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“Le secret de la vie privée a donc pour fin 

principale d’assurer sa paix e sa tranquillité qui 

sont nécessaires au développement physique, 

intellectuel et moral des personnes. Mais il est 

également indispensable à la liberté de cette part de 

leur vie.” (Pierre Kayser. Protection du secret de l 

avie privée. 1984, p. 12) 
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RESUMO 

 

A presente tese, destinada à obtenção de grau de doutor em Direito da Efetividade do Direito 
Privado e Liberdades Civis, subárea Direito Civil, intitulada O núcleo intangível da 

intimidade: a esfera do segredo versa sobre o direito à intimidade no tocante ao reduto 
mínimo intangível que deve ser preservado e tutelado pelo ordenamento jurídico. A 
construção teórica dos direitos da personalidade é recente e, do mesmo modo, do direito à 
intimidade. No Brasil, as regras do direito à intimidade estão nos artigos 5º, X da Constituição 
Federal de 1988 e 21 do Código Civil. A disciplina desse direito sofreu grandes modificações; 
uma, decorrente da própria disciplina dos direitos da personalidade, aos quais ela está inserta; 
e a outra, pela essencialidade e influência das ferramentas tecnológicas que atuam nas 
estruturas sociais. A principal indagação da pesquisa é a seguinte: qual o núcleo intangível da 
intimidade da pessoa que diz respeito à humanidade de cada ser humano? A hipótese é que a 
expressão “intimidade” é conceito legal indeterminado, competindo ao intérprete declarar e 
atualizar o seu sentido. O objetivo geral deste trabalho é estudar os aspectos conceituais de 
pessoa, personalidade jurídica e humanidade, bem como apresentaras teorias conceituais do 
direito à intimidade na doutrina nacional e estrangeira e investigar o estudo de casos 
pertinentes ao assunto para identificar a esfera do segredo. Esta tese analisa o direito à 
intimidade, nos seus aspectos atuais e mais importantes, sobretudo, no que concerne às teorias 
do conceito plural e unitário para defini-lo como componente da natureza humana 
(humanitas) quanto à incomunicabilidade ontológica da pessoa. A metodologia para 
desenvolver esta pesquisa baseou-se em dados secundários e método qualitativo, a partir da 
análise da lei, da doutrina e do posicionamento jurisprudencial construído. O principal 
resultado encontrado é de que, identificados os bens da esfera do segredo e, sob o fundamento 
da dignidade da pessoa humana, tem-se a efetividade desse direito e evita-se o subjetivismo 
do juiz, no momento da subsunção e da aplicação desse direito. 
 
 

Palavras-chave: Pessoa. Humanidade. Direito à intimidade. Esfera do segredo. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis, aiming at obtaining PhD degree in Effectivity Private Bill and Civil 
Rights, subarea of Civil Law, entitled “The intangible core of intimacy: the domain of the 
secret”, discusses the right to intimacy concerning the minimal intangible core that must be 
preserved and tutored by legal order. The theoretical construction of personal rights is recent, 
so is the construction of intimacy rights. In Brazil, intimacy rights laws are in the article 5th, X 
of Brazilian Constitution, 1988, and in the article 21 of Brazilian Civil Code. The discipline of 
this right has been greatly modified: one particular modification derives from the very 
discipline of personal rights, in which it is inserted; the other derives from the essentiality and 
influence of technological tools that operate in social structures. The main question of this 
research is: what is the intangible core of a person’s intimacy that concerns the humanity of 
each human being? The hypothesis is that “intimacy” is a vague legal concept, leaving its 
definition and actualization to the interpreter. The general goal of the thesis is to study 
conceptual aspects of person, juridical personality and humanity, and also to present 
conceptual theories of Law relating to intimacy both in Brazilian and foreign doctrine and 
investigate cases concerning the matter to identify the domain of secret. This thesis analyses 
the right to intimacy, in its contemporary and most important aspects, chiefly concerning the 
theories of plural and unitary concept to define it as a component of human nature 
(humanitas) related to the person’s ontological incommunicability. The methodology to 
develop this research is based on secondary data and qualitative method, starting from the 
analysis of law, of the doctrine and of the so far built juridical understanding. The main result 
achieved is that, once identified the assets in the secret domain and, according the foundation 
of the human person dignity, there happens the effectivity of this right and so the judge’s 
subjectivity can be avoided when subsuming and applying this right. 

