, permitindo, assim, que todas aquelas manifestações
necessárias ao pleno desenvolvimento da personalidade sejam acolhidas pelo ordenamento
jurídico, recebendo regular tratamento. (PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p. 18-19).
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e promoção da pessoa humana, não se coadunam com a definição de direitos da
personalidade.

Não bastasse, o emprego de conceitos excessivamente amplos não
contribui para a sistematização dos institutos jurídicos, revelando-se, na maioria
das vezes, desprovidos de conteúdo e com aplicação pragmática questionável.

Já o direito subjetivo, como permissivo legal para o aproveitamento
de determinado bem, muito contribui para a exata compreensão dos direitos da
personalidade, seja no que diz respeito à tutela negativa, seja, ainda, quanto à
tutela positiva.
Para Francisco Amaral,114
Embora se reconheça nos direitos da personalidade uma certa
imprecisão, o que torna difícil integrá-los nas categorias dogmaticamente
estabelecidas, é de consenso considerá-los direito subjetivo que tem,
como particularidade inata e original, um objeto inerente ao titular, que é
a sua própria pessoa, considerada, nos seus aspectos essenciais e
constitutivos, pertinente à sua integridade física, moral e intelectual.

Outrossim, o protecionismo em excesso no que diz respeito aos
direitos da personalidade decorrente, sobretudo, da constante e desnecessária
alusão ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana conduz a
inevitável paradoxo: protege-se a pessoa dela mesma, limitando-se, de forma
desproporcional, a sua autonomia.

Não se deve ignorar que o Direito é fruto de contingências sociais e,
quanto aos direitos da personalidade, a sociedade tem revelado a necessidade de
aprimoramento do seu estudo, à luz de manifestações cada vez mais recentes,
que não podem permanecer à margem da disciplina legal.115
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AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 285.
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
124-131.
115
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O direito subjetivo, embora desenvolvido, por necessidade histórica,
para atender interesses eminentemente patrimoniais, não se revela incompatível
com os bens da personalidade. É necessário, contudo, abandonar a concepção
estritamente patrimonial que, na origem, orientou o direito subjetivo a fim de
reconhecê-lo como uma posição de vantagem garantida pelo ordenamento
jurídico em relação a determinados bens, aqui compreendidos também os da
personalidade.116

1.4 Bens da personalidade: identificação e proposta de sistematização

O estudo dos direitos da personalidade à luz do Direito privado
requer a exata definição do que pode ser considerado “bem da personalidade”. A
identificação

desses

bens

permite

compreender

o

direito

subjetivo

da

personalidade, contribuindo, assim, com a sistematização da matéria e revisão de
suas características.

Com efeito, sob o título de direitos da personalidade são apontadas
inúmeras situações jurídicas que, embora relevantes, não se coadunam com a
natureza daqueles direitos. Fala-se, assim, na moradia, na tutela da posse com
“animus domini”, na liberdade, na defesa do meio ambiente, entre outras
situações jurídicas, que, ao nosso sentir, não podem ser tratadas como direitos da
personalidade117.
116

Neste sentido, “in realtà, non sembramo esservi seri ostacoli concettuali a configurare um diritto
soggettivo che abbia per contenuto um attributo della personalità: uma volta che sai abbandonata
la vetusta concezione del diritto soggettivo come signoria del volere su un’entità del mondo
esterno, per abbracciare la più moderna idea del diritto soggettivo come complessa posizione di
vantaggio riconosciuta dall’ordinamento ad un certo soggetto em relazione ad un certo bene, il
problema non potrà che essere risolto in base a specifiche considerazioni di diritto positivo; in altre
parole, ocorrerà vedere se un certo ordenamento assicuri o meno a certi interessi la protezione
giuridica (ad esempio, nella forma di um potere di reazione o di inibizione riconosciuto in via diretta
al titolare di quell’interesse), che in tal modo possono essere considerati come diritti soggettivi.”
(PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p. 19).
117
Segundo Diogo Costa Gonçalvez, “de facto, é possível observar uma multiplicação de direitos
de personalidade e de figuras afins, nomeadamente em textos de declarações internacionais...
Esta multiplicação tem como consequência, como bem aponta Oliveira de Ascensão, um
empobrecimento da categoria. Neste campo, por mais contraditório que pareça, quanto mais
direitos, menos tutela da pessoa humana!” (GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de
personalidade: fundamentação ontológica da tutela. Coimbra: Almedina, 2008, p. 94).
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Os direitos da personalidade encontram fundamento ético na
proteção e na promoção da pessoa. Ocorre, porém, que a aproximação dos
direitos da personalidade ao princípio da dignidade da pessoa humana tem
conduzido a uma ampliação demasiada daqueles, revelando, assim, pouco rigor
técnico e dogmático.

Como cediço, o ordenamento jurídico, desde priscas eras, existe
para regular as relações sociais, permitindo que os mais diversos e conflitantes
interesses possam ser solucionados, a fim que seja mantido o sadio convívio
social. Neste contexto, é certo afirmar ainda que as normas jurídicas, embora com
diferentes ideologias decorrentes de momentos históricos diversos, buscam a
promoção da pessoa e a defesa dos seus interesses, seja na ordem pública, seja
na ordem privada.

Ocorre que nem todas as situações jurídicas que visam promover e
proteger a pessoa podem ser definidas como direitos da personalidade. Moradia,
saúde, educação, meio ambiente, entre muitos outros, são direitos de extrema
relevância e visam à promoção da pessoa humana. Porém, não são direitos da
personalidade, posto que não recaem sobre os atributos físicos e morais da
pessoa.

Temos, portanto, que os direitos da personalidade, sob a ótica do
Direito privado, devem ser limitados a bens específicos, sobre os quais pode
incidir o direito subjetivo do titular.

É preciso, pois, diferenciar bem da personalidade, passível de ser
objeto de direito subjetivo sob a ótica do Direito privado, e situações jurídicas
diversas que, de forma direta ou indireta, conduzem à valorização e promoção da
pessoa humana e de sua dignidade. Neste sentido, destaca Orlando Gomes que
noção mais clara obtém-se mediante delimitação de seu objeto em
termos perfeitamente admissíveis. Constituem-no os bens jurídicos em

58

que se convertem projeções físicas ou psíquicas da pessoa humana, por
118
determinação legal que os inviabiliza para lhe dispensar proteção.

Conforme expusemos acima, o constante apelo ao princípio da
dignidade da pessoa humana nas relações privadas não nos parece adequado,
uma vez que, paradoxalmente, limita, de forma injustificada, a autonomia da
pessoa sobre os seus bens da personalidade e é causa de manifesta insegurança
jurídica ante a dificuldade de se precisar um conceito que não é técnico.119

De mais a mais, não se pode ignorar que o uso dos conceitos
abertos/indeterminados têm contribuído para a banalização de alguns institutos
extremamente relevantes.120 O emprego, por exemplo, do princípio da dignidade
da pessoa humana tornou-se tão corriqueiro que pode, em uma relação privada,
ser facilmente empregado para justificar comportamentos completamente
díspares.121 Adequada neste sentido a observação de Diogo Costa Gonçalves,122
segundo o qual:
Pessoa, Direitos do Homem, Dignidade da Pessoa Humana tornaram-se,
no discurso contemporâneo, mais valores que substâncias(...). Destes
conceitos retiramos tudo e nada, fundamentamos as soluções mais
díspares e antagónicas, promovemos os conteúdos mais subjectivos e
relativistas. Abundam estes conceitos nos discursos e fundamentações
jurídicas mas, na prática, estão vazios de conteúdo.

118

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 114.
Neste sentido, destacando os diferentes regimes de proteção à pessoa, assevera Giorgio
Resta que “ingiustificato sarebbe, tuttavia, qualsiasi tentativo di operar ela trasposizione di tutti i
diritti della personalità (civilisticamente rilevanti) in diritti (costituzionalmente) inviolabili, con tutte le
conseguenze che ne deriverebbero – in um sistema a costituzione rigida – in punto de assoluta
intangibilità o irrivedibilità costituzionale” (RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e
prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p.1057).
120
Pensamos que a referência ao princípio da dignidade da pessoa humana é fundamental em
situações-limite, em que o Poder Judiciário é chamado a cotejar interesses conflitantes que se
encontram no mesmo nível hierárquico. Porém, a maioria das relações privadas não depende da
intervenção judicial e desenrolam-se livremente. Para esta grande maioria de relações jurídicas,
que permeiam o tecido social, a presença de regras claras e precisas revela-se mais eficaz, uma
vez que a sociedade atual, seja por questões culturais ou morais, ainda privilegia a segurança
jurídica.
121
Neste sentido, Giorgio Pino destaca que “in altri casi, il tentativo di superare gli (asfittici) schemi
definitori tradizionali si risolve in definizioni estremamente ampie, quando non tendenzialmente
vuote e fortemente sospette di circolarità (quali, ad esempio, quelle che definiscono i diritti della
personalità come diritti essenziali allo sluppo della personalità”. (PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p.7).
122
GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação ontológica
da tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p.100.
119
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Temos, portanto, que a imprecisão quanto à identificação dos bens
da personalidade acarreta dificuldades de sistematização da matéria.123 Ademais,
amplia demasiadamente os direitos da personalidade, causando, paradoxalmente,
um esvaziamento de seu conteúdo.

Há situações jurídicas que, embora sirvam à tutela da pessoa, não
podem ser consideradas bens da personalidade. Honra, privacidade, intimidade,
imagem, voz, integridade física são exemplos de bens da personalidade. A
liberdade, a igualdade, o pleno desenvolvimento da personalidade, por outro lado,
são situações jurídicas, dignas de tutela, que não podem ser disciplinadas à luz
da teoria dos direitos da personalidade, notadamente porque não dizem respeito
ao aproveitamento de certos e determinados bens, revelando-se verdadeiros
pressupostos ao exercício dos direitos.124

A liberdade e a igualdade, por exemplo, são tuteladas sob diversas
formas, porém, considerá-las direitos da personalidade parece-nos equivocado. É
neste sentido a lição de António Menezes Cordeiro,125 para quem
A permissão facultada pelo direito de personalidade é específica: não
genérica. Assim, excluímos do âmbito aqui em estudo as liberdades,
ainda que fundamentais: a liberdade de expressão não é um direito de
123

A propósito da crise conceitual enfrentada pelos direitos da personalidade, destaca Giorgio
Resta que “ne deriva non soltanto una progressiva perdita di legitimità dell´intero impianto
dogmatico dei diritto della personalità, talora così accentuata da spingere alcuni autori a discorrere
di una vera e propria “crisi d´identità” della categoria. Sopratutto, però, il crescente scollamento tra
teoria e prassi è fonte di notevole incertezze in ordine alle regole applicabili alle controversie che
abbiano ad oggetto gli attributi della personalità suscettibili di utilità economiche (nome, imagine,
voce ed altri distintivi dell´identità, ma in alcuni casi anche il corpo umano e le sue informazioni). Si
pongono pertanto questioni di notevolissima rilevanza pratica, le quali sono ormai oggetto di
attenzione crescente da parte della giurisprudenza italiana e straniera. Um primo inventario dei
problemi aperti deve contemplare almeno i seguenti quesiti: a) i rimedi concessi a tutela della
personalità posso essere esperiti a protezione di interessi di natura prevalentemente patrimoniale?;
b) è possibile disporre per contrato dei diritti della personalità?; c) i diritti della personalità sono
suscettibili di trasmissione per causa di morte?” (RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá:
problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 1059).
124
Revela-se oportuno destacar que o apelo aos direitos da personalidade, embora mais intenso
nas duas últimas décadas, fez-se presente até mesmo no Direito Processual. O Prof. Celso
Neves, ao cuidar da teoria da ação, lembra que Köhler a considerava uma manifestação geral do
direito de personalidade ou de liberdade (NEVES, Celso. Estrutura fundamental do processo
civil: tutela jurídica processual, ação, processo e procedimento. Rio de Janeiro: Forense, 1995. p.
102).
125
CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. 2ª ed.
Coimbra: Almedina, 2002. v. 2. p. 100. A este propósito, o autor conclui que “a própria pessoa não
opera como bem delimitado, sob pena de termos um único direito de personalidade, com prejuízo
para níveis analíticos importantes do sistema”.
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personalidade, por envolver (mera) permissão genérica; já que o direito a
uma determinada carta – à sua confidência – é um direito de
personalidade: a permissão é específica.

Neste cenário, defendemos que, à luz do Direito privado, o bem da
personalidade deve sempre ser delimitado a fim de que possa suportar um direito
subjetivo. As faculdades de defesa e de aproveitamento dos direitos da
personalidade exigem a existência de um bem certo, sob pena de tornarem-se
irrealizáveis sob a ótica do direito subjetivo, aqui defendido126.

Os bens de personalidade, assim, dizem respeito a aspectos
específicos de uma pessoa, presentes e suscetíveis

de tutela e de

aproveitamento. Em outras palavras: o bem deverá ser delimitado e identificado
para poder suportar um direito subjetivo. Ao cuidarmos dos direitos da
personalidade estão em causa específicos bens e não quaisquer outros, ainda
que vitais e importantes ao desenvolvimento da pessoa.127

Os bens da personalidade devem revelar-se, outrossim, como
atuais, passíveis de uso, gozo, fruição e tutela imediatas. Situações futuras, ainda
que passíveis de tutela, não devem ser consideradas bens da personalidade.128

É oportuno destacar que a definição de direito de personalidade
depende do alargamento do conceito jurídico de “bem”, já que, em Direito, toda
126

Neste sentido, destacando o objeto imediato das relações jurídicas, destaca Luis A. Carvalho
Fernandes que, “num primeiro plano, a realidade que se encontra perante os sujeitos da relação
jurídica são os direitos e as vinculações. Essa realidade denomina-se, assim, objecto imediato.
Nesse sentido, objecto imediato é o conjunto (ou binómio) direito-vinculação, de que,
respectivamente, é titular o sujeito activo e a que está adstrito o sujeito passivo. Em conjunto, ou
cada um dos elementos, não faz sentido em si mesmo; tem de se reportar a algo, o bem que o
Direito assegura ao sujeito activo e por intermédio do qual se realiza o seu interesse. Esse bem
constitui o objecto mediato da relação jurídica (FERNANDES, Luís Carvalho. Teoria geral do
direito civil: introdução pressupostos da relação jurídica. 4ª ed. Lisboa: Universidade Católica,
2007, p. 106).
127
Para Diogo Costa Gonçalves, nos direitos da personalidade, o “primeiro centro de tutela é a
própria realidade subsistente. Entendemos por realidade subsistente o conjunto de aspectos
fundamentais que garantem a existência do ente-pessoa em concreto, bem como aquele substrato
essencial sem o qual não se pode falar em personalidade. Pensamos, essencialmente, naquela
realidade primária da autopossessão, da ipseidade. (...) O segundo centro de tutela é a realidade
actual da personalidade. Deste centro de tutela surgem, ou encontram fundamento, os direitos de
personalidade cujo objecto sejam elementos da personalidade ôntica – qualidades e relações –
presentes, em acto, numa determinada realidade pessoal.” (GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e
direitos de personalidade: fundamentação ontológica da tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p.95).
128
Dependendo da situação concreta, haverá tutela da expectativa do direito.
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utilidade, material ou não, que incide na faculdade de agir do sujeito, constitui um
bem, podendo figurar como “objeto de relação jurídica”.

Nada impede, portanto, que certas qualidades, atributos, expressões
ou projeções da personalidade sejam tuteladas no ordenamento jurídico como
objeto de direitos de natureza especial. A delimitação e definição dos bens da
personalidade contribuem para a sistematização da matéria, permitindo, assim, o
seu adequado tratamento.

A própria vida não deve, ao nosso sentir, ser tratada como direito da
personalidade, dada a sua dimensão e o seu conteúdo indefinido. Não se define,
juridicamente, a vida. É possível pensarmos no conceito de vida digna, mas
definir vida é tarefa que nem mesmo os filósofos e religiosos se desincumbiram.

Ademais, a vida é condição para aquisição da personalidade
jurídica, de sorte que seu tratamento como direito da personalidade não conduz a
resultados satisfatórios, o que, certamente, levou Savigny a se opor a essa
categoria de direitos, sob pena de se legitimar o suicídio.

A intangibilidade da vida é pressuposto para o exercício de qualquer
direito. A própria noção de dignidade pressupõe a intangibilidade da vida,
revelando-se, conforme lição de Antônio Junqueira de Azevedo, um “imperativo
categórico”. Segundo Junqueira de Azevedo,129
(...) Por isso, a vida humana – globalmente e em cada uma de suas
centelhas – deve merecer a maior atenção do jurista. Sob o ponto de
vista que nos interessa, isto é, de cada pessoa humana, a vida é
condição de existência. O princípio jurídico da dignidade, como
fundamento da República, exige como pressuposto a intangibilidade da
vida humana. Sem vida, não há pessoa, e sem pessoa, não há
dignidade.

Parece-nos pouco razoável limitar a vida à definição de direito
subjetivo. Os diversos bens da personalidade (nome, imagem, voz, intimidade,
privacidade) compõem o modo de ser físico e moral da pessoa. A vida,
129

AZEVEDO, Antônio Junqueira. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana.
Revista USP, n. 53, p.90-101, p. 95, 2002.

62

tecnicamente, não compõe esse modo de ser. Pelo contrário. É ela, a vida,
composta de diferentes manifestações e particularidades que definem a pessoa e
o seu modo de ser, físico e moral.130

Daí nossa posição metodológica: a vida não é direito. A vida é
pressuposto para o exercício de qualquer outro direito, havendo, isso sim, direito
a uma vida digna, notadamente porque todo o conjunto de direitos e garantias
presentes em nossa legislação visa, de modo direto ou indireto, à ampla tutela e
promoção da pessoa.

Temos, portanto, que os direitos privados da personalidade têm por
objeto bens atuais, passíveis de apreensão, sobre os quais pode o titular exercer
as faculdades de defesa e de aproveitamento 131 . A limitação dos bens da
personalidade favorece a compreensão dos direitos privados da personalidade,
contribuindo, outrossim, para sistematização de seu aproveitamento no contexto
das relações privadas.

130

Acrescenta Antônio Junqueira de Azevedo que “o princípio jurídico da dignidade fundamenta-se
na pessoa humana e a pessoa humana pressupõe, antes de mais nada, uma condição objetiva, a
vida. A dignidade impõe, portanto, um primeiro dever, um dever básico, o de reconhecer a
intangibilidade da vida humana. Esse pressuposto, conforme veremos adiante, é um preceito
jurídico absoluto; é um imperativo jurídico categórico. Em seguida, numa ordem lógica, e como
consequência do respeito à vida, a dignidade dá base jurídica à exigência do respeito à
integridade física e psíquica (condições naturais) e aos meios mínimos para o exercício da vida
(condições materiais). Finalmente, a mesma dignidade prescreve, agora como consequência da
especificidade do homem, isto é, de ser apto ao diálogo com o próximo e aberto ao amor, o
respeito aos pressupostos mínimos de liberdade e convivência igualitária (condições culturais). Os
três últimos preceitos (respeito à integridade física e psíquica, às condições mínimas de vida e aos
pressupostos mínimos de liberdade e igualdade), como é próprio dos preceitos deduzidos dos
princípios jurídicos, não são imperativos categóricos; embora fundamentais, na sua qualidade de
requisitos mínimos para o desenvolvimento da personalidade e procura da felicidade, não são
imperativos radicais, são imperativos jurídicos relativos. Apesar disso, em princípio, devem ser
obedecidos segundo sua hierarquia” (Ibid., p. 95).
131
Segundo António Menezes Cordeiro, “os direitos de personalidade servem a pessoa singular
que se apresente, apenas, como pessoas: opõem-se – ou podem opôr-se – a todos os interesses
organizados e, particularmente, ao Estado, ao poder económico, ao poder político e ao poder da
comunicação social. Por isso, contra os direitos de personalidade, vão ser brandidos: o interesse
público (Estado), outros direitos privados reconhecidos (direitos de propriedade e “direito” de
iniciativa privada) ou mesmo certos direitos fundamentais, com relevo para a liberdade de opinião,
a liberdade de expressão e a liberdade de expressão artística. Os direitos da personalidade dão
corpo à individualidade única de cada pessoa: um valor do Ocidente – grifamos no original (Ob.
cit., 2004, p. 96)
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Aspecto relevante quanto à definição dos bens da personalidade diz
respeito à existência de um só direito geral da personalidade ou de múlitplos e
especiais direitos132.

O direito geral de personalidade, desenvolvido na Alemanha,
fundava-se na promoção e no livre desenvolvimento da personalidade, visando,
assim, dar concretude ao preceito fundamental da dignidade da pessoa humana,
presente nos §§ 1º e 2º de sua Constituição Alemã.

O direito geral de personalidade surgiu, na Alemanha, da
necessidade de conferir ampla tutela à pessoa, notadamente naqueles casos em
que os bens da personalidade passíveis de proteção não gozavam de expressa
previsão normativa.133 O direito geral de personalidade permitia, assim, a ampla
tutela da pessoa 134, corrigindo eventuais omissões legislativas que, segundo a
teoria, não podiam prejudicar o livre desenvolvimento da personalidade.135

132

A propósito, Gustavo Tepedino, ao cuidar dos direitos da personalidade à luz do princípio da
dignidade da pessoa humana, destaca que o debate que se propõe mostra-se, pois, de grande
atualidade, em razão de o Código Civill de 2002 ter dedicado um capítulo específico ao tema, que
deve ser interpretado à luz do art.1º, III, da Constituição Federal. Tem-se como induvidoso que as
previsões constitucionais e legislativas, dispersas e casuísticas, não lograram êxito em tutelar de
forma exaustiva todas as manifestações da personalidade. Diante disso, tornam-se superadas
tanto as teorias pluralistas, segundo as quais os chamados direitos de personalidade se
encontram tipificados nos textos legislativos, quanto as teorias monistas, que sustentam a
existência de um único direito de personalidade, originário e geral, capaz de conter todas as
multifacetadas situações existenciais (TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil, 4ª. ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2008, p. 25).
133
“A Corte Suprema Federal, O BGH expressamente se manifestou a respeito, afirmando que o
direito geral de personalidade, extraído dos arts. 1º e 2º da Constituição alemã, possui ampla
validade e aplicação nas relações típicas de direito privado, reconhecendo-se o direito geral de
personalidade como um ‘outro direito’ no sentido dado pela alínea I do § 823 do BGB, o Código
Civil alemão. Essa decisão foi, posteriormente, confirmada por outros arestos, cristalizando-se na
jurisprudência o entendimento de que o direito geral de personalidade tutelado pelos mencionados
preceitos constitucionais aplicava-se também no âmbito privado. A doutrina alemã, a partir dessas
decisões, passou a defender a tese de que o direito geral de personalidade trazido pela
Constituição de Bonn tinha sua tutela no próprio Código Civil, no § 823, I sob a rubrica ‘outros
direitos’ (ein sonstiges recht), além dos direitos de personalidade já tipificados naquele dispositivo
legal.” (SZANIAWSKI, Elimar. Direitos da personalidade e sua tutela. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1993. p. 58).
134
Paulo Mota Pinto destaca que “um direito geral de personalidade [...] teria como objeto a
personalidade humana em todas as suas manifestações, actuais e futuras, previsíveis e
imprevisíveis, e tutelaria a sua livre realização e desenvolvimento, sendo o principio superior de
constituição dos direitos que se referem a particulares modos de ser da personalidade. Esse
direito conferiria uma tutela geral que, para além de se adequar melhor à irredutível complexidade
da personalidade humana – só podendo esta ser apreendida e tutelada numa perspectiva
globalizante -, pode incluir bens da personalidade não tipificados” (PINTO, Paulo Mota. Notas
sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e os direitos de personalidade no
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Segundo Capelo de Sousa, o direito geral de personalidade consiste
no direito de cada pessoa “ao respeito e à promoção da globalidade dos
elementos, potencialidades e expressões de sua personalidade humana bem
como da unidade psíquico-físico-sócio-ambiental dessa mesma personalidade
humana”.136

A despeito da contribuição doutrinária, rejeitamos a existência de um
único direito geral da personalidade. Isso porque o direito geral de personalidade
conduz a dificuldades hermenêuticas, tornando, outrossim, incerto o seu próprio
conteúdo. Uma interpretaçãovoltada à promoção e proteção da pessoa humana
revela-se, conforme já expusemos acima, insuficiente no contexto das relações
privadas.137

Ademais, no direito geral de personalidade inexiste bem atual e
passível de apreensão sobre o qual é exercido o direito subjetivo

138

.

Tecnicamente, o direito geral de personalidade não atende às necessidades
dogmáticas atuais, apresentando-se demasiadamente amplo e, portanto,
inadequado no contexto das relações privadas.139
direito português, in A constituição concretizada – construindo pontes com o público e o privado.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 68).
135
Em defesa do direito geral de personalidade, cf. SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo.
Capelo de. O Direito Geral de Personalidade. Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 513 e
seguintes, e CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de Direitos da Personalidade. Separata do Boletim
da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Vol. LXVI, 2ª edição, p. 49 e seguintes,
1992.
136
SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 93.
137
Oliveira Ascensão, neste sentido, destaca que nos ordenamentos jurídicos brasileiro e
Português revela-se desnecessária a criação de um direito geral de personalidade, uma vez que,
da regra geral prevista em ambos os Códigos Civis, é possível extrair direitos especiais a tutelar,
sob as óticas negativa e positiva, os bens da personalidade, conferindo, assim, maior grau de
segurança jurídica no contexto das relações privadas (ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa,
direitos fundamentais e direito da personalidade. In: ALVES, Jones Figueredo, DELGADO, Mário
Luiz. (Org.). Questões controvertidas no código civil. São Paulo: Método, 2007. Cap. 4, p.87).
138
Para Luis A. Carvalho Fernandes, “tem-se observado de um direito subjectivo assim
configurado constituiria uma categoria jurídica demasiado, ampla, que, para além das dificuldades
da sua construção dogmática, poria mesmo em causa a segurança jurídica, por não exigir a
tipificação de modalidades de intervenção, pois se passaria directamente da figura geral à
aplicação concreta (...) Temos, pois, dúvidas em aceitar um direito geral de personalidade, como
direito subjectivo absoluto, autónomo, enfim, como um direito a mais, ao lado dos direitos
particulares de personalidade (Ob. cit., 2007, 225-226).
139
Para Orlando Gomes, “poderiam reduzir-se, em consequência, a uma figura unitária, se
considerarmos que sua especialização decorre unicamente das diferentes maneiras por que pode
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Neste sentido, destaca Diogo Costa Gonçalves:140
Em primeiro lugar, rejeita-se o direito geral de personalidade por se ver
nele uma impossibilidade lógica: o sujeito de um direito não pode ser, ao
mesmo tempo, o objecto da própria situação jurídica de que é titular. a
esta crítica liga-se, consequentemente, a discussão acerca do que sejam
direitos subjectivos. Em segundo lugar, aduz-se a inconveniência, a
desmesurada amplitude da figura, capaz de abarcar conclusões
indesejadas e de difícil articulação com outros dados do sistema.

Por outro lado, a tipificação dos diversos direitos da personalidade
(imagem, voz, privacidade, intimidade, entre outros) afigura-se de acordo com as
exigências do Direito privado, notadamente porque permite a identificação dos
específicos bens sobre os quais recai o direito subjetivo 141, permitindo, assim, a
correta disciplina do seu aproveitamento.

ser atingido. Haveria desse modo, um direito geral de personalidade. Essa doutrina não se
compadece, entretanto, com a natureza positiva desses direitos e favorece sua confusão com a
própria personalidade. Conduziria à sustentação de que a categoria não tem limites, implantada
que seria, como supusera Gierke, em ‘instituições da consciência jurídica’, que Ferrara tachou de
obscuras, ou no ‘livre uso das forças humanas’, como outro imaginaram. A teoria dos direitos de
personalidade somente se liberta de incertezas e imprecisões se sua construção se apoia no
Direito Privado e reconhece o pluralismo desses direitos ante a diversidade dos bens jurídicos em
que recaem, tanto mais quanto são reconhecidamente heterogêneos”. (GOMES, Orlando.
Introdução ao direito civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.115).
140
E acrescenta: “De facto, ao entender-se o direito geral de personalidade como ‘o direito de
cada homem ao respeito e à promoção da globalidade dos elementos, potencialidades e
expressões da personalidade humana bem como da unidade psico-físico-ambiental dessa
personalidade humana’; ao construir esse direito geral como um direito subjectivo que tem por
objecto ‘os bens e as manifestações interiores da pessoa humana, visando tutelar a integridade e
o desenvolvimento físico e moral dos indivíduos’; está sobre tudo a consagrar-se uma ideia de
Homem e de personalidade que nada tem que ver com a sua dimensão ôntica e a conceder-se um
poder subjectivado sobre uma individualidade autodeterminante, fundamento e fim de si mesma.
De facto, o direito geral de personalidade desconsidera o conteúdo ético necessário para a
valoração jurídica. E desconsidera-o porque, mercê de uma errónea construção antropológica, não
é capaz de objectivar um conteúdo realizacional ôntico da pessoa humana, suficiente para dar
critério selectivo aos elementos que devem ou não merecer a tutela do Direito. Porque o Homem
do direito geral de personalidade, contra o que aqui sustentamos, é que define o conteúdo da sua
própria realização, e sendo esse conteúdo filosoficamente relativo e moralmente neutro, a
relevância jurídica da personalidade só poder é aferir-se da presença de uma manifestação do
indivíduo e não do conteúdo ético de tal manifestação (...) é juridicamente relevante, e por isso
integra a personalidade tutelada toda e qualquer manifestação individual (cuja liberdade há que
garantir), seja qual for o seu sentido ético (já que o próprio indivíduo é o centro do universo moral)”
(GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação ontológica da
tutela. Coimbra: Almedina, 2008. p. 89-91).
141
Segundo Diogo Costa Gonçalves, a tipificação dos direitos especiais da personalidade, “em
primeiro lugar, permitirá fixar a razão segundo a qual algum aspecto da personalidade, cuja
previsão não se encontra no artigo 71.º e seguintes, integra ou não um direito de personalidade.
Em segundo lugar, permitirá construir uma noção substantiva de direito de personalidade em
razão da qual se possa afirmar que, possivelmente, algumas das situações não correspondem a
verdadeiros direitos de personalidade (Ob. cit., 2008, p. 93)
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Para Pedro Pais Vasconcelos,142
A tipificação dos direitos de personalidade não constitui um limite
material do direito de personalidade, por duas razões. Por um lado,
porque não é esse o seu sentido: não responde a uma necessidade de
delimitar, para excluir os casos que lhe sejam exteriores, mas antes
facultam modelos e critérios de decisão e de concretização. Por outro
lado, como tipos ideais com origem em tipos reais de frequência, são
fragmentados e não cobrem a totalidade dos casos possíveis: traduzem
apenas a tipificação de casos frequentes.

Conforme acima exposto, os direitos da personalidade recaem sobre
bens atuais e passíveis de apreensão, sobre os quais se exerce o direito
subjetivo. Seguindo essa ordem de ideias, pensamos que a tipificação dos
diversos direitos da personalidade atende às exigências dogmáticas, permitindo,
ainda, guardado o fundamento ético que permeia a matéria, dispensar tratamento
distinto a cada direito da personalidade.143

Assim, atentos à classificação
personalidade
142

145

144

dos direitos especiais da

proposta por Carlos Alberto Bittar 146 e, ainda, à atualidade e

E acrescenta: “Em nossa opinião, os chamados ‘direitos especiais de personalidade’ não são
direitos subjectivos autónomos, são poderes que integram o direito subjectivo de personalidade. O
direito de personalidade, como direito subjectivo que tem como fim a defesa da dignidade humana
de cada uma das pessoas singulares, integra no seu conteúdo um número, em princípio, não
limitado de poderes, que constituem a sua estrutura. Estes poderes são aqueles que forem
necessários, ou mesmo apenas convenientes, ou simplesmente úteis, para que o fim do direito de
personalidade seja realizado com êxito. Todos estes poderes se agregam num conjunto coerente,
unificado pelo fim comum de defesa da dignidade do seu titular. (...) A tipificação dos chamados
direitos especiais de personalidade é um reflexo da tipificação de específicos bens de
personalidade que integram a dignidade humana e das lesões que historicamente se foram
tornando típicas, a dignidade humana pode ser ameaçada ou ofendida em diversos bens que a
integram – vida, integridade física, honra, privacidade, imagem, nome, etc. – para a defesa de
cada um dos quais o direito de personalidade contém específicos meios ou bens, que beneficiam
específicos poderes jurídicos.” (VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade.
Coimbra: Almedina, 2006. p. 64-67).
143
Para Luís A. Carvalho Fernandes, “a fixação do elenco dos direitos de personalidade ganha em
ser feita com base num quadro sistemático, que os agrupe segundo certo critério. São múltiplos os
que para efeito têm sido adoptados, e mesmo na doutrina portuguesa se podem anotar diversas
vias de enquadramento da matéria (...)”. E aponta os seguintes direitos especiais da
personalidade: “a) direitos referentes a elementos internos, inerentes ao próprio titular, à vida, à
liberdade, à saúde e à educação; b) direitos referentes a elementos externos, que se prendem
com a posição do homem na sociedade, e que compreendem os direitos à honra, à intimidade da
vida privada, ao ambiente, ao trabalho e à imagem; c) direitos referente a elementos instrumentais,
conexos com bens da personalidade, que compreendem o direito à habitação; d) direitos referente
a elementos periféricos, que são realidades próximas dos bens da personalidade, que integram o
direito a cartas missivas”. (FERNANDES, Luís Carvalho. Teoria geral do direito civil: introdução pressupostos da relação jurídica. 4ª ed. Lisboa: Universidade Católica, 2007. p. 227).
144
Para António Menezes Cordeiro, os direitos da personalidade classificam-se segundo: “o
círculo biológico, que abrange a vida e a integridade física da pessoa; aparecem, aí, os direitos à
vida, à integridade física, à saúde, ao repouso ou ao sono; o círculo moral, que tem a ver com a
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possibilidade de apreensão dos bens da personalidade, consideramos adequada,
no estágio atual de desenvolvimento da matéria, a tipificação dos seguintes
direitos privados da personalidade: 1) direito à integridade física; 2) direito à voz;
3) direito à intimidade; 4) direito à privacidade; 5) direito autoral; 6) direito ao
nome; 7) direito à honra.

Pensamos que a proposta acima, reúne, satisfatoriamente, o elenco
contemporâneodos direitos privados da personalidade. Integridade física,
produção intelectual, voz, intimidade, privacidade, nome e honra são bens atuais,
passíveis de apreensão e aproveitamento e que dizem respeito ao modo de ser
físico e moral da pessoa. Não vislumbramos, no estágio de desenvolvimento atual
da matéria, outros bens da personalidade, passíveis de imediato gozo e fruição,
que não estejam abrangidos pela classificação proposta no parágrafo anterior.

É oportuno registrar, contudo, que os costumes e a própria doutrina,
como fontes do direito, podem revelar outros bens da personalidade, atuais e

intocabilidade espiritual das pessoas; poderíamos arrumar aí os direitos à integridade moral e ao
bom nome e reputação; o círculo social, que se prende com as relações entre o sujeito
considerado e os seus semelhantes: direitos à intimidade privada, ao nome e à imagem, como
exemplos (Ob. cit., 2004, 110).
145
Para Luis A. Carvalho Fernandes, a fixação do elenco dos direitos de personalidade ganha em
ser feita com base num quadro sistemático, que os agrupe segundo certo critério. São múltiplos os
que para efeito têm sido adoptados, e mesmo na doutrina portuguesa se podem anotar diversas
vias de enquadramento da matéria (...) a) direitos referentes a elementos internos, inerentes ao
próprio titular, à vida, à liberdade, à saúde e à educação; b) direitos referentes a elementos
externos, que se prendem com a posição do homem na sociedade, e que compreendem os
direitos à honra, à intimidade da vida privada, ao ambiente, ao trabalho e à imagem; c) direitos
referente a elementos instrumentais, conexos com bens da personalidade, que compreendem o
direito à habitação; d) direitos referente a elementos periféricos, que são realidades próximas dos
bens da personalidade, que integram o direito a cartas missivas (...) Para além da preocupação de
ordem didática, que vai bem a um estudo com a índole destas lições, a arrumação dos direitos da
personalidade tem a vantagem de chamar a atenção para a diferente natureza dos bens da
personalidade e para os diferentes graus de tutela por eles exigida (Ob. cit., 2007, p. 227-228).
146
Segundo Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade, “com relação aos direitos físicos,
protegem-se: a vida (bem maior do ser e condicionante de todos os demais); a integridade física
(higidez corpórea); o corpo (invólucro do ser); as partes destacadas do corpo (tanto próprio quanto
alheio); o cadáver e as partes destacadas; a imagem (ou efígie); e a voz (emanação natural de
som). Com respeito aos direitos psíquicos, amparam-se: a liberdade (de pensamento, de
expressão, de culto, de locomoção e outras); a intimidade (de estar só, ou de privacidade); a
integridade psíquica (incolumidade da mente); e o segredo (ou sigilo, pessoal ou patrimonial). Com
referência aos direitos morais, resguardam-se: a identidade (nome ou outros sinais
individualizadores); a honra (reputação ou consideração social, tanto externa, ou a boa fama,
como a interna, o sentimento do próprio valor social); o respeito (dignidade e decoro pessoal, ou
sentimento da própria respeitabilidade social); e as criações intelectuais”. (BITTAR, Carlos Alberto.
Teoria geral do direito civil. 2ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 2009. p. 109-110).
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passíveis de apreensão, a ponto de justificar a ampliação do rol acima, que é
meramente exemplificativo.147

As demais manifestações comumente apontadas pela doutrina no rol
de direitos da personalidade, ao nosso sentir, contribuem para a promoção e
tutela da pessoa. Contudo, e com todo o respeito à construção doutrinária já
esboçada, por não recaírem sobre bens específicos, passíveis de apreensão, não
devem ser incluídas no rol dos direitos privados da personalidade.148

1.5 Conceito, distinções necessárias e características

É oportuno, de início, afastar eventual confusão terminológica entre
os aqui tratados direitos da personalidade e o conceito de personalidade jurídica,
apontada no artigo 2º do Código Civil Brasileiro de 2002 como a aptidão genérica
para adquirir direitos e obrigações.149

147

“Há quem sustente que o artigo consagrou o direito geral de personalidade, parecendo-me, no
entanto, que a opção do legislador foi pela enumeração não exaustiva dos direitos. Anoto que a
não taxatividade é mais uma das características dos direitos da personalidade. Além da tutela
geral, há sanções específicas previstas em leis especiais, como a Lei de Direitos Autorais (arts.
102 a 110 da Lei n. 9.610, de 19.02.1998)”. (CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Comentários à
parte geral – artigos 1º a 21 do Código Civil. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código
civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5ª ed. Barueri : Manole, 2012. p. 43).
148
Neste sentido, a classificação proposta por Rubens Limongi França, segundo o qual os direitos
especiais da personalidade classificam-se em três aspectos fundamentais: o físico, o intelectual e
o moral. Por tanto, ab initio, cumpre sejam diversificados: 1) O Direito à Integridade Física. 2) O
Direito à Integridade Intelectual. 3) O Direito à Integridade Moral.(...) I) DIREITO À INTEGRIDADE
FÍSICA.1) Direito à Vida e aos Alimentos. 2) Direito sôbre o Próprio Corpo, Vivo. 3) Direito sôbre o
Próprio Corpo, Morto. 4) Direito sôbre o Corpo Alheio, Vivo. 5) Direito sôbre o Corpo Alheio, Morte.
6) Direito sôbre Partes Separadas do Corpo, Vivo. 7) Direito sôbre Partes Separadas do Corpo,
Morto. II) DIREITO À INTEGRIDADE INTELECTUAL. 1) Direito à Liberdade de Pensamento. 2)
Direito Pessoal de Autor Científico. 3) Direito Pessoal de Autor Artístico. 4) Direito Pessoal de
Inventor. III) DIREITO À INTEGRIDADE MORAL. 1) Direito à Liberdade Civil, Política e Religiosa.
2) Direito à Honra. 3) Direito à Honorificiência. 4) Direito ao Recato. 5) Direito ao Segrêdo Pessoal,
Doméstico e Profissional. 6) Direito à imagem. 7) Direito à Identidade Pessoal, Familiar e Social
(FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1980. vol. I. p. 411-412).
149
Segundo Adriano de Cupis, a personalidade, ou capacidade jurídica, é geralmente definida
como sendo uma susceptibilidade de ser titular de direitos e obrigações jurídicas. Não se identifica
nem com os direitos nem com as obrigações, e nem é mais do que a essência de uma simples
qualidade jurídica (DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana
Jurídica, 2004. p. 19).
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Os direitos da personalidade dizem respeito àqueles específicos
bens relativos ao modo de ser físico e psíquico da pessoa (imagem, voz,
privacidade, intimidade, entre outros). A personalidade, denominada subjetividade
por alguns doutrinadores,150 está diretamente associada à definição de sujeito de
direito e à sua aptidão genérica para adquirir direitos e obrigações na ordem civil,
representando, portanto, o elemento subjetivo da relação jurídica.151

É importante destacar ainda que, a despeito da proximidade com o
tema em estudo, não é objetivo desse trabalho investigar a definição ontológica
de pessoa152, mas sim tratar daqueles direitos que integram o seu modo de ser
físico e moral.

Assim, apesar da relevância, a concepção insular de pessoa,
fundada na capacidade de autodeterminação da pessoa, dotada de vontade e de
razão, e as críticas153 que lhe são comumente dirigidas, em virtude, sobretudo, da
150

TEPEDINO, Gustavo. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civilconstitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. XXV. Gustavo Tepedino sugere a
substituição da expressão personalidade por subjetividade pelo fato de que a aptidão para adquirir
direitos e contrair obrigações representa o elemento subjetivo da relação jurídica; daí,
“subjetividade”.
151
Apenas a título didático, vale frisar a diferença entre capacidade e personalidade. A
personalidade é o atributo inerente ao homem e a algumas entidades (sociedades, associações,
fundações, entre outras); a capacidade, por sua vez, exprime com mais clareza as formas de
exercício dos direitos e obrigações advindos com a personificação, razão pela qual a doutrina
costuma fazer a distinção entre capacidade de direito (equivalente à personalidade) e capacidade
de fato ou exercício. Sobre o tema, cf. ALVES, Alexandre Ferreira Assumpção. O elemento
subjetivo da relação jurídica. Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Rio de Janeiro, n. 5, p.
23- 49, jan./mar. 2001.
152
Para Diogo Costa Gonçalves, “pessoa é aquele ente que, em virtude da especial intensidade
do seu acto de ser, autopossui a sua própria realidade ontológica, em abertura relacional
constituiva e dimensão realizacional unitiva” (Ob. cit., 2008, p. 64).
153
Oportuno registrar, todavia, que a concepção insular de pessoa, fundada na capacidade de
autodeterminação humana é severamente criticada por Antônio Junqueira de Azevedo, segundo o
qual “há graves falhas científicas na concepção filosófica da pessoa humana como ser dotado de
razão e vontade, ou autoconsciente (concepção insular)”. Para António Junqueira de Azevedo, a
ideia de dignidade como autonomia, a que essa concepção [a insular] dá sustentação. A pessoa
humana, na verdade, caracteriza-se por participar do magnífico fluxo vital da natureza (é seu
gênero mais amplo), distinguindo-se de todos os demais seres vivos pela sua capacidade de
reconhecimento do próximo, de dialogar, e, principalmente, pela sua capacidade de amar e sua
abertura potencial para o absoluto (é sua diferença específica – concepção da pessoa humana
fundada na vida e no amor); c) com esse fundamento antropológico, a dignidade da pessoa
humana como princípio jurídico pressupõe o imperativo categórico da intangibilidade da vida
humana e dá origem, em sequência hierárquica, aos seguintes preceitos: 1) respeito à integridade
física e psíquica das pessoas; 2) consideração pelos pressupostos materiais mínimos para o
exercício da vida; e 3) respeito às condições mínimas de liberdade e convivência social igualitária
(REVISTA USP, São Paulo, n.53, p. 90-101, março/maio 2002, p. 100). Pontes de Miranda, atento
ao conceito técnico-jurídico, ensina que pessoa é quem pode ser sujeito de direitos: “(...).
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necessidade de reconhecer a pessoa como ser social, integrado à natureza e aos
demais elementos que a cercam, não integram, diretamente, os objetivos do
presente trabalho.

Feitas essas breves considerações e identificados os bens da
personalidade, é possível, apesar das dificuldades que cercam a matéria, definir
direitos da personalidade.

É que certo que a definição de direitos da personalidade não é tarefa
simples. A dificuldade decorre de diversos fatores, dentre eles, a aparente
confusão entre sujeito e objeto, 154 a aproximação de outras categorias, com o
consequente apelo a conceitos amplos e indeterminados, e, ainda, o caráter
dinâmico dos direitos da personalidade, que se revelam múltiplos.155

Pensamos que a definição dos direitos da personalidade passa pelo
resgate de sua natureza privada, conforme já exposto acima, e, ainda, pela
necessidade de limitação do seu objeto, com a correta identificação dos bens da
personalidade, afastando-se, assim, de conceitos demasiadamente amplos.
Carlos Alberto Bittar, ao defender o caráter originário 156 dos direitos
da personalidade, ressalta que se tratam de direitos próprios da pessoa em si,157

certamente, o sujeito de direitos em concreto é diferente de ser pessoa que é um plano acima,
abstrato, mas não se há de levar muito a fundo a diferença, porque a pessoa já nasce com a
titularidade concreta, que é do direito de personalidade como tal, o direito a ser sujeito de direitos.
Tal direito salta aos nossos olhos quando pensamos em terem existido, e ainda existirem em
sistemas jurídicos destoantes da civilização contemporânea, seres humanos sem capacidade de
direito (...) a personalidade em si não é direito, é qualidade, é o ser capaz de direitos, o ser
possível estar nas relações jurídicas como sujeito de direitos. (PONTES DE MIRANDA, Francisco
Cavalcanti. Tratado de direito privado. Campinas: Brookseller, 2000. v.2. p. 39).
154
Neste sentido, destaca Giorgio Pino que “le difificoltà e i paradossi evidenziati da alcuni giuristi
nel configurare um diritto soggettivo che vede il medesimo soggetto di diritto ad un tempo come
titolare e come oggetto del dirittoo stesso.” (PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p. 13-14).
155
Si tratta di un problema di non facile, né univoca soluzione: il catalogo dele posizioni soggettive,
che la dottrina eleva a diritti della personalità, è infatti strutturalmente “mobile” e i suoi confini
appaiono – non da ora: si ricordi quanto osservato da Ravà già agli inizi dello scorso secolo –
notevolmente elastici, sì che qualsiasi tentativo di concretizzazione acquista um carattere
necessariamente stipulativo. (RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive.
Millano: Giuffre, 2007. p.1055).
156
“Situamo-nos dentre os naturalistas. Entendemos que os direitos da personalidade constituem
direitos inatos – como a maioria dos escritores ora atesta –, cabendo ao Estado apenas
reconhecê-los e sancioná-los em um ou outro plano do direito positivo – em nível constitucional ou
em nível de legislação ordinária -, e dotando-os de proteção própria, conforme o tipo de
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diante da dignidade humana, ou referentes às suas projeções para o mundo
externo (ou seja, à pessoa como ente moral e social, em suas interações na
sociedade). Os direitos da personalidade, segundo Bittar, são responsáveis por
tornar efetivos os caracteres que individualizam a pessoa, ou suas expressões ou
seus traços próprios, nas diversas relações da vida privada, coibindo-se
ameaças.158
Para Adriano de Cupis, 159 existem certos direitos sem os quais a
“personalidade restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada

160

,

privada de todo o valor concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos
subjetivos perderiam todo o interesse para o indivíduo”. E conclui:

relacionamento a que se volte, a saber: contra o tipo de relacionamento a que se volte, a saber:
contra o arbítrio do poder público ou as incursões de particulares.” (BITTAR, Carlos Alberto. Os
direitos da personalidade. 7ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 7).
157
Para Caio Mário da Silva Pereira, “a origem remota dos direitos da personalidade assenta no
direito natural” e “(...) são considerados como inerentes à pessoa humana, independentemente de
seu reconhecimento pela ordem positiva.” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito
civil: introdução ao direito civil. 21ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1. p. 23-25).
158
BITTAR, Carlos Alberto. Teoria geral do direito civil. 2ª ed. São Paulo: Forense Universitária,
2009. p. 107-108. São direitos de natureza e caracteres próprios, distintos dos demais que
compõem o estatuto da pessoa, e transcendem os lindes do ordenamento jurídico, que, aliás, para
a sua preservação, é expendido ao lado da defesa de valores sociais considerados como
integrantes da ordem pública. Destinam-se, nesse nível, a preservar as pessoas em suas
interações no mundo social, no âmbito privado, mas, quando expressamente consignados na
Constituição, alguns desses direitos realizam a missão de defesa dos seres humanos diante do
poder do Estado, com o nome de direitos fundamentais (ou direitos humanos, ou, ainda,
liberdades públicas). Nessa área, aliás, abrigam-se outros contingentes de direitos de cunho
social, político e econômico, que completam com os de personalidade, positivados com tal, o
elenco dos direitos fundamentais. (CONSTITUIÇÃO: especialmente arts. 5º, 6º, 14 e 170).
159
DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana Jurídica, 2004. p. 24.
Todo meio social tem uma sensibilidade particular relativamente à essencialidade dos direitos. É
assim que, mudando a consciência moral, modificando-se o modo de encarar a posição do
indivíduo no seio da sociedade, muda correlativamente o âmbito dos direitos tidos como
essenciais à personalidade. Ao repercutir-se esta concepção sobre o ordenamento jurídico, os
direitos da personalidade adquirem uma figura positiva. É só então que o atributo da
essencialidade adquire um valor jurídico positivo integral, isto é, quando os direitos se revestem da
referida essencialidade, não só tomam o lugar próprio do sistema do ordenamento positivo, mas
adquirem, além disso, uma disciplina adequada e apta a assegurar-lhes proeminência
relativamente a todos os direitos da pessoa a que se referem.
160
Para Paulo Mota Pinto, “tais direitos são, portanto, essenciais, uma vez que a própria
personalidade humana quedaria descaracterizada se a protecção que eles concedem não fossem
reconhecida pela ordem jurídica. São, por outro lado, direitos gerais, isto é, direitos de que são
titulares todos os seres humanos, não estando essa titularidade ligada a um grupo, classe ou
categoria específica de homens (característica, esta, que é a decorrente óbvia de, por um lado, se
reconhecer a qualidade de pessoa a todos e de, por outro lado, estes direitos serem essenciais)”
(PINTO, Paulo Mota. Notas sobre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade e os
direitos de personalidade no direito português, in A constituição concretizada – construindo
pontes com o público e o privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 63).
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são esses os chamados “direitos essenciais”, com os quais identificam
precisamente os direitos da personalidade. Que a denominação de
direitos da personalidade seja reservada aos direitos essenciais justificase plenamente pela razão de que eles constituem a medula da
personalidade.

Não é a personalidade, em si, objeto desses direitos, visto que,
sendo o pressuposto de todos os direitos, não pode ser “objeto da relação”. Os
direitos da personalidade, conforme destacado por Orlando Gomes,161
recaem em manifestações especiais de suas projeções, consideradas
dignas de tutela jurídica, principalmente no sentido de que devem ser
resguardadas de qualquer ofensa, por necessária sua incolumidade ao
desenvolvimento físico e moral de todo homem.

De modo mais ou menos uniforme, as definições apontadas por
Orlando Gomes, Adriano De Cupis e Carlos Alberto Bittar ressaltam o caráter
defensivo dos direitos da personalidade. Cuidam-se, como se infere das
definições acima transcritas, de posições de defesas, voltadas à tutela do modo
de ser físico e moral da pessoa.

Pensamos, contudo, que os direitos da personalidade não se limitam
a posições de defesa, conforme já tivemos oportunidade de expor. Os direitos da
personalidade representam, assim, um conjunto de faculdades que permite a
defesa, mas também o aproveitamento, independentemente de eventual lesão ou
ameaça de lesão, dos bens sobre os quais recaem.162
161

GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.113115. Registra Orlando Gomes que, “sob a denominação de direitos da personalidade,
compreendem-se direitos considerados essenciais à pessoa humana, que a doutrina moderna
preconiza e disciplina, a fim de resguardar a sua dignidade. (...) A necessidade de protegê-la
contra práticas e abusos atentatórios tornou-se premente em razão assim da tendência política
para desprestigiá-la como dos progressos científicos e técnicos. (...) Posto que se encontrem em
alguns Códigos do século XX, como o suíço, o japonês, o helênico e o egípcio, algumas
disposições atinentes aos direitos da personalidade, é no Código Civil italiano que sua disciplina
recebe ampla sistematização e seus novos aspectos se contemplam com laivos de originalidade
em relação aos atos de disposição do próprio corpo (art. 5º) e à repressão aos abusos de
exposição e publicação da imagem das pessoas. (art. 10)”.
162
Para Fábio Maria De Mattia, os direitos de personalidade compõem um tipo de relação jurídica
em tudo semelhante à relação de direito real, notadamente de propriedade. Não foi sem razão que
nos primórdios da doutrina alguns teóricos conceberam os direitos de personalidade como uma
espécie de propriedade in se ipsum “(...). Com efeito, o direito de personalidade recai diretamente
sobre o seu objeto, e não sobre atos de pessoas como sucede nas relações pessoais ou de
obrigações. E assim é exercido no sentido de usar, fruir, e às vezes de dispor dos valores que seu
objeto representa. (...) Eis a estrutura da relação jurídica de direito de personalidade. Trata-se pois
de um direito absoluto como a propriedade, mas logo se distingue da propriedade porque esta é
eminentemente prescindível e aquele, sendo essencial, é coisa de que se não pode privar um
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sentido,
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definição

proposta

por

Daisy

Gogliano,163 que atenta à natureza privada dos direitos da personalidade e, ainda,
ressaltando o seu objeto, aponta que:
Os direitos subjetivos particulares, que consistem nas prerrogativas
concedidas a uma pessoa pelo sistema jurídico e asseguradas pelos
meios de direito, para fruir e dispor, como senhor, dos atributos
essenciais da sua própria personalidade, de seus aspectos, emanações
e prolongamentos, como fundamento natural da existência e liberdade,
pela necessidade da preservação e resguardo da integridade física,
psíquica e moral do ser humano, no seu desenvolvimento.

Na trilha da perspectiva privada aqui defendida, pensamos que a
definição proposta por Rubens Limongi França é abrangente o suficiente para
compreender o panorama atual dos direitos da personalidade. Segundo Limongi
França164, “os direitos da personalidade dizem-se as faculdades jurídicas cujos
objetos são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim as
suas emanações e prolongamentos”.

Com efeito, cuidam-se de direitos que recaem sobre os mais
diversos bens da personalidade (imagem, privacidade, honra, voz, integridade
física, entre outros), conferindo ao seu titular a faculdade de defesa e de
aproveitamento. São direitos que têm como objeto não a pessoa na sua
integralidade, mas aqueles diversos bens que integram a sua personalidade,
sujeitando-os a um específico regime de Direito privado.165
sujeito. Daí seguem os atributos peculiares ao gênero jurídico: o bem, tanto como o direito de
personalidade, é inalienável, irrenunciável, inextinguível a não ser pela morte do titular,
intransmissível; o direito é imprescritível.” (DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da personalidade:
aspectos gerais. In: CHAVES, A. Estudos de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais,
1979. p. 127).
163
GOGLIANO, Daisy. Direitos privados da personalidade. Dissertação (Mestrado). Faculdade
de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1982. p. 363-364.
164
FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.
vol. I. p. 322-323. O Prof. Rubens Limongi França ao adotar “direitos da personalidade” invoca um
fato de ser expressão consagrada há quase um século, enquanto a expressão direitos privados da
personalidade “apresenta, em certas circunstâncias, a vantagem, de frisar o aspecto privado
desses direitos, uma vez que, até a sua definição pelos juristas alemães, só se lhes reconhecia a
tutela pública, através do Direito Constitucional e do Direito Penal”.
165
Para Fábio De Mattia, “é a própria pessoa que, ao exercer a função de sujeito de direito
subjetivo, converte em objeto alguns dos atributos ou bens dela própria. Além disso, o objeto dos
direitos da personalidade não é a pessoa humana considerada em sua totalidade, senão
realidades antropológicas (o corpo, a vida, a saúde) ou de ordem moral (honra, liberdade, etc.)”
(DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, A. Estudos
de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979.p. 107). E prossegue, “tratam-se de
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A identificação dos direitos privados da personalidade com a
categoria dos direitos subjetivos revela-se adequada na medida em que confere
ao titular a faculdade de defender ou de aproveitar os bens que integram a
personalidade (através, por exemplo, da cessão de imagem, voz ou de outras
limitações voluntárias, desde que não sejam contrárias à ordem pública, à moral e
aos bons costumes), dinamizando-os.

É certo, porém, que não se deve perder de vista o conteúdo ético
que permeia e sustenta os direitos da personalidade. Ainda que identificados com
o direito subjetivo, os direitos da personalidade cuidam de bens especiais. Logo, a
defesa e o aproveitamento dos bens da personalidade sujeitam-se a um regime
muito especial, já que em causa o modo de ser físico e moral da pessoa. É
justamente a dimensão ética dos direitos da personalidade que limita o seu
exercício, impedindo manifestações de vontade capazes de ofender o próprio
titular do direito.166
A propósito, destaca José de Oliveira Ascensão167 que:
Os direitos de personalidade devem traduzir que a realização pessoal é
indissociável da integração comunitária. Traduzem as exigências de
cada pessoa humana no circunstancialismo de cada sociedade,
historicamente dada. Devem nortear a necessária busca de consensos
na sociedade dividida, com o objectivo de demarcar substantivamente o
espaço em que se posso operar a realização pessoal.

direitos inerentes à própria pessoa humana e constituem prerrogativas ou faculdades que
permitem a cada ser humano o desenvolvimento de suas aptidões e energias tanto físicas como
espirituais, que constituem o conteúdo essencial da personalidade”. (DE MATTIA, Fábio Maria.
Direitos da personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, A. Estudos de direito civil. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1979. p. 105).
166
Neste sentido, Diogo Costa Gonçalves, para quem “só poderão configurar direitos de
personalidade aqueles elementos da personalidade ôntica do sujeito nos quais se encontre a
dimensão ética, expressa na categoria da realização. Tal dimensão ética não depende da colisão,
potencial ou efectiva, com direitos de terceiros, mas tão-somente da verificação que tais
realidades da personalidade se ordenam à plena realização do ente pessoa”. (GONÇALVES,
Diogo Costa. Pessoa e direitos de personalidade: fundamentação ontológica da tutela. Coimbra:
Almedina, 2008. p.93).
167
ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direito da personalidade. In:
ALVES, Jones Figueredo, DELGADO, Mário Luiz. (Org.). Questões controvertidas no código
civil. São Paulo: Método, 2007. Cap. 4. p.124.
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Por fim, não se deve ignorar o caráter dinâmico dos direitos da
personalidade. A evolução dos direitos da personalidade guarda relação direta
com o desenvolvimento dos meios de comunicação e da própria consciência da
pessoa sobre seu próprio corpo e sobre aqueles bens que integram a sua
personalidade.

Os direitos à imagem e à privacidade, por exemplo, ganharam
projeção com os meios cada vez mais sofisticados de captação e divulgação da
pessoa, tornando públicos fatos e situações que, por dificuldades técnicas, não
podiam ser revelados. Muitos direitos da personalidade teriam pouca, ou quase
nenhuma, repercussão prática não fosse o avanço das diversas mídias, que têm
possibilitado o seu constante aproveitamento e, por vezes, a sua violação.168

Ainda quanto à definição, é importante destacar que, embora
existam pontos de intercessão, os direitos da personalidade não podem ser,
dogmaticamente, confundidos com os direitos da pessoa e os direitos
fundamentais.

Acerca do diferente alcance dos direitos da personalidade, esclarece
Giorgio Pino,169
diritti della personalità quei diritti che pertengono all sfera relazionale
della persona, alla sfera della conoscenza, della conoscibilità e della
identificabilità della persona nell’ambito dele relazioni social definirò
“diritti della persona” quei diritti che riguardano la tutela giuridica
dell’integrità psicofisica della persona (come specificazione civilistica dell
diritto alla salute ex art. 32 Cost.).

Os direitos humanos, a despeito da proximidade, não se confundem
com os direitos da personalidade. Os direitos humanos desenvolveram-se como
um esquema visando conter as intromissões do Estado, ganhando projeção
internacional, fundados no conceito universal de dignidade humana. Trata-se de

168

Si deve tuttavia tenere presente che, trattandosi di una nozione aperta e funzionalmente
suscettibile di più impieghi, nulla esclude che la formula “diritto della personalità” non possa in
futuro venire estesa sino a inglobare nuove tematiche, oppure al contrario ridotta – come
storicamente è avvenuto in relazione ai diritti sul marchio – per escludere altre. (RESTA, Giorgio.
Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p.1057).
169
PINO, Giorgio, 2003, Op. cit., p.10.
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direitos que fogem aos limites das relações privadas, não se esgotando no
aproveitamento ou na defesa de certos e determinados bens, ainda que
associados ao modo de ser físico e moral da pessoa humana.170

Os direitos fundamentais, por sua vez, inserem-se nas relações de
Direito público, encontrando consagração no Texto Constitucional. 171 Não se
confundem com os direitos da personalidade, a despeito dos pontos de
intercessão. 172 Os direitos fundamentais prendem-se às relações de Direito
público e cuidam de aspectos que fogem aos limites dos direitos da
personalidade 173 . O texto do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, por
170

A este propósito, António Menezes Cordeiro destaca que “os direitos do homem
desenvolveram-se como um esquema destinado a conter o Estado, evitando a intromissão deste
na vida e nos interesses das pessoas. Nos finais do século XVIII, eles obtiveram êxitos sucessivos
importantes: ficaram consignados no Bill of Right da Virgpinia, de 12-Jun.-17789 e na Declaração
de Direitos francesa, de 1789. Os direitos humanos conheceram ainda um fenómeno de maior
importância: o da sua internacionalização. Passaram a constar de declarações universais,
acordadas entre Estados, atingindo uma universalização. Os pontos altos residem na admissão de
intervenções de tipo militar, para a sua defesa e no reconhecimento de que os direitos humanos
carecem de condições culturais e económicas para se efectivar. A internacionalização dos direitos
humanos acabaria por gerar um interessante fenómeno de retorno: ela repercutir-se-ia na ordem
interna dos diversos países, designadamente daqueles que estiveram na origem própria da
concepção e divulgação dos direitos humanos. Regressando a casa, tais direitos vinham
enriquecidos com o contributo de novas exigências e, designadamente, com o dos direitos
fundamentais de origem germânica”. (CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 133-134).
171
“Direitos da personalidade são examinados sob o prisma das relações privadas, da proteção
contra outros homens, enquanto que os direitos fundamentais são direitos públicos que objetivam
a proteção do indivíduo contra atos do Estado” (ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da
personalidade: aspectos essenciais. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 62). “La teoria de los derechos
de la personalidad pertenece fundamentalmente al Derecho privado. Ha respondido al propósito
de que sean reconocidos y proclamados tales derechos como uma nueva especie de derechos
privados, dotados de protección civil. Por el contrario, la teoria de los derechos del hombre se
preocupa, sobre todo, de su tutela pública, aspirando a poner al individuo bajo la protección del
Derecho político.” (TOBEÑAS, José Castan. Los derechos de la personalidad. Madri: Instituto
Editorial Reus, 1952. p. 13).
172
Antônio Morato, ao cuidar dos aspectos que distinguem direitos da personalidade, direitos
fundamentais e direitos humanos, ilustra: “Imaginemos que temos três observadores de uma
mesma estátua em um museu e que cada um deles observa tal estátua sob ângulos distintos,
imaginando ainda que a estátua consistiria no próprio objeto (a pessoa humana ou natural e, no
que couber, a pessoa jurídica) e que cada observador seria um ramo do Direito. Assim, o Direito
Civil, mediante os direitos da personalidade, trataria da questão sob o âmbito privado, regulando
as relações entre os particulares, enquanto o Direito Constitucional disciplinaria as relações entre
a pessoa e o Estado, coibindo os abusos deste por meio das liberdades públicas e os Direitos
humanos fariam parte do Direito Internacional Público, no qual os Estados – entre si – exigiriam o
respeito aos direitos da pessoa humana. É claro que tal explicação é uma simplificação (basta
lembrar que temos gerações de Direitos como veremos a seguir), mas ajuda a entender o
problema que foi posto pela superposição de tutelas.” (MORATO, Antônio Carlos. Revista da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 106/107, p. 121 – 158, p. 131-132,
2011/2012).
173
A propósito destaca António Menezes Cordeiro que “a contraposição básica distingue, nos
direitos fundamentais, os direitos subjectivos proprio sensu dos restantes. Apenas os primeiros
são “direitos subjectivos”: os demais traduzem posições favoráveis que, por falta de especificidade
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exemplo, aponta um rol de direitos e garantias que apenas em parte confunde-se
com os bens da personalidade.174

Ademais, não se pode ignorar que, assim como os direitos humanos,
os direitos fundamentais surgiram da necessidade de limitar o poder do Estado,
contendo intromissões na esfera privada, representando, ainda, o compromisso
do

Poder

Público

com

os

anseios

sociais

corporificados

na

Carta

175

Constitucional.

Quanto às características, Caio Mário da Silva Pereira 176 destaca
que

os

direitos

da

personalidade

são

inalienáveis,

intransmissíveis,

imprescritíveis, indisponíveis, absolutos e irrenunciáveis, pelo fato de serem
inerentes à pessoa e estarem fora da órbita patrimonial.
do bem a que se reportem, se traduz, no essencial, em permissões genéricas ou liberdades. A
esta luz, não são direitos (subjectivos) a liberdade de religião, a liberdade de educação, a
liberdade de constituir família ou a liberdade de imprensa: implicam em permissões genéricas e
não especificas. Segue-se a distinção entre direitos (fundamentais) privados e os públicos: os
primeiros correspondem a regras materialmente civis ou privadas, isto é: a regras que, embora
constitucionalizadas, e se podem considerar como de Direito privado, através dos critérios
histórico-sistemáticos acima referenciados. Os direitos fundamentais públicos têm a ver com
regras administrativas, pessoas ou processuais. Serão direitos fundamentais públicos o direito à
tutela jurisdicional efectiva – 20.º –, o direito de resistência – 21.º –, o direito à contenção das
medidas criminais – 28.º a 33.º, todos da Constituição e como exemplos” (Ob. Cit., 2004, p. 137).
174
Segundo Luís Carvalho Fernandes, “direitos fundamentais, em sentido formal, são os
atribuídos pela Constituição. Espécie destes direitos – direitos fundamentais comuns, por oposição
aos especiais, económicos, sociais, culturais – são os direitos, liberdades e garantias. E
acrescenta: Cabe, contudo, salientar que, em todo o caso, não se pode entender a distinção entre
várias figuras em termos absolutos. Pelo contrário, deve ter-se bem presente a circunstância de
entre elas existirem alguns pontos de contacto e relevante afinidade. Por tal motivo, não é de
estranhar o facto de certos direitos, em concreto, poderem caber em todas essas figuras ou em
algumas delas. Exemplo significativo é o do direito à vida que, sendo direito da personalidade, é
também direito fundamental, direito originário e Direito do Homem. Trata-se, no fundo, de o
considerar segundo diferentes perspectivas de enquadramento.” (FERNANDES, Luís Carvalho.
Teoria geral do direito civil: introdução - pressupostos da relação jurídica. 4ª ed. Lisboa:
Universidade Católica, 2007. p. 221-222).
175
A este propósito, Manuel Frada afirma que, “como regra, é certamente de concordar ser
impossível transformar os direitos fundamentais em deveres para os seus titulares”, reforçando,
assim, o diferente regime dedicado aos direitos da personalidade (FRADA, Manuel A. Carneiro da.
A própria vida como dano?: dimensões civis e constitucionais de uma questão-limite. In: Estudos
em honra ao Professor Doutor José de Oliveira Ascensão. Coimbra: Revista da Ordem dos
Advogados, 68, I, Jan. 2008, p. 189-190). Sousa Ribeiro, por sua vez, acrescenta que os direitos
fundamentais não representam uma ordem fechada e acabada, tornando inviável a regulação de
concretas relações civis. Para o mesmo autor, as garantias constitucionais possuem uma estrutura
normativa aberta, que conduz a delicadas tarefas de compatibilização e de desenvolvimento de
seus preceitos, por instrumentos próprios do Direito privado. (RIBEIRO, Joaquim de Sousa.
Constitucionalização do direito civil. In: ______. Direito dos Contratos: estudos. Coimbra:
Coimbra Editora, 2007. p.32).
176
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil. 21ª ed.
Rio de Janeiro: Forense, 2005. v. 1. p. 115.
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Para

Francisco

Amaral

177

,

caracterizam-se

os

direitos da

personalidade “por serem essenciais, inatos e permanentes, no sentido de que,
sem eles, não se configura a personalidade, nascendo com a pessoa e
acompanhando-a por toda sua existência”178.

A despeito das dificuldades teóricas, os direitos da personalidade
são comumente caracterizados como:179

i) absolutos, porque oponíveis erga omnes. A tutela dos direitos da
personalidade independe de convenção ou de qualquer outro instrumento que a
legitime. Estruturalmente, os direitos da personalidade guardam semelhança com
o direito de propriedade180, igualmente oponível erga omnes.
177

AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p.246.
Segundo Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade são “direitos inatos, absolutos,
necessários, extrapatrimoniais, vitalícios, intransmissíveis, imprescritíveis, impenhoráveis e
oponíveis erga omnes. Tem-se, assim, que nascem com a pessoa e para a sua individualização
no mundo terrestre; prevalecem sobre todos os demais direitos, que, em eventual conflito, fazem
ceder; impõem-se como condicionantes da ordem jurídica, na exata medida do respeito à
individualidade humana prosperam por toda a vida da pessoa, e alguns mesmo após a morte e
indelevelmente (como o direito às criações intelectuais, que é perene, sob o aspecto moral); não
se transmitem a outrem, pois aderem a seu titular, podendo, por exceção, alguns ser utilizados
economicamente, mediante expressa autorização do titular e a remuneração correspondente; não
sofrem prescrição, podendo afirmar-se a qualquer momento; não podem ser objeto de penhora em
juízo; opõem-se contra toda a coletividade, à qual cabe o dever geral de abstenção, ou seja, de
não se praticar qualquer ato de ameaça ou turbação.” (BITTAR, Carlos Alberto. Teoria geral do
direito civil. 2ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 2009. p. 109). Renan Lotufo assim sintetiza
as características principais dos direitos da personalidade: “O absolutismo decorre do fato de ser
logicamente oponível erga omnes, impondo-se à coletividade o dever de respeitá-los. A
generalidade, que consiste em ser concedida a todos, pelo simples fato do ser humano estar vivo,
de ser, implica a existência e investidura dos direitos da personalidade. A extrapatrimonialidade,
que decorre da indisponibilidade expressa na intransmissibilidade, ademais, é vista como
característica desses direitos por serem insuscetíveis de avaliação econômica, mesmo que sua
lesão gere efeitos econômicos. Consequência de serem indisponíveis é serem irrenunciáveis e
impenhoráveis”. (LOTUFO, Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232). São
Paulo: Saraiva, 2003. v. 1. p. 53). Para Antonio Junqueira de Azevedo, “são características do
direito
geral
de
personalidade:
inalienabilidade,
incessibilidade,
imprescritibilidade,
impenhorabilidade, intransmissibilidade.” (AZEVEDO, Antônio Junqueira. Novos estudos e
pareceres de direito privado. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 485).
179
Renan Lotufo adverte, contudo, que “ainda que o texto do art. 11 [do Código Civil Brasileiro de
2002] pareça ficar restrito à intransmissibilidade e irrenunciabilidade, parece claro que o conjunto
de disposições também contempla os demais caracteres dados como inerentes aos direitos da
personalidade, como do absolutismo, da generalidade, necessariedade e vitaliciedade.” (LOTUFO,
Renan. Código civil comentado: parte geral (arts. 1º a 232). São Paulo: Saraiva, 2003. v. 1.
p.53).
180
Neste sentido, explica Fábio Maria De Mattia que “os direitos de personalidade compõem um
tipo de relação jurídica em tudo semelhante à relação de direito real, notadamente de propriedade.
Não foi sem razão que nos primórdios da doutrina alguns teóricos conceberam os direitos de
personalidade como uma espécie de propriedade in se ipsum [...]. Com efeito, o direito de
178
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Ocorre, porém, que os direitos da personalidade não se limitam à
defesa nos casos de lesão ou ameaça de lesão. Nos casos de aproveitamento, os
direitos da personalidade são comumente inseridos em relações tipicamente
contratuais, afastando-se, assim, do seu caráter absoluto.

De mais a mais, apesar da importância, os direitos absolutos,
baseados na oponibilidade erga omnes, encontram fundamento no próprio
princípio que veda o ato ilícito, revelando-se, em certa medida, despicienda a
referência. 181 A todos é imposto de dever de não causar danos a terceiros,
revelando, assim, uma tutela geral aplicável à generalidade das relações jurídicas.

personalidade recai diretamente sobre o seu objeto, e não sobre atos de pessoas como sucede
nas relações pessoais ou de obrigações. E assim é exercido no sentido de usar, fruir, e às vezes
de dispor dos valores que seu objeto representa. [...] Eis a estrutura da relação jurídica de direito
de personalidade. Trata-se pois de um direito absoluto como a propriedade, mas logo se distingue
da propriedade porque esta é eminentemente prescindível e aquele, sendo essencial, é coisa de
que se não pode privar um sujeito. Daí seguem os atributos peculiares ao gênero jurídico: o bem,
tanto como oi direito de personalidade, é inalienável, irrenunciável, inextinguível a não ser pela
morte do titular, intransmissível; o direito é imprescritível”. (Ob. cit., 1979, p. 127).
181
Quanto ao caráter absoluto dos direitos da personalidade, pertinentes as considerações de
António Menezes Cordeiro: “Numa primeira acepção, o direito absoluto seria o direito oponível a
todos ou erga omnes; distinguir-se-ia do relativo, oponível apenas inter partes. “Opor-se”
significaria aqui o facultar, ao titular, exigir algo seja de toda e qualquer pessoa (erga omnes), seja
de um determinado sujeito (inter partes). O direito de personalidade, a ser absoluto, nesta
acepção, permitiria ao seu titular exigir a qualquer pessoa o achatamento de condutas necessárias
à sua efectivação. Neste sentido, os direitos de personalidade não são sempre “absolutos”. Em
1971, Kayser propôs uma distinção, nos direitos de personalidade, entre os comparáveis a direitos
reais, como o direito ao corpo ou o direito ao nome, e os comparáveis a direito de crédito, como o
direito de respeito pela vida privada ou o direito de resposta. Há, aqui, uma parcela de razão: os
direitos de personalidade distinguem-se pela especificidade do seu objecto (o bem de
personalidade) e não pela forma de esfectivação (directamente, como no direito de propriedade ou
mediatamente, como no direito de crédito). O direito à confidencialidade de uma carta missiva
confidencial é, antes de mais, uma pretensão dirigida ao destinatário da carta. Numa segunda
acepção, os direitos de personalidade seriam absolutos por não postularem relações jurídicas: é a
acepção estrutural. Na verdade, o direito de personalidade típico analisa-se numa permissão de
aproveitamento de um bem de personalidade: não há, aqui, nenhuma relação, configurável entre
dois sujeitos. A ideia, hoje abandonada, de que o Direito, pela sua alteridade, teria de se efectivar
sempre através de relações jurídicas conduziu mesmo a posições negativistas, no domínio dos
direitos de personalidade: a impossibilidade de configurar uma “relação” consigo próprio era
manifesta.Todavia, já vimos que certos direitos de personalidade são estruturalmente relativos:
embora reportados a bens de personalidade, eles concretizam-se em situações
pedido/cumprimento, com sujeitos activo e passivo: basta pensar na confidencialidade. (...) Todos
os direitos de direitos subjectivos, por o serem, devem ser respeitados por cada um. Os próprios
créditos disporiam, a este nível, de uma tutela aquiliana. Simplesmente, nas situações socialmente
típicas, o direito tem uma configuração tal que apenas o devedor pode o violar. Já os direitos de
personalidade, mesmo quando consubstanciados apenas inter partes, apresentam um objecto
estranho ao “devedor”. Qualquer pessoa os pode violar, incorrendo no dever de não o fazer. A
carta confidencial, por exemplo, deve ser respeitada pelo destinatário e, ainda, por qualquer
terceiro que dela tenha conhecimento. (CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p.102-104).
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ii) inatos, porque intimamente ligados à pessoa; a sua aquisição
independe de manifestação de vontade do titular, acompanhando-o desde o
nascimento até a sua morte182.

Ao nosso sentir, a inerência melhor define a relação dos direitos da
personalidade com a pessoa do seu titular. Isso porque, dada a natureza dos
bens da personalidade, os direitos privados da personalidade são inerentes à
pessoa, acompanhando-a independe de sua vontade.
A concepção de “direitos inatos” conduz a discussões acerca da
origem dos direitos da personalidade, fugindo à sua caracterização propriamente
dita. Em outras palavras: os direitos da personalidade, por serem inatos, são
preexistentes ao Estado e apenas reconhecidos por ele? Ou se tratam de
posições jurídicas criadas pelo ordenamento jurídico de cada Estado, atento às
demandas locais?
Para Adriano De Cupis, “(...) os direitos da personalidade estão
vinculados ao ordenamento positivo tanto como os outros diretos subjetivos, uma
vez admitido que as ideias dominantes no meio social sejam revestidas de uma
particular força de pressão sobre o próprio ordenamento”.183 Tratam-se, portanto,
de direitos criados pelo ordenamento jurídico.

182

Segundo António Menezes Cordeiro, “os direitos de personalidade assistem aos seres
humanos ou pessoas singulares. Mas nem todos os direitos cabem a cada pessoa. Por isso,
cumpre distinguir, desde logo, entre: direitos de personalidade necessários;
direitos de
personalidade eventuais. Os direitos de personalidade necessários estão presentes, desde que
exista uma pessoa singular: será o caso do direito à vida e à integridade física e do direito à
integridade moral. Os direitos de personalidade eventuais dependem da existência dos respectivos
bens de personalidade. Por exemplo, o direito ao nome deriva de, à pessoa considerada, (já) ter
sido atribuído um nome; o direito à confidencialidade de certas cartas-missivas deriva de estas
terem sido escritas e assim por diante (Ob. cit., 2004, p. 109).
183
Destaca ainda Adriano De Cupis que “os direitos da personalidade, pelo seu caráter de
essencialidade, são na maioria das vezes direitos inatos, no sentido em que presentemente se
pode empregar esta expressão, mas pode verificar-se a hipótese de direitos que não têm por base
o simples pressuposto da personalidade, e que, todavia, uma vez revelados, adquirem caráter de
essencialidade”. (DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana
Jurídica, 2004. p. 27).
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Por outro lado, Carlos Aberto Bittar 184 destaca que os direitos da
personalidade são reconhecidos pelo Estado; são, portanto, preexistentes e
servem à proteção daquilo que a pessoa tem de mais essencial, ou seja, protege
aqueles atributos inerentes e inatos à condição de pessoa.

A despeito da possível existência de um conceito universal de
dignidade humana, acompanhamos a corrente positivista que identifica os direitos
privados da personalidade como categorias criadas pelo ordenamento jurídico.
Outrossim, conforme já apontado por Rubens Limongi França, 185
além dos direitos privados da personalidade definidos em lei, outros há,
reconhecidos pelo costume e pelo Direito científico. Outras fontes do direito
podem, assim, revelar diversificados direitos da personalidade, como ocorreu, por
exemplo, com a imagem, a voz, o nome e a privacidade, mais recentemente.

Dado o seu caráter dinâmico, os costumes representam importante
fonte de direitos da personalidade. Assim, desde que admitidos pelos costumes,
não há como negar a existência de outros direitos da personalidade diversos
daqueles reconhecidos unicamente pelo legislador em sentido estrito.

iii) extrapatrimoniais, porque são despidos de avaliação pecuniária
imediata. Segundo essa característica, os bens da personalidade não integram o
patrimônio do seu titular, não revelando, assim, projeção econômica imediata.
Tratam-se, portanto, de direitos estranhos ao comércio jurídico.

Como se verá adiante, o atual aproveitamento dos direitos da
personalidade tem revelado a sua dimensão patrimonial,
184

186

presente em

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. (revista e atualizada de acordo
com o novo Código Civil por Eduardo C. B. Bittar). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p.
7.
185
FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.
vol. I, p. 165.
186
António Menezes de Cordeiro, acerca da projeção patrimonial dos direitos da personalidade,
adverte: “(...) cheia de actualidade é a contraposição entre direitos de personalidade patrimoniais e
não patrimoniais: os patrimoniais facultam – ou podem facultar – ao seu titular, vantagens de tipo
económico; os não-patrimoniais carecem dessa dimensão. De um modo geral, podemos dizer que
os direitos de personalidade do círculo biológico e moral não podem ter conteúdo patrimonial, pelo
contrário, os do círculo social podem originar exclusivos de aproveitamento, com vantagens
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diversificadas manifestações de vontade que têm por objeto bens da
personalidade. Segundo destaca Fábio Maria De Mattia 187, “alguns direitos [da
personalidade] têm conteúdo patrimonial, como se dá com o direito à imagem,
direito sobre a voz humana”. Ademais, acrescenta,
Apesar de os direitos da personalidade serem extrapatrimoniais, quando
forem desrespeitados a reparação pode traduzir-se em montante em
dinheiro, vez que muitos direitos da personalidade geram entradas
econômicas. Como exemplo, em caso de lesão à honra pode se
configurar uma falência ou insolvência de um comerciante honrado,
sendo, pois, justo que o autor desta lesão restabeleça o prejudicado no
estado anterior.

iv) indisponíveis, já que, sendo inerentes e essenciais, não pode o
seu titular deles dispor de maneira perpétua. A indisponibilidade, contudo, não é
incompatível com certas e determinadas limitações voluntárias ao exercício dos
direitos da personalidade, que, muitas vezes, representam forma positiva de
aproveitamento. A propósito, destaca Silmara Chinellato188 que:
Em regra, o exercício dos direitos não pode sofrer limitação voluntária
pelo próprio titular. Essa é a regra que comporta exceções: como a
referente ao direito à imagem, à voz, ao nome, ao corpo. Diante da
regra, com maior razão o exercício dos direitos da personalidade não
poderá sofrer limitação involuntária, por ato de terceiros, considerandose que uma de suas características é ser ‘personalíssimo’, pertencente,
com exclusividade, ao próprio titular. Assim, só se admite o exercício por
terceiros de alguns direitos da personalidade, que o comportem, com o
consentimento expresso do titular, o qual não se presume.

v) inalienáveis, porque, dada a inerência que os caracteriza, não são
suscetíveis alienação, seja a título oneroso, seja a título gratuito. A
inalienabilidade dos direitos da personalidade guarda consonância com a
intransmissibilidade, resultando, igualmente, a impossibilidade de transferência a
terceiros.

patrimoniais para o próprio: tal o paradigma do actor, que rendibiliza a sua imagem”. (CORDEIRO,
António Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. 3ª ed. Coimbra: Almedina,
2004. v. 3. p. 111).
187
DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, A. Estudos
de direito civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979. p. 112.
188
CHINELLATO, Silmara Juny de Abreu. Comentários à parte geral – artigos 1º a 21 do Código
Civil. In: MACHADO, Antônio Cláudio da Costa. Código civil Interpretado: artigo por artigo,
parágrafo por parágrafo. 5ª ed. Barueri : Manole, 2012. p. 42.
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É oportuno destacar desde logo que a inalienabilidade e a
intransmissibilidade não são incompatíveis com certas e determinadas limitações
voluntárias ao exercício dos direitos da personalidade, que, por vezes, estão
associadas ao aproveitamento econômico desses direitos.

vi) irrenunciáveis, porque, igualmente por causa da inerência, não
pode o titular deles se desfazer.

A irrenunciabilidade é destacada por Adriano De Cupis

189

ao

ressaltar que
(...) existem certos direitos sem os quais a personalidade restaria uma
susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o valor
concreto: direitos sem os quais todos os outros direitos subjetivos
perderiam todo o interesse para o indivíduo – o que equivale a dizer que,
se eles não existissem, a pessoa não existiria como tal. São esses os
chamados direitos essenciais, com os quais se identificam precisamente
direitos da personalidade.

A renúncia aos direitos da personalidade tornaria irrealizável o
exercício de outros direitos já que os bens da personalidade integram a pessoa,
representando seu modo de ser físico e moral.

Vale destacar que renúncia e não exercício não se confundem. Com
efeito, o titular de um direito da personalidade violado pode, por motivos diversos,
deixar de tomar as providências necessárias à cessação da lesão ou da ameaça
de lesão. Pode, igualmente, deixar de usufruir, por exemplo, de sua imagem,
apesar de ser uma pessoa conhecida do grande público, por exemplo. A inércia,
nestes casos, não deixa de ser uma forma de exercício dos direitos da
personalidade, já que representa o modo de ser físico e moral do seu titular190.

189

DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana Jurídica, 2004. p. 18.
Neste sentido, José Jairo Gomes exemplifica: “(...) suponha que um indivíduo renuncie à sua
honra; concordando que ela seja aviltada, retira-se a antijuridicidade do ato ofensivo; porém, não
se renuncia à honra em si mesma, como atributo da pessoa – pois, nesse sentido, ela é
permanente, irrenunciável –, tanto que se outra ofensa houver, a mesma vítima poderá invoca-la
para reclamar indenização pelos danos morais sofridos”. (Ob. cit., 2006, p. 190).
190
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A renúncia, por sua vez, implicaria em dispor do direito em si, que
deixaria de integrar a esfera jurídica do titular, o que não ocorre nos casos de
inércia acima apontados.

vii) imprescritíveis, pois os direitos da personalidade em si não estão
sujeitos a prazo prescricional. Fábio Ulhôa Coelho191 adverte, contudo, que “(...)
se o ofendido não promove a responsabilidade do ofensor dentro do prazo geral
de prescrição, perde a oportunidade para defender seu direito da personalidade –
do mesmo modo que perderia o de defender qualquer outro direito prescritível”.

1.6 Pessoa jurídica e direitos da personalidade: breves considerações

O reconhecimento dos direitos privados da personalidade como
categorias autônomas, conforme acima apontado, deu-se de maneira paulatina e,
aos poucos, intensificam-se os estudos em torno da pessoa humana e dos
direitos que integram o seu modo de ser físico e moral.

Conforme já destacamos acima, a experiência jurídica brasileira
recente tem aproximado os direitos da personalidade do princípio da dignidade da
pessoa humana, defendendo-se, a propósito, tratarem-se eles de verdadeira
cláusula geral de tutela da pessoa.192

A despeito do nosso posicionamento acerca da natureza jurídica dos
direitos privados da personalidade, a identificação destes com o princípio da
dignidade da pessoa humana conduz ao seguinte questionamento: a pessoa
jurídica pode titularizar direitos da personalidade? Ou seriam esses direitos
exclusivos das pessoas naturais em virtude do próprio conceito de dignidade
humana, comumente empregado?

191

COELHO, Fábio Ulhôa. Direito a imagem. In: ALVES, Jones Figueredo; DELGADO, Mário Luiz.
(Org.). Questões controvertidas no código civil. São Paulo: Método, 2007. Cap. 7, p. 171.
192
TEPEDINO, Gustavo. A parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civilconstitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 23-54.
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Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
sedimentando o entendimento, inclusive através da Súmula nº. 227, que a pessoa
jurídica pode sofrer dano moral, sendo, portanto, o ente moral titular de alguns
direitos da personalidade, desde que compatíveis com sua natureza.

A divergência acirrou-se ainda mais com o adento do Código Civil de
2002 que, em seu artigo 52, dispõe, in verbis: “aplica-se às pessoas jurídicas, no
que couber, a proteção dos direitos da personalidade”.

A identificação dos direitos da personalidade com o princípio da
dignidade humana, por definição, afasta a pessoa jurídica, ente técnico,
desprovido de dignidade, da tutela desses direitos. Com efeito, não sendo o ente
moral tutelado pela cláusula geral de tutela da pessoa humana,193 em virtude das
suas particularidades técnicas, consequentemente, não poderá ser vítima de dano
moral. Este, segundo a precisa lição de Maria Celina Bodin de Moraes,194
Tratar-se-á sempre de violação da cláusula geral de tutela da pessoa
humana, seja causando-lhe um prejuízo material, seja violando direito
(extrapatrimonial) seu, seja, enfim, praticando em relação à dignidade,
qualquer ‘mal evidente’ ou ‘perturbação’, mesmo se ainda não
reconhecido como parte de alguma categoria jurídica (...) Consequência,
ainda, do exposto é que o dano às pessoas jurídicas não poderá ser
concebido na mesma medida que o dano às pessoas físicas, já que a
tutela da dignidade constitucional somente protege as pessoas humanas.

Logo, analisados à luz do princípio da dignidade da pessoa humana,
fica evidente que a pessoa jurídica não pode ser titular de direitos da
personalidade,

195

já que ela, na condição de ente técnico, não possui

dignidade.196

193

Ao utilizar-se o termo “cláusula geral de tutela da pessoa humana” quer-se, segundo a
metodologia civil – constitucional, expressar tudo aquilo que possa influir no pleno
desenvolvimento das potencialidades humanas. É evidente, que nesta cláusula geral estão
contidas as emanações subjetivas, próprias e indissociáveis da pessoa humana (os chamados
direitos da personalidade). Todavia, toma-se o cuidado de não se referir à categoria “direito”
porque ela não expressa com clareza e precisão o que é a pessoa humana, segundo lição do
mestre italiano Pietro Perlingieri, aqui já citado.
194
MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana - uma leitura civil: constitucional
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.184.
195
Gustavo Tepedino que, em referência ao tema em questão, destaca “a cláusula geral contida
no art. 52, segundo a qual ‘aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos
da personalidade’. Andou bem o legislador, desta feita, em não conferir à pessoa jurídica direitos
informados por valores inerentes à pessoa humana. Limitou-se aqui, o art. 52, a permitir a
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Por outro lado, apoiados na natureza privada dos direitos da
personalidade e no conceito de direito subjetivo, há juristas197 que defendem que
a pessoa jurídica, no sentido da jurisprudência dominante no Colendo Superior
Tribunal de Justiça, pode sofrer dano moral, sendo, portanto, titular de alguns
direitos da personalidade, compatíveis com sua natureza.198

A propósito, ensina Rui Stocco que
A CF, ao garantir indenização por dano moral, não fez qualquer distinção
entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, não se podendo deslembrar
da parêmia no sentido de que onde a lei não distingue não cabe ao
intérprete distinguir. E mais, deixou a CF palmar no art. 5°, V e X, que a
ofensa moral está intimamente ligada às agressões e danos causados à
intimidade, à vida privada, à honra, à imagem das pessoas e outras
hipóteses. Não se pode negar que a honra e a imagem estão
intimamente ligadas ao bom nome das pessoas (sejam físicas ou
jurídicas), ao conceito que projetam exteriormente. Do que se conclui
199
que não se protegeu a dor ou os danos da alma.

aplicação, por empréstimo, da técnica de tutela da personalidade, apenas no que couber, à
proteção da pessoa jurídica. Esta, embora dotada de capacidade para o exercício de direitos, não
contém os elementos justificadores da proteção à personalidade, concebida como bem jurídico,
objeto de relações existenciais”. (TEPEDINO, Gustavo. A parte geral do novo código civil:
estudos na perspectiva civil-constitucional. 2ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 26).
196
Apenas a título ilustrativo, há um vasto repertório jurisprudencial negando a concessão de
danos morais à pessoa jurídica. Neste sentido: “DANO MORAL – Pessoa Jurídica – ‘em relação à
pessoa jurídica ou condomínio de edifícios, eventual abalo de crédito, em razão de protesto de
títulos, pode acarretar dano patrimonial, mas não dano moral”. (TJRJ, 5ª C., Ap 2.389/91, DJRJ
13.02.1992 e Rep. IOB Jurisp. 3/6.946).
197
Para Antônio Carlos Morato não como há como “negar a reparação do dano moral à pessoa
jurídica, dá que esta tem possibilidade de sofrer lesões em seu nome ou sua honra (até porque, o
que dá azo a tal indenização vem a ser o fato de que a pessoa jurídica possua honra objetiva, que
se projeta no seio da sociedade). A reparação do dano moral, na verdade, não exclui a pessoa
jurídica, tanto por força do previsto na Constituição Federal (no art. 5º, X), como pelo disposto no
Código de Defesa do Consumidor art. 6º , VI), sendo consagrada na orientação predominante do
Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 227 que admitiu que ‘a pessoa jurídica pode
sofrer dano moral”. (MORATO, Antônio Carlos. A pessoa jurídica consumidora. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008. p. 233).
198
Sobre o tema, cf. ALVES, Alexandre Ferreira Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da
personalidade. Rio de Janeiro: Renovar, 1998.
199
STOCCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial. 4ª ed. São
Paulo: Revista do Tribunais, 1999. p. 727. No mesmo sentido, Yussef Said Cahali aduz: “com
efeito, na amplitude do conceito de dano moral como vem hoje sendo reconhecido, os valores
extrapatrimoniais ou morais tutelados pelo direito por via da reparação civil não mais se encontram
confinados nos limites da ‘dor’, do ‘sofrimento’, da ‘angústia’, sentimentos realmente próprios do
ser humano como pessoa física.” (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999. p. 347).
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Logo, alguns direitos da personalidade são compatíveis com a
natureza técnica da pessoa jurídica200, a exemplo do que ocorre com a proteção
do nome, 201 da imagem, da honra e da privacidade (aqui entendida como
segredo)202.
Neste sentido, o escólio de Alexandre Ferreira Assumpção Alves,203
segundo o qual “a pessoa jurídica é detentora de certos direitos da personalidade,
tais como: a honra, ‘não subjetiva’, em virtude da ausência do elemento psíquico,
mas ‘objetiva’, representada pela estima e consideração por terceiros”. O
sentimento de apreço e respeito nutrido por terceiros é compatível com a pessoa
jurídica, devendo ela, assim, receber a tutela própria desse direito da
personalidade (honra objetiva).