 

Keywords: Person. Humanity. The right to intimacy. The domain of secret 
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RÉSUMÉ 

 

Cette thèse de doctorat est destinée à l’obtention du diplôme de docteur en Droit, en se basant 
sur l’effectivité du Droit privé et libertés civils, sous-domaine du Droit civil, intitulé « Le 

noyau intangible de l’intimité : la sphère du secret» porte sur le droit à l’intimité en ce qui 
concerne à la protection du  minimum intangible qui doit être bien préservé et sauvegardé  par 
l’ordre juridique. La construction théorique des droits de la personnalité est aussi récente que 
les droits à l’intimité. Au Brésil les règles du droit à l’intimité sont exprimées dans le 5ème 
article, X da la Constitution fédérale de 1988 et dans l’article 21 du Code civil. La discipline 
de ce droit-là a souffert des modifications considérables ; il y en a une qui découle de la 
discipline des droits de la personnalité dans laquelle elle est insérée, et l’autre par la nécessité 
absolue et influence des outils technologiques qui opèrent dans les structures sociales. 
Concernant à la présente recherche, la question primordiale est la suivante : quel est le noyau 
intangible de l’intimité de la personne qui touche à l’humanité de chaque être humain ? 
L’hypothèse c’est que l’expression « intimité » est un concept légal indéterminé en incombant 
à l’interprète d’y déclarer et y mettre à jour son sens. L’objectif général de cette recherche est 
d’étudier les aspects conceptuels de la personne, de la personnalité juridique et 
l’humanité ainsi que les théories conceptuelles du droit à l’intimité dans la doctrine juridique 
nationale et internationale et de rechercher des études de cas pertinents au thème pour 
identifier la sphère du secret. On analyse le droit à l’intimité en évoquant ses aspects actuels et 
les plus importants, surtout en ce qui concerne aux théories du concept pluriel et unitaire, pour 
le bien conceptualiser comme un composant de la nature humaine (humanitas) qui touche 
l’incommunicabilité ontologique de la personne. La méthodologie appliquée pour développer 
le present étude a été fondée sur des donnés secondaires et une méthode qualitative – à partir 
de l’analyse faite de la loi, de la doctrine et du positionnement jurisprudentielle construit. 
Identifiés les biens de la sphère du secret et, sous le fondement de la dignité de la personne 
humaine, il nous a été possible de trouver un résultat principal sur lequel on conclue donc 
qu’on a l’efficacité de ce droit-là et on évite le subjectivisme du juge au moment de la 
subsomption et de son application. 

Mots clés : Personne. Humanité. Droit à l’intimité. Sphère du secret. 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem é um ser gregário por natureza, mas também tem o desejo natural de se 

isolar ou se retrair em sua esfera íntima para desenvolver a sua personalidade – seus 

pensamentos, opiniões, sentimentos, eventos, ações e se manter fora do alcance de olhares e 

de percepções sociais.  

A natureza humana exige, em razão dos valores que cada um carrega consigo, 

ocultar ou não revelar as virtudes, desacertos, imperfeições, defeitos e outras questões que lhe 

são inerentes. Isso ocorre, por se tratar de interesses e liberdade da própria pessoa como as 

revelações do passado, as crenças religiosas, as opiniões políticas, as doenças, dentre outros. 

A noção de intimidade e de esfera do segredo é flexível e móvel, pois a 

intensidade de seu conteúdo varia no tempo, lugar e cultura. Essa flexibilidade permite 

garantir e tutelar o direito à intimidade, pois se molda, de forma dinâmica, aos novos 

contornos sociais, desde os mais simples aos mais complexos. 

A construção teórica dos direitos da personalidade, bem como do direito à 

intimidade é recente. No Brasil, as regras do direito à intimidade estão nos artigos 5º, X da 

Constituição Federal de 1988 e 21 do Código Civil. A disciplina desse direito sofreu grandes 

modificações; uma, decorrente da própria disciplina dos direitos da personalidade, nos quais 

ela está inserta; e a outra, pela essencialidade e pela influência das ferramentas tecnológicas 

que atuam nas estruturas sociais. 

O objetivo geral deste trabalho é discutir os aspectos conceituais de pessoa, 

personalidade jurídica e humanidade, bem como explicitar as teorias do direito à intimidade 

nas doutrinas nacional e estrangeira e investigar o estudo de casos pertinentes ao assunto para 

identificar a esfera do segredo. Para tanto, pretende-se responder à principal indagação desta 

tese: qual o núcleo intangível da intimidade da pessoa que diz respeito à humanidade de cada 

ser humano?  