A propósito, há numerosas decisões invocando a aplicação da
Súmula 227 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acima citada, e, portanto,
afirmando a titularidade da pessoa jurídica em relação aos direitos da
personalidade.204
200

Para Luis A. Carvalho Fernandes, “a referência específica a estes direitos, que poderia ter lugar
no estudo genérico da pessoa jurídica, justifica-se, fundamentalmente, pela circunstância de eles
serem essenciais á própria noção de personalidade, de que constituem o conteúdo mínimo. Neste
sentido se diz, justamente, que tais direitos são inerentes à personalidade, incidindo sobre os seus
bens fundamentais, com sejam a vida, a honra, o nome. Ainda assim, num plano formal, esta
categoria de direitos faz algum sentido quanto às pessoas colectivas, embora num plano ajustado
à sua natureza e sem o sentido transcendental que ela reveste em relação às pessoas singulares”
(Ob. cit., 2007, p. 215).
201
Para Rubens Limongi França, “o nome, de modo geral, é elemento indispensável ao próprio
conhecimento, porquanto é em torno dele que a mente agrupa a série de atributos pertinentes aos
diversos indivíduos, o que permite a sua rápida caracterização e o seu relacionamento com os
demais. De circunstâncias que tais, não discrepa o nome civil das pessoas físicas, porque é
através dele que os respectivos titulares são conhecidos e se dão a conhecer”. (FRANÇA, Rubens
Limongi. Do nome civil das pessoas naturais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1958. p. 22).
202
Ainda, Antônio Carlos Morato, em obra dedicada ao estudo do direito de autor, conclui que “os
direitos da personalidade também são atribuíveis à pessoa jurídica, encontrando-se base
doutrinária, jurisprudencial e legal para tal afirmação (inclusive por força do art. 52 do vigente
Código Civil – Lei n. 10.406/2002, que contribui definitivamente para afastar qualquer dúvida
nesse sentido)”. (MORATO, Antônio Carlos. Direito de autor em obra coletiva. São Paulo:
Saraiva, 2007. p.18).
203
ALVES, Alexandre Ferreira Assumpção. A pessoa jurídica e os direitos da personalidade.
Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 98. O mesmo autor, prosseguindo em sua dissertação
defendida na Universidade do Estado do Rio de Janeiro no ano de 1996, ainda elenca como
direito personalíssimo do ente moral, a imagem, destacando que, “no mundo empresarial, a
imagem é um dos fatores essenciais para o sucesso da empresa”. Esta imagem tem efeitos
diretos na credibilidade do empresário e da atividade por ele desenvolvida perante a sociedade.
204
Neste sentido, pode-se citar: “A evolução do pensamento jurídico, no qual convergiram doutrina
e jurisprudência, veio a afirmar, inclusive nesta Corte, onde o entendimento tem sido unânime, que
a pessoa jurídica pode ser vítima de danos morais, considerados esses como violadores da sua
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Ao nosso sentir, a discussão em torno dos direitos da personalidade
da pessoa jurídica parte de um pressuposto falso. A doutrina e a jurisprudência
têm procurado negar ou atribuir direitos da personalidade ao ente coletivo através
da análise do denominado dano moral. Procura-se analisar o momento patológico
da relação jurídica para defender ou negar a titularidade desses direitos pela
pessoa jurídica. A própria Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça revela
preocupação com a reparação moral dos danos causados à pessoa jurídica.

Ocorre, porém, que os direitos existem independentemente de
violação.205 Em outras palavras: a tutela negativa, decorrente da lesão ou ameaça
de lesão, não pode pautar a definição de um direito em si, uma vez que ele reúne
uma série de faculdades de aproveitamento, não se esgotando na defesa. A
responsabilidade é apenas uma resposta a agressões a certas garantias tuteladas
e respeitadas pelo ordenamento.

Os danos morais, assim como os danos patrimoniais, representam
um momento anormal, patológico, em que determinada relação jurídica foi
abalada, sendo necessária a tutela jurisdicional a fim de recompor ou ao menos
minorar a lesão causada.

A metodologia civil-constitucional acima referida, ao identificar os
direitos da personalidade como verdadeira cláusula geral de tutela da pessoa,
capaz de abranger todas as manifestações capazes de conduzir o ser humano ao
pleno desenvolvimento de suas potencialidades, prende-se à tutela negativa dos
honra objetiva”. (STJ 4ª T., REsp. 134993/30, J. 03.02.1998, Bol. Do STJ 7/22, maio/1998,
posicionamento do Min. Sálvio de Figueiredo). Ainda sobre o tema, pode-se citar: “Admite-se
indenização, a título de dano moral, por ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica, em caso de
protesto indevido de título de crédito”. (TJSP, 2ª CDPriv., Rel. CEZAR PELUSO, J. 10.05.1997,
JTJ-LEX 195:97)
205
Segundo Aguiar Dias, a distinção, ao contrário do que parece, não decorre da natureza do
direito, bem ou interesse lesado, mas do efeito da lesão, do caráter de sua repercussão sobre o
lesado. De forma que tanto é possível ocorrer dano patrimonial em consequência de lesão a um
bem não patrimonial como dano moral em resultado de ofensa a bem material (...). Ora, o dano
moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão, abstratamente
considerada. O conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito. Os efeitos da injúria
podem ser patrimoniais ou não, e acarretam, assim, a divisão dos danos em patrimoniais e não
patrimoniais. Os efeitos patrimoniais da injúria constituem os danos não patrimoniais. (AGUIAR
DIAS, José de. Da responsabilidade civil. 10 ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 1997. vol.
II. p. 729).
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direitos da personalidade, subtraindo a autodeterminação que compõe o conteúdo
ético desses direitos. Ademais e com todo o respeito, não fornece elementos
dogmáticos sólidos no tocante ao aproveitamento dos direitos da personalidade,
sobretudo nos casos em que inexiste violação ou ameaça de lesão.

Neste cenário, e considerando que os direitos da personalidade
representam, em sentido amplo, o conjunto de faculdades que tem por objeto o
modo de ser da pessoa, reunindo aquelas manifestações que lhe são
indissociáveis, pensamos que nenhum prejuízo dogmático existe na atribuição à
pessoa jurídica de alguns desses direitos, desde que compatíveis com sua
natureza. Direitos à imagem, à honra objetiva, ao bom nome, por exemplo, são
compatíveis com a pessoa jurídica, podendo ela, assim, gozar da tutela própria
dos direitos da personalidade.

De mais a mais, reiteramos que os direitos da personalidade não se
esgotam na reparação do dano moral. Primeiro porque compreendem faculdades
de aproveitamento diversas da defesa em caso de violação. Segundo porque a
violação de um direito da personalidade pode gerar danos exclusivamente
materiais, não sendo, assim, exclusiva a reparação moral.

A identificação dos direitos da personalidade com o princípio da
dignidade humana e com a cláusula geral de tutela e promoção da pessoa
impede a extensão daqueles às pessoas jurídicas.

Reiteramos, contudo, que os direitos da personalidade não se
confundem com a ampla tutela da pessoa, representando, outrossim, mais que
meras posições de defesa. Neste cenário, apesar de distintas, pensamos que
pessoa humana e pessoa jurídica podem, igualmente, titularizar direitos da
personalidade, desde que observadas as particularidades técnicas que cercam
esta última. Além disso, a pessoa humana não restará menos protegida com a
atribuição às pessoas jurídicas de alguns direitos da personalidade; inexiste, do
mesmo modo, prejuízo dogmático, bastando ampliar o conceito privado de direito
da personalidade.
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2 DIREITOS DA PERSONALIDADE E AUTONOMIA PRIVADA

2.1 Breves considerações sobre a tutela defensiva (negativa) dos direitos da
personalidade

Os direitos da personalidade desenvolveram-se a partir da
necessidade de conferir à pessoa especial proteção. A evolução dos direitos da
personalidade, conforme já apontamos, confunde-se, em certa medida, com a
sedimentação dos direitos fundamentais na ordem constitucional e com o próprio
desenvolvimento e aprimoramento dos direitos humanos e da concepção de
dignidade humana, como conceitos universais.206

Ocorre, porém, que os direitos da personalidade, como direitos
subjetivos, demandam estudo específico, apartado dos direitos fundamentais e
dos direitos humanos, embora os pontos de intercessão sejam evidentes.

No Direito Privado, é compreensível a dimensão negativa conferida
aos direitos da personalidade ao longo dos anos. Isso porque as primeiras
manifestações desses direitos decorreram de violações, que reclamavam a
intervenção do Estado a fim de que o lesado pudesse ser ressarcido ou, de forma
imediata, fosse cessada a lesão ou ameaça de lesão.

Os primeiros estudos acerca da matéria revelam, portanto, grande
preocupação com a violação dos direitos da personalidade. Por exemplo, a
aplicação da teoria do enriquecimento sem causa ao uso não autorizado dos
206

Orlando Gomes destaca que “a construção dogmática segundo tais projetos arquitetônicos
revela principalmente a preocupação de proteger a personalidade contra agressões a que está
exposta. A esse fim optou-se pela técnica da tipificação de direitos subjetivos de natureza civil,
providos com tutela primária, mas tendo reação igual à daqueles direitos. Tal reação manifesta-se
no plano civilístico, como se sabe, por meio da ação de indenização para reparação do dano
causado ao titular do direito subjetivo.” (GOMES, Orlando. Novos temas de direito civil. Rio de
Janeiro: Forense, 1983. p. 257).
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direitos da personalidade revela preocupação ressarcitória ante a violação desses
direitos.207

O desenvolvimento do dano moral e, mais recentemente, o dano
estético, como categorias próprias, revela, igualmente, a preocupação dos juristas
com a reparação dos danos causados em virtude da violação dos direitos da
personalidade.

A dimensão negativa, ou de exclusão, é de extrema relevância no
estudo dos direitos da personalidade e fundamenta a reparação dos danos
causados em virtude da injusta agressão. Ademais, é a dimensão negativa que, já
sob o aspecto preventivo, permite ao titular do direito da personalidade afastar
eventual ameaça de lesão, impedindo, assim, a concretização do dano.

A tutela defensiva revela preocupação com as consequências
decorrentes da violação dos direitos da personalidade. Qual tutela, por exemplo,
conferir ao titular de um direito que tem a sua imagem divulgada sem sua
permissão? Ou, qual medida pode adotar aquele que tem sua intimidade invadida
por terceiros não autorizados, que tornam públicos situações que integram a zona
de reserva íntima do indivíduo?

Foge dos limites desse trabalho tratar da reparação dos danos
causados em virtude da lesão ou ameaça de lesão aos direitos da personalidade.
De todo modo, é relevante mencionar que a tutela ressarcitória desenvolveu-se
visando reparar os danos decorrentes da violação dos direitos da personalidade.

É ainda acalorado o debate sobre o dano moral e, sobretudo, acerca
de sua quantificação, já que inexistem critérios legais seguros capazes de limitar
ou estabelecer o quantum indenizatório.

207

Neste sentido, cf. GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito de enriquecimento, o
enriquecimento forçado e os vários paradigmas do enriquecimento sem causa. Porto:
Coimbra Editora, 1998.
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Ante a violação dos direitos da personalidade, nasce a pretensão de
ver reparado o dano causado. Embora os direitos da personalidade integrem,
segundo

corrente

tradicional

acima

referida,

aquela

gama

de

direitos

extrapatrimoniais, é pacífico que a indenização é devida e tem a precípua função
de minorar os danos causados com a injusta agressão.

Ao contrário do que ocorre com os danos materiais, os danos morais
não conseguem restabelecer o status quo ante. A indenização, neste caso, não
repara integralmente o dano causado, servindo apenas para minorar a violação.
Isso ocorre porque os direitos da personalidade são sensíveis e sua violação não
pode ser integralmente reparada com o pagamento de uma indenização.

Embora a indenização, nestes casos, não se releve integral, ela
apresenta-se necessária ante a violação de direitos reconhecidos pelo
ordenamento jurídico.

Atualmente, a experiência jurídica brasileira tem mostrado a
proliferação da reparação moral decorrente das mais variadas formas de violação
dos direitos da personalidade. Inscrição indevida de nome nos cadastros de mais
pagadores, cobranças indevidas, suspensão de serviços considerados essenciais
(luz, água, telefone, etc.), indisponibilidade do uso de cartões de débito ou crédito,
entre tantas outras, revelam a enorme gama de situações passíveis de
indenização moral.

Sem adentrar no mérito, que, reiteramos, foge aos limites do
presente estudo, nem todas as situações acima listadas são passíveis de
indenização. Algumas representam meros dissabores ou descontentamentos
cotidianos; outras revelam verdadeiras violações passíveis de indenização.
Contudo, é mais ou menos uniforme o entendimento segundo o qual a
indenização moral tem lugar ante a violação dos direitos da personalidade,
caracterizando-se,

na

generalidade

dos

casos,

pela

desassossego, perturbação de espírito, entre tantas outras.

dor,

humilhação,
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Em regra, a violação dos bens da personalidade, como ocorre,
comumente, com ofensas à honra, à vida privada, à intimidade, conduz à
reparação moral.

É oportuno destacar, entretanto, que os danos moral e material são
independentes. Portanto, é possível que da ofensa a um direito da personalidade
decorram danos morais e materiais, apenas danos morais ou tão somente danos
materiais.

Há casos em que a violação dos direitos da personalidade acarreta,
segundo comumente definido por doutrina e jurisprudência, dor, desassossego,
humilhação, vexame208 ou, conforme Maria Celina Bodin de Moraes,209 representa
a violação da integridade psicofísica da pessoa. Nestes casos, a indenização
moral revela-se adequada, embora não exclua eventual indenização material. Por
exemplo, a divulgação, sem consentimento do titular, de um vídeo íntimo nas
conhecidas redes sociais representa, ao menos em tese, violação dos direitos da
personalidade, passível, portanto, de indenização moral.

Há casos, contudo, em que a violação dos direitos da personalidade
produz dano de natureza exclusivamente patrimonial.

Imaginemos a situação em que determinada pessoa cede, por
período certo de tempo, a sua imagem para uma propaganda publicitária. No
ajuste de vontades, foi estabelecida a remuneração devida pela cessão da
imagem, a forma de divulgação e, sobretudo, o prazo do contrato. A autorização
concedida por prazo certo impede a continuidade do emprego da imagem do
titular após o término do período definido no contrato. Ocorre que, findo o prazo
208

Neste sentido, cf.: GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito de enriquecimento, o
enriquecimento forçado e os vários paradigmas do enriquecimento sem causa. Porto:
Coimbra Editora, 1998. p. 111 e ss .
209
Segundo Maria Celina Bodin de Moraes: “a pessoa humana se distingue por ‘uma substância
única, uma qualidade própria apenas aos que são humanos: uma dignidade inerente à espécie
humana’, enquanto as coisas têm preço e não dignidade. Acontece que este valor moral, interior,
representado pela dignidade ‘se encontra infinitamente acima do valor de mercadoria porque não
admite, ao contrário deste, ser substituído por equivalente. Daí a exigência de jamais transformar
o homem em meio para alcançar fins particulares ou egoístas (preço)”. (MORAES, Maria Celina
Bodin. Danos à pessoa humana - uma leitura civil: constitucional dos danos morais. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003. p. 43).
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contratual, o contratante não se absteve de empregar a imagem do contratado,
fazendo nova campanha publicitária sem seu expresso consentimento. Neste
caso, houve violação do direito à imagem? Parece-nos que a resposta é positiva.

O emprego não autorizado da imagem, ou de qualquer outro bem da
personalidade, viola o direito do titular, já que, salvo por motivos de ordem
pública, cabe a este definir quando e como vai explorar o seu modo de ser físico e
moral. Contudo, na situação acima retratada, embora tenha havido injusta
agressão, inexiste, ao nosso sentir, dano moral a ser reparado.

Ora, a imagem da pessoa já vinha sendo empregada em
determinada campanha publicitária. Findo o prazo contratual, nova inserção da
imagem, guardadas as mesmas características da campanha anterior, foi
realizada, a despeito da ausência de autorização contratual. Nesta hipótese, o
dano, ao menos em tese, tem natureza eminentemente patrimonial.

210

A

reparação aqui é devida pelo uso não consentido da imagem. A violação do
direito da personalidade, neste caso, nada tem a ver com dor, sofrimento,
humilhação ou vexame, que autorizariam a reparação moral.

210

Neste sentido, recente julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, cujo relator foi o
Desembargador Gilberto de Souza Moreira. No caso apreciado pelo Egrégio Tribunal, “a autora,
que atuou na empresa-ré de janeiro de 2003 a outubro de 2005 como estagiária, firmou termo de
cessão de imagem (fls. 27/28) afinal declarado nulo pela r. sentença recorrida. Passando ao largo
de debates acerca de, como estagiária, atuar efetivamente como professora, para os quais é
competente a justiça laboral, as imagens constantes de fls. 28/36 foram exibidas com o expresso
consentimento da autora, que posou para elas, estampando imagens de beleza e de vigor físico, e
que atenderam a dupla finalidade. À academia, que apôs imagens das atividades lá oferecidas e,
principalmente, à autora, iniciante como professora de educação física, a difundir sua imagem
como profissional. Inimaginável, portanto, o dano moral, impossível concluir por constrangimento,
dor, sofrimento, qualquer que seja, nenhum desconforto pode ser imaginado se a professora é
colocada justamente como paradigma da boa profissional, representado como pessoa ilustre e
respeitável. Os quadros apostos na fachada da academia, na verdade, são fortes elogios e melhor
e mais espontâneos que muitas e tão comuns manifestações encomiásticas. Não há, portanto,
como reconhecer-se a dor moral. O alegado constrangimento não existe, a não ser tema o autor
as consequências da inveja naqueles menores de espírito. Enfim, nenhum prejuízo houve,
nenhum problema moral se reconhece. Ao contrário, a boa fama, o reconhecimento, a reverência
à professora ficam evidenciadas. Não há motivo para indenização”. (TJ-SP - APL:
92089261820098260000 SP 9208926-18.2009.8.26.0000, Relator: Gilberto de Souza Moreira,
Data de Julgamento: 27/02/2013, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2013 –
grifamos no original).
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A violação, nestes casos e desde que verificados os demais
pressupostos da responsabilidade civil, conduz a uma reparação de natureza
eminentemente material.

É certo, porém, que, à luz das mais variadas situações concretas, é
possível que o uso, por exemplo, não autorizado da imagem acarrete danos
morais e materiais.211

Podemos pensar no uso da imagem de determinada pessoa que,
finda a autorização concedida, converteu-se a determinada religião, não
desejando mais ver a sua imagem associada ao produto ou serviço antes
divulgado. Neste caso, a violação da imagem, ou de qualquer outro direito da
personalidade, pode acarretar danos de naturezas diversas:

212

moral e

213

material.
211

Sobre a dupla valoração do direito à imagem, assevera Patrícia de Almeida Torres: "(...) Frisese que a simples exposição de maneira indevida da imagem de um indivíduo é suficiente para
caracterizar a violação ao direito à imagem, independentemente de auferir-se um efetivo prejuízo
econômico. Devido às duas faces que revestem o bem jurídico imagem - a moral e a patrimonial,
porém com a predominância do aspecto moral sobre o material -, o dano à imagem se
consubstancia com a exposição indevida da imagem. Essa exposição fere o direito à imagem,
independentemente de haver ocorrido algum prejuízo de ordem patrimonial. Em alguns casos,
quando há exploração da imagem para meios publicitários, visando a auferição de lucro, o prejuízo
de ordem patrimonial se evidencia. Porém, se não se tratar de imagem comercial, desligando-se a
veiculação do conteúdo econômico, a publicação indevida ocasiona danos." (TORRES, Patrícia de
Almeida. Direito à própria imagem. São Paulo: LTR, 1998. pág. 113).
212
Neste sentido, no Brasil, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente
quanto ao direito à imagem, que: “O direito à imagem reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque
direito de personalidade; patrimonial, porque assentado no princípio segundo o qual a ninguém é
lícito locupletar-se à custa alheia. Em se tratando de direito à imagem, a obrigação da reparação
decorre do próprio uso indevido do direito personalíssimo, não havendo de cogitar-se da prova da
existência de prejuízo ou dano, nem a consequência do uso, se ofensivo ou não. O direito à
imagem qualifica-se como direito de personalidade, extrapatrimonial, de caráter personalíssimo,
por proteger o interesse que tem a pessoa de opor-se à divulgação dessa imagem, em
circunstâncias concernentes à sua vida privada.” (STJ, EREsp n.º 230.268/SP, rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, dj 11.12.2002 – grifo nosso). Em que pese a decisão referida, há julgados
dissonantes sobre a mesma matéria no próprio Superior Tribunal de Justiça. Há situações em que,
a despeito do dano material alegado pelo titular do direito violado, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça tratou da divulgação não autorizada da imagem sob o manto exclusivo do dano moral.
Neste sentido: "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO
POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. USO
INDEVIDO DE IMAGEM. FINS COMERCIAIS. ATRIZ DE TEATRO E TELEVISÃO. VEICULAÇÃO
EM ÂMBITO NACIONAL. PREJUÍZO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. DANO
MORAL IN RE IPSA. 1. O Tribunal de origem não discutiu a questão relativa ao montante fixado
para reparação dos danos materiais, o que impede o exame da matéria por esta Corte. 2. A
análise dos pressupostos necessários ao reconhecimento da litigância de má-fé, bem como
acerca da comprovação do prejuízo material experimentado pela autora, demandam o reexame de
fatos e provas, o que é inadmissível em recurso especial (incidência da Súmula 7/STJ).
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Aliás, como se verá adiante, o uso não consentido do direito à
imagem fomentou na Alemanha e em Portugal caloroso debate acerca do
aproveitamento econômico dos direitos da personalidade.

Na Alemanha, no caso Paul Dahlke, de 1956, assentou o
entendimento, reproduzido em outros casos semelhantes nos anos seguintes,
segundo o qual o direito à imagem tem valor patrimonial e a divulgação não
autorizada do retrato obriga o ofensor a reparar os danos materiais causados.214

Em Portugal, a indenização devida nos casos de uso não autorizado
dos direitos da personalidade encontrou fundamento no princípio que veda o
enriquecimento sem causa. Isso porque o uso não consentido dos direitos da
personalidade, especialmente para fins comerciais, conforme abundava na
jurisprudência do final da década de 50 do século passado na experiência
portuguesa, conduzia ao locupletamento indevido do ofensor em detrimento do
titular do direito violado. Nestes casos, a indenização era devida com fundamento
na vedação do enriquecimento sem causa.215

Precedentes. 3. O acórdão recorrido, com base no substrato fático-probatório dos autos, concluiu
que houve exposição da imagem da recorrente em âmbito nacional, sem prévia autorização desta,
com fins exclusivamente econômicos e publicitários, em razão de campanha promovida pelo
recorrido e veiculada em revista de grande tiragem e circulação e em outdoors espalhados pelo
país. 4. Na hipótese, não é necessária a comprovação de prejuízo para configuração do
dano moral, pois este decorre da própria violação do direito de imagem titulado pela
recorrente - dano in re ipsa. Entendimento consagrado na Súmula 403/STJ. 5. Restabelecimento
do valor da condenação fixado pelo Juiz de primeiro grau. Para o arbitramento do montante
devido, o julgador deve fazer uso de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e
às peculiaridades da hipótese em discussão, bem como ao porte econômico do causador e ao
nível socioeconômico da vítima. 6. Recurso especial do réu não provido. Recurso especial da
autora parcialmente provido ". (REsp 1.102.756/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 03/12/2012 – grifamos no original).
213
Ainda, José Jairo Gomes aponta que “(...) o uso indevido da imagem alheia para fins
comerciais, ou de maneira que lhe atinja a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, sujeita o
agente à reparação do dano resultante, seja ele material, seja moral. Não por outra razão,
entende-se como ofensivo ao direito de imagem a publicação de fotografia no autorizada em jornal
(...) Tal direito reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque inerente à personalidade; patrimonial,
por encontrar-se assentado no princípio segundo o qual a ninguém é dado enriquecer-se à custa
alheia. Bem por isso, sua reparação pode ensejar reparação por dano material, moral ou ambos.”
(GOMES, José Jairo. Direito civil: introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. vol. I.
p. 209).
214
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009.
p.115.
215
GOMES, Júlio Manuel Vieira. O conceito de enriquecimento, o enriquecimento forçado e
os vários paradigmas do enriquecimento sem causa. Porto: Coimbra Editora, 1998. p. 216217.
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Nesta esteira, é certo dizer que a dimensão negativa dos direitos da
personalidade confere ao seu titular a pretensão de ver reparados os danos
causados pela injusta violação, como também autoriza a adoção de medidas
tendentes a afastar a ameaça de lesão.

A tutela ressarcitória tem lugar diante da ofensa imediata dos
direitos da personalidade; ela é, portanto, reclamada em situação patológica,
caracterizada pela presença do dano, seja ele moral e/ou material.

Por outro lado, e ainda sob o prisma defensivo aqui aludido, existe a
denominada tutela preventiva dos direitos da personalidade, que se revela prévia
e tem natureza inibitória, impedindo, assim, que a lesão aos bens da
personalidade ocorra. Como cediço, a tutela inibitória presta-se a evitar a violação
de um direito a ser realizada por atos praticados pelo ofensor, que estejam em
desacordo com um dever de conduta existente.

Não é necessária a verificação do dano efetivo na esfera jurídica do
titular, bastando a simples ameaça de lesão. A ameaça a direito é, então,
elemento necessário porque faz relação à possibilidade de prevenir. A ação
inibitória terá efeito futuro a fim de evitar que se produzam novos danos ou
diminuir aqueles já produzidos.

O fim da proteção conferida pela tutela inibitória dos direitos é
impedir, inibir e coibir o ato ilícito de modo que este não cause sequer lesão ou,
se já ocorreu o dano, que ele não se alastre ou amplie.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni,216
216

MARINONI, Luiz Guilherme. Tutela inibitória (individual e coletiva). 3ª. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2003. p. 33. Para Marinoni, a necessidade de tutela preventiva exige a
estruturação de um processo autônomo e que desemboque em uma sentença que possa impedir
a prática, a repetição ou a continuação do ilícito. Além disso, a tutela de prevenção do ilícito requer
um procedimento estruturado com técnica antecipatória, pois o direito que visa proteger através da
tutela preventiva tem, em regra, grande probabilidade de ser lesado no curso do processo. De
outro lado, a tutela preventiva pode ser transformada em tutela ressarcitória, ou o direito em
pecúnia, mediante uma injusta expropriação imposta pelo próprio tempo em que o Estado exige
para tutelar o direito que ele mesmo consagra.
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A tutela inibitória é uma tutela específica, pois objetiva conservar a
integridade do direito, assumindo importância não apenas porque alguns
direitos não podem ser reparados e outros não podem ser
adequadamente tutelados através da técnica ressarcitória, mas também
porque é melhor prevenir do que ressarcir, o que equivale dizer que no
confronto entre a tutela preventiva e a tutela ressarcitória deve-se dar
preferência à primeira.

O Código Civil Brasileiro permite ao titular do direito da
personalidade exigir a cessação da ameaça de lesão ao seu direito da
personalidade. Isso significa que a tutela pode ocorrer antes mesmo de violado o
direito da personalidade, tendo natureza eminentemente inibitória.217

A tutela inibitória revela-se mais adequada do que aquela
ressarcitória ante a natureza dos direitos da personalidade. A tutela ressarcitória
nem sempre é capaz de restabelecer o status quo ante; como já dito, representa,
notadamente nos casos de danos morais, mero paliativo. Neste sentido, a tutela
inibitória revela-se mais eficaz, impedindo a violação direta dos direitos da
personalidade.

A esse propósito, aduz Guilherme Calmon Nogueira da Gama que
(...) deve-se ainda permitir não apenas que um dano sofrido seja
ressarcido, mas também que se possa fazer cessar a atividade danosa,
de forma que não se provoque danos ulteriores (a ação que permite tal
tutela denomina-se no cerne da doutrina italiana ‘azione inibitoria’ que
218
tem o seu correspondente no Brasil nas ações inibitórias).

A experiência jurídica brasileira é rica no emprego da tutela inibitória,
sobretudo nos casos de lesão ou ameaça de lesão a direitos da personalidade, à
higidez do meio ambiente, à saúde, ao consumidor, entre outros. Sob o ponto de
vista processual, a tutela antecipada tem proporcionado a adoção de medidas
inibitórias visando afastar a ameaça ou a lesão a direitos da personalidade.

217

É oportuno registrar que terá legitimação para requerer a cessação da ameaça, ou da lesão, ou
mesmo o ressarcimento dos danos experimentados o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente
em linha reta, ou colateral até o quarto grau, em se tratando de morto. É neste sentido o disposto
no parágrafo único do art. 12 do Código Civil.
218
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira; PEREIRA, Daneil Queiroz; PIMENTEL, Juliana Pinto.
Novo código civil: situações subjetivas existenciais e situações subjetivas patrimoniais à luz da
nova ordem civil. Revista de Direito Privado – 23. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 81, 2005.
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2.2 A tutela positiva, de aproveitamento, dos direitos da personalidade

A tutela defensiva ou negativa dos direitos da personalidade decorre
da preocupação histórica com a proteção da pessoa humana. Essa preocupação
finca raízes no Direito do Estado em que as relações entre os governantes e os
súditos, por vezes, eram marcadas por abusos e arbitrariedades. Nesse contexto,
a elaboração de regras visando limitar a atuação do Estado acabou por conferir
aos direitos fundamentais, e mais tarde aos direitos da personalidade, um cunho
eminentemente defensivo, de proteção.219

A defesa da pessoa comporta toda uma evolução dogmática: desde
a acto iniuriarum aos direitos de personalidade, passando pelos direitos do
homem e pelos direitos fundamentais. Estas diversas realidades visaram, de um
modo geral, objetos idênticos. O grande objetivo sempre foi, e na ordem jurídica
atual continua sendo, a promoção e tutela da pessoa humana.

Contudo, o aperfeiçoamento técnico permite, no atual estágio de
evolução da Ciência do Direito, distinguir a promoção da pessoa humana, objetivo
dos ordenamentos jurídicos que consagram a dignidade como um de seus
fundamentos, e aqueles direitos que recaem sobre os bens da personalidade.220

219

Segundo Giorgio Resta, “dei diritti della personalità si è sempre studiato e posto in risalto
soprattutto il profilo difensivo. Ciò è comprensibile, se si considera che per lungo tempo il problema
più imediato per gli ordinamenti continentali è stato quello di aprire il sistema rimediale, e in
particolare il sistema risarcitorio, ad una tipologia di beni ed interessi ad esso tradizionalmente
estranei. Per di più, sino a non molti anni addietro, le possibilità di scambi negoziali incidenti su
attributi della personalità erano oggettivamente limitate, per la presenza di diversi vincoli di ordine
culturale o tecnologico. Tali barriere sono oggi in gran parte cadute, sai sotto la pressione
dell´alleanza tra capitale e scienza, la quale ha sensibilmente allargato la frontiera del
“tecnicamente possibile”, sia per effetto del più generale processo di mercificazione dei valore, che
sta investendo le nostre organizzazioni sociale e che contribuisce a spostare sempre più in avanti
la sfera dell’eticamente ammissibile”. (RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e
prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 1064).
220
CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 129.
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Neste cenário, e à luz de sua natureza privada, é certo dizer que os
direitos da personalidade compreendem uma dimensão negativa, de exclusão ou
de defesa, e uma positiva, de aproveitamento.221

Os direitos da personalidade revelam, assim, dupla dimensão. A
primeira tem caráter negativo e representa o ressarcimento, nos casos de
violação, ou a inibição, nas hipóteses de ameaça de lesão (tutela negativa). A
outra diz respeito ao aproveitamento dos direitos da personalidade como
verdadeiros bens jurídicos (tutela positiva), a exemplo do que ocorre com os
contratos de cessão de imagem, voz e privacidade, comuns no tecido social
contemporâneo.

O titular dos bens da personalidade, segundo preceitos de Direito
privado e atento às limitações impostas pela lei, pela moral e pelos bons
costumes, pode deles usufruir, inserindo-os, por exemplo, em negócios
jurídicos, 222 como ocorre, com frequência, com o direito de imagem e, mais
recentemente, com a intimidade/privacidade.223

Segundo António Menezes Cordeiro, os direitos de personalidade
não são meras posições defensivas, “quais castelos erguidos em torno dos bens
de personalidade e destinados a torná-los inexpugnáveis” 224 . Os direitos da
personalidade representam realidades dinâmicas, que correm lado a lado com os

221

Tão prejudicial quanto a ingerência imprópria de terceiros no domínio privado de alguém é a
intromissão indevida do Estado ou da sociedade no âmbito de liberdade do indivíduo, restringindo
o desenvolvimento de sua personalidade, sobretudo quando suas atividades não prejudicam
situações jurídicas de terceiros ou não colidem com valores compartilhados pela sociedade em
determinada época.
222
Orlando Gomes, a propósito, destaca: “Sendo evidente que o direito à vida não legitima o
suicídio, apresentam-se como aspectos interessantes desse direito de personalidade os que
resultam de relações jurídicas de natureza negocial que expõem uma das partes a riscos
extremos. Até que ponto, pergunta Diez y Diez, é lícito arriscar a vida em exercícios perigosos e
desnecessários pelo torpe afã de enriquecer ? Toleram-se as atividades arriscadas em espetáculo
de circo e se admitem as práticas desportivas, como a do pugilato, e as touradas, nas quais os
participantes jogam com a própria vida.” (Cf. GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 154).
223
É neste sentido a lição de Zeno-Zencovich, que destaca que o avanço social e tecnológico tem
profunda relação com os direitos da personalidade e o seu aproveitamento econômico (ZENOZENOVICH, Vincenzo. Diritti della personalità. In: A. Belvedere-R. Guastini-P. Zatti-V. ZenoZenovich). Glossario in Trattato di diritto privato. Milano: G. Iurica P. Zatti, 1998. p. 108-112).
224
CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 122.
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seus titulares em todas as vicissitudes que acompanham o ser humano, do
nascimento até a morte.225

Apesar da importância da dimensão negativa ou defensiva, é
inegável o aproveitamento, numa dimensão manifestamente positiva, de alguns
direitos da personalidade. A dimensão positiva, de aproveitamento dos bens da
personalidade, atende não só a interesses pessoais, mas também patrimoniais.226
Pessoais porque estão diretamente associados à livre determinação da pessoa
sobre os bens que integram a sua personalidade (autonomia da vontade);
patrimoniais porque permitem que o aproveitamento consentido dos bens da
personalidade seja remunerado, gerando, assim, vantagens econômicas para o
seu titular.

É importante registrar que a dimensão positiva, de aproveitamento,
dos direitos da personalidade decorre da autodeterminação do sujeito sobre os
bens que integram a sua personalidade. É justamente essa autodeterminação que
confere ao titular do direito da personalidade a possibilidade de auferir vantagens
econômicas com o aproveitamento desses direitos.

Ademais, os direitos da personalidade, como direitos subjetivos,
conferem ao seu titular verdadeiro monopólio de exploração patrimonial, gozando
da faculdade de agir contra terceiros que façam uso não autorizado desses
direitos, enriquecendo-se indevidamente. Segundo Giorgio Resta,227

225

Ainda, conforme apontado por António Menezes Cordeiro, “os direitos de personalidade estão
no centro de sectores sociais e económicos muito significativos – pense-se em todo o domínio das
atividades médicas, paramédicas e hospitalares – ou embricam com áreas completas da nossa
sociedade assim o trabalho subordinado, o desporto, a publicidade, a comunicação social e o
cinema”. Os direitos de personalidade rodeiam-se de deveres acessórios destinados a assegurar a
sua integridade e a manter os seus bens dentro de um aproveitamento ético. (Ibid., p. 122).
226
Neste sentido, cf. OLLARD, Romain. Qualification de droits extrapatrimoniaux. In: SAINTPAUL, Jean-Christophe (org). Droits de personnalité. Paris: LexisNexis, 2013. p. 276-277.
Segundo o mesmo autor, neste novo contexto, os direitos da personalidade, tradicionalmente
concebidos como posições defensivas (direito à), revelam-se verdadeiros direitos subjetivos
patrimoniais (direito de).
227
RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p.
1065. Destaca que é complexa a disciplina do aproveitamento econômico dos direitos da
personalidade por conta de sua natureza jurídica. Aponta, contudo, algumas decisões em que
restou assentada a dimensão positiva de alguns direitos da personalidade. (Cass., 28 marzo 2006,
n. 7083; Cass., 29 maggio 2006, n. 12801; Cass., 11 ottobre 1997, n. 9880; Cass., 21 maggio
1998, n. 5086; Cass., 16 aprile 1991, n. 4031).
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Per contro, la circulazione dei diritti della personalità morale tende ad
essere sempre più frequentemente attratta nell’orbita contrattuale. Della
liceita di questi contratti, ben noti alla prassi commerciale italiana e
straniera, non v’è più ragione di dubitare, come ha apertamente
riconosciuto la Corte di Cassazione in alcuni decisioni relative alle
fattispecie dell merchandising e della sponsorizzazione.

O aproveitamento dos direitos da personalidade, na sua dimensão
positiva, por si só, não vai de encontro ao dogma de proteção da pessoa humana,
erigido, no ordenamento jurídico brasileiro, em princípio constitucional. Isso
porque, conforme já ressaltamos, a tutela da pessoa humana não se confunde
com a disciplina dos direitos da personalidade. Há pontos de intercessão
especialmente porque os bens da personalidade fundem-se com a própria
pessoa, tornando impossível qualquer espécie de dissociação. Entretanto, os
direitos da personalidade visam disciplinar o aproveitamento e a defesa dos
chamados bens da personalidade, não se confundindo com a ampla tutela e
promoção da pessoa humana, como unidade 228.

Além disso, é imperioso ter em mente que a tutela e promoção da
pessoa humana não se limita à defesa dos direitos da personalidade. A moradia,
o trabalho, os alimentos, o lazer, entre tantos outros, estão a serviço da promoção
humana, porém, não podem ser classificados como direitos da personalidade.

O direito e suas regras foram concebidos visando tutelar interesses
e conflitos pessoais e, nos ordenamentos jurídicos que consagram a dignidade
humana, os institutos jurídicos têm por finalidade última a promoção do indivíduo.

Neste momento, importa destacar que a dimensão positiva não se
revela incompatível com os direitos da personalidade. Pelo contrário. A
experiência, a qual o Direito não deve permanecer alheio, tem mostrado que este
aproveitamento reflete uma prática bastante vulgarizada e tida como lícita de
228

Conforme assinala António Menezes Cordeiro, o direito de personalidade é um espaço de
liberdade concedido ao sujeito: ou não seria direito. O “direito” de educar os filhos, embora
eminentemente pessoal, não é um direito de personalidade: traduz um dever. Este aspecto já foi
usado, ao longo da história, para combater a própria ideia de direito de personalidade. Por
exemplo: o direito (de personalidade) à vida: a ser um verdadeiro direito, legitimar-se-ia o suicídio.
Trata-se de um ponto de vista superado: não há permissões absolutas e totais. O direito à vida
permite, ao beneficiário, múltiplas hipóteses de aproveitamento: não, faltante, todas as possíveis.
Como adiante melhor veremos, os direitos de personalidade têm, como traço especial de regime,
o não permitirem a sua própria supressão. (CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 100).
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regular por negócio jurídico certos aspectos de personalidade ou certos direitos
de personalidade. Assim tem ocorrido, frequentemente, com a utilização da
imagem e da voz de certas pessoas no domínio da publicidade mediante
remuneração econômica.

Igualmente a vida privada, ou certos aspectos da vida íntima, é por
vezes revelada ao público mediante remuneração, designadamente em meios de
comunicação social. Estas práticas, como cediço, são aceitas e não suscitam
divergências, a despeito da natureza jurídica dos direitos da personalidade.229

Os direitos da personalidade, em pese a semelhança com outras
categorias, sobretudo os direitos humanos e fundamentais, são direitos subjetivos
e, nesta condição, permitem que seu titular os usufrua, incluindo a inserção
desses direitos em relações tipicamente negociais.230

Sobre o aproveitamento dos bens da personalidade, Roxana
Cardoso Brasileiro Borges assevera que
Esse aspecto positivo dos direitos da personalidade, realizador da
liberdade jurídica que o ordenamento reconhece às pessoas, tem de ser
respeitado. É preciso admitir o exercício do amplo da liberdade que não
afete direitos de terceiros. E muitos direitos da personalidade podem ser
231
exercidos de forma positiva, por meio da autonomia privada.

Como se verá adiante, há limites que devem ser observados quanto
ao aproveitamento dos direitos da personalidade, especialmente naqueles casos
em que os bens da personalidade são inseridos no comércio jurídico, integrando
relações tipicamente patrimoniais.

229

VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p.156.
Neste sentido, Luís A. Carvalho Fernandes, segundo o qual: (...) orientamo-nos no sentido da
caracterização dos direitos da personalidade como direitos subjectivos. Para tanto nos fundamos
na circunstância de nos direitos da personalidade se poderem identificar os traços distintivos dos
direitos subjectivos, ou seja, um poder jurídico conferido a certa pessoa, em vista da realização de
um interesse próprio, assegurada por meios de tutela específicos. (FERNANDES, Luís Carvalho.
Teoria geral do direito civil: introdução - pressupostos da relação jurídica. 4ª ed. Lisboa:
Universidade Católica, 2007. p. 218).
231
BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos da personalidade e
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 114.
230
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Aliás, a existência de limites quanto ao exercício da autonomia
privada não é particularidade dos direitos da personalidade. Nenhum direito é
absoluto e, por evidente, as manifestações de vontade aptas a criar, modificar,
extinguir ou simplesmente manter direitos e obrigações devem ser externadas em
consonância com as normas de ordem pública, com a moral e os bons costumes.
A propósito, adverte Pedro Pais de Vasconcelos que constitui um bom exemplo
das limitações à autonomia privada, fundadas na ordem pública e na moral, as
proibições de disposições de tecidos ou órgãos de origem humana. É sempre
proibida a venda de órgãos ou de substancias humanas, e a sua disposição tem
sempre de ser rigorosamente gratuita.232

Os direitos da personalidade revelam, assim, duas dimensões: uma
de caráter negativo, voltada à tutela e proteção, e outra, de natureza positiva,
dirigida ao aproveitamento dos bens da personalidade, a exemplo do que ocorre
com a exploração consentida dos direitos à imagem, à voz e à privacidade.

Como se verá adiante é certo dizer que os direitos da personalidade
guardam estreita relação com a autonomia privada. Isso porque o aproveitamento
dos direitos da personalidade, com a sua inserção no comércio jurídico, depende
do consentimento do seu titular.

Além disso, mesmo sob o aspecto negativo, não se pode ignorar que
a iniciativa de defesa dos direitos da personalidade corresponde, igualmente, a
um dos aspectos da autonomia privada. O titular do direito da personalidade
violado ou ameaçado de lesão pode, respeitada a sua autonomia, deixar de
adotar qualquer medida contra o ofensor.

232

Pelas mesmas razões só podem, em princípio, ter por objeto substancias regeneráveis, embora
possam ser feitas dádivas de substancias não regeneráveis entre parentes até o 3º grau, mas,
neste caso, não são permitidas as dádivas que, ‘com elevado grau de probabilidade’, envolvam a
diminuição grave e permanente da integridade física e da saúde do doador. (VASCONCELOS,
Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 156).
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A autonomia privada corresponde, portanto, conforme destaca Pedro
Pais de Vasconcelos233 que a “dois aspectos principais: a da iniciativa na defesa
da personalidade e a da autovinculação à sua limitação ou compressão”.

2.3 Autonomia privada e direitos da personalidade

A tutela negativa dos direitos da personalidade, centrada, sobretudo,
na reparação e, mais recentemente, na inibição, tem cedido lugar a uma forma
positiva caracterizada pelo aproveitamento dos bens da personalidade, segundo
acima destacado.

Não significa dizer que a proteção dos direitos da personalidade na
sua fase patológica, ou seja, quando há violação ou ameaça de lesão, seja
desnecessária. Pelo contrário. A tutela nestes casos continua relevante e se
mostra imprescindível à proteção dos bens da personalidade, permitindo ao titular
do direito subjetivo valer-se dos meios necessários a fim de buscar a reparação
dos danos experimentados em caso de violação ou a cessação da ameaça de
lesão.

Ocorre que os bens da personalidade, sujeitos aos princípios
próprios do Direito privado e regidos, neste ponto, pela dogmática do direito
233

VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p.153.
Segundo o mesmo autor, “o titular do direito de personalidade pode auto-vincular-se à limitação ou
à compressão do seu direito. Pode negocialmente sujeitar-se a sofrer agressões à sua integridade
física ou moral, por exemplo, através de experiências com novas drogas farmacêuticas,
equipamentos médicos, experiências psicológicas, testes de máquinas perigosas, e outros ricos
assumidos voluntariamente. Pode também contratar com terceiros a concessão de autorização
para o uso, por exemplo, da sua imagem, para a invasão de sua privacidade, e têm-se visto até,
em manifestações de péssimo gosto, o aviltamento público da sua dignidade. Daqui se pode
concluir que os negócios de personalidade têm uma eficácia mais legitimadora e reguladora do
que vinculada. Legitimadora porque o consenso, dentro dos limites já vistos, torna lícita a
compressão, limitação ou detrimento da personalidade que, sem esse consentimento, seria ilícita.
Reguladora, porque, além de tornar lícito o negócio, regula o modo, o regime e os termos em que
a limitação da personalidade se irá processar, através da estipulação do seu modo ou conteúdo,
do valor da contrapartida, se houver, e a duração, se for fixada. A eficácia vinculativa mantém,
porém, toda a sua plenitude naquilo em que o negócio de personalidade vincula a outra parte e
mesmo, enquanto não houver desvinculação, o próprio titular do direito de personalidade. (Ibid.,
p.166).
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subjetivo, representam posições ativas, que permitem ao seu titular o efetivo
aproveitamento, sobretudo patrimonial, de suas potencialidades.