Para alcançar o objetivo proposto, e responder ao questionamento, são 

estruturados cinco capítulos, distribuídos da seguinte forma: 
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Capítulo 1: “Apresentação do tema” – Contextualiza o direito à intimidade, as 

novas ferramentas tecnológicas e a efetividade desse direito. 

Capítulo 2: “Os aspectos conceituais de pessoa, personalidade jurídica e 

humanidade” – Analisa o conceito de pessoa, personalidade jurídica e seus atributos e 

humanidade, para compreender a teoria geral do direito privado e distinguir estes conceitos. 

Capítulo 3: “Os direitos da personalidade” – Discute os antecedentes históricos de 

proteção à pessoa e as distinções entre direitos fundamentais, direitos humanos e direitos da 

personalidade. Discorre sobre o fundamento da dignidade da pessoa humana e sua eficácia no 

direito privado. Aborda também a nomenclatura “direitos da personalidade” ou “direitos da 

humanidade” e os direitos da personalidade no Código Civil. O estudo dos direitos da 

personalidade justifica-se e razão do direito à intimidade ser considerado como parte 

integrante da individualidade humana (incomunicabilidade ontológica1). 

Capítulo: “O direito à intimidade” – Analisa os conceitos de intimidade, segredo, 

privacidade e privativo para identificar os pontos de interligação e de sobreposição e os 

contornos das esferas pública, privada e social da pessoa. Examina as teorias estruturais do 

conceito do direito à intimidade – plural e unitária; as esferas do direito sobre a 

individualidade propostas por Heinrich Hubmann e a flexibilidade do conteúdo do direito à 

intimidade na sociedade da informação. 

Capítulo 5. “A efetividade da tutela da esfera do segredo” – Explicita o leading 

case von Hannover v. Alemanha e o posicionamento dos Tribunais Superiores e Tribunais de 

Estado que reconhecem a violação da esfera do segredo para identificar os bens jurídicos que 

são protegidos por esse direito. 

A metodologia para desenvolver esta pesquisa baseou-se em dados secundários e 

em método qualitativo, a partir da análise da lei, da doutrina e do posicionamento 

jurisprudencial construído. 

 

 

                                                           
1 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
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1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

 

O direito à intimidade tem previsão no artigo 5º, X da Constituição Federal de 

1988 e no artigo 21 do Código Civil brasileiro. No Brasil, a tutela e a efetividade desse direito 

são recentes, pois somente na Carta Política de 1988, surgem as expressões “intimidade” e 

“vida privada”; e o Código Civil de 1916 não tratava do tema. A doutrina, de forma incipiente 

posicionava-se, no sentido de apresentar a construção sistemática dos direitos da 

personalidade, enquanto o Poder Judiciário, sob o fundamento do non liquet, garantia a tutela 

jurisdicional ao jurisdicionado, ao colmatar a lacuna normativa com as técnicas de 

interpretação ou de integração da norma jurídica.2 

Na experiência do direito estrangeiro, o direito à intimidade recebe várias 

nomenclaturas. Na Itália, denomina-se dirrito alla riservatezza e dirrito alla segreteza ou al 

rispetto dela vita privata. Na França, nomeia-se droit a la vie privée ou droit a l’intiméte. Em 

Portugal, designa-se como direito à proteção da intimidade da vida privada e direito à zona 

de intimidade da esfera privada. Na Espanha, é conhecido como derecho a la intimidad e 

derecho a lida privada. Na Alemanha, utilizam-se as denominações Privatsphäre (esfera 

privada) ou Geheimsphäre (esfera secreta). E, nos Estados Unidos, emprega-se a expressão 

right to privacy. 

A preocupação com a valorização humana é recente na história da humanidade. 

Inicialmente, as lutas e os desafios do homem centravam-se na sobrevivência e nas questões 

referentes às supremacias econômica, étnica ou territorial. A sociedade contemporânea é 

marcada por novos desafios e conquistas, pois há o reconhecimento de que o homem necessita 