Partindo-se do pressuposto de que os direitos da personalidade são
direitos subjetivos e que estes implicam, por definição, na faculdade de
aproveitamento de determinado bem, é certo afirmar que os bens da
personalidade estão sujeitos aos influxos da autonomia privada.

A autonomia privada revela-se como um dos fundamentos do Direito
privado, representando o espaço em que é dado às pessoas – aos particulares –
atuarem com liberdade. Trata-se daquele espaço, consagrado pelo Direito
Privado, em que os particulares podem disciplinar os seus próprios interesses de
acordo com o que lhes aprouver, desde que observados os limites impostos pelo
sistema jurídico, pelo interesse social e pela ordem pública.

Segundo Francisco Amaral, a autonomia privada identifica-se com o
“poder que os particulares têm de regular, pelo exercício de sua própria vontade,
as relações de que participam, estabelecendo-lhes o conteúdo e a respectiva
disciplina jurídica”.234

A autonomia privada representa, à luz do estudo em apreço, muito
mais do que uma análise patrimonial e negocial dos direitos da personalidade.
Isso porque a autonomia privada está diretamente relacionada com a
autodeterminação da pessoa sobre aqueles bens que integram a personalidade.

Em outras palavras, a autonomia privada, embora analisada, na
maioria das vezes, sob o viés estritamente negocial – autonomia contratual –
fortalece o sentido ético dos direitos da personalidade, representando, portanto,
expressão da liberdade no campo das relações privadas.235
234

AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 107.
Para José Jairo Gomes, “a autonomia privada implica o reconhecimento, por parte do sistema
jurídico, de um espaço em que as pessoas podem atuar de acordo com suas vontades e
interesses, em que atos daí organizados gozam de eficácia jurídica, tal como se fossem leis
estabelecidas por elas mesmas para regular suas próprias condutas em um sentido específico. Se
assim não fosse, as pessoas seriam meros autômatos, realizadores de comandos previamente
definidos. Vale ressaltar que o determinismo não faz nenhum sentido, menos ainda o
235
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É certo que a autonomia privada tem sofrido fortes restrições desde
a implantação do Estado Social.236 No âmbito negocial, por exemplo, a limitação
da autonomia privada resultou na previsão de nulidade das cláusulas abusivas, na
relativização do princípio contratual do pacta sunt servanda, acrescentando-lhe a
cláusula rebus sic standibus, isto é, os negócios têm de ser cumpridos, desde que
as condições permaneçam idênticas à época da negociação, na limitação da
cláusula penal, na exigência de que o contrato cumpra função social, no respeito
à boa-fé objetiva e aos seus deveres anexos ou correlatos, entre outros.

Não se pode ignorar, outrossim, que a autonomia privada assume
dois significados distintos, porém, complementares: um positivo, associado a
efetiva atuação do particular na regulamentação dos seus interesses privados, e
outro negativo, que diz respeito à impossibilidade de intromissão do Estado e de
outros particulares naquele espaço reservado às relações privadas, salvo
naqueles casos em que autorizar a lei, a ordem pública, a moral e os bons
costumes.

determinismo jurídico. As pessoas agem e interagem no mundo, daí surgindo a necessidade de se
atribuir eficácia e reconhecer a validade jurídica dessa atuação. (...) Para que se faça tudo isso, a
pessoa tem de ser livre, tem de reter consigo algum espaço em que possa agir com autonomia,
mas há também de ter responsabilidade em relação ao seu comportamento. A autonomia privada,
com efeito, não é um cheque em branco, que tudo autoriza. A atuação individual encontra limites
bem traçados no sistema, limites esses demarcados pelo ato ilícito. Com efeito, aquele que violar
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando
responsável pela reparação do dano”. (GOMES, José Jairo. Direito civil: introdução e parte geral.
Belo Horizonte: Del Rey, 2006. vol. I. p.108).
236
É oportuno, segundo lição de Fernanda Pessanha do Amaral Gurgel, esclarecer que a
“expressão autonomia da vontade tem sua origem no pensamento filosófico de Kant e está
relacionada à vontade real do sujeito no exercício de sua liberdade, sendo entendida como um dos
desdobramentos do princípio da dignidade da pessoa humana (...) constata-se que a autonomia
da vontade possui uma conotação subjetiva ou psicológica, na medida em que representa o
querer interno do sujeito de direitos, ou seja, a sua real vontade. Para a mesma autora, a
autonomia privada é o poder jurídico normativo conferido às partes para autorregulamentar as
suas relações jurídicas particulares, desde que obedecidos os limites impostos pela lei. Em outras
palavras, a expressão autonomia privada deve ser utilizada significando o poder atribuído por lei
aos indivíduos para a criação de normas jurídicas capazes de definir o conteúdo e os efeitos do
ato praticado. (...) constata-se, pois, a partir da autonomia privada, a existência de uma esfera de
atuação do sujeito no âmbito do direito privado. Nestes termos, é concedido ao particular,
enquanto legislador de seus próprios interesses, um espaço para o exercício de sua atividade
jurídica” (GURGEL, Fernanda Pessanha do Amaral. Liberdade e direito privado. In: NERY, R.M.A.
(Org.) Função do Direito Privado no atual momento histórico. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006. Cap.1, p. 20-21).
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De todo modo, a autonomia privada ainda constitui um dos
fundamentos do Direito privado e, apesar das limitações, necessárias por fatores
históricos e sociais, representa indispensável espaço reservado à tutela e
disciplina de interesses.237

Ademais, como acertadamente aponta Leite de Campos,

238

a

liberdade contratual, fruto da autonomia privada, deve ser vista “como um
instrumento de colaboração entre os seres humanos; um meio de promover a
circulação de bens em termos de equilíbrio de interesses, de igualdade”.

Os direitos privados da personalidade, de certa maneira ofuscados
pelo constante apelo ao princípio da dignidade da pessoa humana, não estão
alijados do domínio da autonomia privada.

Primeiro

porque,

numa

dimensão

ética

e

mais

ampliada,

representam verdadeira manifestação da liberdade. É neste sentido que Judith
Martins-Costa239 destaca ser “preocupante, com efeito, o corte procedido entre a
autonomia privada e os direitos da personalidade; é ainda mais preocupante a
“demonização” da autonomia privada, como se fosse um mal a ser combatido”. E
arremata: “a autonomia é o que demarca o campo operativo dos direitos da
personalidade: este é o campo da autodeterminação das pessoas, entendidas
concretamente, em sua singularidade e em sua relacionalidade”.

237

El principio de autonomía privada es un principio de Derecho, porque el respeto a la persona y
su reconocimento como ser de fines exigen su vigencia, y es dentro de su marco donde puede el
hombre realizarse plenamente. La supresión de la autonomia privada como principio general del
Derecho llevaría consigo la total anulación de la persona y su conversión em puro instrumento de
la comunidade. El principio de la autonomia de la persona es además un principio tradicional del
Derecho español, que ha reconocido y defendido siempre el valor de individuo y la necessidad de
protección jurídica de la realización de sus fines. (DIEZ-PICAZO, Luiz; GULLON, Antonio. Los
derechos de la personalidad. In______. Instituciones se derecho civil: introduccion parte
general, derecho de la persona. Madrid: Tecnos, 1995. v.1. Cap. 17, p. 211-251, p. 235).
238
CAMPOS, Diogo Leite. O direito e os direitos da personalidade. In: ______. Nós – Estudos
sobre o Direito das Pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p.126.
239
MARTINS-COSTA, J. Pessoa, personalidade, dignidade: ensaio de uma qualificação. Tese
de livre-docência. São Paulo: Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, maio de 2003.
p. 203.
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Segundo porque, como direitos subjetivos que são, conferem ao
seu titular a faculdade de usufruir dos bens da personalidade, desde que
respeitados os limites inerentes à ordem pública, aos bons costumes e à moral.

Assim, a autonomia privada coaduna-se com o aproveitamento dos
bens da personalidade, notadamente porque mais prejudicial que a violação de
um direito subjetivo é a sua limitação injustificada, que impede o uso e o gozo do
bem sobre o qual recai.

Neste cenário, é inegável a importância da autonomia privada no
exercício dos direitos da personalidade. É livre o exercício do direito subjetivo da
personalidade. O indivíduo pode exercer com a energia necessária e razoável a
defesa de sua personalidade, da sua dignidade, assim como pode também
consentir no aproveitamento daqueles bens que integram o seu modo de ser
físico e psíquico. É livre de escolher qual a atitude a adotar. Tem autonomia no
seu livre arbítrio.

Aliás, a concepção dos direitos da personalidade como categorias
de defesa, voltados exclusivamente à proteção da pessoa, revela-se contraditória.
Ora, os direitos da personalidade revelam o modo de ser físico e psíquico de um
indivíduo, merecendo especial tutela por conta de sua natureza e por estarem
associados à promoção e tutela da pessoa humana. A autodeterminação está
diretamente ligada à própria concepção de direitos da personalidade. Se assim é,
a proibição de aproveitamento dos direitos da personalidade representa manifesto
contrassenso.240
240

Conforme ensina Roxana Cardoso Brasileiro Borges, os direitos da personalidade, por
facultarem ao sujeito posições jurídicas que permitem à pessoa conseguir ativamente finalidades
jurídicas de seus interesses, concluímos, como José de Oliveira Ascensão, que não se trata de
“meras proibições genéricas [dirigidas a terceiros] de atos ofensivos” aos direitos da personalidade
de alguém, mais que isso, os direitos da personalidade conferem ao sujeito uma esfera de
autonomia para exercê-los segundo seus interesses pessoais, verificando-se uma afetação
jurídica que cria um espaço de autonomia. (...) os direitos da personalidade, assim, podem ser
exercidos também na esfera da autonomia privada da pessoa. Vistos assim, os direitos de
personalidade não são deveres da pessoa, como parte da doutrina concebe, mas liberdades de
viver, de forma autônoma, os aspectos mais íntimos, mais próprios, mais personalíssimos de sua
vida, podendo inclusive, utilizar-se do negócio jurídico para obter a satisfação de seus interesses.
(BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos da personalidade e
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 126). Logo, “se a dignidade da pessoa humana
e, portanto, os direitos da personalidade forem considerados apenas em seu aspecto negativo, a
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De mais a mais, a justificativa comumente empregada para se
afastar a autonomia privada dos direitos da personalidade é a dimensão
axiológica desses direitos, voltados à proteção e promoção da pessoa humana.
Ainda que não concordemos com o emprego demasiadamente amplo dessa
última expressão, não há como negar que o aproveitamento dos direitos da
personalidade, numa dimensão eminentemente positiva, vai ao encontro da
proteção e promoção da pessoa humana, jogando por terra o argumento
usualmente empregado para afastar da autonomia privada o exercício dos direitos
da personalidade.

Registramos, uma vez mais, nossa posição quanto aos direitos da
personalidade: como direitos subjetivos privados, temos que os bens da
personalidade merecem especial atenção nas relações jurídico-privadas. Parecenos, conforme já expusemos linhas atrás, que o emprego demasiado do princípio
da dignidade humana ou mesmo da cláusula geral de tutela da pessoa humana
não contribui para o aprimoramento da matéria, deixando de lado manifestações
relevantes dos direitos da personalidade, a exemplo do que ocorre com o seu
aproveitamento econômico.

Temos que o direito subjetivo da personalidade revela uma posição
jurídica pessoal de vantagem, de livre exercício, inerente à afetação com êxito de
bens e dos correspondentes meios, isto é, de faculdades jurídicas e materiais,
necessárias, convenientes ou simplesmente úteis, à realização de fins específicos
de um seu concreto titular. Estas faculdades podem revelar-se em dimensões
eminentemente negativas, ou de defesa, ou positivas, de aproveitamento.
Ademais, “a função primordial do direito é, quanto aos direitos da
personalidade, evitar a interferência indevida de um indivíduo na esfera jurídica de
outro que impeça o exercício positivo de seus direitos mais íntimos”. Assim, “se o
exercício de determinada atividade não interferir ou não ferir esferas de direitos de

tutela dos direitos da personalidade não estará completa. Na verdade, é preciso valorizar a
possibilidade e a presença da autonomia privada no âmbito dos direitos da personalidade,
reconhecendo seu aspecto positivo, ligado à liberdade jurídica.” (Ibid., p. 122).
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terceiros, em princípio, ao direito cabe simplesmente permiti-la ou regulamentá-la,
reconhecendo-a e tutelando-a.”241

Conforme destaca Pedro Pais de Vasconcelos, é inegável que o
titular do direito da personalidade tem a faculdade de contratar com terceiros a
concessão de autorização para o uso da sua imagem, para a invasão de sua
privacidade, e tem-se visto até, em manifestações de péssimo gosto, o
aviltamento público da sua dignidade.242

O titular do direito de personalidade pode, por manifestação de
vontade, autovincular-se à limitação do exercício do seu direito; negocialmente
pode sujeitar-se a sofrer agressões à sua integridade física ou moral, a exemplo
do que ocorre através de experiências com novas drogas farmacêuticas,
equipamentos médicos, experiências psicológicas, testes de máquinas perigosas,
e outros ricos assumidos voluntariamente.

A autonomia privada enriquece e fortalece os direitos da
personalidade, revelando a dimensão positiva desses direitos, compatível com a
sua natureza jurídica. Há, como se verá adiante, certos limites que devem ser
observados, conforme ocorre com a generalidade das situações jurídicas. A
241

BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos da personalidade e
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 105. Para Roxana Cardoso, a realização dos
direitos da personalidade ou a materialização do livre desenvolvimento da personalidade da
pessoa humana está diretamente ligada a expressões de liberdade jurídica, que tem uma das
suas maiores expressões na autonomia privada e em seu instrumento, o negócio jurídico. Essa
realização não se dá apenas, como vê a maioria da doutrina, na proteção desses direitos contra a
lesão de terceiros, pelo contrário, cada vez mais a realização desses interesses se dá pelo
exercício ativo de tais direitos, pelo exercício positivo dos direitos da personalidade. (BORGES,
Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos da personalidade e autonomia
privada. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 106).
242
Pedro Pais de Vasconcelos ainda destaca que o direito subjectivo de personalidade está
povoado de meios jurídicos hábeis para o êxito da defesa da dignidade do seu titular. Estes meios
jurídicos são poderes. Estes poderes são estruturalmente diferenciados. Há poderes de domínio,
que permitem, por exemplo, reivindicar o nome ou a imagem e impedir que sejam utilizados por
outrem. Há poderes creditícios, que facultam ao titular a cobrança de quantias, como por exemplo,
cobrar a contrapartida de sua imagem cuja publicação ou utilização tenha sido facultada
onerosamente. Há poderes potestativos, que permitem ao titular requerer e obter em juízo as
providências preventivas e atenuantes consagradas no nº 2 do artigo 70º, ou o poder de
desvinculação unilateral em relação às limitações voluntárias de direitos de personalidade,
consagrado no artigo 81º. Há ainda o poder de ser indenizado pela violação. Estes poderes
constituem os meios que o titulam do direito subjectivo de personalidade tem ao sei alcance para
assegurar o êxito da defesa de sua personalidade. (VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da
personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 57).
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existência desses limites não afasta, contudo, a autonomia privada do domínio
dos direitos da personalidade.

2.4 Bens da personalidade, indisponibilidade e limitações voluntárias

Os direitos da personalidade são comumente apresentados pela
doutrina majoritária 243 como indisponíveis. A indisponibilidade está diretamente
associada à inerência dos direitos da personalidade, que os torna incompatíveis
com a separação do seu titular.

Dada a natureza dos direitos da personalidade, indisponibilidade,
irrenunciabilidade e intransmissibilidade, embora distintas quanto à definição e ao
alcance, conduzem ao mesmo resultado prático, qual seja, a pessoa não pode se
desfazer de um direito da personalidade.

244

Isso porque os direitos da

personalidade constituem atributo da própria pessoa, que têm por objeto bens de

243

Fábio Ulhôa Coelho, a propósito, destaca que a indisponibilidade significa a ausência de meios
juridicamente válidos e eficazes de os alienar do conjunto de direitos que titulariza. Não pode
cedê-los, onerosa ou gratuitamente, nem limitar o seu exercício por ato de vontade. Em
decorrência, são os direitos que não se transmitem, seja por ato entre vivos, seja em razão de
sucessão por morte. Também em virtude da indisponibilidade são direitos impenhoráveis, quer
dizer, não podem ser objeto de alienação judicial para satisfação de credor. (COELHO, Fábio
Ulhôa. Direito a imagem. In: ALVES, Jones Figueredo,; DELGADO, Mário Luiz. (Org.). Questões
controvertidas no código civil. São Paulo: Método, 2007. Cap. 7, p.172).
244
Embora tratadas pela doutrina especializada com sentidos diversos, indisponibilidade,
intransmissibilidade e irrenunciabilidade guardam estreita relação. Com efeito, destaca Adriano De
Cupis que “os direitos da personalidade, enquanto intransmissíveis, são também indisponíveis,
não podendo, pela natureza do próprio objeto, mudar de sujeito, nem mesmo pela vontade do seu
titular. Incluem-se, por isso, naquela categoria excepcional de direitos sobre os quais o sujeito não
tem poder jurídico, e que, segundo a solução que se dá ao problema, podem classificar-se como
direitos com conteúdo mais restrito que o normal, ou como direitos que não são acompanhados
por uma faculdade paralela de disposição. Os direitos da personalidade estão subtraídos à
disposição individual, tanto como a própria personalidade. E prossegue, a faculdade de renúncia
está compreendida na faculdade de disposição, entendida no seu mais largo sentido; por isso
quando se diz, sem mais, que um direito é indisponível, quer significar que ele também é
irrenunciável. De fato, pode suceder que o titular de um direito não possa transmitir o próprio
direito a outro sujeito, mas que possa provocar a sua extinção; é sabido, com efeito, que os direito
privados intransmissíveis não são, só por isso, irrenunciáveis. Pelo que respeita aos direitos da
personalidade, além de intransmissíveis, são irrenunciáveis devido ao seu caráter de
“essencialidade”. Na verdade, a personalidade jurídica não pode ser esvaziada, por ato de
renúncia, da parte mais importante do próprio conteúdo, pois que a norma jurídica, ao atribuir os
direitos da personalidade, tem caráter de norma de ordem pública, irrevogável”. (DE CUPIS,
Adriano. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana Jurídica, 2004. p. 58-59).
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sua personalidade física, moral e jurídica, enquanto emanações ou manifestações
da personalidade, em geral.245

Os direitos da personalidade em si são indisponíveis, notadamente
porque indissociáveis do próprio titular. Neste cenário, as limitações voluntárias
ao exercício desses direitos e o seu aproveitamento econômico parecem conflitar
com a própria natureza dos bens que integram a personalidade.

Conforme adverte Luís A. Carvalho Fernandes,

246

como não

disponíveis, os direitos da personalidade estão subtraídos ao jogo da livre
vontade de seu titular, que eles não a podem exercer validamente. Daqui resulta
que, como regra, a pessoa titular de um direito da personalidade não pode
validamente renunciar a ele ou limitá-lo.

Apesar das considerações do autor lusitano, temos que a
contradição é mais aparente do que real. De fato, os direitos da personalidade
são indisponíveis. Nenhum direito da personalidade é passível de disposição,
compreendida esta com efeitos similares a uma transmissão ou uma renúncia.247

De modo mais ou menos corrente, a doutrina especializada, ao
tratar, sobretudo, dos direitos à imagem e à voz, tem destacado que a
indisponibilidade dos direitos da personalidade precisa ser relativizada, admitindose, em alguns casos, uma disponibilidade relativa, limitada material e
temporalmente.248

245

FERNANDES, Luís Carvalho. Teoria geral do direito civil: introdução - pressupostos da
relação jurídica. 4ª ed. Lisboa: Universidade Católica, 2007. p. 216.
246
Ibid., p.218.
247
Segundo Fábio Maria De Mattia, ao tratar dos direitos da personalidade, a segunda
característica é a indisponibilidade que decorre do seu caráter intransmissível, ou seja, falta-lhes a
faculdade de disposição do particular. O seu titular dos direitos da personalidade apenas tem o
direito de usá-los e gozá-los. Não se pode, pois, substituir o titular no uso e gozo porque os
direitos da personalidade pressupõem exclusividade. (DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da
personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, A. Estudos de direito civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1979. p. 113).
248
Neste sentido, aponta José Jairo Gomes que alguns deles – como a imagem ou o nome – são
disponíveis. Ademais, a própria lei prevê a disponibilidade ao permitir a doação de órgãos ou
partes separados do corpo (CC, art. 14). Para ser legítima, essa cessão deve ser feita
gratuitamente (GOMES, José Jairo. Direito civil: introdução e parte geral. Belo Horizonte: Del
Rey, 2006. vol. I. p. 190).
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Neste sentido, destaca Francisco Amaral que a indisponibilidade dos
direitos de personalidade não é absoluta. Isso porque os direitos da personalidade
podem ser objeto de negócios jurídicos, “como ocorre no caso de cessão do
direito de imagem para fins de publicidade”, de “disposição gratuita de tecidos,
órgãos e partes do corpo humano”.249

Há, portanto, direitos da personalidade que não se coadunam com a
indisponibilidade absoluta. É o que ocorre, por exemplo, com os direitos à
imagem, à voz, ao nome e à privacidade. Nestes casos, fala-se em
indisponibilidade relativa.250

Santos Cifuentes destaca que, a despeito da extrapatrimonialidade e
do caráter essencial, alguns direitos da personalidade são compatíveis com a
disponibilidade relativa, como ocorre, por exemplo, no consentimento prestado
quanto à divulgação da imagem e na permissão, ainda que superveniente,
concedida em casos de lesão.251

A relativização da indisponibilidade é fruto, sobretudo, da inserção
de alguns direitos da personalidade no comércio jurídico, como ocorreu,
primeiramente, com a imagem. Para António Menezes Cordeiro, “os direitos de
personalidade representam, como quaisquer outros direitos subjectivos, posições
249

AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 250.
Maria Helena Diniz ensina que “os direitos da personalidade são, em regra, indisponíveis,
insuscetíveis de disposição, mas há temperamento quanto a isso. Poder-se-á, p. ex., admitir sua
disponibilidade em prol do interesse social; em relação ao direito da imagem, ninguém poderá
recusar que sua foto fique estampada em documento de identidade. Pessoa famosa poderá
explorar sua imagem na promoção de venda de produtos, mediante pagamento de uma
remuneração convencionada. Nada obsta a que, em relação ao corpo, alguém, para atender a
uma situação altruística e terapêutica, venha a ceder, gratuitamente, órgão ou tecido. Logo, os
direitos da personalidade poderão ser objeto de contrato como, por exemplo, o de concessão ou
licença para uso da imagem ou de marca (se pessoa jurídica); o de edição para divulgar uma obra
ao público; o de merchandising para inserir em produtos uma criação intelectual, com o escopo de
comercializá-la, colocando, p. ex., desenhos de Disney em alimentos infantis para despertar o
desejo das crianças de adquiri-los, expandindo, assim, a publicidade do produto. E conclui, como
se vê, a disponibilidade dos direitos da personalidade é relativa”. (DINIZ, Maria Helena. Curso de
direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 24ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. v.1. p. 119).
251
Segundo Santos Cifuentes, “(...) si se atiende al privado restringidamente se permite soportar,
pero se permite. Desde ángulo la permisión importa no impedir el ataque y renunciar, aunque
modestísimamente, al bien; siempre que no se repercuta sobre la moral y las buenas costumbres.
Así, el caso de la intromisión em la vida privada sin oposición; la injuria pública que se tolera. Todo
ello no importa, insisto, renunciar al derechos sino al bien, y en corta medida, temporariamente. El
derechos en esencia es indisponible, sólo pueden cederse algunas facultades)”. (CIFUENTES,
Santos. Derechos personalísimos. 2ª. ed. Astrea: Buenos Aires, 1995. p.187).
250
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de liberdade, reconhecidos ao seu beneficiário. Nessa qualidade, eles implicam
disponibilidade”252.

Alguns direitos da personalidade passaram, assim, da esfera da total
indisponibilidade para uma disponibilidade limitada, definida pela vontade do
titular do direito. Nos contratos de cessão de imagem, por exemplo, não há
completa disposição do direito, mas apenas uma autorização limitada, quanto ao
tempo e ao conteúdo, no tocante ao emprego desse bem da personalidade pelo
outro contratante. Diz-se, então, que a indisponibilidade nestes casos é relativa.253

O apelo à relativização de certas características permite explicar o
aproveitamento dos direitos da personalidade, notadamente aqueles que
comumente são inseridos em relações negociais. A relativização revela, portanto,
que, no tecido social recente, os direitos da personalidade ingressaram em
relações negociais, sofrendo, com frequência, limitações voluntárias decorrentes
da autonomia privada.

Contudo, apesar da inegável contribuição da doutrina especializada
no tocante à relativização de algumas características dos direitos da
personalidade, pensamos que o aproveitamento (tutela positiva) desses direitos
deve ser analisado sob o prisma da limitação voluntária, sem necessidade de se
socorrer à relativização de suas características centrais.

Com efeito, os direitos privados da personalidade estão sujeitos aos
influxos da autonomia privada, revelando-se, assim, compatíveis com as
limitações decorrentes da vontade, conforme acima apontamos.

252

E acrescenta: “(...) Já foi entendido que os direitos de personalidade seriam, por essência,
extra commercium. Não é assim. O artigo 81.º/1 admite, em termos genéricos, a limitação
voluntária dos direitos de personalidade, desde que não se mostre atingida a ordem pública. Além
disso, o artigo 79.º/1 refere, a propósito do direito à imagem, a hipótese de o retrato de uma
pessoa ser ‘(...) lançado no comércio (...)’, termos esses que são repetidos no n.º 3 desse mesmo
preceito. (CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004, p. 115).
253
Sílvio Romero Beltrão adverte que “a disponibilidade do exercício de certos bens da
personalidade, tais como o direito à imagem, tem como fundamento principal a autorização
expressa do titular, prevendo os modos de divulgação e exercício do direito. Nesse sentido,
permite-se ao titular do direito a correspondente remuneração pelo direito exercido.” (BELTRÃO,
Sílvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o novo código civil. São Paulo:
Atlas, 2005. p. 30).
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Assim, temos que não é necessário relativizar a indisponibilidade
que caracteriza os direitos da personalidade em si. Ao nosso sentir, é preciso
distinguir o direito da personalidade do seu exercício.254 O exercício pode sofrer
limitações e ser objeto de negócios jurídicos, com consequente aproveitamento
patrimonial. O direito em si é indisponível, irrenunciável e intransmissível.

As limitações decorrentes da vontade, portanto, constituem a fonte
do aproveitamento de alguns direitos da personalidade, a exemplo do que tem
ocorrido com a imagem, nome, voz e, mais recentemente, privacidade.

Segundo destaca Sílvio Romero Beltrão,
Esses limites negociais são relativos às convenções estabelecidas pelas
partes, além dos limites legais, pois, apesar de seu caráter essencial,
isso não implica dizer que eles são totalmente excluídos das atividades
negociais. Assim, alguém que abre mão voluntariamente de seu direito à
intimidade ou à privacidade em programa de televisão não está ferindo o
255
princípio da dignidade da pessoa humana.

A relativização da indisponibilidade, embora tenha contribuído para
compreender o fenômeno do aproveitamento dos direitos da personalidade,
revela-se, ao nosso sentir e com respeito à construção doutrinária, desnecessária.
Isso porque os direitos da personalidade, sem qualquer temperamento, são
254

Neste sentido, cf. Roxana Cardoso Brasileiro Borges, “no Código Civil de 2002, o capítulo dos
direitos da personalidade inicia com um artigo que, dentre as várias particularidades apontadas
pela doutrina, atribui apenas duas características aos direitos da personalidade: a
intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, proibindo o legislador que os direitos de personalidade
sofram, até mesmo, limitações voluntárias. Ou seja, dentre tantas características atribuídas aos
direitos da personalidade, o legislador mencionou apenas a indisponibilidade stricto sensu. (...) Na
verdade, o direito da personalidade, em si, não é disponível stricto sensu, ou seja, não é
transmissível nem renunciável. A titularidade do direito não é objeto de transmissão. Ou seja, a
imagem não se separa do seu titular original, assim como a sua intimidade. A imagem continuará
sendo daquele sujeito, sendo impossível juridicamente – e até fisicamente - sua transmissão a
outrem ou, mesmo, sua renúncia. Mas expressões do uso do direito de imagem podem ser
cedidas, de forma limitada, com especificações quanto à duração da cessão e quanto à finalidade
do uso. Há, portanto, certa esfera de disponibilidade em alguns direitos da personalidade. O
exercício de alguns desses direitos pode, sim, sofrer limitação voluntária, mas essa limitação é
também relativa”. (BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos da
personalidade e autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 115).
255
BELTRÃO, Sílvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o novo código civil.
São Paulo: Atlas, 2005. p. 29. Acrescenta o mesmo autor que “a disponibilidade do exercício de
certos bens da personalidade, tais como o direito à imagem, tem como fundamento principal a
autorização expressa do titular, prevendo os modos de divulgação e exercício do direito”.
(BELTRÃO, Sílvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o novo código civil. São
Paulo: Atlas, 2005. p. 29).
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indisponíveis. É dogmaticamente inconcebível a disposição, ainda que relativa, do
direito à imagem ou do direito ao nome, por exemplo.

Além disso, a disponibilidade relativa é comumente invocada para
justificar a inserção de alguns direitos da personalidade no comércio jurídico.
Reiteramos, contudo, que esse apelo é desnecessário, mostrando-se suficiente a
referência às limitações voluntárias, compatíveis com a natureza privada dos
direitos da personalidade.

É certo que o Código Civil Brasileiro de 2002, na contramão da
realidade social e, ainda, distante da leitura que outros países, como França,
Portugal, Alemanha e França, vêm dando ao tema, dispõe em seu artigo 11 que
os direitos da personalidade não podem sofrer limitações voluntárias, vedando,
assim, atos que impliquem em disposição, renúncia ou limitação desses
direitos.256

Em que pese o disposto na legislação civil brasileira, o fato é que os
direitos da personalidade, como direitos subjetivos, compatibilizam-se com as
limitações decorrentes da vontade, alcançando, na maioria das vezes e como se
verá adiante, conteúdo econômico direto.
Para Sílvio Romero Beltrão, 257 alguns direitos da personalidade
podem ser, “em certas situações, restringíveis através de negócios jurídicos e (...)
256

Neste sentido, cf. Roxana Cardoso Brasileiro Borges: “no Código Civil de 2002, o capítulo dos
direitos da personalidade inicia com um artigo que, dentre as várias particularidades apontadas
pela doutrina, atribui apenas duas características aos direitos da personalidade: a
intransmissibilidade e a irrenunciabilidade, proibindo o legislador que os direitos de personalidade
sofram, até mesmo, limitações voluntárias. Ou seja, dentre tantas características atribuídas aos
direitos da personalidade, o legislador mencionou apenas a indisponibilidade stricto sensu. (...) Na
verdade, o direito da personalidade, em si, não é disponível stricto sensu, ou seja, não é
transmissível nem renunciável. A titularidade do direito não é objeto de transmissão. Ou seja, a
imagem não se separa do seu titular original, assim como a sua intimidade. A imagem continuará
sendo daquele sujeito, sendo impossível juridicamente – e até fisicamente - sua transmissão a
outrem ou, mesmo, sua renúncia. Mas expressões do uso do direito de imagem podem ser
cedidas, de forma limitada, com especificações quanto à duração da cessão e quanto à finalidade
do uso. Há, portanto, certa esfera de disponibilidade em alguns direitos da personalidade. O
exercício de alguns desses direitos pode, sim, sofrer limitação voluntária, mas essa limitação é
também relativa”. (BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos da
personalidade e autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 115).
257
BELTRÃO, Sílvio Romero. Direitos da personalidade de acordo com o novo código civil.
São Paulo: Atlas, 2005. p. 29.
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apesar de seu caráter essencial, isso não implica dizer que são totalmente
excluídos das atividades negociais”. É certo, porém, que, dada a natureza dos
bens da personalidade, o regime de negociabilidade é limitado.258

O Direito Português, no qual é expressamente admitida pelo Código
Civil a limitação voluntária aos direitos da personalidade, tem diferenciado
capacidade de gozo ou de direito. A capacidade de gozo ou de direito é
irrenunciável e intransmissível; já a capacidade de exercício é compatível com as
limitações voluntárias, desde que não sejam contrárias à ordem pública, à moral e
aos bons costumes.259
Capelo de Sousa 260 explica que “tais restrições voluntárias do
exercício dos direitos da personalidade podem revestir o caráter de negócio
jurídico e, quando válidas, os respectivos efeitos produzem-se entre as partes”.
Além disso, defende que “os próprios negócios jurídicos, enquanto emanação da
autonomia de vontade privada, são expressão do direito personalístico à
liberdade”.

258

Segundo António Menezes Cordeiro, “(...) podemos localizar diversas disposições que,
traduzindo a referida ‘negociabilidade limitada’, podem visar situações de personalidade ou
situações mescladas com elementos de personalidade. A saber: - a cessão de créditos é possível,
entre outros aspectos, (...) quando o crédito não esteja, pela própria natureza da prestação, ligado
à pessoa do credor – artigo 577.º1; - o credor não pode ser constrangido a receber a prestação de
terceiro(...) quando a substituição o prejudique – artigo 767.º/2; - a sanção pecuniária compulsória
não é possível nas prestações de facto (...) que exigem especiais qualidades científicas ou
artísticas do obrigado – artigo 829.º-A; - a execução do contrato é possível, designadamente (...)
sempre que a isso não se oponha a natureza da obrigação assumida – artigo 830.º/1; - são
absolutamente impenhoráveis as coisas ou direitos inalienáveis – 822.º, a) do Código de Processo
Civil; - não podem extinguir-se por compensação os créditos impenhoráveis, excepto entre si 853.º/1, b) a interpretar restritivamente, de modo a não abranger os créditos absolutamente
impenhoráveis. Podemos daqui retirar vectores de ordem geral. Assim, os direitos de
personalidade que assumam natureza creditícia, mercê da negociabilidade limitada, não são
cedíveis (sobretudo sem o consentimento do ‘devedor’), não podem ser efectivados por terceiros,
não podem ser objecto de sanções pecuniárias compulsórias ou de execução específica, são
impenhoráveis e não se extinguem por compensação. Outros vectores surgem em domínios
especiais, com relevo para o Código de Trabalho”. (CORDEIRO, António Menezes. Ob. cit., 2004,
p.116).
259
Neste sentido, STJ 8.11.2001 (FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do
direito a imagem: contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos.
Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 347).
260
SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 448.
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No mesmo sentido, no direito brasileiro, Pablo Stolze Gagliano e
Rodolfo Pamplona Filho 261 afirmam que, apesar dos direitos da personalidade
serem extrapatrimoniais, “isso não impede que as manifestações pecuniárias de
algumas espécies possam ingressar no comércio jurídico”.262

Em sentido amplo, as limitações voluntárias sujeitam os direitos da
personalidade a diferentes regimes. É a vontade a fonte do aproveitamento nos
casos de autorização, permissão ou cessão, com atribuição ou não de efeitos
patrimoniais.

Respeitada a construção doutrinária existente, pensamos que a
limitação voluntária, fundada na autonomia privada, permite compreender o
aproveitamento inter vivos dos direitos da personalidade, mostrando-se, assim,
desnecessária a constante relativização de suas características originais. O
constante aproveitamento de alguns direitos da personalidade não implica, ao
nosso sentir, na relativização das suas características. O direito da personalidade
em si, apesar do aproveitamento consentido, continua sendo indisponível,
irrenunciável e intransmissível. Ainda que haja, por exemplo, cessão do direito à
imagem, não há que se falar em disponibilidade relativa.

De mais a mais, a limitação voluntária recai sobre o exercício do
direito e não sobre o direito da personalidade em si. O direito da personalidade,
ainda que presente o aproveitamento por meio da limitação voluntária, não deixa
a esfera de disponibilidade do titular, que pode, por exemplo, desvincular-se
unilateralmente do negócio jurídico realizado.263

261

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA, Rodolfo Filho. Novo curso de direito civil: parte
geral. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 148.
262
No mesmo sentido, Carlos Alberto Bittar, admite a disponibilidade dos direitos da personalidade
em determinadas hipóteses. Segundo o autor, a disponibilidade desses direitos pode ocorrer para
“permitir a melhor fruição por parte de seu titular.” (BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da
personalidade. 7. ed. (revista e atualizada de acordo com o novo Código Civil por Eduardo C. B.
Bittar). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 12).
263
Neste sentido, destaca Sílvio Romero Beltrão que “mesmo havendo limitação voluntária ao
exercício do direito da personalidade, não haverá a perda desse direito pelo seu titular, sendo
sempre revogável a autorização concedida no negócio jurídico”. (BELTRÃO, Sílvio Romero.
Direitos da personalidade de acordo com o novo código civil. São Paulo: Atlas, 2005. p. 30).
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Assim, é inegável que o homem pode exercer direitos sobre sua
própria pessoa, não só nos atos de vida quotidiana (cortar o cabelo e as unhas,
fazer a barba, fumar, medicar-se ou sujeitar-se a operações cirúrgicas etc.). O
aproveitamento dos bens da personalidade é expressão maior da autonomia
privada e, não havendo lesão aos direitos alheios, nem ofensa aos supremos
princípios da conservação e utilidade social, da moral pública ou aos interesses
do Estado, inexiste motivo para repeli-lo.264
Segundo Carlos Alberto da Mota Pinto, 265 é válida a restrição
voluntária dos direitos da personalidade, seja nos casos violação, seja, ainda, nas
hipóteses de aproveitamento desses bens. Segundo o mesmo autor, o
consentimento do lesado é ajustado à compreensão da irrenunciabilidade dos
direitos da personalidade, eis que tal consentimento não tem o escopo de suprimir
o direito, sendo apenas uma restrição voluntária ao exercício dos direitos da
personalidade que, “se exercida conforme a ordem pública, poderá ser válida
como negócio jurídico ou como causa da exclusão da ilicitude do ato considerado
lesivo”.
Para José de Oliveira Ascensão,266 alguns direitos da personalidade
são compatíveis com limitações voluntárias. Segundo o mesmo autor, os direitos
da personalidade estão escalonados em uma espécie de círculo concêntrico.
Quanto mais distantes do centro, maior a sujeição dos bens da personalidade à
autonomia privada e, por conseguinte, à limitação voluntária.

Vê-se, portanto, que o aproveitamento dos direitos da personalidade,
fundado nas limitações decorrentes da vontade, não implica em renúncia,
disponibilidade ou cessão dos direitos da personalidade, que conservam suas
características centrais, sem haver necessidade de relativizações casuísticas que,
por vezes, dificultam a elaboração de uma teoria geral.
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GONÇALVES, Luiz da Cunha. Tratado de direito civil. 2ª. ed. São Paulo: Max Limonad, 1995.
p. 124.
265
PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4ª ed. Coimbra: Coimbra Editora,
2005. p. 227.
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ASCENSÃO, José de Oliveira. Pessoa, direitos fundamentais e direitos de personalidade.
Revista Trimestral de Direito Civil – RTDC. Rio de Janeiro, n. 26, p. 43- 66, p. 56, abr/jun. 2006.
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No Brasil, a limitação voluntária aos direitos da personalidade, a
despeito do disposto no artigo 11 do Código Civil de 2002, coaduna-se com a
natureza privada desses direitos, representando o aproveitamento, por vezes
patrimonial, desses bens expressão do exercício do direito subjetivo que
representam.

A propósito, é oportuno destacar que o Conselho da Justiça Federal,
quando da realização das denominadas “Jornadas de Direito Civil”, aprovou
enunciados que evidenciam a compatibilidade dos direitos da personalidade com
as limitações decorrentes da vontade. Segundo o entendimento consolidado, “o
exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde
que não seja permanente nem geral”. E, mais recentemente, consolidou-se que
“os direitos da personalidade podem sofrer limitações, ainda que não
especificamente previstas em lei, não podendo ser exercidos com abuso de
direito de seu titular, contrariamente à boa-fé objetiva e aos bons costumes”.267

Negar que os direitos da personalidade estejam sujeitos, com as
limitações que lhe são inerentes, aos influxos da autonomia privada, representa
manifesto paradoxo jurídico e social.

Ora, se a autonomia é reflexo da liberdade individual, por que o
titular de um bem da personalidade não poderia dele usufruir, limitando-o ou
inserindo-o em uma relação negocial, por exemplo? Ademais, os direitos privados
da personalidade são direitos subjetivos e estes, reiteramos, implicam, por
definição, na faculdade de aproveitamento do bem sobre o qual recaem. Neste
diapasão, o indivíduo deve ter liberdade para se autodeterminar, observadas as
limitações decorrentes da lei, da moral e dos bons costumes, indispensáveis ao
convívio social.268
267

<www. http://www.cjf.gov.br/revista/enunciados>. Acesso em: 02 fev 2007.
Para Paulo Mota Pinto, o direito ao livre desenvolvimento constitui expressão da personalidade,
correlata às noções de autonomia privada e liberdade contratual (PINTO, Paulo da Mota. O direito
ao livre desenvolvimento da personalidade. Boletim da Faculdade de Direito da Universidade
de Coimbra, Portugal-Brasil, Coimbra Editora, ano 2000, p. 147, 1999). E, ainda, para Paulo
Otero, a autonomia da vontade do sujeito é “expressão da respectiva liberdade de
autodeterminação” (OTERO, Paulo. Disponibilidade do próprio corpo e dignidade da pessoa
humana. In: ______. Estudos em Honra do Professor Doutor José de Oliveira Ascensão.
Lisboa: Almedina, 2008. v.1. p. 108). Para Pedro Pais de Vasconcelos, autonomia, em sentido
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Representa,

ainda,

paradoxo

social

porque

os

bens

da

personalidade, cotidianamente, são inseridos em relações negociais, com
conhecido aproveitamento econômico. É o que ocorre com o direito à imagem, à
voz, ao nome e, mais recentemente, à intimidade e privacidade.

É compreensível a oposição de boa parte da doutrina nacional
quanto à negociabilidade de alguns bens da personalidade, já que, como sabido,
os direitos da personalidade desenvolveram-se como instrumentos de proteção
da pessoa (tutela defensiva).269 Ocorre que, conforme já destacado, a tutela dos
bens da personalidade não se esgota na reparação e/ou inibição. É preciso
reconhecer que esses bens estão sujeitos ao regime de aproveitamento próprio
dos direitos subjetivos.

É evidente, contudo, que há limitações inerentes à natureza dos
bens da personalidade. A execução específica, por exemplo, de um contrato que
tenha por objeto um bem da personalidade não se revela possível.270 Além disso,
os negócios jurídicos que têm por objeto bens da personalidade estão sujeitos a
um regime de revogação unilateral do consentimento prestado, conforme se verá
adiante. Contudo, a tutela positiva dos direitos da personalidade os aproxima da
autonomia privada, possibilitando a celebração de negócios jurídicos que os
tenham por objeto.

O aproveitamento dos bens da personalidade, como expressão da
autonomia privada, não vai de encontro à proteção da pessoa e de sua dignidade.

amplo, abrangeria a autodeterminação, constituindo “o poder que as pessoas têm de se dar leis
próprias e de se reger por elas”, e num sentido restrito corresponderia a autonomia privada, como
sendo o “espaço de liberdade em que as pessoas comuns podem reger os seus interesses entre
si”. (VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p.1516).
269
Embora não seja objeto de estudo do presente trabalho, não se pode ignorar que o
desenvolvimento dogmático, ainda em curso, do dano moral, ou, para alguns, existencial, tem sua
gênese na violação dos direitos da personalidade e, por conseguinte, na sua tutela defensiva
(negativa).
270
BÉNABENT, A. Les contrats spéciaux civils et commerciaux. Montchrestien, Précis Domat,
7e éd., n° 995, p. 321, 2006.
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Pelo contrário. Esse aproveitamento é fruto da liberdade e, observados certos
limites, nada tem de prejudicial à pessoa humana.271

É reiterar destacar, ademais, que as limitações voluntárias não são
absolutas e devem guardar consonância com os princípios de ordem pública, com
a moral e com os bons costumes. Além disso, a teoria do abuso do direito tem se
revelado importante no balizamento do aproveitamento consentido dos direitos da
personalidade, impedindo, assim, que o elemento ético, presente nos direitos da
personalidade, seja ignorado.

2.5 O aproveitamento consentido dos direitos da personalidade

2.5.1 A relevância do consentimento e os seus limites no aproveitamento dos
direitos da personalidade

O consentimento é a forma através da qual se dá o aproveitamento,
sobretudo econômico, dos direitos da personalidade, em homenagem à sua
dimensão positiva.272

271

Neste sentido, ensina Roxana Cardoso Brasileiro Borges que “a função primordial do direito é,
quanto aos direitos da personalidade, evitar a interferência indevida de um indivíduo na esfera
jurídica de outro que impeça o exercício positivo de seus direitos mais íntimos. Se o exercício de
determinada atividade não interferir ou não ferir esferas de direitos de terceiros, em princípio, ao
direito cabe simplesmente permiti-la ou regulamentá-la, reconhecendo-a e tutelando-a. A
realização dos direitos da personalidade ou a materialização do livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa humana está diretamente ligada a expressões de liberdade jurídica, que
tem uma das suas maiores expressões na autonomia privada e em seu instrumento, o negócio
jurídico. Essa realização não se dá apenas, como vê a maioria da doutrina, na proteção desses
direitos contra a lesão de terceiros, pelo contrário, cada vez mais a realização desses interesses
se dá pelo exercício ativo de tais direitos, pelo exercício positivo dos direitos da personalidade.”
(BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos da personalidade e
autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 105-106.)
272
Carlos Alberto Bittar, ao destacar a circulação dos valores componentes da personalidade,
registra que “premissa fundamental de qualquer utilização pública é a autorização expressa do
titular e por via de contratos adequados, para que, previamente, possa eleger os modos pelos
quais aparecerá perante o público. Esses mecanismos – unidos ao sistema sancionatório exposto
– permitem garantir ao titular, de outra parte, a remuneração correspondente ao uso ajustado,
evitando, ademais, que estranhos possam, sem título jurídico próprio, ingressar no respectivo
circuito, daí auferindo proventos econômicos”. (BITTAR, Carlos Alberto. Teoria geral do direito
civil. 2ª ed. São Paulo: Forense Universitária, 2009. p. 231).
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O titular do direito, em razão da autodeterminação que incide sobre
os bens que integram sua personalidade, pode, observadas certas limitações,
impostas em geral a todos os negócios jurídicos, consentir com o aproveitamento
de seus direitos da personalidade, como comumente ocorre com a imagem, a voz
e, mais recentemente, a privacidade e a intimidade.

Algumas considerações, contudo, são importantes quando se coloca
em causa o aproveitamento econômico dos direitos da personalidade.

A primeira delas diz respeito à natureza jurídica do consentimento
exigido

do

titular no

aproveitamento econômico dos seus direitos da

personalidade. Defendemos a tese segundo a qual os valores pessoais e
patrimoniais que integram a personalidade são indissociáveis. Ao nosso sentir,
não se revela adequada a dissociação entre valores pessoais e patrimoniais,
especialmente porque tem como fundamento o mesmo bem e visam à promoção
dos mesmos valores.

Logo, o consentimento prestado pelo titular, visando o seu
aproveitamento, é uma forma de exercício do direito privado da personalidade, na
sua dimensão positiva. Neste sentido, o consentimento é resultado da
autodeterminação do indivíduo sobre os bens que integram sua personalidade,
cabendo a si próprio decidir como, se e em que condições pretende explorálos273.

O consentimento permite o aproveitamento econômico dos direitos
da personalidade, revestindo-se, na maioria das vezes, sob a forma de negócio
jurídico. Dada a natureza dos direitos da personalidade, o consentimento não
pode ir de encontro à proteção dos valores pessoais. O aproveitamento
manifestamente vexatório, contrário à moral, aos bons costumes ou à ordem
pública não pode ser admitido.

273

FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
294.
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A venda de órgãos ou partes do corpo humano, por exemplo,
encontra obstáculos em vedação legal e, assim não fosse, ofenderia a moral
coletiva. A cessão do direito à imagem que implique, por exemplo, em excessiva
limitação à liberdade pessoal é igualmente nula por ser contrária às normas de
ordem pública.

David de Oliveira Festas, ao tratar do aproveitamento econômico do
direito à imagem, ensina que, no Direito Português, o “art. 81º/1 determina, em
termos genéricos, que toda a limitação voluntária ao exercício dos direitos da
personalidade é nula quando seja contrária aos princípios da ordem pública”274.
Capelo de Sousa,275 atento ao Direito Português, assevera que
o Código Civil português admite limitações voluntárias ao exercício dos
direitos de personalidade, apontando como ressalva a não-contrariedade
à ordem pública, e desde que o consentimento não seja contrário à lei ou
aos bons costumes.

Para o autor, “tais restrições voluntárias do exercício dos direitos da
personalidade podem revestir o caráter de negócio jurídico e, quando válidas, os
respectivos efeitos produzem-se entre as partes”.

Os

negócios

jurídicos

que

tenham

por

objeto

direitos

da

personalidade devem, outrossim, guardar consonância com os demais requisitos
de validade previstos na legislação, conforme ocorre com a generalidade dos
negócios. No caso do Brasil, previstos, genericamente, no art. 104 do Código Civil
de 2002.

Ainda quanto ao consentimento, a doutrina portuguesa, atenta aos
efeitos produzidos pela limitação voluntária dos direitos da personalidade,
distingue três modalidades. São eles: o consentimento tolerante, o consentimento
autorizante e o consentimento vinculante.
274

FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
318.
275
SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 448.
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Segundo Sousa, o consentimento tolerante tem natureza de ato
jurídico unilateral, sem caráter vinculativo. Nele o titular do direito, antes de
qualquer agressão à sua personalidade, exclui a ilicitude da violação ao seu bem
da personalidade. Trata-se de exclusão pontual e fatual da ilicitude, não
constituindo uma relação vinculativa. O efeito do consentimento, neste caso, é o
de afastar a ilicitude específica, não decorrendo qualquer poder ou direito de
agressão.
Segundo Sousa,276
O consentimento tolerante do lesado é meramente integrativo, não criando ou
constituindo qualquer direito para o agente, é unilateral, anterior à lesão e, nos
termos dos n. 1 e 2 do art. 340 do Código Civil [português], torna lícito o ato
lesivo dos direitos de personalidade do lesado, a não ser que esse ato lesivo seja
contrário a uma proibição legal ou aos bons costumes, o que tem lugar quando
estejam em causa bens da personalidade particularmente relevantes.

Já o consentimento autorizante tem eficácia constitutiva, resultando
dele um poder jurídico de agressão ou de lesão. Segundo explica Capelo de
Sousa,277
O consentimento autorizante só é válido se não for contrário aos
princípios da ordem pública, insere-se normalmente num negócio ou ato
jurídico de estrutura bilateral e tem um caráter constitutivo, pois envolve
a celebração de um compromisso jurídico sui generis, pelo qual o titular
de direitos de personalidade limita voluntariamente o exercício de tais
direitos, mas dispõe sempre da faculdade de revogar tal consentimento,
ainda que com a obrigação de indenizar os prejuízos causados às
legítimas expectativas da outra parte.

Contudo, o consentimento autorizante não constitui no titular
qualquer vinculação, de sorte que o poder de agressão conferido a terceiro é
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SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995, p. 441-442. Adriano De Cupis, por sua vez, ensina que “os
direitos da personalidade podem ser revestidos daquele particular e mais modesto aspecto da
faculdade de disposição, que é constituído pela faculdade de consentir na lesão: quando se diz
que eles são indisponíveis, desprovidos da faculdade de disposição, a expressão deve ser
entendida nestes termos”. (DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Campinas:
Romana Jurídica, 2004. p. 64).
277
SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p.441-442.
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revogável a qualquer tempo, sem prejuízo de eventual indenização decorrente da
frustação das legítimas expectativas.278

Por sua vez, o consentimento vinculante, como a terminologia
sugere, é aquele caracterizado como verdadeiro negócio jurídico, revelando,
portanto, uma limitação voluntária aos direitos da personalidade. Neste caso, o
consentimento prestado confere ao terceiro um poder jurídico de agressão,
semelhante ao conferido no autorizante. Contudo, difere do consentimento
tolerante, posto que este não confere ao terceiro qualquer poder jurídico de
agressão, justificando apenas eventual agressão pontual.

De mais a mais, segundo a construção de Capelo de Sousa,
estando

em

causa

um

compromisso

vinculante,

o

titular

encontra-se

verdadeiramente obrigado ao cumprimento, ainda que, atendendo aos bens em
causa, a vinculação se encontre sujeita a um regime especial.279
Conforme aponta David de Oliveira Festas,280
o consentimento vinculante é, nos termos gerais dos negócios jurídicos
(arts. 230º e ss. e 406º), unilateralmente irrevogável, gerando o
incumprimento da obrigação decorrente do consentimento vinculante
uma obrigação de indemnizar pelo interesse contratual positivo.

A tripartição proposta por Capelo de Souza evidencia que a
irrenunciabilidade e a intransmissibilidade não são incompatíveis com o
aproveitamento dos direitos da personalidade que, à luz da sua construção, darse-á nas modalidades autorizante e vinculante. Na primeira – autorizante – o
consentimento revela-se precário, podendo o titular do direito desvincular-se a
qualquer tempo. No segundo – vinculante – o titular do direito, prestado o
consentimento, vincula-se ao aproveitamento de seu direito da personalidade.
278

FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
324.
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PINTO, Paulo Mota. A limitação voluntária do direito à reserva sobre a intimidade da vida
privada. Revista Brasileira de Direito Comparado. Rio de Janeiro: Instituto de Direito
Comparado Luso-brasileiro, n. 21, p. 21-62, p.32, jul./dez., 2001.
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FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
324.
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Neste cenário, é possível verificar que o consentimento não é
incompatível com o aproveitamento dos direitos da personalidade, notadamente
quando se analisa a sua dimensão positiva.281

As limitações voluntárias aos direitos da personalidade, desde que
compatíveis com as normas de ordem pública, 282 com a moral e os bons
costumes, são fruto, na verdade, da autodeterminação do sujeito sobre aqueles
bens que integram a sua personalidade.

O consentimento, desde que delimitado quanto ao objeto, não
equivale à renúncia, à transmissão ou disposição de direitos. O consentimento, no
tocante ao aproveitamento dos direitos da personalidade, evidencia a dimensão
positiva desses direitos, em homenagem à autodeterminação do sujeito.

Segundo ensina David de Oliveira Festas,
assente o objecto do consentimento, considerado nas suas diferentes
perspectivas, deve ser determinado ou ser, pelo menos determinável
(art. 280.º/1). E prossegue, parece-nos inadmissível um consentimento
ilimitado, equivalente, em termos práticos, a uma renúncia ao direito (...).
A delimitação do objecto e conteúdo do consentimento pode ser
realizada de diversas formas, nomeadamente do ponto de vista
temporal, espacial e ainda quanto aos actos que poderão ser praticados
283
(...).

281

Neste sentido: BRUGUIERE, J. M. Le droit à l´image est un possible objet de contrat (et
une source nouvelle de propriété incorporelle? note ss CA Versailles, 22 sept. 2005;
Légipresse,n. 231, III, nº 9, p. 109, 2006.
282
A propósito, António Menezes Cordeiro destaca que o artigo 81.º/1 [do Código Civil Português]
consignou uma regra de não-contrariedade aos princípios da ordem pública, com alguma ênfase.
Provavelmente impôs-se, aí, uma preocupação “ordeira” do Estado Novo, mais do que uma
referência dogmática útil. De facto, os negócios que envolvam direitos de personalidade devem
respeitar os vectores injuntivos do ordenamento, a que se chama “ordem pública”. Admitimos que
ela possa, aqui, ser particularmente exigente. Mas há que se respeitar, ainda, os demais requisitos
do artigo 280.º, com relevo para a determinabilidade e a não contrariedade aos bons costumes.
Resulta do primeiro desses requisitos que qualquer limitação aos direitos de personalidade deve
ser clara e perceptível, sob pena de poder assumir proporções com que o sujeito não pudesse
contar. Quanto aos bons costumes: ficam sempre ressalvados os códigos éticos que, nesse
domínio, são exigentes e as regras de conduta sexual e familiar próprias da nossa sociedade. O
Direito não dá os seus instrumentos para sancionar condutas que se colocam à margem, por
liberal que seja o modo de pensar dos civilistas. (CORDEIRO, António Menezes. Tratado de
direito civil português: parte geral. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2004. v. 3. p.117).
283
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009.
p.326-327
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Assim, cabe ao titular do direito, ao consentir com o aproveitamento
dos bens que integram a sua personalidade,284 definir os limites, a forma, o prazo
e o conteúdo dessa exploração,285 devendo haver interferência judicial naqueles
casos em que houver, repetimos, ofensa à ordem pública, à moral ou aos bons
costumes, como, de regra, já ocorre nos demais negócios jurídicos que têm por
objeto bens diversos.286

Além disso, cada ordenamento jurídico adota um conjunto de regras
tendentes a conferir existência, validade e eficácia à generalidade dos negócios
jurídicos inter vivos.

É importante ressaltar, contudo, que, nos negócios jurídicos que têm
por objeto direitos da personalidade, o consentimento assume especial
relevância. Isso porque os direitos da personalidade possuem conteúdo
284

A propósito, sobre a importância do consentimento no tocante aos limites do aproveitamento
dos direitos da personalidade, o acórdão RLx n.º 1086/2003-7, de 28.9.2004, Santos Martins,
disponível em <http://www.dgsi.pt>. Neste caso, o Tribunal da Relação de Lisboa reconheceu uma
autorização tácita ao uso da imagem do autor da ação na capa de um álbum musical, mas
considerou que o uso da respectiva imagem em cartazes afixados em lugares públicos teria
extrapolado os limites da autorização concedida: “Em conclusão: a dita ampliação das aludidas
fotografias do autor/apelado, por parte da apelante, para cartazes, sem o prévio consentimento,
por qualquer forma, daquele, sendo afixadas nos locais públicos já indicados, visando beneficiar
de publicidade e promoção gratuitas, traduziu-se, portanto, numa acção ilícita, dado que, nessas
circunstâncias, violou o direito à imagem daquele, em especial e designadamente, a salvaguarda
do direito de personalidade do mesmo, daí decorrendo, a seu favor, o direito a uma indemnização,
não podendo deixar de atender-se, para este efeito, à especificidade e natureza da sua actividade
profissional, com todos os efeitos que, necessariamente, ela comporta.”
285
É neste sentido a lição de Carlos Alberto Bittar, segundo o qual os contratos devem especificar
a finalidade, as condições de uso, o tempo, o prazo e as demais circunstâncias que compõem o
conteúdo do negócio, interpretando-se restritivamente, ou seja, permanecendo no patrimônio do
licenciante outros usos não enunciados por expresso. Ainda segundo Bittar, (...) constituem ilícitos
não só os usos não consentidos, como também os que extrapolem aos limites – de meio, de fim,
de prazo, ou qualquer outro – previstos no contrato (como na utilização de imagem de atriz ou de
cena, no cinema ou no teatro, ou em outro meio, obtida por meio de fotografia, ou de outro
processo de reprodução; no uso de imagem de pessoa, permitida para a campanha de um
produto, em outro; na utilização de reprodução da efígie de alguém, autorizada para fim científico,
em fim comercial; no uso, em revista comercial, de retrato pintado de uma pessoa, e outros
tantos). (BITTAR, Carlos Alberto. Teoria geral do direito civil. 2ª ed. São Paulo: Forense
Universitária, 2009. p. 232).
286
Romain Ollard, a propósito, destaca que, dada a sua dupla dimensão, os contratos que têm por
objeto bens que integram a personalidade devem ser estritamente delimitados quanto à forma,
modo, prazo e espaço de exploração. Segundo Ollard, des contrats d´exploitation (...) exige que
l´objet des contrats d´exploitation des biens de la personnalité soit strictement delimite. Ele pose
ainsi une exigence de précision, dans la rédaction des contrats, tant en ce qui concerne leur durée,
leur territorialité ou leur destination – principe de précision – qu´en ce qui concerne le mode
d´exploitation autorisé – principe de spécialité. (OLLARD, Romain. Qualification de droits
extrapatrimoniaux. In: SAINT-PAUL, Jean-Christophe (org). Droits de personnalité. Paris:
LexisNexis, 2013. p. 354). No mesmo sentido, MARINO, L. Traité de droit de la presse et des
médias. LexisNexis-Litec, n. 1774, p. 321, 2009.
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complexo: revelam aspectos morais e patrimoniais. Assim, a despeito do
aproveitamento compatível com os direitos privados da personalidade, é preciso
que o conteúdo ético seja preservado, sob pena de dissociar os aspectos morais
e patrimoniais, deixando de conferir a proteção necessária à pessoa.

No caso dos direitos da personalidade, os limites devem ser ainda
mais rigorosos a fim de não se perder de vista o fundamento ético que permeia
esses direitos. É neste sentido que, apesar do consentimento prestado pelo
titular, certas manifestações de vontade não podem ser consideradas válidas
quando colidirem com o conteúdo ético dos direitos da personalidade.

Além disso, é oportuno destacar que a interpretação dos negócios
jurídicos que têm por objeto bens da personalidade deve ser restritiva, de modo
que

a

autorização

de

aproveitamento

alcance

apenas aquilo

que

foi

expressamente ajustado.287 Eventuais cláusulas dúbias ou contraditórias devem
ser interpretadas à luz do elemento ético dos direitos da personalidade.

Em regra, haverá colisão da manifestação de vontade com o
conteúdo ético dos direitos da personalidade toda vez que a autonomia privada
revelar-se contrária aos princípios de ordem pública, à moral e aos bons
costumes. Aliás, a referência a essas limitações encontra-se presente na
generalidade dos negócios jurídicos.

A autonomia privada, além dos limites comumente invocados, deve
ser, portanto, exercida em consonância com a dupla dimensão dos direitos da
personalidade. É preciso, portanto, que as dimensões pessoal e patrimonial
coexistam a fim de que o conteúdo ético dos direitos da personalidade seja
preservado.

Nesta esteira, por vezes, o consentimento prestado pelo titular do
direito, a despeito de esclarecido e limitado quanto ao objeto e ao tempo, pode

287

Neste sentido, cf. LOPES, Cláudia Possi. Limitações aos direitos de autor e de imagem.
Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, São Paulo: n.º 35, p.15, 1998.

131

não ser considerado válido por conflitar com o conteúdo ético que permeia todo e
qualquer direito da personalidade.

O caso do anão que era atirado em uma casa noturna de um lado a
outro ilustra bem os limites da autonomia privada em matéria de direito da
personalidade.288 Por mais que os direitos da personalidade sejam compatíveis
com o aproveitamento econômico, não se deve ignorar o seu conteúdo ético, que,
ademais, encontra fundamento em limitações morais e sociais necessárias ao
bom convívio.

Sobre os limites da autonomia privada nos negócios que tenham por
objeto direitos da personalidade, assevera Giorgio Resta289 que,
(...) qualsiasi negozio avente ad oggetto attributi della persona sarà
soggetto al rispetto dei limiti di compatibilità con l’ordine pubblico e il
buon costume (clausole generali da concretizzare alla luce del più
specifico precetto di tutela della dignità umana) e non potrà validamente
realizzare alcun fenomeno di alienazione traslativa dele situazioni
coinvolte. Ammissibile parrebbe, invece, la stipulazione di contratti di
licenza con eficácia reae, secondo lo schema della successione
constitutiva.

Não bastasse, o exercício dos direitos da personalidade, assim
como ocorre com a generalidade das relações jurídicas, não pode se dar em
desconformidade

com

os

limites

impostos

pela

boa-fé

e

por

função

socioeconômica. Neste sentido, Sousa destaca que:
Correspondendo também os direitos da personalidade a interesses ou
fins jurídicos, não só o seu titular no respectivo exercício não poderá,
como vimos, exceder os limites impostos pelo fim social ou econômico
desses direitos, como também o próprio valor relativo de um concreto
modo de exercício de um direito da personalidade subjectivado conflitual
depende, em certa medida, das consequências objectivas dele
decorrentes, da natureza e da intensidade dos interesses ou fins
efectivamente prosseguidos pelo respectivo titular e do posicionamento
de tais consequências objectivas e interesses ou fins subjectivos na
290
hierarquia dos interesses ou fins juridicamente tutelados por tal direito.

288

MORAES, Maria Celina Bodin. Danos à pessoa humana - uma leitura civil: constitucional
dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.145
289
RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p.
1066.
290
SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 535.
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Não há dúvidas de que a autonomia privada é compatível com o
exercício dos direitos privados da personalidade. Tarefa das mais difíceis,
contudo, é encontrar o ponto de equilíbrio entre as dimensões pessoal (moral) e
patrimonial dos direitos da personalidade.

Diariamente, programas de televisão, por exemplo, exploram, com o
consentimento do titular do direito, situações manifestamente constrangedoras.
Nestes casos, a despeito do constrangimento, o consentimento tem sido, em
regra, admitido, fundado na autonomia privada, cabendo, assim, ao titular do
direito da personalidade definir o modo e a forma de exploração. A propósito, a
lição de Pedro Pais de Vasconcelos,291 segundo o qual:
Reprováveis e ilícitas nos parecem já outras práticas que se traduzem no
aviltamento público da dignidade de pessoas em meios de comunicação
social, normalmente na televisão, nos chamados ‘reality shows’, como
modo de obtenção de lucro e de ganho económico. É duvidoso que o
simples consenso e ganância material, na ausência de outros valores,
seja suficiente para fundar a licitude das ofensas à dignidade
necessariamente envolvidas.

A autonomia privada, em matéria de direito da personalidade, deve
ser a regra. Apenas em casos excepcionais deve haver a intervenção estatal, sob
pena, reiteramos, de suprimir, de modo injustificado, a autodeterminação da
pessoa sobre o seu modo de ser físico e moral. Além disso, excessiva limitação,
ainda que invocado o princípio da dignidade da pessoa humana, subtrai da
pessoa a sua própria liberdade, conflitando, igualmente, com o conteúdo ético dos
direitos da personalidade.

A evolução dos costumes e diversos aspectos sociais contribuem
para a apreciação dos limites da autonomia privada no exercício dos direitos da
291

VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 165.
“E acrescenta a referência à ordem pública, no artigo 81º, nº 1 do Código Civil, exprime a
dualidade atrás enunciada entre o que é disponível nos direitos de personalidade e o que não é.
Os mais importantes valores da personalidade são indisponíveis. A vida não pode ser trocada por
dinheiro, nem é lícito o suicídio. Mas já é lícito que as pessoas se submetam voluntariamente a
experiências médicas ou científicas das quais possa resultar perigo para a vida. E soa mesmo
muito valiosamente consideradas práticas voluntárias em que a vida é posta em perigo, por
exemplo, por membros das força armadas ou das forças de segurança, de serviços de
salvamento, ou mesmo por médicos e outros intervenientes no tratamento de doenças
contagiosas”. (Ibid., p. 155).
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personalidade. Não nos parece possível, porém, estabelecer limites rígidos e
atemporais. Contudo, é preciso que o conteúdo ético dos direitos da
personalidade seja sempre preservado, sob pena de conduzir-se a odiosa
dissociação entre as dimensões moral e patrimonial.

2.5.2 Eficácia do consentimento no aproveitamento dos direitos da personalidade

O aproveitamento econômico dos direitos da personalidade, na
maioria das vezes, reveste-se da forma de negócio jurídico. Os contratos de
cessão de imagem, de voz, de exibição de detalhes da vida íntima e privada, as
autorizações consentidas em esportes radicais que conduzem, no mais das
vezes, a lesões físicas, são exemplos de negócios jurídicos bilaterais.

É oportuno destacar que, embora o objetivo desse trabalho seja o
aproveitamento econômico inter vivos, alguns bens da personalidade revelam
projeção patrimonial pos mortem, transmitindo aos herdeiros do falecido o direito
de explorarem economicamente e com exclusividade os atributos que integraram
a sua personalidade.292
292

Violação de direito à imagem de pessoa falecida, no sentido imagem-retrato, ocorreu na
captação da imagem mortuária do pintor Di Cavalcanti quando exposta no Museu de Arte Moderna
do Rio de Janeiro. A obra cinematográfica de autoria de Glauber Rocha permanece inédita por
decisão judicial que decidiu pela interdição, a pedido dos herdeiros do famoso pintor. É verdade
que a situação retratada diz respeito à violação (agressão) do direito à imagem da pessoa
falecida. Porém, é possível aferir a dimensão patrimonial dos direitos da personalidade e o seu
aproveitamento pelos herdeiros do falecido. (Regina Sahm . Direito à imagem no Direito Civil
contemporâneo: de acordo com o novo Código Civil – Lei nº 10.406, de 10-1-2002 . São Paulo :
Atlas, 2002 . p. 241). Ainda sobre o caso “Di Glauber”, esclarece Antônio Carlos Morato: “Glauber
Rocha finalizou seu filme, e no ano seguinte foi premiado no Festival de Cannes, cujo júri era
presidido pelo cineasta Roberto Rosselini, amigo de Di Cavalcanti. /A exibição do filme foi
interditada pela justiça desde 1979, quando da conceção de liminar pela 7ª Vara Cível, ao
mandado de segurança impetrado pela filha do pintor, Elizabeth Di Cavalcanti. / De acordo com
uma reportagem publicada no jornal O Globo do dia 12 de junho de 1979, dia seguinte à proibição,
Di chegou a passar nas sessões das 14h e 16h em alguns cinemas da cidade. Mas às 18h, o
oficial de Justiça Walter Coelho Fanti e o advogado de Elizabeth Di Cavalcanti, Eduardo Mattar,
chegaram ao cinema Rio Sul, onde haveria projeção com a presença de Glauber e convidados. As
latas com o filme foram lacradas e recolhidas ao Museu da Imagem e do Som. / Chegou a ser
exibido duas vezes na televisão, na TVE do Rio, antes de sua proibição, e na Bandeirantes, num
especial sobre o diretor, que foi ao ar depois de sua morte. / Mais de 20 anos depois de ter sua
exibição proIbida através de uma liminar, o filme pode voltar a ser exIbido. Não porque tenha sido
liberado, enfim, pela Justiça. Mas simplesmente porque nunca esteve legalmente impedido. O
advogado José Mauro Gnaspini defendeu uma tese de mestrado sobre direito autoral na Escola
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Por vezes, a inação do titular do direito, que deixa de tomar as
providências necessárias à cessação da ameaça ou da lesão, embora não se
revista da forma de negócio jurídico, pode implicar em aproveitamento econômico
dos direitos da personalidade. Pensemos nas biografias não autorizadas. A
divulgação, por terceira pessoa, de biografia de outra, sem a devida autorização,
pode conduzir a resultado distintos para o titular dos direitos revelados: pode ele
impedir a divulgação, como recentemente fez, no Brasil, o cantor Roberto Carlos,
ou pode, por outro lado, consentir, tacitamente, com a publicação, na certeza de
que lhe trará mais benefícios do que prejuízos.

Pensemos, ainda, na divulgação de um vídeo na rede mundial de
computadores. O vídeo publicado sem autorização da pessoa pode causar danos
à pessoa divulgada ou, ao contrário, trazer-lhe fama, ainda que temporária,
tornando-a conhecida do grande público.

O consentimento, no tocante ao aproveitamento dos direitos da
personalidade, pode revestir-se de variadas formas. As hipóteses, contudo, em
que o consentimento é revestido da forma de negócio jurídico bilateral são mais
comuns e dela nos ocuparemos nas linhas seguintes.

A primeira questão que deve ser analisada diz respeito à eficácia
dos poderes de aproveitamento econômico dos bens da personalidade cedidos
pelo titular a terceira pessoa. Em linhas gerais, a questão assim se apresenta: o
titular do direito pode conceder a outra pessoa poderes de aproveitamento
econômico dos seus bens da personalidade que gozem de eficácia erga omnes.

Pensemos na situação em que determinado modelo fotográfico
celebrou contrato com uma grande loja de varejo no qual consentiu que sua
de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Segundo Gnaspini – que reconstituiu a
ação a partir de fragmentos espalhados por escritórios de advocacia do Rio, pois o processo havia
desaparecido do Arquivo Público da cidade - não existem fundamentos jurídicos para a interdição
e o filme pode ser liberado, imediatamente, para exibições. / O filme nunca chegou realmente a
ser proIbido. A ação ocorreu só contra a Embrafilme. Glauber, que tinha direito inalienável sobre a
obra, não sofreu um processo. (MORATO, Antônio Carlos. Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, v. 106/107, p.146, 2011/2012).
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imagem fosse utilizada, com exclusividade neste gênero, por 2 anos, em
comerciais na imprensa falada e escrita, em mídias diversas (rádio, televisão e
internet). Durante a vigência do contrato, o modelo fotográfico, por conta dos
limites do consentimento prestado, não poderá emprestar sua imagem a qualquer
outra campanha publicitária, do mesmo gênero. Caso a imagem desse modelo
fotográfico venha a ser utilizada, sem autorização, por terceira pessoa, dedicada
igualmente ao ramo de varejo, pode o contratante agir em nome do titular do
direito da personalidade, impedindo, assim, a divulgação? Em outras palavras: o
consentimento implica na atuação perante terceiros, com clara eficácia erga
omnes?

É oportuno registar que nos limitamos aqui a questionar o
aproveitamento dos direitos da personalidade. É evidente que há outros
instrumentos normativos aptos a fazer cessar a divulgação não autorizada,
notadamente à luz do Direito Concorrencial. Contudo, sem a pretensão de esgotar
o tema, cuidaremos apenas do aproveitamento dos bens da personalidade e do
consentimento prestado pelo titular do direito visando à exploração desses bens.

Na espécie, não há dúvidas de que o titular do direito pode se opor à
divulgação não consentida, ainda que esta não lhe acarrete qualquer dano. A sua
oposição pode estar pautada, inclusive, em dever contratual, voluntariamente
assumido.

Por outro lado, caso não haja previsão contratual que obrigue o
titular do direito a impedir a divulgação não autorizada de sua imagem, pode o
outro contratante impedi-la, mesmo tratando-se de um direito da personalidade?

É preciso reiterar que os direitos da personalidade, apesar de
compatíveis, em alguns casos, com o aproveitamento econômico, são
intransmissíveis e inalienáveis. Considera-se nulo o consentimento prestado pelo
titular do direito que implique em verdadeira renúncia, disposição ou alienação.
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Assim, embora já se reconheça a transmissibilidade causa mortis293
dos direitos da personalidade, a transmissão inter vivos é incompatível com a
natureza desses direitos.

A questão relativa à transmissão inter vivos dos direitos da
personalidade é, contudo, polêmica. Forkel, atento às particularidades do Direito
Germânico, sustenta que a eficácia meramente inter partes fragiliza o
aproveitamento econômico dos direitos da personalidade, deixando uma das
partes em situação desfavorecida. Assim, propõe uma teoria de transmissão
limitada dos direitos da personalidade. Segundo essa teoria, o consentimento não
implica na transmissão absoluta e completa do direito da personalidade. Contudo,
uma parte desse direito é separada e transmitida ao contratante, que adquire um
direito-filho. O direito-mãe continua em poder do titular do bem da personalidade e
a transmissão tem por objeto apenas parte desse direito, chamado por Forkel de
direito-filho.294

Na teoria desenvolvida por Forkel, o indivíduo não perde o controle
sobre o conteúdo pessoal do direito da personalidade. Por outro lado, concede-se
mais proteção ao adquirente do direito, que, quanto ao direito-filho cedido e aos
seus aspectos patrimoniais, pode agir contra terceiros, havendo, portanto,
verdadeira oponibilidade erga omnes.

Em Portugal, igualmente, a questão relativa à transmissibilidade dos
direitos da personalidade é objeto de profundo debate. Os casos Panini 295 e
293

Na Alemanha, no caso Marlene Dietrich, o BGH reconheceu que o conteúdo patrimonial dos
direitos da personalidade é hereditável, conforme lembra David de Oliveira Festas. (FESTAS,
David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para um estudo do
seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.336).
294
David de Oliveira Festas explica que, na designada transmissão limitada (vinculada), enquanto
existe o direito-filho, mantém-se a vinculação (que pode ter diferentes medidas) entre o direitomãe e o direito-filho. Nestes termos, continuam a ser protegidos diversos interesses do
transmitente e o poder pertence ainda, na raiz, ao titular do direito-mãe. Isto apesar de o titular do
direito-mãe o ter onerado com o direito-filho e, portanto, já não o deter integralmente nas suas
mãos. A medida de protecção dos “interesses” do transmitente e do adquirente resultará da
estipulação das partes, salvo disposição legal imperativa regulando a matéria. (FESTAS, David de
Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para um estudo do seu
aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 339-. 340).
295
No caso Panini, a Panini Portugal Editores Ltda. havia obtido autorização da Federação
Portuguesa de Futebol para negociar diretamente com o Sindicato de Jogadores Profissionais de
Futebol a edição de um álbum da seleção nacional e dos retratos dos jogadores. Assim, a Panini
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Velli 296 foram, na jurisprudência portuguesa, precursores no que diz respeito a
esta temática.
celebrou contrato de cessão de direito com o Sindicato, resultando o direito exclusivo à
reprodução e utilização da imagem dos jogadores no álbum a ser editado. A Mabilgráfica-estudos
gráficos Ltda comercializou um álbum semelhante, sem qualquer autorização, usando, inclusive, a
imagem de alguns jogadores que haviam autorizado o Sindicato a negociar com a Panini. Esta
ingressou com ação judicial visando impedir a publicação da imagem dos jogadores pela
Mabilgráfica. Em primeira instância, a Mabilgráfica foi condenada a ressarcir os danos causados à
Panini, ficando, ainda, impedida de utilizar a imagem dos jogadores, sob o argumento que frustrou
as legítimas expectativas de aproveitamento econômico da concorrente e valeu-se de bens da
personalidade de terceiros sem o devido consentimento. Ademais, restou expressamente
reconhecido que os jogadores de futebol consentiram que suas imagens fossem negociadas pelo
Sindicato, que os representava, tendo a Panini, portanto, autorização para a exploração dos bens
da personalidade empregados. Ocorre que o STJ, ao apreciar recurso da Mabilgráfica, entendeu
que o contrato de cessão celebrado entre a Panini e o Sindicato era nulo de pleno de direito.
Segundo o STJ, o Sindicato não está autorizado a negociar direitos da personalidade de terceiros,
que são, por natureza, intransmissíveis. Para o STJ, o Sindicato negociou os direitos de imagem
dos jogadores como se os houvesse recebido por transmissão, o que, tratando-se de direito da
personalidade, revela-se inadmissível. (FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do
direito a imagem: contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos.
Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.344-345).
296
No caso Velli, a autora da ação era uma sociedade dedicada à representação e exploração da
imagem de desportistas e era a legítima e exclusiva representante do jogador profissional de
futebol Velli. A autora negociou com o jogador de futebol a cessão de seu direito de imagem, que
poderia ser por ela explorado ou por terceiros. O jogador de futebol celebra, na sequência,
contrato de trabalho desportivo com outra sociedade. Esta firmou com a autora, que já detinha os
direitos de imagem do jogador, contrato através do qual se comprometeu a pagar certa quantia em
dinheiro pelo uso da imagem de Velli. Findo o contrato do jogador de futebol com a ré, a autora
promove a ação judicial visando cobrar quantia decorrente do contrato de cessão de imagem do
profissional desportivo, alegadamente não paga. No caso Velli, o direito de imagem do jogador foi
negociado e explorado diretamente pela sociedade autora, que, inicialmente, celebrou com ele o
contrato de cessão. Em primeira instância, foi reconhecido o direito da autora à quantia reclamada,
reconhecendo-se válido o contrato de cessão firmado com a sociedade ré, com a qual o jogador
havia firmado contrato de trabalho. Em grau de recurso, contudo, o Tribunal, apoiado no acórdão
do caso Panini, reafirmou que os direitos da personalidade são intransmissíveis e que a cessão
genérica do direito à imagem, como ocorreu no contrato firmado entre a autora e o jogador de
futebol, é nula de pleno de direito, revelando-se um negócio proibido pelo direito. Por fim,
submetida a questão ao Supremo Tribunal de Justiça português, assentou-se que: “Só que, na
hipótese dos autos, o que está em causa não é o poder de dispor em geral da imagem da pessoa
para fins comerciais, o poder de lançar no comércio todos e quaisquer retratos de que alguém,
não titular do respectivo direito à imagem, disponha. O que está em causa é apenas a exploração
comercial, durante um período determinado e com proveito económico para o próprio desportista,
da imagem de desportista profissional de um futebolista - à qual a própria lei reconhece portanto
valor económico -, por meio dos retratos, filmes, desenhos ou outras formas de exibição que,
apenas nessa qualidade e durante esse período, sejam produzidos com base na sua imagem, e
não no que possa respeitar a todo e qualquer aspecto da sua vida íntima e privada. Ora, não se vê
em que possa ofender a ordem pública a exploração comercial dessa imagem por entidade
distinta do respectivo titular, por um período de tempo limitado, permitida por lei quanto aos
praticantes desportivos sem a restrição que em face do disposto no art.º 79º, n.º 1, do Cód. Civil,
se possa entender existir para as pessoas em geral, e livremente consentida pelo titular do direito
à imagem, que, sem deixar de ser titular desse direito, sem a ele renunciar por meio da cedência
em causa, consegue, mediante o recurso directo ou indirecto a tal exploração ou por cedência
remunerada, a terceiros, da mesma, extrair rendimentos dela aproveitando a notoriedade que com
o tempo e o esforço que dedique à actividade desportiva que pratique consiga alcançar.” Reiterouse que a intransmissibilidade e indisponibilidade dos direitos da personalidade não são
incompatíveis com o seu aproveitamento, desde que não impliquem em cessão do próprio direito
em si (STJ n.º 05A2577, SILVA SALAZAR, disponível em http://www.dgsi.pt).
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Apesar das dificuldades conceituais, pensamos que os direitos da
personalidade são intransmissíveis e indisponíveis. Não há que se confundir o
direito em si com o seu exercício. O direito é indisponível e intransmissível. O
exercício pode ser objeto de aproveitamento econômico por terceiros,
representando a dimensão positiva dos direitos da personalidade.

Respondendo às questões acima apontadas, defendemos que o
contratante não pode agir em nome do titular dos direitos da personalidade, já que
a autorização de aproveitamento não implica em transmissão do direito da
personalidade em si.

Não há, assim, oponibilidade erga omnes do exercício do direito da
personalidade, devendo todos os aspectos do aproveitamento ser detalhados no
instrumento contratual, que poderá, inclusive, obrigar o titular do direito a
promover as medidas necessárias (ou ao menos a integrar a lide, em
litisconsórcio) visando afastar o uso não autorizado de seus bens da
personalidade por terceiros durante a vigência do contrato.

Do mesmo modo, em homenagem ao princípio da autonomia
privada, podem conferir ao cessionário (a exemplo do que ocorre com a cessão
de imagem) o direito de impedir o uso do direito da personalidade objeto do
contrato por terceiro não autorizado. Neste caso, o fundamento da defesa do
direito da personalidade perante terceiro é o próprio ajuste de vontade.

Parece-nos, contudo, que a defesa por terceiro, nos casos em que
autorizada pelo contrato, deve guardar consonância com o objeto do contrato, não
podendo o cessionário opor-se a todo e qualquer ofensa aos direitos da
personalidade do cedente, sob pena de se operar verdadeira disposição, ainda
que temporária.

Em outras palavras: o titular do direito da personalidade objeto do
negócio jurídico pode, mediante cláusula expressa, autorizar o cessionário a
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impedir o uso do bem da personalidade por terceiro não autorizado. Contudo, a
defesa perante terceiros deve guardar consonância com o próprio contrato.

É o exemplo daquele artista que cede com exclusividade, por
período certo e definidos os limites da exposição, sua imagem para uma
campanha publicitária de uma famosa marca de roupas esportivas. Caso o
empresário concorrente venha a empregar a imagem desse mesmo artista, sem a
autorização deste, em campanha publicitária visando promover seus produtos e
serviços, pensamos que o legítimo cessionário ou licenciado pode se opor à
divulgação, uma vez guardar consonância com o próprio objeto do contrato
firmado com o artista. Não poderia, por outro lado, opor-se à divulgação de um
vídeo íntimo do artista contratado, ainda que manifestamente prejudicial à sua
imagem, já que não guarda relação direta com o contrato firmado.

Cabe, assim, aos contratantes, observados os princípios contratuais,
melhor disciplinar seus interesses a fim de conferir maior segurança ao
aproveitamento econômico dos direitos da personalidade, não podendo o
adquirente valer-se da oponibilidade erga omnes fundado apenas e tão-somente
na natureza desses direitos.

É oportuno destacar, por outro lado, que outros instrumentos
visando a tutela externa do contrato podem ser empregados nesta matéria.
Assim, e sem a pretensão de fazer um estudo aprofundado sobre essa matéria,
na tutela externa das relações contratuais revela-se oportuna a referência aos
princípios da função social, da boa-fé objetiva e, sobretudo, o apelo à teoria do
abuso do direito.

De todo modo, cumpre reiterar que os direitos da personalidade, a
despeito de serem oponíveis erga omnes, não conferem ao cessionário a
faculdade de agir contra terceiros fundado unicamente na natureza jurídica dos
direitos da personalidade.

Reiteramos, uma vez mais, que devem os contratantes estabelecer,
de acordo com o princípio da autonomia privada e observadas as limitações
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inerentes à generalidade dos negócios jurídicos, os limites da exploração, bem
como os mecanismos de defesa em caso em uso indevido, por terceiros, do bem
da personalidade objeto do ajuste de vontades.

2.5.3 Revogação unilateral do consentimento nos casos de aproveitamento dos
direitos da personalidade

Questão tormentosa referente ao aproveitamento consentido dos
direitos da personalidade diz respeito à possibilidade de revogação unilateral do
consentimento em virtude da natureza dos bens da personalidade.

O problema pode ser apresentado nos seguintes termos: tendo o
negócio jurídico como objeto um bem da personalidade, pode o titular desse
direito, a todo o tempo, desvincular-se do consentimento prestado?

Os negócios jurídicos que têm por objeto direitos da personalidade
sujeitam-se aos requisitos gerais de validade e, em homenagem à segurança
jurídica, quando se revestem de natureza contratual, não podem se afastar do
pacta sunt servanda, com as limitações conhecidas e aplicáveis à generalidade
dos negócios atuais.

A questão, conforme adverte David de Oliveira Festas, é polêmica
mesmo naqueles países que consagram o direito de revogação unilateral nestes
casos.297

Na Alemanha tem sido proposta uma solução intermediária,
partindo-se, porém, do princípio segundo o qual o consentimento é vinculante e

297

Ainda segundo David de Oliveira Festas, em referência específica ao direito à imagem, em
virtude do direito de autodeterminação do titular e da própria natureza do direito à imagem, este
pode revogar a todo tempo o consentimento que tenha prestado. Em orientação oposta, surgem
outros autores defendendo que o consentimento é simplesmente irrevogável. (FESTAS, David de
Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para um estudo do seu
aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 371).
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não pode ser livremente revogado. Na Itália, doutrina e jurisprudência encontramse

divididas,

havendo

maior

inclinação

pela

revogação

unilateral

do

consentimento nestes casos. 298 Na França, por sua vez, a doutrina tradicional
defende que o consentimento prestado em negócios jurídicos que tenham por
objeto direitos da personalidade é livremente revogável, por força da
inalienabilidade dos bens da personalidade. Sendo assim, defende-se que o
caráter vinculativo deve ser mitigado.299

Na Espanha, Luis Díez-Picazo e Antonio Gullón comentam que é
permitida revogação unilateral do consentimento naqueles negócios jurídicos que
tenham por objeto direitos da personalidade. Destacam, porém, que a revogação
unilateral é suscetível de produzir prejuízos ao beneficiário do consentimento,
impondo-se, assim, o dever de indenizar.300

Em Portugal, o Código Civil, em seu art. 81º/2, disciplina a
revogação do consentimento do titular naqueles negócios que têm por objeto
direitos da personalidade. Dispõe, in verbis, que: “A limitação voluntária, quando
legal, é sempre revogável, ainda que com obrigação de indenizar os prejuízos
causados às legítimas expectativas da outra parte”.

Apesar da disposição legal expressa, em Portugal, a questão relativa
à revogação unilateral do consentimento quando em causa direitos da
personalidade divide a doutrina. Com efeito, Pais de Vasconcelos, P. Mota Pinto e
Hörster301 sustentam, em síntese, que, a despeito do aproveitamento econômico
de alguns direitos da personalidade, o legislador não estabeleceu qualquer
distinção. Logo, quando em causa direitos da personalidade, o consentimento é
298

Neste sentido, cf. VERCELLONE, Paolo. Il diritto sul proprio ritratto. Torino: UTET, 1959. p.
116.
299
Neste sentido, BICHON-LEFEUVRE, Marie-Emmanuelle. Les conventions relatives aux
droits de la personnalité. Tese de Doutorado. Paris: Université de Paris XI, 1998. p. 330.
300
DIEZ-PICAZO, Luiz; GULLON, Antonio. Los derechos de la personalidad. In______.
Instituciones se derecho civil: introduccion parte general, derecho de la persona. Madrid:
Tecnos, 1995. v.1. Cap. 17, p. 211-251, p. 224.
301
Segundo Hörster, o caráter eminentemente pessoal dos direitos da personalidade justifica o
tratamento dispensado pelo legislador no art. 81.º/2 do Código Civil sobrepondo-os ao pacta sunt
servanda. Observa que a posição do direito da personalidade é fortalecida, já que pode, a
qualquer tempo, retomar o controle, revelando-se, assim, precária e excepcional a limitação
(HÖRSTER, Heinrich Ewald. A parte Geral do Código Civil Português – Teoria Geral do
Direito Civil. Coimbra: Almedina, 1992, p. 126).
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livremente revogável, sem prejuízo da indenização devida pelo incumprimento do
ajuste.

Pais

de

Vasconcelos

destaca

que

a

livre

revogação

do

consentimento, quando em causa direitos da personalidade, encontra fundamento
em “aspectos da dignidade humana, da qual a pessoa não pode, nunca, perder
definitivamente o controle”.302

Já Paulo Mota Pinto parte da distinção entre consentimento
autorizante e vinculante. Naquele, segundo este autor, inexiste verdadeiro
contrato, não tendo o titular do direito da personalidade assumido qualquer
compromisso perante a outra parte. Sendo assim, tratando-se de consentimento
autorizante, a livre revogação é permitida, a qualquer tempo, devendo o titular do
direito da personalidade indenizar eventual dano causado à outra parte. Neste
caso, Paulo Mota Pinto aponta que a indenização tem como fundamento a
frustração de uma expectativa. É o que denomina “dano de confiança”.

Por outro lado, segundo o mesmo autor, quando o consentimento
tem natureza vinculante, inserindo-se em contexto manifestamente contratual, a
revogação unilateral é permitida, porém, a indenização devida funda-se no
“incumprimento do ajuste”303.

Na literatura portuguesa, Oliveira Ascensão e Capelo de Souza, à
revelia do disposto no dispositivo acima antes transcrito, contestam que o
consentimento é sempre revogável quando estão em causa direitos da
personalidade.
302

VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 152 e
155. Para Vasconcelos, o “consentimento vinculante” corresponderia à assunção negocial de um
compromisso que implicaria “a disposição normal e corrente de direitos de personalidade que não
se traduzem numa limitação ao exercício desses diretos nos termo do art. 81º, nº 2 do Código
Civil”. Em nossa opinião, uma tal “disposição normal e corrente de direito de personalidade”, que
não seja revogável nos termos do nº 2 do artigo 81º, é nula – e, sobretudo, ineficaz – por
insanavelmente contrária ao próprio preceito do artigo 81º, nº 2 e ainda, principalmente, à
dignidade humana (Ibid., p. 154). No mesmo sentido, cf., na doutrina francesa, ZENATCASTAING, Frédéric, THIERRY, Revet. Manuel de droit des personnes. Paris: Presses
Universitaires de France – PUF, 2006. n. 257. p. 87.
303
PINTO, Paulo Mota. A limitação voluntária do direito à reserva sobre a intimidade da vida
privada. Revista Brasileira de Direito Comparado. Rio de Janeiro: Instituto de Direito
Comparado Luso-brasileiro, n. 21, p. 21-62, p.32, jul./dez., 2001. p. 553-555.

143

Isso porque, para Oliveira Ascensão, é o fundamento ético dos
direitos da personalidade que autoriza a livre revogação do consentimento. O
mesmo autor observa, porém, que nem todos os direitos pessoais podem ser
qualificados como direitos da personalidade. Assim, reforça que só se deve
autorizar a livre revogação do consentimento quando estiverem em causa
verdadeiros direitos da personalidade, cujo fundamento ético, baseado na
autodeterminação do sujeito, justificaria essa conduta.304

Oliveira Ascensão, ao cuidar das restrições negociais aos direitos da
personalidade, destaca a existência, nesta categoria de direito, de um núcleo
duro, insuscetível de qualquer limitação, uma orla, que comporta limitações
voluntárias, sendo estas, contudo, revogáveis a qualquer tempo, e uma periferia,
suscetível de limitações que, por se afastar do fundamento ético subjacente às
demais categorias, são irrevogáveis.305 Logo, ausente qualquer fundamento ético,
não há motivo, a justificar a livre revogação do consentimento.

Souza, em sentido semelhante e com fundamento no chamado
consentimento vinculante, sustenta que algumas limitações voluntárias aos
direitos

da

personalidade,

por

apresentarem

conteúdo

eminentemente

patrimonial, não estão sujeitas ao regime da livre revogação. Explica que
consentimento prestado em
contrato oneroso de encomenda de um retrato em pose comum a um
pintor ou a um fotógrafo para propriedade e uso do retratado ou no caso
de contratos, também onerosos, para efeitos de publicidade, que não
afectem a intimidade do seu ser e vida privados, não traduzem pesada
ingerência ou não acarretem graves consequências na sua vida privada,
306
enão pode ser unilateralmente revogável.

Capelo de Sousa e Oliveira Ascensão evidenciam, portanto, que o
fundamento da livre revogação é o conteúdo ético que permeia os direitos da

304

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: teoria geral. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. v.1.
p. 78-79.
305
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: teoria geral. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. v.1.
p. 94.
306
SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 350.
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personalidade. Quando estão em causa apenas interesses patrimoniais, distantes
do fundamento ético subjacente aos direitos da personalidade, não se deve
admitir a livre revogação do consentimento.

David de Oliveira Festas, atento ao regramento da matéria na
legislação portuguesa, defende que a revogação unilateral do consentimento, a
despeito da disposição genérica do art. 81.º/2 do Código Civil Português, justificase apenas para proteger os valores pessoais da personalidade.

A revogação unilateral não se justifica, segundo o mesmo autor,
quando em causa apenas valores patrimoniais e deve garantir ao titular do direito,
a todo tempo, certa margem de autodeterminação sobre os aspectos pessoais da
personalidade. 307 David de Oliveira Festas, 308 ao cuidar com especificidade do
aproveitamento econômico do direito à imagem, destaca que
O direito atribuído no art. 81.º/2 visa à defesa do direito de
autodeterminação da pessoa sobre os seus bens da personalidade,
nomeadamente sobre a sua imagem. É atendendo à necessidade de
protecção dos valores pessoais associados à exposição, reprodução e
aproveitamento económico da imagem que se justifica um desvio ao
princípio do pacta sunt servanda.

Defendemos, em que pese a ausência de previsão legal expressa na
legislação brasileira, que a revogação unilateral do consentimento nos negócios
jurídicos da personalidade deve ser excepcional.

Primeiro porque a revogação unilateral justifica-se, conforme
defendido por Capelo de Sousa, David de Oliveira Festas e Oliveira Ascensão,
naqueles casos em que se faz necessária a defesa de valores pessoais da
personalidade. A análise casuística revelará se a revogação encontra fundamento
307

Para David de Oliveira Festas, “(...) a protecção de todos estes valores pessoais da
personalidade que leva o legislador a consagrar no art. 81.º/2 a possibilidade de o titular, a todo o
tempo, revogar unilateralmente o consentimento. É também a defesa de valores pessoais que
determina que o aproveitamento económico da imagem esteja, de um modo geral, sujeito a todo
um regime de ‘negociabilidade limitada’”. (FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial
do direito a imagem: contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos.
Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 377).
308
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009, p.
379.
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em valores pessoais ou apenas em interesses patrimoniais, não se justificando
neste último caso.

No Brasil, é conhecido o caso da apresentadora de televisão Maria
da Graça Xuxa Meneghel. No início da década de 80, antes de se tornar
amplamente conhecida pelo grande público, Xuxa participou de filme com
conteúdo adulto, tendo, à época, prestado consentimento para divulgação das
imagens e das gravações decorrentes do filme. Xuxa, ainda, participou de um
ensaio para uma revista masculina. Passados alguns anos da gravação do filme e
da realização do ensaio fotográfico, Xuxa ganhou projeção nacional, dedicandose então ao público infantil.

Não conhecemos detalhes sobre o conteúdo do contrato firmado
entre Xuxa, a produtora do filme e a revista masculina. Porém, cremos que, nesta
situação, justifica-se a revogação unilateral do consentimento, já que fundada, ao
menos aparentemente, não apenas em interesses patrimoniais, embora
presentes, mas, sobretudo, em valores pessoais. A manutenção da exibição das
imagens neste caso conflita com o novo estilo de vida adotado pela artista, ferindo
seus valores pessoais. Reiteramos que desconhecemos o conteúdo do contrato
firmado e as decisões judiciais a respeito são de difícil acesso porque tramitam
em segredo de justiça. Porém, parece-nos, prima facie, que a situação bem ilustra
um caso de revogação unilateral do consentimento.

Oportuno destacar que o caso Xuxa aqui referido apenas ilustra a
nossa posição metodológica acerca da revogação unilateral do consentimento
nos negócios jurídicos que têm por objeto bens da personalidade. Outros
elementos foram considerados na demanda travada pela apresentadora contra
emissora de TV Bandeirantes, restando judicialmente assentado, por exemplo,
que, no caso do ensaio fotográfico, o consentimento prestado por Xuxa alcançou
apenas para a divulgação de uma única edição da revista, ficando, assim, vedada
a exposição em outros meios de comunicação.309

309

Processo n.º 2008.001.069035-3, em curso na 48ª Vara Cível da Comarca da Capital do
Estado do Rio de Janeiro.
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No Brasil, há outro caso bastante conhecido. Em 2004, o cantor
Zeca Pagodinho, conhecido do grande público por apreciar uma determinada
marca de cerveja, firmou contrato de cessão de imagem, para fins publicitários,
com a empresa Schincariol. Antes do término do contrato, Zeca Pagodinho cedeu
sua imagem, com fins igualmente publicitários, para a Brahma, fabricante de
cerveja e concorrente direta da Schincariol. A questão gerou enorme polêmica à
época, conduzindo a discussão, que foge aos limites desse trabalho, sobre a
eficácia

externa

do

contrato,

tendo,

ainda,

o

Conselho

Nacional

de

Autorregulamentação Publicitária (CONAR) proibido a Brahma de exibir o
comercial com o cantor.

Neste caso, pensamos que inexiste fundamento para a revogação
unilateral do consentimento prestado pelo cantor quando firmou contrato com a
empresa Schincariol. A manutenção do contrato, com a consequente exibição do
comercial gravado, a despeito da divergência do titular da imagem, não viola ou
ofende qualquer valor pessoal da personalidade. Ora, Zeca Pagodinho firmou
novo contrato publicitário, cedendo sua imagem para os mesmos fins do ajuste
entabulado com a empresa Schincariol. Não se pode, neste cenário, dizer que a
manutenção da exibição das imagens tenha violado valores pessoais da
personalidade do cantor.

Assim, pensamos que é preciso, à luz de cada caso concreto,
verificar qual valor prepondera: se aquele de natureza pessoal, admitindo-se,
assim, a livre revogação do consentimento, ou apenas interesses patrimoniais,
não havendo, nesta hipótese que se falar em revogação unilateral do
consentimento.

Isso porque, conforme já expusemos, os direitos da personalidade
encerram valores pessoais e patrimoniais. Estes não devem sobrepor-se àqueles,
sob pena de se perder de vista o fundamento ético dos direitos da personalidade.

Além disso, pensamos que é preciso analisar, em cada caso, como
se dá o aproveitamento dos bens da personalidade. Há casos em que o
aproveitamento depende da intervenção constante do titular do direito da
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personalidade. É o caso daquele que concorda em participar de um reality show.
Neste caso, o aproveitamento do bem da personalidade é imediato e depende
uma obrigação de fazer do titular do direito. O aproveitamento, nesta situação,
depende da constante intervenção do titular do direito, que consente em expor, no
exemplo citado, a sua intimidade e privacidade, nos termos do negócio jurídico
celebrado.

Em outras situações, o aproveitamento do bem da personalidade
não depende da constante intervenção do titular do direito. Nestes casos,
denominamos mediato o aproveitamento econômico. A captação da imagem, em
diversas mídias, para fins de publicidade, por exemplo, corresponde, ao nosso
pensar, em aproveitamento mediato dos bens da personalidade.

Nestes casos, o bem da personalidade corporifica-se em objeto
externo. Não há propriamente autonomização porque o titular mantém o controle
sobre o destino daquele bem da personalidade, ainda que corporificado na forma
de filme, fotografia, áudio, brinquedos, etc.

Defendemos que a revogação unilateral do consentimento é sempre
possível nos casos de aproveitamento imediato dos direitos da personalidade.
Isso porque a execução forçada do negócio jurídico, nestes casos, implicaria em
verdadeira ofensa à liberdade pessoal do indivíduo, dada a natureza infungível da
sua obrigação. Nestes casos, porém, ausente qualquer fundamento ético a
justificar a revogação do consentimento, devida será indenização pelos prejuízos
experimentados pela parte contrária.

Por outro lado, quando o aproveitamento econômico independe da
constante intervenção do titular do direito, pensamos que, ausente motivo legítimo
a justificar a revogação unilateral do consentimento, o negócio jurídico não deve
ser desfeito. Nestes casos, a despeito da insatisfação do titular do direito da
personalidade, o negócio jurídico deve ser preservado, admitindo-se a revogação
unilateral do consentimento apenas quando invocados, e demonstrados, motivos
pessoais capazes de justificar o rompimento do ajuste.
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Nos casos de aproveitamento mediato dos direitos da personalidade,
a intervenção constante do titular é desnecessária. Logo, a execução forçada do
contrato não implica, ao menos em tese, em ofensa à liberdade pessoal do
indivíduo. Reiteramos que a revogação unilateral deve sempre ser admitida
quando em causa valores pessoais da personalidade, relativos, sobretudo, à
integridade moral do indivíduo. Se, por outro lado, os motivos invocados para
justificar

a

revogação

unilateral

do

consentimento

tiverem

natureza

eminentemente patrimonial, não há que se falar em desfazimento do negócio
jurídico.

Assim, defendemos que a revogação unilateral do consentimento
deve ser admitida naqueles casos em que invocados os valores pessoais da
personalidade, aptos a justificar, caso a caso, o desfazimento do negócio jurídico
da personalidade. Não se deve admitir a revogação unilateral naqueles casos em
que não estão em causa valores pessoais da personalidade.310

Por outro lado, defendemos que a revogação unilateral é sempre
possível nas situações que denominamos de aproveitamento imediato dos direitos
da personalidade. Aqui a execução forçada do negócio jurídico implicaria em
verdadeira ofensa à liberdade pessoal do indivíduo, o que, ao nosso sentir, vai de
encontro com os valores pessoais da personalidade.

Por fim, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre a
reparação dos danos decorrentes da revogação unilateral do consentimento.

310

Para Pedro Pais de Vasconcelos, uma tão forte tutela dos direitos de personalidade só se
justifica se estiverem realmente em causa aspectos essenciais de personalidade que, em cada
caso, é necessário ajuizar se existe um “fundamento ético” que lhe dê fundamento, sem o qual
este regime não deve já ser aplicado; e que não se justifica a livre revogabilidade em casos em
que a divulgação de imagens “não afectem a intimidade do (...) ser e vida privados, não traduzam
pesada ingerência ou não acarretem graves consequências; ou que “o art. 81º/2 prossegue,
apenas e exclusivamente, valores pessoais da personalidade e, por isso, só para a defesa desses
valores existe um poder de revogação unilateral do consentimento” (...). Em nossa opinião, a
questão pode ser colocada, mas numa perspectiva diferente: a do abuso do direito. (...) Todos
devem conhecer a lei e não há desculpa para ignorância de um regime jurídico tão conhecido
como o artigo 81º do Código Civil. Quem contrata o aproveitamento económico de bens da
personalidade sabe já – tem a obrigação de saber – que a vinculação do titular do direito de
personalidade é precária. (VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina:
Coimbra, 2006. p. 167).
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Defendemos que a indenização decorrente do desfazimento do
negócio jurídico só é devida quando a revogação do consentimento não se
encontra fundada em valores pessoais da personalidade. Caso o titular do direito,
por

motivos

eminentemente

patrimoniais,

revogue

unilateralmente

o

consentimento prestado, deverá indenizar os prejuízos experimentados pela parte
contrária em virtude do desfazimento do negócio jurídico. Os prejuízos poderão,
de acordo com a vontade das partes, ser prefixados, por meio, por exemplo, de
cláusula penal, ou, ausente previsão negocial, dependerão da prova de sua
existência.

Além disso na fixação da indenização decorrente da revogação
unilateral, conforme adverte Pedro Pais de Vasconcelos,
deve ser tido em conta que a parte que contrata a limitação de um direito
de personalidade alheio não pode ignorar o regime jurídico do artigo 81º
do Código Civil e tem de saber, desde logo, que a outra parte se pode a
todo tempo desvincular. A sua expectativa é sempre necessariamente
311
precária.

Quando a revogação unilateral encontra apoio nos valores pessoais,
invocados e demonstrados pelo titular do direito, defendemos que a indenização é
indevida. O risco, neste caso, é da parte contrária, que, conhecendo, ou devendo
conhecer, a natureza dos direitos da personalidade, sabe que a revogação
unilateral do consentimento, quando apoiada em valores pessoais, é permitida.

A questão relativa à prova dos valores pessoais invocados nem
sempre será de fácil solução concreta. Ademais, há o risco de o titular do direito
fazer uso abusivo desse direito, com o único objetivo de se ver livre do negócio
jurídico entabulado e também do pagamento de eventual indenização.

Cada situação deve ser analisada em concreto, revelando-se,
outrossim, possível a aplicação da teoria do ato abusivo naqueles casos em que o
titular do direito exceder os limites impostos pela boa-fé, pela função social e

311

VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 168.
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pelos bons costumes, conforme disciplinado pelo art. 187 do Código Civil
Brasileiro.312

Oportuno registrar, ademais, que a indenização, seja ela prefixada
na forma de cláusula penal, seja ela demonstrada pela parte prejudicada, só é
devida nos casos de desfazimento do negócio jurídico. Mantido o negócio jurídico,
a despeito da insatisfação do titular do direito, estribada em valores
eminentemente patrimoniais, a indenização é indevida.

312

Neste sentido, PINTO, Paulo Mota. A limitação voluntária do direito à reserva sobre a
intimidade da vida privada. Revista Brasileira de Direito Comparado. Rio de Janeiro: Instituto de
Direito Comparado Luso-brasileiro, n. 21, p. 21-62, p.32, jul./dez., 2001. p. 57-58.

151

3 APROVEITAMENTO ECONÔMICO DOS DIREITOS PRIVADOS
DA PERSONALIDADE

3.1 Qualificação extrapatrimonial dos direitos da personalidade

Com habitual frequência, os direitos da personalidade são
apontados como extrapatrimoniais, integrando aquela gama de relações jurídicas
sem conteúdo patrimonial direto. Tratam-se, portanto, de direitos sem valoração
econômica direta, a despeito de serem indenizáveis nos casos de injusta
violação.313

A natureza não patrimonial dos direitos da personalidade tem raízes
profundas que remontam à sua construção como categoria autônoma.

314

Outrossim, por razões eminentemente morais e filosóficas, sua conceituação fezse de forma negativa, em contraposição aos direitos ditos patrimoniais.

De certa maneira, os direitos da personalidade, dada a natureza de
seu objeto e sua inerência à pessoa do titular, ganharam contorno jurídico em
virtude de suas características, opostas, ao menos aparentemente, aos direitos
patrimoniais.315

313

Sobre a natureza não patrimonial dos direitos da personalidade, cf. TEPEDINO, Gustavo. A
parte geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003 e MORAES, Maria Celina Bodin de. Danos à pessoa humana, uma
leitura civil: constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. Paulo Mota Pinto
destaca que “esses prejuízos não são avaliáveis em dinheiro, pelo que a atribuição de uma soma
pecuniária correspondente apenas se legitima, não pela ideia de indenização ou reconstituição,
mas pela de compensação.” (PINTO, Paulo Mota. Direitos da personalidade no código civil
português e no novo código civil brasileiro. Revista Jurídica. v. 51, n. 314, p. 33).
314
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 95.
315
Le déficit de définition solvente allégue des droits de la personnalité procede de que ces droits
son définis par la negative, par oposition aux droits patrimoniaux. On evoque des droits extra
patrimoniaux, extérieurs au patrimoine; ils sont, dit-on, in-susceptibles d´évaluation pécuniaire, incessibles, in-disponibles, in-transmissibles à causa de mort et enfin in-saisissables. Il ressort de
cette definition negative que les droits de la personnalité sont essentiellement définis par leur
caractère (incessibilité, intransmissibilité…), par leur régime juridique, bien plus que par leur
contenu, leur objet. (OLLARD, Romain. Qualification de droits extrapatrimoniaux. In: SAINTPAUL, Jean-Christophe (org). Droits de personnalité. Paris: LexisNexis, 2013. p. 275).
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O caráter extrapatrimonial dos direitos da personalidade não é,
portanto, decorrente do seu próprio objeto, mais sim da conjugação das demais
características, que os contrapõem aos direitos patrimoniais.
Neste sentido, destaca Serpa Lopes316 que
A natureza singular e bem específica dos direitos da personalidade como
proclama o estado atual da doutrina os coloca irrefragavelmente em uma
categoria dos direitos subjetivos, extrapatrimoniais, por serem os seus
objetos
quase
todos
caracteres
personalíssimos,
como
a
intransmissibilidade, a impenhorabilidade, a irrenunciabilidade, a
imprescritibilidade e a essenciabilidade perene, muito embora a estes
traços se conjuguem para compor o seu perfil, a característica da
oponibilidade erga omnes como obrigação universal passiva de
abstenção.

Em

sua

construção

inicial,

foi

reservada

aos

direitos

da

personalidade a proteção dos interesses morais da pessoa, o que serviu para
reforçar seu caráter extrapatrimonial, extremando-os dos direitos de natureza
patrimonial, voltados à defesa dos interesses materiais e econômicos.317

É certo que os direitos da personalidade foram influenciados,
sobretudo no direito germânico, pelo direito de propriedade intelectual e industrial,
revelando, assim, preocupação com o conteúdo patrimonial deles decorrente,
notadamente quanto ao uso do nome.
Conforme destaca Giorgio Resta,318
la teoria privatistica dei diritti della personalità venne quindi a saldarsi, sin
dai primordi, con il sistema dei diritti di proprietà intellettuale ed
industriale, inaugurando uma storia di interferenze e contatti reciproci,
che tutora prossegue e si rinovva constantemente.

A propósito, ainda persistem divergências atuais acerca da natureza
jurídica de alguns direitos da personalidade, como ocorre com o direito à imagem.

316

LOPES, Miguel Maria Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria geral dos
negócios jurídicos. 7ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S/A, 2000. vol. 1. p. 204.
317
Neste sentido, KAYSER, Pierre. Les droits de la personnalité: aspects théoriques et
pratiques: RTD civ., 1971. n. 11, p. 445.
318
RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007.
p.1046-1047.
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Na jurisprudência alemã, por exemplo, ainda se encontram vestígios da
concepção do direito à imagem como um direito do retratado sobre o próprio
retrato, recorrendo-se, com frequência, ao direito de propriedade.319

Contudo, progressivamente, a tutela dos direitos da personalidade
afastou-se daquela conferida ao direito de propriedade, dada a manifesta
natureza patrimonial deste último em contraposição àqueles. Além disso,
dificuldade de ordenação dos direitos da personalidade na estrutura do Direito
Civil, que tinha a propriedade como modelo de direito subjetivo, contribuiu para
fomentar as diferenças entre categorias patrimoniais e extrapatrimoniais.

É oportuno destacar que, a despeito das diferenças de regime, o
desenvolvimento

dos direitos humanos e

a

sedimentação

dos direitos

fundamentais fortaleceu o entendimento segundo o qual os direitos da
personalidade serviam exclusivamente à tutela dos interesses morais da
pessoa.320

Não bastasse, notadamente na Alemanha, após o final da Segunda
Guerra Mundial, a defesa dos valores pessoais da personalidade e a promoção
da dignidade humana ganharam destaque em reação aos horrores do nacionalsocialista. Neste cenário, tornou-se ainda mais evidente que a tutela dos direitos
da personalidade e da pessoa, em sentido amplo, não era compatível com
categorias patrimoniais.321

319

Neste sentido, cf. FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem:
contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra
Editora, 2009. p. 97. O mesmo autor destaca que a autonomização dos direitos da personalidade
relativamente ao direito de propriedade não é ainda um dado adquirido, sendo diversas as vozes
que em sede de direito à imagem continuam a conceber a figura em estreita conexão com o direito
de propriedade. No século XIX e em princípios do século XX a construção “proprietarista” do
direito à imagem, bem como de outros direitos de personalidade, como o nome, era corrente.
320
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 96.
É importante destacar que os direitos da personalidade foram fortemente influenciados pelo
jusnaturalismo, o que serviu para reforçar seu caráter extrapatrimonial, afetos, assim, à defesa dos
interesses morais da pessoa.
321
CHAMBRUN, Caroline. Les contrats portanto sur les droits de la personnalité. Dissertação
de Mestrado. Paris: Paris I, 1996. p. 4.
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O desprezo com a pessoa humana, fruto da Segunda Guerra
Mundial, serviu para acirrar as diferenças entre interesses patrimoniais e não
patrimoniais.322

Em Portugal, Ascensão acolhe o critério da suscetibilidade de
avaliação pecuniária, destacando que os direitos da personalidade não
comportam avaliação em dinheiro, prevalecendo, assim, o caráter ético. Nestes
casos, em que há predominância do caráter ético, segundo o autor, a relação tem
natureza pessoal, apesar de admitir reflexos patrimoniais.323

Sousa, por sua vez, segue critério semelhante, acrescentando que
os direitos da personalidade não são avaliáveis em dinheiro, compondo, assim, a
categoria dos direitos não patrimoniais. Ressalta, contudo, que os direitos da
personalidade, embora não integrem o patrimônio do seu titular, têm relevância
econômica na medida em que são passíveis de indenização em casos de lesão.
Capelo de Sousa reconhece, outrossim, que a lesão aos direitos da personalidade
pode acarretar não apenas danos morais (ou não patrimoniais), como também
danos materiais (ou patrimoniais).324

Adriano de Cupis destaca o caráter extrapatrimonial dos direitos da
personalidade, aduzindo que sendo seu objeto um modo de ser físico e moral da
pessoa não há que se falar em utilidade econômica imediata. Segundo De Cupis,
“a vida, a integridade física, a liberdade, permitem ao sujeito conseguir outros

322

David de Oliveira Festas, quanto à construção extrapatrimonial dos direitos da personalidade
na Alemanha, destaca que, em suma, a qualificação germânica tradicional dos direitos de
personalidade como direitos não patrimoniais tem na sua base um complexo de fundamentos,
entre os quais se destacam: no século XIX, os fundamentos filosóficos da categoria e a
contraposição dogmática dos direitos de personalidade ao direito de propriedade; no século XX, o
teor restritivo do §253 do BGB, a associação entre a imagem e outros valores de personalidade, a
influência do right of privacy norte-americano e o impacto que os horrores cometidos pelo regime
nacional-socialista tiveram ressurgimento da consciência personalista. (FESTAS, David de
Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para um estudo do seu
aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 101).
323
ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Civil: teoria geral. Coimbra: Coimbra Editora, 2002. v.1.
p. 21.
324
SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. Capelo de. O Direito Geral de Personalidade.
Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 414-415.

155

bens revestidos daquela utilidade, mas não podem nem identificar-se nem
confundir-se com estes outros”.325
Na França, conforme destaca Raymond Lindon, 326 estudos mais
tradicionais identificam que os direitos da personalidade estão diretamente
associados à satisfação de interesses não econômicos do seu titular e, por isso,
não devem integrar o comércio jurídico, restando, assim, hostilizada a tese da
exploração econômica de referidos bens.

Igualmente, e sem a pretensão de desenvolver um amplo estudo de
direito comparado, servindo as referências aqui citadas apenas para ilustrar o
desenvolvimento originário do tema em estudo, na Espanha desenvolveu-se,
tradicionalmente, a concepção extrapatrimonial dos direitos da personalidade,
dedicados, portanto, à tutela dos interesses morais da pessoa.327

Para Santos Cifuentes, eventual aproveitamento econômico dos
direitos da personalidade, seja decorrente da vontade, seja, ainda, fruto de injusta
violação (indenização), não lhes confere natureza patrimonial. Trata-se de
repercussão patrimonial indireta ou mediata, insuficiente para modificar a
qualificação do direito da personalidade.328

325

DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana Jurídica, 2004. p. 36.
Destaca o mesmo autor, contudo, que não tem faltado quem tenha tentado abalar o fundamento
da definição corrente dos direitos patrimoniais, segundo a qual tais direitos seriam aqueles que
têm por objeto bens capazes de assegurar imediatamente (diretamente) uma utilidade econômica
ao indivíduo. Tais autores afirmam que se podem indicar casos em que o objeto dos chamados
direitos patrimoniais não apresenta uma tal característica: pelo que diz respeito ao particularmente
direito de propriedade, este pode recair sobe coisas vazias de qualquer valor econômico, como,
por exemplo, uma carta ou uma madeixa (mexa) de cabelos da mulher amada.
326
LINDON, Raymond. Dictionnaire juridique des droits de la personnalité. Paris: Dalloz, 1983.
p. 113. Conforme ressalta o mesmo autor, a identificação dos direitos da personalidade com a
defesa de interesses puramente morais encontra fundamento em razões filosóficas e ideológicas,
fortalecendo o entendimento segundo o qual a pessoa e seus atributos devem ser mantidos fora
do comércio.
327
PUECHE, Enrique Bustos. Manual sobre bienes y derechos de la personalidade. Madrid:
Dikynson, 1997. p. 48-49.
328
CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. 2ª. ed. Astrea: Buenos Aires, 1995. p.186.
Destaca o autor que “ahora bien, dicha condición de los objetos no significa que no produzcan
consecuencias patrimoniales. Pero esas consecuencias son indirectas o mediatas. Los del lado
opuesto, en cambio, como la propiedad, el crédito, aparte de su natural mensura económica,
tienen directa resonancia pecuniaria porque asseguran al sujeto con inmediatez una utilidad
económica”.
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A qualidade não patrimonial dos direitos da personalidade decorre,
portanto, da ausência de valoração pecuniária em si, “embora suas violações
possam originar uma reparação em dinheiro”329. Nesta ordem de ideias, é correto
afirmar que a possibilidade de o titular reclamar uma indenização em caso de
violação não afasta a extrapatrimonialidade dos direitos da personalidade.
Ao destacar o caráter extrapatrimonial, Tobeñas330 defende que os
direitos da personalidade
São direitos pessoais, ou mais propriamente, extrapatrimoniais; o que
não obsta que sua lesão possa dar lugar a consequências patrimoniais,
pela via do ressarcimento do dano, destinada a garantir o equivalente
daqueles bens pessoais que constituem o objeto dos direitos da
personalidade.

No Brasil, embora recentes os estudos sobre a matéria se
comparados aos países europeus acima citados, é assente o entendimento de
que os direitos da personalidade integram as relações extrapatrimoniais, não
apresentando, assim, valoração econômica imediata.

Na doutrina brasileira dedicada ao tema, Carlos Alberto Bittar
destaca que os direitos da personalidade “revestem-se de cunho intelectual, ou
seja, não são, em geral, suscetíveis de valoração econômica, não ingressando,
pois, no comércio jurídico”331.

No mesmo sentido, Maria Helena Diniz argumenta que os direitos da
personalidade não são suscetíveis de aferição econômica, destacando, outrossim,
que, nos casos de violação, é impossível a reparação in natura ou a reposição ao
status quo ante.332

329

PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. 4ª ed. Coimbra: Coimbra Editora,
2005. p. 209.
330
TOBEÑAS, José Castan. Los derechos de la personalidad. Madri: Instituto Editorial Reus,
1952. p. 23.
BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. (revista e atualizada de acordo com
o novo Código Civil por Eduardo C. B. Bittar). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 109.
332
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 24ª ed. São
Paulo: Saraiva, 2007. v.1. p. 119.

157

O constante apelo ao princípio da dignidade da pessoa humana
reforça o caráter extrapatrimonial dos direitos da personalidade, destacando sua
dimensão ética. Ademais, a própria construção jurídica do conceito de patrimônio
revela-se insuficiente frente aos direitos da personalidade, contribuindo, assim,
para

a

consolidação

desses

direitos

à

luz

das

situações

jurídicas

extrapatrimoniais.

Ainda, sobre eventuais resultados patrimoniais, adverte Leonardo
Estevan de Assis Zanini333 que se deve reconhecer o caráter extrapatrimonial dos
direitos da personalidade, especialmente porque a pessoa não pode ser reduzida
à esfera patrimonial. E arremata: “não estamos aqui tratando de uma categoria
enquadrável na dimensão patrimonial, mas sim naquela existencial, que se ocupa
do ser e não do ter (...)”.

3.2 Situações subjetivas patrimoniais e situações subjetivas extrapatrimoniais

É corrente a distinção entre as denominadas situações subjetivas
patrimoniais

e

situações

subjetivas

personalidade expressão destas.

334

existenciais,

sendo

os

direitos

da

As primeiras são aquelas dotadas de

estimação pecuniária imediata; pelo contrário, “não são direitos patrimoniais os
que não têm uma utilidade econômica imediata, não sendo, pois diretamente
avaliáveis em dinheiro, como os direitos de personalidade e de família”.335

Os direitos da personalidade integram, segundo doutrina majoritária,
em parte citada acima, a categoria das situações subjetivas extrapatrimoniais,
uma vez que não são, em si, avaliáveis em pecúnia e, conforme já destacado,

333

ZANINI, Leonardo Estevam de Assis. Direitos da personalidade: aspectos essenciais. São
Paulo: Saraiva, 2011. p. 180.
334
Cf. neste sentido: GAMA, Guilherme Calmon Nogueira; PEREIRA, Daneil Queiroz; PIMENTEL,
Juliana Pinto. Novo código civil: situações subjetivas existenciais e situações subjetivas
patrimoniais à luz da nova ordem civil. Revista de Direito Privado – 23. São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 81, 2005.
335
RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil, introdução e parte geral: direito das
pessoas. 2ª ed. Campinas: Bookseller, 2005. v.1. p. 283.
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tratam-se de direitos dedicados à tutela dos interesses morais da pessoa,
posicionando-se fora do comércio jurídico.

Apesar da contribuição dogmática da distinção entre situações
subjetivas patrimoniais e extrapatrimoniais, defendemos que o conteúdo
patrimonial de um direito/bem só pode ser revelado em um contexto relacional.
Isso porque mesmo direitos aparentemente despidos de projeção patrimonial
podem, no contexto específico de uma relação jurídica, ganhar dimensão
econômica. Por outro lado, direitos teoricamente patrimoniais podem, porque
afastados do comércio jurídico, não revelar qualquer interesse econômico, seja
para o próprio titular, seja para terceiros interessados, como os credores.

Neste sentido, é ilustrativo o direito à imagem, que, quando sujeito a
limitação voluntária, sobretudo sob a forma de contrato, pode alcançar manifesto
conteúdo patrimonial, a despeito da sua qualificação, em tese, extrapatrimonial.
Do mesmo modo, é certo dizer que um bem imóvel, cujo conteúdo patrimonial, em
tese, é notório, pode revelar insignificante interesse patrimonial quando gravado
com cláusulas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Um
imóvel gravado com essas cláusulas tem dimensão patrimonial diminuta. Não
pode ser alienado. Não se comunica. Não pode ser penhorado. Retirados do
comércio jurídico, os bens deixam de ter importância patrimonial inter vivos.336
Segundo Orlando Gomes,337

336

Nessa mesma ordem de ideias, Adriano De Cupis destaca: Analisando agora os direitos
patrimoniais, recordamos que, entre os direitos reais, a intransmissibilidade se limita hoje aos
direitos de uso e de habitação. Um fenômeno não já de intransmissibilidade, mas de
transmissibilidade dependente, verifica-se nas servidões prediais, que não podem transmitir-se
independentemente da propriedade dominante, mas, sim, necessariamente e com esse direito. O
mesmo se passa com os direitos reais de garantia, cuja transmissão está ligada à transmissão do
direito de crédito que garantem. Pelo que respeita ao usufruto, o fato de não fazer parte da
hereditas (herança) resulta, não da sua intransmissibilidade, mas sim de ter a sua duração
determinada pela vida do titular, com o fim de não esvaziar do seu conteúdo o direito de
propriedade. É que com a morte do usufrutuário, extingue-se o direito de que ele estava investido,
ficando, consequentemente, eliminada toda a possibilidade de verificar-se, na realidade, fenômeno
sucessório pela falta do direito na qual se deveria suceder. Da análise feita, resulta com toda a
evidência do caráter anormal da intransmissibilidade dos direitos patrimoniais. (DE CUPIS,
Adriano. Os direitos da personalidade. Campinas: Romana Jurídica, 2004. p. 52-54).
337
GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. 20ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 88.
Orlando Gomes ainda adverte que a extrapatrimonialidade de um direito não exclui a possibilidade
de produzir-se uma vantagem econômica para o seu titular, se ocorrer lesão da qual resulta dano.
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A importância prática da distinção entre direitos patrimoniais e
extrapatrimoniais manifesta-se principalmente na transmissibilidade,
inexistente nos últimos. Os direitos patrimoniais, pessoais ou reais, são
essencialmente transmissíveis. Existem, contudo, alguns que, por sua
finalidade, são intransferíveis, como os direitos reais de uso e habitação.
Os direitos extrapatrimoniais, quer os personalíssimos quer os que
constituem status familiae, resistem a toda espécie de transação entre
particulares, isto é, não podem ser alienados, a título oneroso ou
gratuito.

Respeitada a construção doutrinária aqui referida, temos que
nenhuma relação é exclusivamente patrimonial ou existencial. No casamento, por
exemplo, há uma dimensão pessoal (ou existencial) e outra patrimonial, a
exemplo do que decorre do regime de bens. Há situações subjetivas em que
predominam interesses extrapatrimoniais, havendo, assim, necessidade de se
reforçar o conteúdo ético do direito controvertido. Em outras, o interesse
patrimonial destaca-se.

A natureza patrimonial de um bem, seja ele da personalidade ou de
outra natureza, não se revela in abstracto ou numa análise a priori.338 A dimensão
patrimonial de um bem só se revela em um contexto relacional, sendo, neste
cenário, decisivo o comércio jurídico como critério de distinção. 339 Segundo
Romain Ollard,340
ce qui compte em définitive pour retenir la qualification de bien
patrimonial, c´est l´aptitude d´une chose, corporelle ou incorporelle, à
intégrer le commerce juridique. La notion de chose hors commerce

Nessa hipótese, assiste-lhe o direito a receber indenização, mesmo se o dano é moral, como
admitem algumas legislações.
338
A propósito, Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo P. Ruzyk destacam que a tendência
contemporânea é o abandono dessas concepções abstratas e genéricas, quanto aos ‘titulares de
direito’ e também ‘àquilo que pode ser objeto dessa titularidade.’ (...) nos dias correntes, a relação
jurídica está passando por uma transformação, que deixa o cunho de abstração e da generalidade
de lado. (FACHIN, Luiz Edson; RUZYK, Carlos Eduardo Pianovski. Direitos fundamentais,
dignidade da pessoa humana e o novo Código Civil: uma análise crítica. In: SARLET, Ingo
Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2003. p. 94).
339
Não se pretende aqui criticar os avanços alcançados pelo moderno direito civil em relação à
proteção da pessoa humana; também não se pretende desconsiderar os esforços daquele que
vêm propugnando pela relevância das relações existenciais. Quer-se apenas propor uma nova
abordagem da relação jurídica; uma abordagem que supere as dicotomias que obscurecem o seu
estudo, desenvolvendo-se uma análise unitária, baseada, eminentemente, na função (síntese dos
efeitos essenciais) e também na preponderância dos interesses e valores protegidos.
340
OLLARD, Romain. Qualification de droits extrapatrimoniaux. In: SAINT-PAUL, JeanChristophe (org). Droits de personnalité. Paris: LexisNexis, 2013. p. 338.
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apparaît ainsi décisive pour determiner la nature patrimoniale ou non
d´une chose.

Em outras palavras, a dimensão patrimonial de um bem decorre,
sobretudo, da sua inserção no comércio jurídico341, observadas, por evidente, as
limitações impostas pela ordem pública, pela moral e pelos costumes, conforme
sujeitos todos os negócios jurídicos.

Ainda, acerca da rigidez da diferenciação entre direitos patrimoniais
e extrapatrimoniais, os Mazeaud destacam que a distinção entre direitos
pecuniários e não pecuniários não é, portanto, absoluta: ela significa somente que
certos direitos têm, sobretudo, um valor pecuniário, enquanto outros têm,
sobretudo, um valor não pecuniário.342

A propósito, Menezes Cordeiro assevera que o critério empregado
na distinção entre situações patrimoniais e extrapatrimoniais não é uniforme. E,
no sentido aqui trilhado, destaca que
para que uma situação jurídica possa ser qualificada como patrimonial
não basta que seja susceptível de avaliação pecuniária. É necessário,
ainda, que o Direito permita o seu aproveitamento mediante o
343
pagamento de uma contrapartida económica.

O conteúdo patrimonial/extrapatrimonial, assim, não é absoluto,
tampouco pode ser apontado, em abstrato, como qualidade de um bem. Ao nosso
sentir, o que determina a natureza patrimonial de determinados bens, interesses e
direitos é a sua circulação, ainda que imperfeita, como ocorre com os direitos da
personalidade.344
341

Segundo José Jairo Gomes, “os romanos empregavam os termos res in patrimonio e res extra
patrimonium com o mesmo significado de res in commercio e res extra commercium, ou seja,
coisas que se encontravam no comércio e coisas que estavam fora do comércio. Aquelas
compunham patrimônio das pessoas em um dado momento, e, pois, eram alienáveis e suscetíveis
de serem objeto de transações jurídicas. Estas, por sua vez, encontravam-se fora do comercio
jurídico, sendo insuscetíveis de alienação” (Ob. cit., 2006, p. 280).
342
MAZEUAD, Henri., Léon. et Jean. Leçons de droit civil. Introduction à l’étude du droit.
12ème éd. Paris: L.G.D.J., 2000. p. 256.
343
CORDEIRO, António Menezes, 2004, Op. cit., p. 308.
344
Neste sentido, la circonstanza che la prestazione possa corrispondere anche ad un interesse
non patrimoniale del creditore non contradicce affatto il principio di patrimonialità, ma rappresenta
anzi una esplicita conferma normativa della sua identificazione com il rinvio al mercato, nel quale si
soddisfano tanto interessi meramente patrimonial che interessi non patrimonial e nell qual ela
forma econômica di merce vale in sé, dipedendo soltanto dalla tramutabilità di qualsiasi utilità o di
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Para David de Oliveira Festas, “o critério decisivo de qualificação
não é a mera susceptibilidade de avaliação em dinheiro, também possível
relativamente a direitos puramente pessoais”. E conclui: “a situação é patrimonial
quando, para além de ser susceptível de avaliação pecuniária, o Direito permita o
aproveitamento

do

bem

mediante

a

prestação

de

uma

contrapartida

económica”345.
Em sentido semelhante, Romain Ollard346 destaca que
l´exigence d´une possibilité d´évaluation pécniaire des biens
n´exprimerait donc rien d´autre en réalité que la possibilité pour um bien
de circuler juridiquement, son aptitude à être l´objet d´échanges
commerciaux. E arremata: le véritable critère de la patrimonialité
résiderait moins ainsi dans la valeur économique du bien que dans son
aptitude à circuler juridiquement, dans son aptitude à l´échange
commercial.

A qualificação patrimonial ou extrapatrimonial de um bem ou direito
está, assim, diretamente associada à sua aptidão de integrar o comércio jurídico.
A noção de coisas fora do comércio revela-se, portanto, decisiva na determinação
da natureza patrimonial ou extrapatrimonial de um bem ou direito.347

qualsiasi interesse di qualsivoglia natura in valore di scambio (...) Per effetto del criterio di
patrimonialità la forma giuridica consensuale della circolazione, institutiva del mercato, trova nello
stesso mercato il suo próprio limite oggettivo e ne giuridica le regole economiche: senza contrato
non c’è mercato, ma oggeto del contrato può essere solo la “mercê”, ossia tutu quanto e solo
quanto in un ambito sociale determinato e in un tempo dato è suscettibile di essere scambiato e di
trovare acquirenti, di assumere, in una parola, valore di scambio (...) Da questo può trarsi un
importante corollario: possono essere “bene giuridico” non solo quelle entità che presentano
carattere di utile economico (e rilevanza di mercato), ma anche entità che soddisfano bisogni di
carattere non economico, purché assumano valore di scambio, carattere di merce. In realità, come
si cercherà di mostrate, non esstono nell’area giusprivatistica beni giuridici “personali” che stanno
acanto aai beni giuridici “patrimoniali”, regolati gli uni e gli altri da logiche normative differenti: la
logica è una sola ed è qulla del rinvio al mercato espressa dal principio di patrimonialità, ai sensi
del quale una situazione è o non è patrimoniale non in base a giudizi formulabili a priori, ma in
base alla “decisione” che in ordine ad essa il mercato viene a maturare, anchoé entro limiti
inderogabili eventualmente posti dal sistema medesimo, quale ad esepio, il limite posto dall’art. 5
del cod. civile che vieta in line adi principio che il corpo umano possa assumere la forma di merce.
(BARCELLONA, Pietro. Diritto privato e societá moderna. Itália: Jovene, 1996. p. 237-241).
345
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
417-418.
346
OLLARD, Romain. Qualification de droits extrapatrimoniaux. In: SAINT-PAUL, JeanChristophe (org). Droits de personnalité. Paris: LexisNexis, 2013. p. 338.
347
Neste sentido: CATALA, P. La transformation du patrimoine dans le droit civil moderne:
RTD civ. 1966, p. 85, n.º 25. PERREAU, E. H. Des droits de la personnalité: RTD civ. 1909. p.
501. V. Collet, La notion de droit extrapatrimonial, thèse Paris II, 1992, p. 45.

162

É certo, contudo, que há bens e direitos com maior aptidão para
integrar o comércio jurídico, revelando, assim, conteúdo patrimonial forte. Já
outros possuem diminuta aptidão patrimonial, não se relevando, desse modo,
aptos a integrar o comércio jurídico.
Sobre o tema, destaca Pedro Pais de Vasconcelos348 que é
Este poder de disposição no âmbito da autonomia privada que está na
base dos direitos de carácter patrimonial, os quais se tornam efectivos
quando os bens constitucionalmente protegidos adquirem na vida
económica-social a condição de bens de valor económico, susceptíveis
de exploração no mercado.

No estudo em apreço, é valioso reiterar que os bens da
personalidade permaneceram, ao menos na fase inicial, afastados do comércio
jurídico, circunstância esta que fez florescer a sua natureza extrapatrimonial.
Assim, enquanto distantes do comércio jurídico ou distantes de qualquer noção de
aproveitamento, não despertaram interesse econômico. Contudo, a partir do
momento em que passaram a integrar relações negociais, revelou-se a
importância de sua dimensão patrimonial.

A despeito da qualificação jurídica comumente adotada, é certo que
alguns direitos da personalidade integram o comércio jurídico, revelando, assim,
conteúdo patrimonial evidente.

A inclusão dos direitos da personalidade no comércio jurídico,
através de contratos específicos, a exemplo da cessão de imagem e da
autorização de uso de voz, é corriqueira, não revelando a jurisprudência, inclusive
estrangeira, casos de nulidade por conta, por si só, do objeto contratado.349
348

VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 159.
Exemplifica o mesmo autor que são três, pois, as formas de exercício do direito à imagem prevista
na lei: exposição, ao público ou a outra pessoa, reprodução e exploração comercial do retrato em
que a imagem de uma pessoa foi colhida. (...) Quer isto dizer que o direito à imagem, em si,
enquanto direito de personalidade, é inalienável, mas a exploração comercial da imagem de
alguém não o é, podendo ser feita pelo próprio titular desse direito diretamente ou por intermédio
de outrem, ou por outrem com o seu consentimento. Pelo que um contrato de cedência do próprio
direito à imagem seria efetivamente nulo por contrário à ordem pública, no termos dos art. 81º, nº
1, e 280º, nº 2, do Cód. Civil, mas o mesmo não se passa em relação à cedência daquela
exploração comercial, que a lei expressamente permite. (Ibid, p. 163).
349
Les biens de la personnalité sont incontestablement des marchandises dans les commerce
juridique susceptibles d´exploitation commercial et donc d´usus dès lors que la jurisprudence
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É oportuno reiterar, ademais, que o aproveitamento econômico é
compatível com a natureza privada dos direitos da personalidade, a exemplo do
que ocorre, comumente, com os direitos à imagem, privacidade, voz e intimidade.

Logo, o apelo abstrato às relações patrimoniais e extrapatrimoniais
revela-se insatisfatório e não permite compreender o aproveitamento efetivo de
diversos bens e direitos. Nesta ordem de ideias, defendemos que a efetiva
inserção no comércio jurídico revela-se mais adequado como critério revelador da
dimensão patrimonial ou extrapatrimonial de um direito ou bem.

3.3 Aproveitamento patrimonial dos direitos da personalidade no sistema norteamericano: a sistemática do right of publicity e do right of privacy

No direito norte-americano, o aproveitamento patrimonial dos direitos
da personalidade é amplamente conhecido e disciplinado. Contudo, ao contrário
do que em países da família romano-germânica, no direito estadunidense há uma
cisão entre efeitos patrimoniais e pessoais da personalidade.350

Embora não consideremos adequada a cisão entre a defesa e o
aproveitamento dos direitos pessoais daqueles de natureza patrimonial,
consideramos

relevante

tecer

breves

considerações

sobre

o

sistema

estadunidense a fim de melhor compreender como se dá o aproveitamento
econômico dos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro.

n´annule point les conventions d´exploitation portant sur des biens de la personnalité, ni pour
défaut, ni pour illicéité de leur objet. La Court de cassation autorise d´ailleurs expressément une
telle exploitation commercial lorsque, dans le dernier état de sa jurisprudence, elle décide que les
dispositions de l´article 9 du Code civil, seules applicables en matière de cession de droit à image
(...), relèvent de la liberte contractualle. (OLLARD, Romain. Qualification de droits
extrapatrimoniaux. In: SAINT-PAUL, Jean-Christophe (org). Droits de personnalité. Paris:
LexisNexis, 2013. p. 300).
350
VERCELLONE, Paolo. Diritti della personalità e <right of publicity>. In Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1995, 1168.
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Nos Estados Unidos, o surgimento do right of privacy é comumente
associado à publicação de dezembro de 1890 de um artigo da Harvard Law
Review, de autoria de Samuel Warren e Louis Brandeis. Os estudos
desenvolvidos por Samuel e Louis, à época, revelaram que a legislação vigente
nos Estados Unidos era compatível com um princípio que protegesse o indivíduo
contra ofensas à sua privacy, como já ocorria com a captação não autorizada de
imagens e sons. Em sentido amplo, o right of privacy foi desenvolvido com o
objetivo de proteger o indivíduo de ataques ou ofensas aos seus bens da
personalidade.352

A doutrina e a jurisprudência que se seguiram à publicação de
Samuel e Louis hesitaram em adotar o right of privacy. As decisões e as
conclusões doutrinárias eram divergentes e apenas nos anos trinta do século XX
passou a prevalecer o seu reconhecimento.

O right of privacy é caracterizado como um direito pessoal,
apresentando nítido viés defensivo do indivíduo. Trata-se de direito que só pode
ser exercido, com exclusividade, pelo próprio titular, revestindo-se, outrossim, de
manifesta intransmissibilidade. A legitimidade ativa, a dimensão negativa e a
intransmissibilidade impediam o aproveitamento econômico dos bens da
personalidade, levando, como se verá adiante, à dissociação entre right of privacy
e right of publicity.

352

Segundo David e Oliveira Festas, o mesmo princípio permitira proteger os pensamentos,
emoções e sensações da pessoa e não deveria ser confundido com o princípio da propriedade
privada. Este princípio seria precisamente o right of privacy, que em caso de lesão deveria ser
protegido através de indenização e injunções. (FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo
patrimonial do direito a imagem: contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido e
inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 159-160). Uma terceira dificuldade apontada por
David de Oliveira Festas diz respeito às figuras públicas. Isso porque alguns tribunais norteamericanos entendiam que as pessoas públicas haviam renunciado ao right of privacy. Assim,
tratando-se de aproveitamento econômico dos bens da personalidade, os Tribunais norteamericanos recusavam a proteção conferida pelo right of privacy. É certo, contudo, que a maioria
dos Tribunais defendia que a renúncia ao right of privacy, no tocante às pessoas públicas, só se
aplicava à sua vida profissional. Assim, o right of privacy servia para proteger a reserva pessoal do
indivíduo contra ofensas e apropriações não consentidas. Por outro lado, o right of privacy não
podia ser invocado para proteger a pessoa pública contra o aproveitamento econômico e não
consentido do seu nome e imagem, empregados em sua atividade profissional. (FESTAS, David
de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para um estudo do seu
aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 169-170).
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Além disso, dada à natureza do right of privacy, só havia que falar
em tutela, caso violados os atributos não patrimoniais da personalidade. Significa
dizer que a tutela conferida pelo right of privacy era pessoal e voltada apenas à
proteção dos aspectos pessoais dos direitos da personalidade, causadores de
danos de natureza extrapatrimonial. Assim, se, por exemplo, a captação indevida
da imagem não acarretasse ao seu titular qualquer dano de natureza pessoal
(v.g., humilhação, vergonha, desassossego), a proteção do right of privacy
revelava-se inadequada.

David de Oliveira Festas, para ilustrar as dificuldades do right of
privacy com a tutela dos valores patrimoniais da personalidade, cita o caso Miller
vs. Madison Square Garden. Segundo o autor português, Charles Miller, um
célebre performer, intentou uma ação reparatória, reclamando da requerida o
pagamento de uma indenização devido ao uso não autorizado de sua imagem em
uma propaganda. Contudo, já na inicial, Charles Miller declarou que o uso de sua
imagem pela requerida não lhe causou danos de natureza pessoal, já que
inexistente qualquer situação humilhante ou vexatória. Argumentou, contudo, que
o aproveitamento econômico dos bens da personalidade, dentre eles a imagem,
era uma faculdade sua e, portanto, o emprego não autorizado causou-lhe danos
materiais, reclamando, assim, uma indenização decorrente desse uso. Alicerçado
no right of privacy a Supreme Court de New York entendeu que não era devida
indenização a Charles Miller, uma vez que os danos indenizáveis, na espécie,
tinham natureza distinta daquela perseguida (o right of privacy).354

Vê-se, portanto, que o crescente aproveitamento econômico dos
bens da personalidade e as dificuldades dogmáticas decorrentes do right of
privacy conduziram ao desenvolvimento de outra figura, capaz de tutelar a
dimensão eminentemente patrimonial da personalidade. Trata-se do right of
publicity.

354

FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
174.
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O right of publicity, cujos contornos doutrinários devem-se a Nimmer
e Prosser,

355

destinava-se à proteção dos valores patrimoniais da personalidade.

Havia, assim, uma clara dissociação entre os valores pessoais da personalidade,
tutelados através do right of privacy, e os valores patrimoniais, afetos ao right of
publicity. Referida dissociação dá ensejo à tutela dual dos direitos da
personalidade.

Em que pese a consolidação do right of publicity no direito norteamericano, doutrina e jurisprudência ainda apontam os fundamentos políticolegislativos desse princípio.

O right of publicity encontra, entre outros, fundamento no: a.direito
aos frutos do trabalho (a pessoa tem o direito de gozar os frutos do seu trabalho,
notadamente quando decorrentes do emprego de seus bens da personalidade); b.
eficiência econômica (o emprego da mesma imagem ou dos mesmos atributos da
personalidade para divulgar diferentes produtos e serviços, especialmente quando
concorrentes, conduziria a uma perda da eficiência econômica, comprometendo
os resultados esperados pelo fabricante ou prestador de serviços. Neste sentido,
o right of publicity permite o uso exclusivo dos atributos da personalidade,
empregando-os como verdadeiros insumos, sem o risco de indevida apropriação
por terceiros, que comprometeria a própria eficiência econômica do produto ou
serviço divulgado), c. c. incentivo ao investimento (a proteção decorrente do right
of publicity segurança quanto aos investimentos empregados no desenvolvimento
355

O reconhecimento explícito do right of publicity surge do famoso caso Haelan Laboratories vs.
Topps Chewing Gum, Inc., de 1953. A autora Haelan era fabricante de pastilhas elásticas e havia
celebrado contratos com jogadores profissionais de baseball, assegurando-lhe o direito de usar a
imagem destes na comercialização de seus produtos. Os jogadores, por sua vez, consentiram em
não conceder o uso de suas imagens a qualquer outro fabricante de pastilhas elásticas. A
requerida induziu os jogadores a conceder-lhe autorização para usar as suas imagens na
divulgação das pastilhas elásticas que produzia. Já em Juízo, argumentou que o contrato firmado
entre a empresa Haelan e os jogadores tinha o efeito de eximir aquela de qualquer
responsabilidade decorrente do uso da imagem destes últimos. Além disso, argumentou que o
right of privacy é intransmissível e que Haelan não tinha qualquer direito de propriedade sobre a
imagem dos jogadores. O Second Circuit Court of Appeals rejeitou os fundamentos apontados
pela requerida e reconheceu, de forma explícita, que, independentemente do right of privacy, uma
pessoa tem um direito ao valor publicitário do seu retrato, que pode ser designado como right of
publicity. Embora emblemática essa decisão, o right of publicity só foi reconhecido pelo United
States Supreme Court em 1977, no caso Zacchini vs. Scripps-Howard Broadcasting Company
(FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para um
estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.176177 e p. 183).
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de características da personalidade), d. dignidade humana e autonomia pessoal
(o aproveitamento econômico de atributos da personalidade, além de causar
danos de natureza eminentemente patrimonial, pode acarretar danos pessoais ao
titular do direito violado, representando, outrossim, uma violação à sua autonomia
pessoal).

Ainda, o right of publicity representa uma reação contra o
enriquecimento ilícito, uma vez que o uso não consentido dos atributos da
personalidade gera manifesto enriquecimento indevido do ofensor em detrimento
do ofendido, e a proteção de direitos contratuais, naqueles casos em que o
aproveitamento dos bens da personalidade decorre de um acordo de vontades.356

O right of publicity apresenta-se, assim, como o direito de o titular
controlar o aproveitamento econômico de seus bens da personalidade, a exemplo
do que ocorre com a imagem, o nome, a voz, a intimidade e a privacidade. Neste
cenário, é correto dizer que o right of publicity tem por objetivo maximizar o
aproveitamento econômico dos bens da personalidade, cabendo eventual
proteção pessoal ao right of privacy.

Ao contrário do que ocorre com o right of privacy, o right of publicity
é parcial ou totalmente transmissível. Em países do sistema da civil law, a
transmissibilidade do right of publicity causa enorme estranheza porque, conforme
já tivemos oportunidade de apontar, os direitos da personalidade são
intransmissíveis. De uma perspectiva pragmática, a transmissibilidade do
aproveitamento econômico dos direitos da personalidade permite que o
cessionário exerça o conteúdo econômico cedido inclusive em relação a terceiros,
em manifesta oponibilidade erga omnes.357
356

VERCELLONE, Paolo. Diritti della personalità e <right of publicity>. In Riv. trim. dir. e proc.
civ., 1995. p. 123.
357
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
213. Segundo adverte David de Oliveira Festas, o aproveitamento do right of publicity que
desrespeite os limites previstos no contrato de licenciamento configura uma violação do right of
publicity como também uma situação de incumprimento do contrato. Em todo o caso, e
independentemente de estar em causa uma transmissão do right of publicity ou apenas uma
licença que permita aproveitar economicamente características distintivas da personalidade, é
reconhecido ao transmissário ou licenciado a possibilidade de se opor ao aproveitamento
econômico desse direito por terceiros. (Ibid., p. 216).
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O right of publicity, ao contrário do right of privacy, é qualificado
como verdadeiro de direito de propriedade intelectual (property right). Logo, dada
a sua natureza jurídica, o right of publicity pode, sem maiores dificuldades
metodológicas, ser qualificado como direito transmissível, seja inter vivos, seja,
ainda, por causa mortis.

Oportuno destacar, outrossim, que o right of publicity não se
confunde com outras figuras e institutos jurídicos presentes no direito norteamericano. A defamation law tem por objetivo proteger o bom nome ou a
reputação de uma pessoa e tem, na sua fundamentação, elementos pessoais. O
trademark law visa proteger o consumidor quanto aos riscos de confusão entre
produtos semelhantes. Neste caso, não estão em jogo, propriamente, direitos da
personalidade, e sim aqueles relativos à marca e aos demais direitos imateriais
industriais.

O modelo norte-americano, assentado na dualidade entre o right of
privacy e o right of publicity, propicia diferente proteção para os aspectos pessoais
e patrimoniais da personalidade, seguindo regimes jurídicos muito distintos.

Em que pese a adequação desse regime dualista para o direito
norte-americano, pensamos que a dissociação entre os valores pessoais e
patrimoniais revela-se inadequada. Isso porque nos parece dogmaticamente
impossível separar os valores pessoais daqueles de natureza pessoal.

Ademais, a transmissibilidade do right of publicity implica na
alienação, total ou parcial, temporária ou definitiva, do aproveitamento econômico
dos direitos da personalidade de determinada pessoa. Em última análise e
tratando-se de direitos da personalidade, a transmissão, neste caso, opera
verdadeira alienação da autonomia pessoal, o que, ao nosso sentir, revela-se
inadequado.
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De mais a mais, a transmissão do right of publicity acaba, de certo
modo, por condicionar o right of privacy, impedindo a tutela dos valores pessoais
naqueles casos em que a violação decorre de um direito transmitido.

A ideia segundo a qual os direitos da personalidade comportam
dimensões patrimoniais e pessoais completamente dissociáveis, a despeito da
importância teórica dos right of privacy e right of publicity, revela-se artificial. Além
disso, como se verá adiante, não permite a salvaguarda da dimensão ética que
integra o conteúdo dos direitos da personalidade.

3.4 Dimensão patrimonial dos direitos da personalidade no sistema continental

Conforme acima destacado, os direitos da personalidade e a
despeito de estudos em sentido diverso, 358 inicialmente foram associados às
categorias extrapatrimoniais, tendo por objeto, assim, a defesa dos interesses
morais da pessoa. A aproximação dos direitos da personalidade das categorias
patrimoniais é, de certa maneira, hostilizada porque representa, numa perspectiva
tradicional, a patrimonialização da própria pessoa e de seus atributos.

358

Conforme destacado por David de Oliveira Festas, o conteúdo patrimonial de alguns direitos da
personalidade, entre os quais o direito à imagem, foi reconhecido por alguns dos primeiros e mais
proeminentes autores que trataram a temática. Na verdade, Gierke já assinalava que, muito
embora os direitos da personalidade não fossem, como tal, direitos patrimoniais, poderiam
desenvolver ou conter um conteúdo patrimonial. Essa asserção de Gierke tem sido destacada por
diversos autores como prova de que, desde o início, teria sido reconhecido aos direitos de
personalidade um conteúdo patrimonial. A afirmação é exacta, mas deve sublinhar-se que o
conceito de direitos de personalidade de que Gierke partia era mais amplo do que a sua
configuração actual. No seguimento do reconhecimento geral de Gierke de um conteúdo
patrimonial dos direitos de personalidade, Keyβner, tratando especialmente do direito à imagem,
qualifica-o, como vimos, como um direito dominial e sublinha que este protege não apenas os
valores pessoais como também os valores patrimoniais associados à exposição e exploração da
imagem. Deve, contudo, acentuar-se que a construção de Keyβner não foi acolhida pela
generalidade da doutrina alemã da época, que considerava que os únicos bens protegidos pelo
direito à imagem seriam a honra, a reputação ou um “sentimento natural de vergonha”, ofendido
por uma exposição pública não desejada. (FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial
do direito a imagem: contributo para um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos.
Portugal: Coimbra Editora, 2009. p. 106-107). Ainda, cf. GIACOBBE, Claudio; CENDEON, Paolo
(org.). Le Persone. I diritti della personalità. Torino: UTET, 2000. p. 6.
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Acontece que alguns direitos de personalidade passaram a ser
empregados, sem o consentimento de seu titular, com finalidades comerciais,
como, inicialmente ocorreu com a imagem, forçando a jurisprudência 359 de
diversos países a enfrentar o problema do aproveitamento patrimonial dos bens
da personalidade.

Mais recentemente, alguns direitos da personalidade, por força do
princípio da autonomia da vontade, passaram a ingressar em relações jurídiconegociais, revestidas, na maioria das vezes, de evidente conteúdo patrimonial.360
É o que ocorre comumente com os contratos de cessão de imagem, voz e, mais
recentemente, com a exploração da vida privada e da intimidade.361

359

No Brasil, Fábio De Mattia explica que “o critério tem sido o da existência ou não de prejuízo
econômico. Um acórdão do Tribunal carioca, estampado na Revista Forense (248/260), associou
o desprovimento à inexistência de prejuízo, levando, embora, em conta direito de personalidade. A
ementa diz: ‘Não caracterizada a exploração comercial da imagem do autor, ou de prejuízo seu
com a publicação de anúncio, é incabível indenização’. No caso, a figura de conhecido jogador de
futebol tinha sido aproveitada para, com patrocínio de uma fábrica de cerveja, promover pela
televisão propaganda de espetáculo desportivo. Outro acórdão, da 7.ª Câmara Cível do mesmo
Tribunal, reconhece o direito do apelante, pressupondo lucrativo o aproveitamento da imagem, no
que não tem vantagem sobre o anterior. Sobremaneira expressivo, porém, o julgado, na parte em
que reconhece um direito fundado na personalidade e em ensinamentos típicos dessa rama
jurídica: ‘Planiol, diz o acórdão, em seu precioso Traité élémentaire de Droit Civil, t. 1.], 1948, pág.
156, n. 358, não discrepa: Une personne a tout d’abord le droit d’obtenir des autrs le respect de sa
personalité. Cela comprend le droit à l’integrité de sa personne physique,à son nom e à son titre,
ou au respect de sa reputation, de sa pudeur, ou simplemet le droit de ne pas être critique ou
exposé à la critique et même de ne pas être nommé ou montré publiquemente’. É o denominado
direito à personalidade, patrimônio intocável do individuo e juridicamente tutelado. Não haverá
ofensa a esse direito quando a imagem é exposta sem intuitos maus ou de lucro próprio. Na
espécie há uma peculiaridade de inegável sabor irônico: todas as empresas vinculadas à
propaganda, eufemisticamente denominada de ‘institucional’, ganharam proveito, menos o autor,
como artífice do feito desportivo e senhor exclusivo da imagem própria” (RT 464/226; relator Des.
Euclides Félix) (Ob. cit., 1979, p. 138).
360
Romain Ollard, a propósito, destaca que o caráter extrapatrimonial dos direitos da
personalidade é decorrência, sobretudo, da sua dimensão defensiva. A defesa dos direitos da
personalidade não se coadunava com eventual aproveitamento econômico pelo próprio titular do
direito violado. Ocorre, porém, que a dimensão positiva desses mesmos direitos potencializa o seu
caráter patrimonial em decorrência dos negócios jurídicos que têm por objeto bens da
personalidade. (OLLARD, Romain. Qualification de droits extrapatrimoniaux. In: SAINT-PAUL,
Jean-Christophe (org). Droits de personnalité. Paris: LexisNexis, 2013. p. 276).
361
(...) Na hipótese dos autos, o que está em causa não é o poder de dispor em geral da imagem
da pessoa para fins comerciais, o poder de lançar no comércio todos e quaisquer retratos de que
alguém, não titular do respectivo direito à imagem disponha. O que está em causa é apenas a
exploração comercial, durante um período determinado e com proveito económico para o próprio
desportista, da imagem de desportista profissional de um futebolista – à qual a própria lei
reconhece, portanto, valor económico –, por meio de retratos, filmes, desenhos ou outras formas
de exibição que, apenas nessa qualidade e durante esse período, sejam produzidos com base na
sua imagem, e não no que respeitar a todo e qualquer aspecto da sua vida íntima e privada.
(VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 164).
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Neste cenário, o aproveitamento patrimonial dos direitos da
personalidade tem-se revelado como um dado social presente, como se verá
adiante, na maioria dos sistemas jurídicos, a despeito da qualificação originária
atribuída a estes direitos.

Logo, a concepção extrapatrimonial, abstrata e a priori, dos direitos
da personalidade, diante dessa nova realidade, tem-se revelado insatisfatória. A
dimensão positiva dos direitos da personalidade autoriza o aproveitamento
desses bens, permitindo, desde que observadas as limitações inerentes à
generalidade dos negócios jurídicos, sua constante inserção em relações
negociais, de conteúdo eminentemente patrimonial.

Os direitos à imagem e à voz, já citados, representam valiosos bens
da personalidade, que, com cada vez maior frequência, ingressam nas relações
negociais, assumindo evidente projeção patrimonial. 362 No mesmo sentido, o
direito à intimidade e o direito à privacidade têm, igualmente, ganhado relevância
patrimonial em situações de aproveitamento econômico cada vez mais
frequentes, ainda que de gosto duvidoso.363

Verifica-se, assim, que o reconhecimento do conteúdo patrimonial
dos direitos da personalidade é fruto, sobretudo, de valorações sociais
relativamente recentes, que têm impulsionado o estudo da matéria. A propósito, já
na década de 80, advertia, sobre a matéria, Limongi França que
362

Sobre este tema, adverte Fábio Maria De Mattia que (...) alguns direitos têm conteúdo
patrimonial, como se dá com o direito à imagem, direito sobre a voz humana. E prossegue, apesar
de os direitos da personalidade serem extrapatrimoniais, quando forem desrespeitados a
reparação pode traduzir-se em montante em dinheiro, vez que muitos direitos da personalidade
geram entradas econômicas. Como exemplo, em caso de lesão à honra pode se configurar uma
falência ou insolvência de um comerciante honrado, sendo, pois, justo que o autor desta lesão
restabeleça o prejudicado no estado anterior. (DE MATTIA, Fábio Maria. Direitos da
personalidade: aspectos gerais. In: CHAVES, A. Estudos de direito civil. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1979. p. 112).
363
José Jairo Gomes, destacando, contudo, a reparação patrimonial decorrente da violação aos
direitos da personalidade, destaca que “(...) o uso indevido da imagem alheia para fins comerciais,
ou de maneira que lhe atinja a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, sujeita o agente à
reparação do dano resultante, seja ele material, seja moral. Não por outra razão, entende-se como
ofensivo ao direito de imagem a publicação de fotografia no autorizada em jornal. Tal direito
reveste-se de duplo conteúdo: moral, porque inerente à personalidade; patrimonial, por encontrarse assentado no princípio segundo o qual a ninguém é dado enriquecer-se à custa alheia. Bem
por isso, sua reparação pode ensejar reparação por dano material, moral ou ambos (Ob. cit., 2006,
209).
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um dos aspectos mais interessantes dêste direito e, por vêzes, de
considerável importância econômica, é o complexo das relações
jurídicas concernentes ao assim chamado “passe” dos jogadores de
futebol. A matéria carece de melhor sistematização, pois tem ficado no
364
plano do Direito Estatutário Costumeiro.

Na Alemanha, a despeito das contribuições iniciais de Gierke e
Keyβner, conforme acima apontado, o conteúdo patrimonial despontou na
jurisprudência na década de 50 do século passado, merecendo destaque o caso
Paul Dahlke. No caso, uma fotografia de Paul, sentado em uma motocicleta, foi
vendida por um fotógrafo, sem seu consentimento, a uma fabricante de
motocicleta, que empregou o retrato, igualmente sem autorização do retratado,
para fins publicitários. Naquela ocasião, restou assentado que a exploração
econômica da imagem pertencia, com exclusividade, ao titular do direito,
restando, assim, condenada a fabricante a indenizar os prejuízos materiais
experimentados por Paul.365

Ainda na experiência jurisprudencial germânica, merece destaque o
caso Marlene Dietrich, datado do final da década de 90 do século passado, no
qual restou assentado, explicitamente, pelo BGH que o direito geral de
personalidade

tem

por

objeto

a

proteção

de

valores

patrimoniais

e

extrapatrimoniais.366

No mesmo sentido, na Itália e na França, desde a década de 80 do
século passado, a jurisprudência tem sublinhado o caráter patrimonial de alguns
direitos da personalidade.367 Também nestes países, a jurisprudência apoiou-se
364

FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1980.
vol. I.p. 412.
365
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
115-116. Oliveira Festas ainda destaca que a orientação fixada no caso Paul Dahlke é reafirmada
pouco tempo depois na decisão Herrenreiter (1958) num caso em que foram tiradas fotografias a
um cavaleiro desportivo sem o seu consentimento, sendo estas utilizadas em publicidade a um
tónico sexual. Nessa decisão, em que se entendeu estarem reunidos os pressupostos do
enriquecimento sem causa, o BGH desenvolve e precisa sua orientação no caso Paul Dahlke.
366
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
122.
367
É neste sentido a referência de Maria Antonietta Urciuoli (Autonomia negoziale e diritto
all´immagine. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2000. p. 104) que, à luz de julgados do
Tribunal Civil de Roma, de 1986, questiona se existe contradição insanável decorrente do
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na teoria do enriquecimento sem causa a fim de indenizar aquele cujos direitos da
personalidade foram empregados sem o seu consentimento.

No Direito Italiano, já na década de 50 do século passado, a
jurisprudência construiu a teoria do prezzo del consenso a fim de indenizar aquele
cujos

direitos

da

personalidade

haviam

sido

empregados,

com

fins

eminentemente comerciais, sem sua autorização. Nestes casos, a indenização
era fixada com base naquilo que o titular do direito auferiria caso tivesse
consentido com a exploração do seu direito da personalidade. Daí a terminologia
“preço do consentimento”, em uma tradução livre.368

Ainda na década de 50 do século passado, na Itália, Vercellone,
atento ao aproveitamento econômico de alguns direitos da personalidade,
defendia que o direito do retratado sobre o próprio retrato deveria ser submetido a
um regime eminentemente patrimonial, sendo sua a decisão acerca da
publicação, reprodução e aproveitamento econômico. Tratava-se, portanto, de um
direito sobre bens imateriais. Segundo Vercellone, o direito do retratado sobre seu
próprio retrato caracteriza-se como um
Diritto assoluto, patrimoniale, che ha per oggetto un determinato ritratto
di persona, nella sua qualità di bene immateriale, e per contenuto
l’obbligo negativo di astensione di tutti i consociati, e correlativamente la
facoltà di exclusiva del titolare di riprodurre, esporre, pubblicare, e
369
mettere in commercio quel determinato ritratto.

aproveitamento patrimonial de alguns direitos da personalidade, sobretudo da imagem. Ainda, é
destacado por Grégoire Loiseau (Des droits patrimoniaux de la personnalité en droit français.
Montreal: Université McGill, 1997. p. 324-325) o papel da jurisprudência francesa no
reconhecimento do conteúdo patrimonial de alguns direitos da personalidade, como a imagem e o
nome.
368
THIENE, Arianna. L’immagine fra tutela risarcitoria e restitutoria. In: La nuova giurisprudenza
civile commentata. N.7-8 Luglio-Agosto 2011. Ano XXVII, Revista Mensile. CEDAM, p. 345-346.
Segundo a mesma autora, “il problema della protezione del valore economico dell’immagine
(intesa come elemento evocativo dell’identità), nel caso di sfruttamento commerciale al fine di
promuovere la vendita di beni o servizi, è da sempre presente nella mostra giurisprudenza. In sede
di legitimità una protezione autonoma dei profili schiettamente patrimonial del diritto all’immagine,
finalmente sganciata dall’accertamento della lesione ai valori dell’onore, della reputazione e del
decoro, ha trovato definitiva consagrazione in due importante decisioni degli inizi anni ’90. I giudici
di mérito hanno negli anni sapientemente basato il sistema di protezione dei profili patrimonial della
personalità su tecniche inibitorie, favoriti in questo dal carattere elastico del rimedio. Com
riferimento agli aspeti risarcitori di protezione del valore economico dell’identità personale non si
può, invece, definire lineare e coerente il percorso seguito dalle nostre Corti.” (Ibid. p. 346).
369
VERCELLONE, Paolo. Il diritto sul proprio ritratto. Torino: UTET, 1959. p. 38.
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De modo mais ou menos uniforme, o reconhecimento do conteúdo
patrimonial dos direitos da personalidade esteve, ao menos na fase inicial, como
revela o caso Paul Dahlke acima citado, associado à vedação do enriquecimento
sem causa. Ao titular do direito de personalidade foi reconhecido o direito
exclusivo de aproveitamento, de sorte que o seu emprego, por terceiro não
autorizado, implicava em odioso enriquecimento ilícito.370

Mais tarde, contudo, o conteúdo dos direitos da personalidade,
conforme ilustra o caso Marlene Dietrich, foi ampliado, reconhecendo-se a
existência de dupla dimensão: pessoal e patrimonial.

Na década de 90 do século passado, especialmente na Itália e na
França, o aproveitamento patrimonial dos direitos da personalidade ganhava
corpo e, a despeito das críticas acerca do seu caráter dualista, era influenciado
pelo right of publicity do direito norte americano.371
Menezes Cordeiro, 372 acerca da dimensão patrimonial dos direitos
da personalidade no Direito Português, destaca que:
A própria lei, a proposito do direito à imagem – artigo 79.°/1 – admite que
a mesma seja “lançada no mercado”. Também ao direito ao nome pode
ter componentes comerciais: pense-se no nome comercial ou firma. Em
suma: há já toda disciplina jurídico-científica relativa à comercialização
de bens de personalidade. Haverá que, no domínio dos direitos de
personalidade, operar diversas distinções. Assim encontramos: direito de
personalidade não-patrimoniais em sentido forte; direito de
personalidade não-patrimoniais em sentido fraco; direito de
personalidade não-patrimoniais.

370

Também na jurisprudência tedesca, segundo destaca Giorgio Resta, o recurso ao
enriquecimento sem causa foi amplamente empregado, sobretudo diante do aproveitamento
econômico não autorizado dos direitos da personalidade. O recurso à vedação do enriquecimento
sem causa permitia, ainda que de modo imperfeito e sem profunda discussão acerca do conteúdo
patrimonial dos direitos da personalidade, indenizar aquele que teve um bem da personalidade
empregado com fins patrimoniais por terceiro não autorizado. (RESTA, Giorgio. Diritti della
personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 1068).
371
THIENE, Arianna. L’immagine fra tutela risarcitoria e restitutoria. In: La nuova giurisprudenza
civile commentata. N.7-8 Luglio-Agosto 2011. Ano XXVII, Revista Mensile. CEDAM, p. 355-356.
372
CORDEIRO, António Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. 2ª ed.
Coimbra: Almedina, 2002. v. 2. p. 105.
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Neste cenário, defendemos que os direitos da personalidade não
comportam uma dimensão apenas negativa, de proteção ou de defesa.
Comportam, outrossim, uma dimensão positiva, de aproveitamento, 373 nesta
incluída a obtenção de vantagens patrimoniais.

O aproveitamento econômico dos direitos da personalidade é fruto,
portanto, da dimensão ativa ou positiva desses direitos. Os direitos da
personalidade, neste contexto, traditionnellement consideres comes “droits à”,
c´est-à-dire comme des droits défensifs au respect, se mueraient em des “droit
de”, véritables droits subjectifs de naturale patrimoniale.374

Na França, segundo ensina Romain Ollard, após o reconhecimento
gradual da dimensão positiva, formaram-se duas correntes distintas com o
objetivo de explicar o aproveitamento patrimonial dos direitos da personalidade.
Com efeito, destaca Ollard que para a teoria personalista o aproveitamento
econômico decorria da própria obrigação assumida pelo titular do direito; fosse
uma obrigação de fazer ou de não-fazer, os efeitos patrimoniais decorriam de
uma relação pessoal, através da qual, por período certo e determinado de tempo,
havia uma espécie de renúncia ao direito da personalidade objeto da obrigação
assumida. Adverte o mesmo autor que, nestes casos, o titular obrigava-se a não
se opor, por exemplo, à divulgação de sua imagem ou de sua voz por conta de
uma específica relação obrigação, não importando, contudo, em renúncia ao
direito da personalidade em si. Ollard adverte, contudo, que a teoria personalista
revelava-se inadequada, sobretudo porque reduz o aproveitamento dos bens da

373

Fábio Ulhôa Coelho, a respeito do direito à imagem, destaca que, se a quase totalidade dos
direitos da personalidade não pode ser mensurada em valores monetários, há alguns deles que,
dependendo do titular, são nitidamente patrimoniais. Pense-se no exemplo do direito à imagem
titularizado por um famoso artista ou desportista. Trata-se de um direito plenamente quantificável
em dinheiro, de acordo com padrões e critérios reconhecidos e partilhados por publicitários,
anunciantes e meios de comunicação em massa. O melhor entendimento da matéria, por
conseguinte, é a distinção entre direitos da personalidade patrimoniais e extrapatrimoniais. (...)
Conforme a condição da pessoa, famosa ou anônima, o direito à imagem pode ser patrimonial,
isto é, quantificável em dinheiro ou não. A imagem de uma pessoa conhecida é fonte de receita,
proporcional à fama e aos atributos associados a ela pelo imaginário popular. (COELHO, Fábio
Ulhôa. Direito a imagem. In: ALVES, Jones Figueredo; DELGADO, Mário Luiz. (Org.). Questões
controvertidas no código civil. São Paulo: Método, 2007. p. 172-173).
374
KAYSER, Pierre. Les droits de la personnalité: aspects théoriques et pratiques: RTD civ.,
1971. n. 11.p. 73.
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personalidade a meras relações obrigacionais (fazer ou não-fazer), deixando de
enfrentar o problema que cerca da natureza jurídica desses bens375.

Por outro lado, a teoria proprietária, igualmente apontada por
Romain Ollard, parte das faculdades que compõem o domínio (uso, gozo,
disposição e reivindicação) para explicar o aproveitamento dos direitos da
personalidade. Segundo essa teoria, os direitos da personalidade aproximam-se,
quanto ao regime, do direito de propriedade, já que seu o aproveitamento é
decorrência das faculdades de uso e fruição, cabendo ao titular do direito, com
exclusividade, decidir como e quando explorá-los. Neste caso, existe um
verdadeiro direito de propriedade sobre os bens que integram o modo de ser
físico e moral da pessoa; direito de propriedade incorpóreo dada a natureza dos
bens da personalidade.376

As teorias personalista e proprietária, apesar dos excessos de cada
uma, revelam que os direitos da personalidade não se limitam à defesa dos
atributos morais da pessoa. Ambas têm em comum o reconhecimento da
dimensão positiva dos direitos da personalidade, caracterizada por seu atual
aproveitamento patrimonial.

A dimensão pessoal dos direitos da personalidade, caracterizada
pela defesa dos atributos pessoais da personalidade, não é incompatível com a
dimensão patrimonial. Isso porque o aproveitamento econômico decorre da
natureza privada dos direitos da personalidade, compatível, portanto, com a
estrutura dos direitos subjetivos. Ademais,

375

OLLARD, Romain. Qualification de droits extrapatrimoniaux. In: SAINT-PAUL, JeanChristophe (org). Droits de personnalité. Paris: LexisNexis, 2013. p. 281-289.
376
Ibid., p. 292-311. Ollard esclarece, todavia, que nem todas as faculdades que integram o
domínio são inteiramente compatíveis com os direitos da personalidade. As faculdades de uso e
gozo explicam o aproveitamento dos direitos da personalidade, desde que observados os limites
impostos pela ordem pública, pela moral e pelos bons costumes, segundo, ademais, ocorre com a
generalidade dos direitos subjetivos. Contudo, inexiste, tecnicamente, faculdade reivindicação dos
direitos da personalidade que, por natureza, não podem deixar a esfera jurídica do seu titular.
Igualmente, não há que se falar em disposição, já que os direitos da personalidade, dada a sua
inerência ao titular, são incompatíveis com os atos de transmissão. O regime proprietário é,
segundo Ollard, imperfeito, servindo apenas para explicar o aproveitamento dos bens da
personalidade decorrente das faculdades de uso e de gozo ou fruição.
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si la fonction preimière des droits de la personnalité est d´assurer la
défense des intérêts moraux de la personne (...), les biens de la
personnalité changent de fonction et par suite de nature lorsque, du fait
de leur volonté, leurs titulaires affectent ces biens à une exploitation
377
commerciale.

É certo, como se verá adiante, que existem limitações no tocante ao
aproveitamento dos direitos da personalidade, impostas, sobretudo, pela ordem
pública, pela moral e pelos bons costumes.

Os direitos da personalidade apresentam, assim, dupla dimensão:
uma pessoal e outra patrimonial, que são indissociáveis.378 É neste sentido a lição
de David de Oliveira Festas, segundo o qual
(...) o exclusivo de aproveitamento económico da imagem, contido num
direito de personalidade patrimonial, é caracterizado pela salvaguarda
simultânea de valores pessoais e patrimoniais que, como já defendemos,
379
são indissociáveis.

Em que pese a importância do right of publicity do direito norteamericano, defendemos que a dissociação dos aspectos morais e patrimoniais da
personalidade revela-se desnecessária em razão da natureza privada dos direitos
da personalidade e da própria definição de direito subjetivo.380
377

OLLARD, Romain. Qualification de droits extrapatrimoniaux. In: SAINT-PAUL, JeanChristophe (org). Droits de personnalité. Paris: LexisNexis, 2013. p. 330.
378
A dimensão patrimonial dos direitos da personalidade está essencialmente ligada ao direito
existencial em si, a ponto de não existir se não houver o direito da personalidade. Ao efeito
patrimonial é essencial a existência, ou ao menos que tenha existido, o direito da personalidade. O
modelo fotográfico que queira auferir vantagens econômicas com sua própria imagem precisa
limitar o próprio direito que possui sobre sua imagem. É essencial à produção dos efeitos
patrimoniais, neste caso, a presença do direito da personalidade. O mesmo raciocínio vale para a
exploração econômica da privacidade/intimidade em reality shows. Assim, a produção de efeitos
patrimoniais e o direito da personalidade em si compõem um todo e estão ligados de forma que
aqueles são manifestações diretas desse. Portanto, embora se afirme trataram-se de situações
distintas, uma patrimonial e a outra existencial, a verdade é que os aspectos patrimoniais existem
(quando existem) na exata proporção do que permite o direito da personalidade, mostrando-se,
portanto, diretamente ligado a ele. Neste sentido, a relação entre o aspecto preponderantemente
existencial e aquele de cunho patrimonial parece evidente; os efeitos patrimoniais decorrem
diretamente do direito da personalidade em si. Um está indissociavelmente ligado ao outro,
formando-se um todo uno e indivisível que se revela diante do exercício positivo de alguns direitos
da personalidade.
379
FESTAS, David de Oliveira. Do conteúdo patrimonial do direito a imagem: contributo para
um estudo do seu aproveitamento consentido e inter vivos. Portugal: Coimbra Editora, 2009. p.
133-134
380
A unidade dos direitos da personalidade conduz a prerrogativas distintas, porém, compatíveis
entre si. O titular do direito pode se opor à injusta agressão, tomando as medidas necessárias a
fim de fazer cessar a lesão ou a ameaça de lesão. Tem, ainda, a prerrogativa de reclamar
indenização moral em decorrência da violação de seus direitos da personalidade. Por outro lado,
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Não bastasse, referida dissociação vai de encontro com o
fundamento ético que cerca todo e qualquer direito da personalidade, não
permitindo a necessária coexistência dos aspectos pessoais e patrimoniais. Com
efeito, a dissociação das dimensões patrimonial e moral dos direitos da
personalidade não favorece a tutela da pessoa, permitindo que seja dispensado
aos seus atributos da personalidade um regime jurídico estritamente patrimonial,
em descompasso com a tutela reclamada pelos bens da personalidade, cujo
conteúdo ético não deve ser desprezado.

No sentido aqui defendido, destaca Giorgio Resta que o núcleo dos
direitos da personalidade é compatível tanto com a tutela dos aspectos morais ou
pessoais quanto com o aproveitamento econômico. Segundo Resta,
le due componenti del diritto, benché concettualmente distinguibili sono
tra loro interrelate: l’indisociabilità degli interessi coinvolti osta
all’applicazione di regole differenziate e in particolare rende in
configurabile (...) qualsiasi fenomeno di destaco a titolo definitivo dele
381
prerrogative patrimoniali di sfruttamento.

O crescente significado econômico dos elementos evocativos da
personalidade (sobretudo nome, imagem, honra, voz e privacidade) e a constante
especulação da vida privada reforçam o caráter patrimonial de alguns direitos da
personalidade, sem, por evidente, desconsiderar o aspecto moral ou pessoal.382
Fundem-se os aspectos patrimoniais e pessoais.

tem a prerrogativa, decorrente da própria natureza do direito subjetivo, de explorar os elementos
de sua personalidade ou de se opor à exploração comercial por terceiros.
381
RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 245.
Ainda, na jurisprudência italiana: “gli sottrae in titto o in parte la possibilità dello sfrutamento
rimunerato dell’immagine, arrecandogli un danno di natura iondubbiamente patrimoniale. Tale
abusiva piubblicazzione, infatti, lo pone nella condizione di non poter più offire l’uso del proprio
ritratto per la pubblicità di prodotti o servizi analoghi e di aver difficoltà a commercializzare al
meglio la propria imagine anche con riferimento a prodotti o servizi del tutto diversi. Il valore
commerciale dell’immagine sta anche, se non essenzialmente, nella rarità all’uso di essa; davvero
si può usare per questa situazione il termine annacquamento, di recente utilizzato nella materia dei
sgni distintivi ed in specie nel marchio di impresa” (APP. MILANO, 16.5.1989, cit., è stato poi
ripreso da CASS., 2.5.1991, n. 4785).
382
Segundo Fábio Ulhôa Coelho, “(...) se a quase totalidade dos direitos da personalidade não
pode ser mensurada em valores monetários, há alguns deles que, dependendo do titular, são
nitidamente patrimoniais. Pense-se no exemplo do direito à imagem titularizado por um famoso
artista ou desportista. Trata-se de um direito plenamente quantificável em dinheiro, de acordo com
padrões e critérios reconhecidos e partilhados por publicitários, anunciantes e meios de
comunicação em massa. O melhor entendimento da matéria, por conseguinte, é a distinção entre
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A dimensão pessoal está intrinsicamente relacionada à tutela e
promoção da pessoa, guardando estreita relação com a tutela negativa, defensiva
dos direitos da personalidade. A autodeterminação, que pode conduzir ao
aproveitamento econômico pelo titular do direito ou à vedação desse mesmo
aproveitamento por terceiros, também representa a dimensão pessoal dos direitos
da personalidade.

Por outro lado, alguns direitos da personalidade comportam uma
dimensão patrimonial. A autorização onerosa de uso do direito à imagem, a
exposição consentida da privacidade ou da intimidade, a exploração econômica
do direito à voz representam exemplos recentes da dimensão patrimonial dos
direitos da personalidade.

Os

direitos da

personalidade

compreendem,

portanto,

duas

dimensões distintas, porém, indissociáveis, já que fruto do mesmo direito,
revelando-se inadequada a dicotomia. É neste sentido a lição de Pedro Pais de
Vasconcelos,383 segundo o qual,
direitos da personalidade patrimoniais e extrapatrimoniais. A tecnologia, então, passou a distinguir
entre imagem-retrato e imagem-atributo. A imagem-retrato é a representação do corpo da pessoa
pelo menos uma das partes que a identifica (o rosto visto de frente, por exemplo), ao passo que a
imagem-atributo é o conjunto de características associadas à determinada pessoa pelos seus
conhecidos (ou, sendo famosa, pelo imaginário popular). A imagem, nas duas espécies, serve à
identificação da pessoa, auxilia sua individuação. Distingue-se assim do nome, que identifica a
pessoa. Estão sempre ligados estes dois atributos da personalidade: quando se diz o nome de
alguém, quem o conhece logo traz à consciência a imagem que tem dele; não se associam, por
outro lado, características a uma pessoa específica sem o nomear. Conforme a condição da
pessoa, famosa ou anônima, o direito à imagem pode ser patrimonial, isto é, quantificável em
dinheiro ou não. A imagem de uma pessoa conhecida é fonte de receita, proporcional à fama e
aos atributos associados a ela pelo imaginário popular. Desse modo, o direito extrapatrimonial à
imagem-atributo não comporta exame em separado. Se o titular do direito é pessoa anônima, a
proteção de seu interesse é preservar a imagem-atributo é, na verdade, a tutela da honra objetiva.
Se famosa, além desse âmbito de proteção, é também tutelado seu interesse patrimonial. Num
caso ou noutro, sobrepõe-se diferentes direitos da personalidade. Em consequência do valor de
mercado que se lhe atribui, a imagem da pessoa famosa, além de protegida como direito
extrapatrimonial da personalidade, é também objeto de direito patrimonial. Tem uma proteção
específica, portanto, como um bem do patrimônio de seu titular. Pode, assim, ser objeto de
negócio jurídico ou renúncia eficaz e é transmissível por ato entre vivos ou falecimento. (...) Como
objeto de direito patrimonial, à imagem deve ser considerado todo e qualquer atributo que
identifique a pessoa famosa. A voz, assim, quando suficiente para identificá-la, tem a mesma
proteção do retrato, porque também evoca as características associadas à determinada pessoa”.
(COELHO, Fábio Ulhôa. Direito a imagem. In: ALVES, Jones Figueredo; DELGADO, Mário Luiz.
(Org.). Questões controvertidas no código civil. São Paulo: Método, 2007. p. 172-177).
383
VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 157.
Ainda, segundo o mesmo autor, a questão trona-se muito patente, no que concerne aos contratos
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Diferentemente, se se considerar que o direto de personalidade, embora
dominantemente pessoal, pode ter no seu conteúdo também algo de
patrimonial, já aquela dualização será supérflua, podendo, sem prejuízo
de sua natureza, haver aproveitamento económico do direito de
personalidade, nos aspectos em que ele a comporte.

O aproveitamento econômico acarreta para o titular do direito
vantagens de natureza patrimonial e pessoal. Vantagens pessoais porque cabe à
pessoa autodeterminar o exercício do seu direito, desde que observados os
limites impostos pelo ordenamento jurídico, como, aliás, ocorre com a
generalidade dos negócios jurídicos. Por outro lado, as vantagens patrimoniais
decorrem da remuneração recebida pelo emprego consentido do direito da
personalidade.

Para Carlos Alberto Bittar,
aliam-se, pois, os aspectos pessoais e os patrimoniais das relações
jurídicas correspondentes, permitindo-se, a um só tempo, o respeito aos
valores da personalidade do titular e a fruição, por este, dos resultados
384
referentes à tilização pública desses bens.

Além disso, o titular do direito, a despeito da exploração consentida
do bem da personalidade, conserva a titularidade do direito, podendo, assim,
revogar unilateralmente o consentimento concedido. A revogação unilateral do
consentimento reforça a dupla dimensão dos direitos da personalidade. O
conteúdo ético ou moral e o conteúdo patrimonial coexistem e representam
emanação de um mesmo direito.385
celebrados sobre a privacidade e a imagem, em que, por exemplo, modelos profissionais
contratam o uso remunerado da sua imagem, para os mais variados fins, e em que celebridades
permitem, também mediante contrapartida patrimonial, a penetração na sua vida privada e a
publicação, quer de imagem quer de factos que lhe são pertinentes. Estes contratos são
frequentes, são banais, e assumem por vezes elevada importância económica.
384
BITTAR, Carlos Alberto. Teoria geral do direito civil. 2ª ed. São Paulo: Forense Universitária,
2009. p. 231.
385
Menezes Cordeiro, a despeito do aproveitamento econômico, ressalta que os direitos de
personalidade patrimoniais continuam a reportar-se a bens muito especiais: os bens de
personalidade. E assim, têm um regime específico, que não é apenas determinado pelas regras
do mercado. Nesse sentido, algo atenuado, será possível manter e afirmar a sua natureza de
personalidade. As hipóteses de “comercialização” de bens de personalidade reportam-se a
aspectos destacáveis do direito-mãe: este permanece sempre na esfera da pessoa titular. Assim,
quando uma pessoa permita que a sua fotografia seja lançada no mercado – artigo 79.°/1 –, não
está a alienar, aos possíveis adquirentes de reproduções, o seu “direito à imagem”; apenas
permite que, à custa desse direito, se destaquem determinadas parcelas figurativas. (CORDEIRO,
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Acerca do conteúdo patrimonial dos direitos da personalidade,
Giorgio Resta aponta a existência de três correntes distintas. A primeira delas,
mais

tradicional,

é

contrária

ao

conteúdo

patrimonial

dos

direitos

da

personalidade, reservando-os para a defesa dos interesses morais da pessoa
(tutela eminentemente negativa). A segunda distingue os aspectos morais dos
patrimoniais, sujeitando-os a regimes jurídicos distintos, a exemplo do que ocorre
com o right of privacy e right of publicity do direito norte-americano. A terceira
corrente, por sua vez, datada do fim da década de 70 do século passado,
reconhece que alguns direitos da personalidade, a exemplo do direito à imagem,
possuem conteúdo patrimonial e moral, mostrando-se, outrossim, compatíveis
com o sfruttamento commerciale.386

Nesse cenário, pensamos que a construção de uma teoria monista
dos direitos da personalidade revela-se mais adequada ao estudo dessa
categoria, já que a dissociação entre aspectos patrimoniais e aspectos pessoais é
meramente artificial. A propósito, ensina Resta387 que
Al fianco del tradizionale nucleo personale deve perciò essere ravvisato
un vero e proprio nucleo patrimoniale, consistente nella facoltà di
disporre in exclusiva delle utlilità economiche racchiuse negli elementi
evocativi dell’identità. Le due componenti del diritto, benché
concettualmente distinguibili, sono tra loro strettamente interrclare;
l’indissociabilità degli interessi coinvoltiosta all’applicazzione di regole
differenziate e in particolare rende in configurabile (...) qualsiasi

António Menezes. Tratado de direito civil português: parte geral. 2ª ed. São Paulo: Almedina,
2002. v. 2. p. 106).
386
RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p.
1060. Ainda sobre a terceira corrente, destaca Resta que significativi spunti in tal senso possono
trarsi dallo stesso orientamento della Corte di Cassazione, che, sin dalla fine degli anni ’70,
riconosce al diritto all’ imagine um vero e proprio contenuto patrimoniale ed adotta, a fronte di uno
sfruttamento commerciale non autorizato di tale bene, uma tecnica risarcitoria (in realtà avente
funzione restitutória) incentrata sul parâmetro del c.d. prezo del consenso. Tale soluzione è stata
poi coerentemente estesa anche agli altri elementi identificativi della personalità, sì da restituire al
soggetto un ampio potere di controlo in ordine alle modalità dello sfruttamento commerciale della
propria identità. Arinna Thiene, por sua vez, aponta alguns julgados do início da década de 50 do
século passado que já revelavam, no direito italiano, a preocupação dos Tribunais com o
aproveitamento patrimonial e não consentido do direito à imagem: CASS., 10.6.1955, n. 2649, in
Riv. dir. ind., 1956, II, 257 s., com nota di SORDELLI, Diritto all’imamagine e notorietà dell’effigiato;
TRB. TORINO, 7.4.1954, in Riv. dir. comm., 1955, II, 187 com nota di VERCELLONE, In tema di
diritto all’imagine; TEIB. TORINO, 2.1.1956, in Riv. dir. ind., 1956, II, 261 s. (THIENE, Arianna.
L’immagine fra tutela risarcitoria e restitutoria. In: La nuova giurisprudenza civile commentata.
N.7-8 Luglio-Agosto 2011. Ano XXVII, Revista Mensile. CEDAM, p. 346).
387
RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 245.
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fenomeno di distacco a titolo definitivo delle prerogative patrimoniali di
sfrutamento.

Com efeito, tomemos como exemplo o direito à imagem. A dimensão
positiva desse direito pode conduzir a vantagens de natureza diversas. Pode, por
exemplo, representar importante instrumento de valorização da autoestima de seu
titular, assim como pode render-lhe vantagens patrimoniais.

Os próprios direitos autorais, embora, pela extensão e complexidade
da matéria, não sejam objeto do presente estudo, revelam, ao nosso sentir, a
dimensão patrimonial dos direitos da personalidade. A dissociação entre a fração
patrimonial e a fração extrapatrimonial dos direitos autorais, com todo o respeito à
construção doutrinária existente, revela-se artificial. Isso porque os efeitos
patrimoniais e morais decorrem de uma mesma manifestação, de um mesmo
direito, ou, em outras palavras, da mesma criação do espírito. Ademais, ainda que
admitida a dissociação, é inegável que a fração extrapatrimonial fica sujeita aos
influxos da autonomia privada,388 revelando, assim, desnecessária a divisão.

As biografias não autorizadas, por exemplo, produzem, a um só
tempo, resultados patrimoniais e morais e são agravadas pela ausência de
consentimento do titular da história de vida retratada. Nestes casos, a despeito da
criação do espírito, fica, ao nosso sentir, evidente a indissociabilidade das
dimensões moral e patrimonial.

No Direito Italiano, por exemplo, o debate em torno do sfruttamento
commerciale dos direitos da personalidade é intenso a ponto de a jurisprudência e

388

Para Fábio Vieira Figueiredo, a reticência doutrinária no que concerne à aplicação da
autonomia privada na fração extrapatrimonial do direito de autor reside na possibilidade de tal
atuação romper com os direitos extrapatrimoniais do autor ou, pior do que isto, com valores que
eles buscam resguardar e que têm epicentro, como já dito anteriormente, a dignidade da pessoa
humana e o desenvolvimento da personalidade humana. (FIGUEIREDO, Fábio Vieira. Direitos da
personalidade: o direito de autor e a autonomia privada sobre sua fração extrapatrimonial. In:
ALVES, Jones Figueredo, DELGADO, Mário Luiz. (Org.). Questões controvertidas no código
civil. São Paulo: Método, 2007. Cap. 9, p. 233). Para Oliveira de Ascensão, pode haver negócios
relativos a direitos pessoais. Sem dúvida que, neste domínio, a autonomia privada está muito
restringida. Mas não deixa de se poder exercer. (...) Terá, porém, de ser exercida em termos
compatíveis com a realidade sobre que se exerce. (ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito de
autor e direitos conexos. Coimbra: Coimbra Editora, 2012. p. 417).
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a doutrina defenderem a sucessão mortis causa desses bens, especialmente
quando dotados de apprezzabile valore di scambio389.
Segundo Giorgio Resta,390
Il problema non ha um rilievo meramente teorico: in tutti i casi in cui gli
attributi dela personalità abbiano acquisito in vita um apprezzabile valore
di scambio (si pensi soltanto all’immagine di una persona nota o alle
informazioni relative alla sua vita privata), non è affatto indifferente capire
se il diritto si estingua o cada in successione, quali dele facoltà in esso
comprese si trasmettano, chi siano i successibili.

Conforme já destacado, os direitos da personalidade surgiram da
necessidade de se proteger a pessoa de agressões à sua personalidade. Daí a
construção dos direitos da personalidade como categorias de defesa, voltadas à
proteção da pessoa.

O aproveitamento inter vivos dos direitos da personalidade ainda é
tratado com certa desconfiança pela doutrina nacional, notadamente porque,
segundo defendido, colide com os valores pessoais tutelados por essa categoria
de direitos.

Ocorre, porém, que o aproveitamento dos direitos da personalidade,
sobretudo aquele de natureza econômica, não se revela incompatível com a
natureza jurídica desses direitos.

O direito subjetivo de personalidade está povoado de meios jurídicos
hábeis para o êxito da defesa da dignidade do seu titular. Segundo Pedro Pais de

389

RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p.
1062.
390
Ibid., p. 1062. O mesmo autor ainda destaca que la Suprema Corte Federale – com l’avallo
della Corte costituzionale – há abbandonato il proprio tradizionale orientamento restrittivo,
affermando che le facoltà patrinomiali comprese nel diritto della personalità si trasmettono agli
credi e sono suscettibili di acquisto iure successionis. Une dele più importante conseguenze
pratiche di tale premessa consiste nell’ammissione dell’esperibilità, anche nella fase postmortale,
dei rimedi risarcitori e restitutori per illegittimo sfruttamento economico dell’altrui personalità. È
auspicabile che anche la giurisprudenza italiana si orienti verso uma soluzione di questo tipo,
soprattutto al fine di scoraggiare le operazioni di utilizzazione commerciale degli attrributi del de
cuius poste in essere unilateralmente da terzi. (RESTA, Giorgio. Diritti della personalitá: problemi
e prospettive. Millano: Giuffre, 2007. p. 1062-1063).

184

Vasconcelos,391 estes meios jurídicos são poderes, estruturalmente diferenciados.
Há poderes de domínio, creditícios, potestativos ou o poder de desvinculação
unilateral em relação às limitações voluntárias de direitos de personalidade. Há
ainda, segundo o mesmo autor, o poder de ser indenizado pela violação. Estes
poderes, que integram o direito subjetivo da personalidade, constituem os meios
aptos a assegurar o êxito dos bens da personalidade.

Nesse conjunto de poderes, que integram o direito subjetivo da
personalidade, e que preferimos chamar de faculdades, encontra-se o
aproveitamento econômico.

De mais a mais, se é reconhecido ao titular do direito violado
perseguir eventual indenização decorrente do emprego não autorizado de seus
bens da personalidade com finalidades comerciais, por qual motivo não pode
previamente consentir com o aproveitamento econômico desses mesmos bens?
Ora, os direitos da personalidade coadunam-se com a exploração patrimonial,
desde que, reiteramos, sejam respeitados certos limites inerentes, em regra, à
generalidade dos negócios.

A dimensão patrimonial dos direitos da personalidade não deve ser
compreendida como mera consequência do exercício do direito, uma vez que, no
tecido social recente, os bens da personalidade, em si, são apreciados pelo
mercado e destacados por conta de seu manifesto conteúdo econômico.

Defendemos, nos termos já alinhavados, uma concepção monista
dos direitos da personalidade, segundo a qual as dimensões moral e patrimonial
revelam-se indissociáveis, sendo fruto de um mesmo direito.

A concepção monista permite conferir aos bens da personalidade
adequado tratamento dogmático e, à luz do Direito privado, o aproveitamento
econômico não se revela incompatível com a estrutura do direito subjetivo, aqui
compreendidas as faculdades de aproveitamento dos bens sobre o qual recai.

391

VASCONCELOS, Pedro Pais. Direitos da personalidade. Almedina: Coimbra, 2006. p. 56-57.
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De mais a mais, o aproveitamento dos direitos da personalidade está
associado tanto a elementos patrimoniais, quanto a elementos pessoais.
Pensemos no modelo profissional que vive da cessão de sua imagem. É inegável
a dimensão patrimonial decorrente do uso de sua imagem nas campanhas
publicitárias a que esteja associado. O aproveitamento patrimonial, decorrente da
autodeterminação sobre os seus bens da personalidade, revela-se, portanto,
evidente. Contudo, é certo dizer que o uso da imagem, mesmo nestes casos de
evidente aproveitamento econômico, conduz à proteção de valores pessoais. A
dimensão pessoal não pode ser mensurada, porém, o bem-estar, a satisfação
pessoal decorrente do emprego dos atributos da personalidade não pode ser
ignorada.

É neste cenário que consideramos adequado a indissociabilidade
das dimensões patrimonial e moral dos direitos da personalidade, revelando-se,
assim, artificial a divisão.

3.5 Conteúdo patrimonial dos direitos autorais, à imagem, à privacidade, à
intimidade, à voz e ao nome

A evolução tecnológica guarda estreita relação com o atual estágio
de aproveitamento dos direitos da personalidade, especialmente a imagem, a
privacidade/intimidade e a voz. Por evidente, referidos direitos tornaram-se mais
vulneráveis a ofensas, dada a forma como, na atualidade, vêm sendo exercidos.

A forma de divulgação de imagens e vídeos tem evoluído
rapidamente, não se restringindo a um grupo determinado de pessoas,
alcançando milhares delas ao mesmo tempo. As redes sociais, na atualidade,
bem ilustram o atual estágio de aproveitamento dos direitos da personalidade;
nestas, imagem e privacidade, por exemplo, são compartilhadas com milhares de
pessoas, tornando questionáveis os contornos do direito de estar só.
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Para Paulo José da Costa Júnior,392
A técnica conspira tão indiciosamente contra a intimidade e
individualidade do homem moderno, que já não podemos impedir a
transposição de nossa própria imagem para além de nossos domínios e
controle. A imagem pessoal, às vezes tão laboriosamente construída e
que mal aceitamos compartilhar com os espelhos, acontece-nos
arrebatada para fins de exploração comercial ou pretensamente artística.

A fotografia, os vídeos, a internet e, mais recentemente, as redes
sociais têm proporcionado um aproveitamento cada vez mais expressivos de
alguns bens da personalidade.393

O direito de estar só configura-se naquele espaço intangível da vida
humana, no qual o titular desenvolve a sua personalidade sem ingerências
externas.394 É um espaço no qual não há acesso para pessoas estranhas, a não
ser que haja consentimento do titular do direito.395

Segundo Santos Cifuentes,
la persona desarolla la vida em varios planos. Uno de ellos, y que lê es
muy caro, se proyecta sobre aquellos aspectos que desea ocultar a los
demás y que non importan otra cosa que el reducto intransferible de la
soledad. Em la soledad el hombre se agranda, interioriza, alimenta el
392

COSTA JÚNIOR, Paulo José. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998. p. 88.
393
Embora o fenômeno da comunicação em massa seja recente, o direito de estar só, aqui
compreendidos os direitos à privacidade, à intimidade e à imagem, há anos é objeto de proteção.
Os tribunais franceses foram pioneiros em relação à proteção jurídica de tal direito. No tribunal de
Seine, em 1912, decidiu-se a favor da preservação do direito à imagem de uma atriz chamada
Rachel que, estando em seu leito de morte, pediu a um pintor que a retratasse. Tempos mais
tarde essa pintura fora divulgada sem o consentimento dos familiares de Rachel. O Tribunal
decidiu punir os violadores do direito da atriz e de seus familiares, bem como ordenou a
apreensão de todos os retratos. Após essa decisão favorável ao reconhecimento do direito à
imagem, outros países passaram a adotar posição semelhante, como foram os casos da
Alemanha e da Itália. Já os Estados Unidos da América só passaram a dar maior importância ao
direito de estar só no século XIX com a publicação, na revista jurídica Haward Law Revue, do
artigo The right of privacy, escrito por Lois Dembetz e Samuel Dennis Warren. (CHAVES, Antônio.
Direito à vida e ao próprio corpo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 117).
394
BITTAR, Carlos Alberto. Teoria geral do direito civil. 2ª ed. São Paulo: Forense Universitária,
2009. p. 110. É oportuno frisar, conforme aponta Patrícia de Almeida, que o direito de estar só é
tido como expressão máxima de direitos tais como à privacidade, à honra, à intimidade, mas nada
impede que essas garantias sejam violadas de modo autônomo. Aliás, cada um desses direitos
guarda sua autonomia frente aos demais; ocorre, porém, que a violação de um deles, em regra,
desencadeia a violação de outros que estão próximos, mas nada impede que sejam tratados e
violados autonomamente. (TORRES, Patrícia de Almeida. Direito à própria imagem. São Paulo:
LTR, 1998. p. 31).
395
COSTA JÚNIOR, Paulo José. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998. p. 111.
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vuelo del espíritu; conserva el impulso de las fuerzas interiores; y
396
también se achica, toca lo bajo y palpa la sima de la própria miséria.

Apesar da proximidade, é certo que os direitos à imagem, à
privacidade, à intimidade e a voz merecem tratamento autônomo, sendo possível
o seu aproveitamento isolado, como ocorre, por exemplo, com a cessão de
imagem para campanhas publicitárias ou com a locução de eventos sem
transmissão de imagens.

Os direitos à imagem, à intimidade, à voz e à privacidade destacamse por conta de seu manifesto conteúdo patrimonial, permitindo ao seu titular
alcançar não apenas vantagens morais ou pessoais.

Conforme já apontado, são comuns no tecido social atual negócios
jurídicos que têm por objeto a cessão de imagem (a exemplo do que ocorre nas
mais variadas campanhas publicitárias), a exploração da intimidade e/ou
privacidade (como tem ocorrido com os mais diversos realities shows transmitidos
na televisão), com a utilização da voz e, ainda mais recentemnte, com a
publicação de biografias, por vezes não autorizadas pelo biografado, em que todo
o modo de ser físico e moral é revelado com manifesto conteúdo econômico.

O mesmo ocorre com o nome, aqui compreendido como signo
distintivo da pessoa e elemento de identificação pessoal e moral. O nome, como
bem da personalidade, tem, com frequência, sido explorado comercialmente,
revelando, igualmente, forte conteúdo patrimonial. A associação do nome de
determinada pessoa a certos produtos ou serviços acarreta vantagens
patrimoniais não apenas para aquele que coloca os produtos e serviços em
circulação, mas, e sobretudo, para o titular do direito da personalidade.

396

CIFUENTES, Santos. Derechos personalísimos. 2ª. ed. Astrea: Buenos Aires, 1995. p. 543. A
propósito, destaca Roxana Borges que ao reconhecer o direito à privacidade como direito da
personalidade, reconhece-se a necessidade de proteger a esfera privada da pessoa contra a
intromissão, curiosidade e bisbilhotice alheia, além de evitar a divulgação das informações por
meio da intromissão indevida ou, mesmo, que uma informação obtida legitimamente seja, sem
autorização, divulgada. (BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Disponibilidade dos direitos da
personalidade e autonomia privada. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 162).
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É oportuno destacar que nas situações acima retratadas estão em
causa verdadeiros direitos da personalidade, com toda a carga ética que os
anima, porém, não se pode ignorar o manifesto conteúdo patrimonial que
revelam.

A associação da imagem, da voz ou, em sentido do amplo, do modo
de ser físico e moral de determinada pessoa, normalmente um artista conhecido
do grande público, a um produto ou serviço revela a dimensão patrimonial de
alguns bens da personalidade, notadamente aqueles que ingressam no comércio
jurídico,397 conforme ressaltamos acima.398

A esse propósito já vem se manifestando os Tribunais brasileiros,
inclusive o Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado
abaixo:

397

Muitas vezes, com o intuito de valer-se de uma imagem, que pode render altos índices de
audiência ou grandes lucros diretos e/ou indiretos, algumas pessoas pertencentes aos meios de
comunicação de massa tentam se acobertar com o manto do interesse público, a fim de justificar
determinadas violações a este direito, valendo-se do direito à livre expressão, insculpido na Carta
Maior. Contudo, é extremamente necessário que cada caso seja observado isoladamente, pois
mesmo amparando-se em excludentes que eximem de responsabilidade pode haver abusos
maliciosamente praticados, com os objetivos anteriormente citados. (CHAVES, Antônio. Imprensa,
captação audiovisual, informática e os direitos da personalidade. Revista de Direito da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vol. 12. Rio Grande do Sul: Gráfica Universitária, p.
132-158, , p. 147, 1996).
398
Sobre o aproveitamento patrimonial do direito à imagem na jurisprudência francesa, destaca
CA Aix-en-Provence, 21 mai 1991 : RJDA 1991, p. 665, n.º 756. – Adde, dans le même sens, TGI
Aix-en-Provence, 24 nov. 1988 : JCP G 1989, II, 21329, note Henderycksen. - CA Paris, 19 mai
re
re
1992 : JurisData n.º 1992-021222 JCP G 1992, IV, 2345. - TGI Paris, 1 ch., 1 sect., 22 oct.
1997, Ph. de Gaulle c/ Sté Trésor du Patrimoine : Légipresse mars 1998, I-18 : “ Le droit à l’image,
comme le droit au nom, est essentiellement atteaché à la personne de leur titulaire, mais présente
également un caractère patrimonial qui permet d’en monnayer l’exploitation commerciale et se
trabsmet aux héritiers”. – CA Grenoble, 24 juin 2004 : Légipresse 2002, n.º 195, 1, p. 118 : “Il est
constant en jurisprudence que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s’éteint au décès de la
personne concernée, seule titulaire de ce droit (...). En revanche, le droit patrimonial qui permet de
monnayer l’exploitation comerciale de l’image n’est pas personnel et se transmet aux hétitiers”. –
e
CA Versailles, 12 ch., 22 sept. 2005, n.º 03/06185, SAS Calendrier Jean Lavigne c/ Sté Universal
Music : Comm. com. électr. 2006, n.º 4, obs. Ch. Caron ; Légipresse juin 2006, III, n.º 231-06, p.
109, obs. Bruguière ; D. 2006, chron. 2705, obs. L. Marino. – V. toutefois, contra, CA Paris, 7 juin
1983, aff. Claude François : Gaz Pal. 1984, 2, 528, note Lamoureux et B. Pochon ; D. 1985, infr.
rap. p. 165, obs. R. Lindon : “L’exploitation de l’image relève du droit de la personnalité et n’entre
pas dans le patrimoine (...)”. “Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-avant Perrin, ès qualité de tuteur
des enfant mineurs du chanteur décédé, ne pouvait céder à la société Bonnet le droit de reproduire
et d’expoiter l’image de Claude François”. (OLLARD, Romain. Qualification de droits
extrapatrimoniaux. In: SAINT-PAUL, Jean-Christophe (org). Droits de personnalité. Paris:
LexisNexis, 2013. p. 345)
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Como registrado na decisão agravada, a recorrida ajuizou monitória
contra o agravante, argumentando que, por instrumento particular, as
partes firmaram "contrato de cessão dos direitos do uso da imagem" do
jogador de futebol Romário, objetivando a realização de 4 (quatro)
campanhas publicitárias anuais, pelo prazo inicial de 2 (dois) anos.
Aduziu que no referido contrato ficou estabelecida a seguinte forma de
pagamento: "Pela referida cessão de uso de imagem, a Cedente
perceberá a importância anual, correspondente em real a US$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil dólares americanos), pelo
câmbio do dia, livres de impostos, taxas ou quaisquer outros tributos,
vencendo-se a primeira parcela anual em 30 de outubro de 1998 e a
segunda, em 30 de julho de 1999, independentemente de o Cessionário
realizar ou não as quatro (04) campanhas publicitárias anuais, a que tem
direito". A autora afirmou ainda que o clube réu efetuou o pagamento de
apenas 10% (dez por cento) do total, permanecendo, no entanto, em
aberto o restante da dívida. (AgRg no REsp 466801/RJ; AGRAVO
399
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2002/0101663-2).

Embora a controvérsia retratada no julgado acima diga respeito ao
pagamento do valor ajustado pela cessão de imagem do então jogador de futebol
Romário, resta evidente o aproveitamento patrimonial do direito da personalidade,
revelando, assim, sua dupla dimensão: uma moral, ou pessoal, e outra
patrimonial.

Aliás, no Brasil, a Lei 12.441 de 11 de julho de 2011, que disciplinou
a chamada Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, ao alterar o Código
Civil Brasileiro de 2002, dispôs expressamente que:
Art. 980-A, §5º: Poderá ser atribuída à empresa individual de
responsabilidade limitada constituída para a prestação de serviços de
qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos
patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja
detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade profissional.
(grifo nosso).

Ao que se vê, o legislador, atento à realidade social, reconheceu,
ainda que sem maiores delongas, que os direitos à imagem, ao nome e à voz,
embora integrem o rol de direitos da personalidade, possuem dimensão
patrimonial, cujo resultado pode, segundo a redação da lei em comento, ser
atribuído à Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

399

Fonte eletrônica: <www.stj.jus.br>. Acesso em 18 de setembro de 2013.
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De certo modo, a redação da Lei 12.441/2011, embora condizente
com o atual estágio de evolução dos direitos da personalidade, conflita com a
disciplina da matéria presente nos artigos 11 a 21 do Código Civil Brasileiro.

De todo modo, não podemos deixar de interpretar o novo dispositivo
legal como a consagração, na legislação brasileira, do aproveitamento econômico
dos direitos à imagem, à voz e ao nome, permitindo daí que outros direitos da
personalidade seja inseridos no comércio jurídico alcançando, assim, vantagens
econômicas para o seu titular.

Sobre o aproveitamento econômico do direito à imagem, é oportuno
registrar que na Itália é conferida proteção jurídica aos elementos patrimoniais
desse direito da personalidade até mesmo nos casos de aproveitamento da
imagem por sósias.400

Os direitos à imagem e à voz têm revelado forte conteúdo
patrimonial. Desde pessoas “anônimas” até as mais “famosas” exploraram seu
direito à imagem, alcançando, por vezes, vultuoso valor patrimonial. Os jogadores
de futebol, por exemplo, emprestam sua imagem a campanhas publicitárias por
valores

manifestamente

expressivos.

Modelos

fotográficos,

igualmente,

“negociam” sua imagem por quantias altíssimas.

400

Neste sentido: “l’utilizzazione a fini pubblicitari dell’immagine di un sosia di una persona nota
senza il consenso di quast’ultima costituisce illecito qualora, dai modi di difusione dell’imagine, il
pubblico destinatario del messagio può essere indotto a considerar ela stessa come riroduttiva
delle sembianze della persona nota e non del sosia”. PRET. ROMA, 6.7.1987, in Dir. inf., 1987,
1039; TRIB. MILANO, 20.10.1992, ivi, 1993, 942, con nota di MARTORANA, La conquista del
sosia ovvero: verso il riconoscimento, in capo a questi ultimi, di un <incondizionato> diritto di
sfruttamento delle proprie <qualità> fisiche e fisignomiche, TRIB. ROMA, 28.1.1992, in, Foro it.,
1992, I, 3127, con nota di CARIGELLA, Sosia e identità personale. L’argomento è approfondito da
una dottrina vivace e atenta: GUGLIELMETTI, Utilizzazione di sosia nella pubblicità, in Dir. aut.,
1979, 563; PONZANELLI, La provertà dei <sosia> e la ricchezza delle <celebrità>: il right of
publicity nell’esperienza italiana, in Dir. inf., 1988,0126; CRUGNOLA, Utilizzazione pubblicitaria
dell’imagine di sosia di persona nota, in Dir. aut., 1993, 426; GIGLIOTTI, La lesione del diritto
all’identità personale tra tipicità della tutela ed atipicità del fato lesivo: l’uso di sosia di personaggio
noto, in Rass. dir. civ. 1993, 935. Consulta realizada em THIENE, Arianna. L’immagine fra tutela
risarcitoria e restitutoria. In: La nuova giurisprudenza civile commentata. N.7-8 Luglio-Agosto
2011. Ano XXVII, Revista Mensile. CEDAM, p. 347.

191

É certo dizer que, na sociedade atual, existe um verdadeiro mercado
que tem por objeto valiosos bens da personalidade, merecendo destaque, como
já dito, a imagem, a voz e o nome.

Por evidente, o aproveitamento econômico de todo e qualquer direito
da personalidade não é irrestrito, devendo ser preservado o conteúdo ético do
qual tratamos linhas atrás.

A título ilustrativo, parece-nos oportuno registrar que a mesma
dimensão patrimonial está presente nos direitos autorais que, a despeito da
artificial dualidade sustentada (direitos patrimoniais e direitos morais do autor 401),
revelam, igualmente, conteúdos moral e econômico decorrentes da mesma
criação do intelecto.402
A determinação do conteúdo dos direitos autorais está diretamente
relacionada ao sistema regulador adotado: copyright ou droit d’auteur. No sistema
anglo-americano do copyright o fundamento recai no interesse público que o
Estado e a Nação têm em salvaguardar o direito humano de acesso à cultura e ao
desenvolvimento. Isso faz com que a proteção autoral recaia sobre a obra
intelectual materialmente considerada, estando o conteúdo desses direitos
limitado, portanto, aos aspectos patrimoniais de uma recompensa pecuniária ao
401

Os direitos morais do autor são os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a
realização da defesa de sua personalidade, de forma que, diversamente dos direitos patrimoniais,
são, a princípio, indisponíveis, irrenunciáveis, inalienáveis e eternos. Com efeito, cada bloco de
direitos cumpre funções próprias: os direitos de cunho moral se relacionam à defesa da
personalidade do criador, consistindo em verdadeiros óbices a qualquer ação de terceiros com
respeito à sua criação; já os direitos de ordem patrimonial se referem à utilização econômica da
obra, representando os meios pelos quais o autor dela pode retirar proveito pecuniário. Os direitos
morais são reconhecidos em função do esforço e do resultado criativo, a saber, da operação
psicológica, com a qual se materializa, a partir do nascimento da obra, verdadeira exteriorização
da personalidade do autor. Os direitos patrimoniais advêm, como resultado da utilização
econômica da obra, da decisão do autor de comunicá-la ao público e sob os modos que melhor
atendam aos seus interesses. A verificação desses dois aspectos – morais e patrimoniais – no
âmbito do direito autoral reflete diretamente na determinação da natureza jurídica desses direitos,
gerando inúmeras discussões doutrinárias, que até hoje persistem. (BITTAR, Carlos Alberto.
Direito de Autor. 4. ed. (rev. ampl. e atual.). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 47).
402
Oportuno registrar que se o interesse era a obra criada e a importância que esta representa na
sociedade, pode-se dizer que o fundamento do direito autoral, no início de sua regulamentação,
era uma razão de interesse público, que predominava sobre eventual interesse privado do autor
em explorar exclusiva e perpetuamente a obra por ele criada. Dessa forma, as restrições à
reprodução da obra, com a outorga do direito exclusivo ao autor, deveriam ser temporárias: após
um curto intervalo de tempo, deveria ser permitido, afinal, ao público, a plena posse e gozo de
todos os escritos e invenções, sem restrições.
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autor, pelo contributo por ele trazido, que acabe por incentivar a criação literária,
artística e científica na sociedade.
Por outro lado, o droit d’auteur acresceu ao copyright a primazia do
autor sobre a obra. Nesse caso, se a pessoa do autor estava em primeiro plano,
natural era que desenvolvesse a idéia de que a proteção autoral envolvia também
aspectos pessoais. Assim, para permitir a expansão das prerrogativas do autor,
passou-se a falar de direitos morais do autor: direito ao ineditismo, à paternidade,
à integridade de sua obra, que não pode ser modificada sem o seu expresso
consentimento.403
Para Fábio Ulhôa Coelho,404
O significado diferencial do droit d’auteur consiste na percepção de que o
autor não tem somente interesse de viver de seu trabalho criativo. De
fato, para a maioria dos verdadeiros artistas e cientistas, a venda
proporcionada pela comercialização de bens culturais é sinceramente
uma questão secundária. Importa-lhes muito mais expressar ideias e
valores, vê-los difundidos e usufruídos pelos destinatários e alcançar o
reconhecimento à sua específica contribuição para a cultura.

Portanto, os direitos morais do autor são os vínculos perenes que
unem o criador à sua obra, para a realização da defesa de sua personalidade, de
forma que, diversamente dos direitos patrimoniais, são, a princípio, indisponíveis,
irrenunciáveis, inalienáveis e eternos.

Com efeito, cada bloco de direitos cumpre funções próprias: os
direitos de cunho moral se relacionam à defesa da personalidade do criador,
consistindo em verdadeiros óbices a qualquer ação de terceiros com respeito à
sua criação; já os direitos de ordem patrimonial se referem à utilização econômica
da obra, representando os meios pelos quais o autor dela pode retirar proveito
pecuniário.

403

GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet. 4ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2001. p. 32.
E, ainda, DESBOIS, Henri. Le droit d´auteur. 3ª ed. Paris: Dalloz, 1978. n. 220 e ss.
404
COELHO, Fábio Ulhôa. Direito a imagem. In: ALVES, Jones Figueredo; DELGADO, Mário Luiz.
(Org.). Questões controvertidas no código civil. São Paulo: Método, 2007. p. 323.
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Os direitos morais são reconhecidos em função do esforço e do
resultado criativo, a saber, da operação psicológica, com a qual se materializa, a
partir do nascimento da obra, verdadeira exteriorização da personalidade do
autor. Os direitos patrimoniais advêm, como resultado da utilização econômica da
obra, da decisão do autor de comunicá-la ao público e sob os modos que melhor
atendam aos seus interesses.

Ocorre, porém, que os meios de comunicação são pujantes, do livro
às produções multimídia, da fotografia ao cinema, do rádio à televisão e aos
satélites, das impressoras manuais às máquinas de reprodução xerográfica, da
máquina de escrever ao conteúdo presente na rede mundial de computadores,
tem proporcionado, além de notáveis facilitações à cópia e a manipulação de
obras, uma maior complexidade nos processos de criação artística, que integram
cada vez mais um número maior de profissionais. Dessa forma, torna-se
crescente a dificuldade de se demonstrar quem é o autor e, consequentemente, o
titular dos direitos autorais de determinada obra.

Essa complexidade que as obras intelectuais de hoje estão exigindo,
desde sua concepção criativa até sua produção e distribuição, é também
responsável por outro fenômeno importante, a atuação das pessoas jurídicas
empresárias ao lado das pessoas físicas na criação, produção e distribuição de
bens culturais.

A mercantilização do direito autoral é célere e as diretrizes desse
direito passam a ser entregues, cada vez mais, aos disciplinadores do comércio
internacional, plano em que, sabidamente, auscultam-se com frequência os
interessados que, todavia, são quase exclusivamente os representantes dos
interesses econômicos em contraste.405
405

O estado atual da proteção autoral é caótico, conforme se verifica pelos seguintes aspectos: a)
a facilidade de fazer e perfeição das cópias digitais de obras intelectuais; b) a variação de
tratamento na cobrança dos direitos autorais, que mudam de um veículo para outro; c) a situação
dos artistas plásticos que se separam de suas obras ao vendê-las (dado o descaso com os
direitos morais do autor); d) a capacidade que a internet tem de produzir cópias. Forma-se um
novo elenco de questões que vão muito além das imaginadas quando da consolidação dos
sistemas clássicos de regulação. No âmbito do direito autoral, notadamente a partir da era digital,
abrem-se cada vez mais possibilidades de publicação de uma obra, originalmente literária, por
exemplo, ser adaptada para outros meios de comunicação, como um filme cinematográfico, uma
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Conforme destaca Carlos Alberto Bittar,406 “o direito moral é a base e
o limite do direito patrimonial que, por sua vez, é a tradução da expressão
econômica do direito moral”. A dicotomia desses aspectos é incabível no âmbito
do direito autoral, não sendo possível identificar apenas um direito patrimonial, a
reger-se pelos princípios e regras do direito real e do mercado, tal qual se dá no
copyright anglo-americano; ou mesmo um direito moral, orientado pelos
rigorismos dos direitos da personalidade, como previa o sistema francês do droit
d’auteur.

A complexidade da produção artística contemporânea tornou
explícita a deficiência de uma proteção exclusivamente patrimonial ou moral dos
direitos autorais, revelando, assim, que os direitos autorais possuem duas
dimensões distintas, porém, indissociáveis.

É fundamental o reconhecimento de que o direito autoral sobre uma
determinada obra implica em conceder ao seu autor atributos morais, destinados
à proteção do liame pessoal que o liga a sua criação, e atributos patrimoniais,
relativos aos diferentes processos de aproveitamento pelo titular do direito.

Para Ascensão, a exacerbação do direito moral no sistema francês,
de tão extrema, lhe fez perder o sentido, vez que se tornou um poder arbitrário,
que permite ao autor a todo o momento intervir e obstaculiza a exploração normal
das obras.

Segundo José de Oliveira Ascensão,
A solução francesa, além de uma absurda perpetuidade, traz o perigo da
deturpação dos fins do ‘direito moral’, levando-o a exercer-se em
sectores em que nenhumas considerações éticas estão em causa.
Torna-se uma espécie de segundo direito patrimonial de autor.
Representa um perigo para o aproveitamento normal dos direitos por

novela, ou na era digital, um CD-ROM. Um fotógrafo pode ver sua obra manipulada por
profissionais da informática, valendo-se de avançados programas de computador que podem
realizar desde a alteração da iluminação, até uma mudança radical, a ponto de não ser mais
reconhecida a obra original.
406
BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor. 4. ed. (rev. ampl. e atual.). Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2005. p. 47.
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terceiros. Este exagero explica em parte os receios dos norte407
americanos em acolhê-lo.

A dissociação entre os elementos morais e patrimoniais do direito do
autor revela-se, ao nosso sentir, artificial e conduz a dificuldades técnicas
insuperáveis. Ao nosso sentir, as dimensões morais e patrimoniais decorrem do
mesmo direito, devendo, portanto, recebe tratamento unitário. Aliás, o tratamento
unitário melhor atende aos interesses morais do autor, permitindo que, atento aos
influxos da autonomia privada, possa usar e fruir de sua criação, fundado,
outrossim, na dimensão ética que permeia todos os direitos da personalidade.

Os direitos à imagem, à voz, à intimidade, à privacidade, ao nome e
os próprios direitos autorais apresentam, no contexto social atual, forte conteúdo
patrimonial. A sociedade de consumo impulsiona o conteúdo patrimonial desses
direitos, associando-os, com frequência, a diversificados produtos e serviços.

Contudo, é relevante destacar que o elenco dos direitos privados da
personalidade
econômico,

não

desde

se
que

encontra

fechado.

Igualmente,

o

aproveitamento

observados os limites inerentes aos bens da

personalidade, pode alcançar outros direitos.

Pode-se, a título de exemplo, citar as limitações voluntárias que
afetam a integridade física: a participação, remunerada, em um esporte radical ou
em uma luta, por exemplo, revela também o aproveitamento econômico dos
direitos da personalidade. Os diversos realities shows veiculados nos diversos
meios de comunicação tornam cada vez mais “negociáveis” os direitos da
personalidade.

É importante reiterar que não se deve perder de vista o conteúdo
ético que permeia os direitos da personalidade. O comércio jurídico é decisivo na
definição do conteúdo econômico dos direitos da personalidade. Contudo, há
limites que devem ser observados, sob pena de o aproveitamento dos bens da
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Editora, 2012. p. 15.
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personalidade deixar ser instrumento de promoção da pessoa e de sua
autonomia.
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CONCLUSÃO

Embora recaiam sobre o modo de ser físico e moral da pessoa,
promovendo, em sentido ampliado, a sua tutela, os direitos privados da
personalidade não se confundem com os direitos fundamentais e com os direitos
humanos.

Os direitos fundamentais radicam sua origem no Direito público e
recaem sobre os mais diversificados bens e interesses, não se limitando aos
elementos da personalidade. Já os direitos humanos consagraram-se no Direito
Internacional a partir de um conceito universal de dignidade humana; falta-lhes a
especificidade e a atualidade que caracteriza os bens da personalidade.

Em certa medida, a aproximação dos direitos privados da
personalidade aos direitos fundamentais foi relevante para firmar a proteção da
pessoa humana e sua tutela, inclusive no contexto das relações privadas.

Contudo, os direitos da personalidade encontram disciplina e
sistematização no Direito privado, que, a despeito das críticas, remanesce
distinto, por motivos vários, do Direito público. É no Direito privado que os direitos
da personalidade radicam a sua origem e florescem como verdadeiros direitos
subjetivos.

A identificação dos direitos privados da personalidade, como tem
comumente ocorrido no Brasil, com o princípio da dignidade da pessoa humana
não se revela inteiramente adequada. Reconhecemos que o apelo a princípios
constitucionais é importante, notadamente no que diz respeito à ampla promoção
e à tutela da pessoa humana. Contudo, o apelo indiscriminado a conceitos amplos
pode tudo e nada justificar ao sabor dos interesses do intérprete.
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Não somos contrários ao princípio da dignidade da pessoa humana.
Somos contrários à banalização do emprego desse princípio constitucional, que,
sem rigor técnico, tem se revelado vazio e de difícil aplicação prática, sobretudo
no contexto das relações privadas.

Pode-se dizer que a dicotomia Direito público/privado encontra-se
superada. Dicotomia, de fato, não existe, dada a necessidade de coesão e
harmonia do sistema jurídico. Entretanto, Direito público e Direito privado
continuam, a despeito das críticas, revelando mais diferenças do que
semelhanças.

Ideologicamente o Direito privado não se confunde com o Direito
público, representando aquele espaço dedicado às lides diárias, ao convívio de
igual para igual, aquele espaço dotado de liberdade e de autonomia, no qual a
intervenção direta e imediata do Estado é, em regra, desnecessária. Por mais que
o Estado, ao longo da história, venha mais e mais interferindo e direcionando as
relações privadas, é inegável que o espaço privado continua marcado por
espeficidades que o tornam manifestamente distinto do público.

Arriscamos dizer que nas relações privadas, cotidianas, simples e
necessárias, o princípio da segurança jurídica, decorrente da aplicação de regras
claras, elaboradas, em regimes democráticos como o nosso, pelos representantes
do povo, é dotado de maior importância do que qualquer outro conceito vago e
difícil compreensão.

É neste sentido que concluímos ser importante resgatar as
diferenças entre o Direito público e o Direito privado. Não significa dizer que o
Direito privado seja o mesmo de três séculos atrás. A sociedade é outra e o
Estado abstencionista deixou de existir. Contudo, é preciso compreender que o
espaço privado permanece vivo e com ele ganha destaque o Direito privado e o
seu conjunto de regras próprias.

Neste cenário, concluímos que só podemos compreender o estágio
atual dos direitos da personalidade com os olhos voltados para o Direito privado.
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Tratam-se, em conclusão, de direitos subjetivos privados que têm por objeto
específicos e atuais bens, os da personalidade. Revelam, assim, as faculdades
que recaem sobre o modo de ser físico e moral da pessoa. É a partir desse
conceito que rejeitamos a ideia de um direito geral da personalidade, fundado na
ampla tutela e na promoção da pessoa.

Os direitos da personalidade revestem-se de natureza privada e
permitem o uso e a fruição dos bens sobre os quais recaem. Esses bens são a
imagem, o nome, a voz, a intimidade, a privacidade, a produção intelectual, a
honra e a integridade física. A vida, por sua vez, não pode ser qualificada como
direito, já que é pressuposto para o exercício de qualquer direito. A vida é tutelada
de

diversas

formas e

em

variados diplomas

legislativos,

revelando-se

abolutamente inadequada a sua quaiflicação como direito subjetivo.

É certo que os direitos da personalidade foram inicialmente
concebidos para defender a pessoa dos ataques do Poder Público e, mais tarde,
de outros particulares. Tratavam-se, assim, de categorias de defesa, voltados à
proteção dos bens da personalidade. Ocorre, porém, que os direitos da
personalidade têm revelado outra dimensão, além daquela negativa, de defesa.
Com efeito, os direitos privados da personalidade têm-se mostrado compatíveis
com o aproveitamento consentido, ou, em outras palavras, com o uso e gozo dos
bens que integram a personalidade.

Neste cenário, tornaram-se comuns e juridicamente aceitáveis
negócios jurídicos que têm por objeto direitos da personalidade, a exemplo do que
ocorre com os direitos à imagem, à voz, ao nome e, mais recentemente, à
privacidade. Assim, a despeito do contido no artigo 11 do Código Civil Brasileiro
de 2002, os direitos da personalidade são passíveis de sofrer limitações
voluntárias, decorrentes do princípio do autonomia privada.

O aproveitamento dos direitos privados da personalidade é um dado
social recente, revelador da importância da autonomia privada no uso e fruição
desses direitos. Os direitos da personalidade, como direitos subjetivos, são,
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portanto, compatíveis com o aproveitamento, não se limitando, assim, à defesa
nos casos de lesão ou de ameaça de lesão.

As tutelas negativa, de defesa, e positiva, de aproveitamento,
coexistem no estágio atual dos direitos privados da personalidade. É preciso,
contudo, não se perder de vista o fundamento ético que permeia os direitos da
personalidade a fim de que os limites da autonomia privada nesse tema possam
ser identificados.

Como estão em causa direitos que recaem sobre o modo de ser
físico e moral da pessoa, devem ser vedados negócios jurídicos que exponham a
pessoa a situações degradantes, aviltantes, devendo ser afastada a validade do
consentimento prestado nestes casos.

Não é tarefa fácil identificar os casos em que o consentimento será
inválido, cabendo ao intérprete, com os olhos voltados para a atualidade, perquirir
a preservação do fundamento ético dos direitos da personalidade.

Ademais, os negócios jurídicos que têm por objeto direitos da
personalidade sujeitam-se a um regime especial, permitindo, por exemplo, a
revogação unilateral do consentimento quando em causa os elementos morais da
personalidade. Outrossim, referidos negócios jurídicos, quando exigirem a
atuação imediata do titular do direito da personalidade, revelam-se, em caso de
iandimplemento, incompatíveis com a execução específica, sob pena de grave
comprometimento da liberdade individual.

Concluimos que a revogação unilateral do consentimento nos
negócios jurídicos que têm por objeto direitos da personalidade somente se revela
de fato liberatória quando fundada no elemento moral ou ético da personalidade.
A revogação unilateral não se coaduna com motivos unicamente patrimoniais,
devendo, nestes casos, ser a obrigação convertida em perdas e danos, caso
revele-se impossível a execução específica.
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Ainda, em homenagem à segurança das relações jurídicas, deve-se,
quando invocados motivos unicamente patrimoniais, incompatíveis, portanto, com
a revogação unilateral do consentimento prestado, prestigiar a execução
específica quando os negócios jurídicos não dependerem da intervenção direta e
imediata dos titular dos direitos da personalidade.

Concluímos, ademais, que o aproveitamento dos direitos da
personalidade, fruto da autonomia privada, revela outro elemento importante, qual
seja, o seu conteúdo econômico.

Com efeito, alguns direitos da personalidade, especialmente quando
inseridos em relações negociais, revelam forte conteúdo econômico. Os direitos à
imagem, ao nome e à privacidade, por exemplo, têm manifesto conteúdo
patrimonial notadamente na sociedade de consumo atual em que são comumente
associados a produtos e a serviços.

Assim, concluímos que, a despeito das características que
inicialmente lhe foram atribuídas, os direitos da personalidade, quando inseridos
no comércio jurídico, revelam conteúdo patrimonial. O resultado econômico não é
um dado estático. Nenhum bem ou direito pode, em abstrato, ser qualificado
como patrimonial ou extrapatrimonial. É o comércio jurídico ou a inserção de um
bem ou direito no específico contexto de uma relação jurídica que revela o seu
conteúdo econômico.

Os bens da personalidade, inicialmente concebidos como categorias
de defesa, ficaram afastados do comércio jurídico, restando, assim, destinados à
tutela dos elementos morais da pessoa. Uma vez afastados do comércio jurídico,
os direitos da personalidade não revelaram qualquer conteúdo econômico.

Contudo, os direitos da personalidade deixaram as posições
exclusivas de defesa, tornando-se compativeis com as limitações decorrentes da
vontade e com o consequente aproveitamento – uso e fruição. Neste novo
cenário, os direitos da personalidade, com as limitações que lhe são inerentes,
decorrentes da ordem pública, dos bons costumes, da boa-fé e atentos, ainda, ao
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seu fundamento ético, passaram a ser inseridos em relações negociais, revelando
conteúdo econômico.

O aproveitamento econômico não é incompatível com os direitos da
personalidade. É preciso, contudo, cautela na verificação dos limites da
autonomia privada a fim de que o fundamento ético dos direitos da peronalidade
seja preservado.

Além disso, não consideramos correta a dissociação entre os
elementos morais e patrimoniais da personalidade, a exemplo do que ocorre no
direito estadunidense com os right of privacy e right of publicity. Os elementos
morais e patrimoniais são indissociáveis, frutos de um mesmo bem, sobre o qual
recai o direito da personalidade.

Embora caracterizados por um dinamismo particular, é possível,
neste estágio de evolução da matéria, concluir que o aproveitamento econômico é
compatível com a natureza privada dos direitos da personalidade, sendo fruto,
outrossim, da atual inserção desses bens no contexto das relações privadas.

Registramos, por fim, que não temos a pretensão de oferecer
respostas definitivas sobre o aproveitamento dos direitos da personalidade.
Procuramos desenvolver um trabalho sobre o atual estágio de desenvolvimento
da matéria, certos de que o dinamismo que caracteriza os direitos da
personalidade invariavelmente exigirá novas respostas para novas perguntas.
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