                                                           
2 Neste sentido, José Adércio Leite Sampaio expõe que “Não encontramos, antes do final do Século XIX, 
registros de uma expressa construção jurídica do direito à intimidade e à vida privada, o que não equivale dizer 
que, de modo reflexo, os objetos ora alcançados por seu conceito não tenham recebido algum tipo de proteção, 
mediante a aplicação de princípios gerais ou de direitos já assentados pela dogmática e jurisprudência até então. 
Com efeito, os fatos ensejadores, em nosso tempo, de uma disciplina da intimidade e vida privada, recebiam 
tratamento jurídico a partir dos efeitos advindos reflexamente dos institutos clássicos, sem destaque de uma 
proteção específica. [...] Sem embargo, não se pode deixar de registrar que a maioria desses conflitos não 
desafiava um grau de complexidade relevante a ponto de descortinar a insubsistência da tutela então assegurada, 
em conta das demandas de uma sociedade marcada ainda pelos valores agrários ou, via de regra, por costumes 
muito simples. Esses ‘empréstimos’, todavia, serviam de fonte para a elaboração progressiva do conceito do 
direito à intimidade e à vida privada, numa trajetória de revelação de seu conteúdo.” In: SAMPAIO, José 
Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão jurídica da sexualidade, da família, da 
comunicação e informações pessoais, da vida e da morte. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 33. 
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tanto da produção social quanto espiritual para que se desenvolva de forma integral, como 

pessoa integrada na sociedade em que está inserido.  

Entretanto, ao lado da natureza gregária do homem – as esferas pública e social – 

ele também é um ser dotado de necessidades de interioridade – a esfera privada. Essa 

dinâmica traduz para Arnaldo Vasconcelos que o homem livre pertence a dois planos distintos 

ao mesmo tempo para que possa realizar seus fins “Como ser individual, é-para-si; na 

qualidade de ser social, é-para- o-outro.”3 

Para Felix Ruiz Alonso, a vida social pressupõe intimidade e implica também a 

vida privada, nas palavras do autor: 

Tudo isso significa que o fato incontestável de o ser humano ser social é 
compatível e pressupõe o fato de possuir intimidade, completamente 
inacessível aos outros, e, ainda, significa que tem a possibilidade de preservar 
do acesso de terceiros alguns de seus atos externos e portanto tangíveis, 
visíveis porque não lhes dizem respeito.”4 

 

Nesta perspectiva, é importante ressaltar que há situações ou momentos da vida 

que toca à pessoa o reduto mínimo para que ela possa desenvolver a sua humanidade. Os 

pensamentos, opiniões, sentimentos, eventos, ações e outros fatos que ela deseja guardar para 

si ou para um número reduzido de pessoas nas quais confia – manifestação esta que brota de 

sua autonomia de vontade e reflete a ideia de liberdade espiritual. 

Interessante a Mensagem do Papa Paulo II, pelo 38º Dia Mundial das 

Comunicações Sociais, a qual demonstra a potencialidade e os riscos dos meios de 

comunicação para a sociedade, e também tem relevância nesta tese, in verbis: 

Os meios de comunicação social têm uma enorme potencialidade positiva 
para promover valores humanos e familiares sólidos e, desta maneira, 
contribuir para a renovação da sociedade. Considerando o seu grande poder 
de formar ideias e de influenciar comportamentos, os comunicadores 
profissionais deveriam reconhecer que têm uma responsabilidade moral não 
apenas para dar às famílias todo o encorajamento, assistência e apoio 
possíveis, em vista desta finalidade, mas também para exercer a sabedoria, o 
bom juízo e a justiça na sua apresentação das questões que dizem respeito à 
sexualidade, ao matrimónio e à vida familiar.  Os meios de comunicação são 
recebidos diariamente como hóspedes familiares em muitos lares e famílias. 
Neste Dia Mundial das Comunicações, encorajo tanto as comunidades 
profissionais como as famílias a reconhecer o privilégio e a responsabilidade 
singulares que isto comporta. Que todas as pessoas comprometidas no campo 

                                                           
3 VASCONCELOS, Arnaldo. Teoria da norma jurídica. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 12. 
4 ALONSO, Felix Ruiz. Pessoa, intimidade e o direito à privacidade. In: Direito à privacidade. Ives Gandra da 
Silva Martins e Antonio Jorge Pereira Júnior (Coord.). Aparecida: Ideias e Letras. 2005. p. 24. 
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das comunicações reconheçam que são verdadeiramente «responsáveis e 
administradores de um poder espiritual enorme, que pertence ao património 
da humanidade e que está destinado a enriquecer toda a comunidade 
humana» (Discurso aos especialistas das comunicações, Los Angeles, 15 de 
Setembro de 1987, n. 8). E que as famílias sejam sempre capazes de 
encontrar nos mass media uma fonte de ajuda, de encorajamento e de 
inspiração, enquanto lutam para viver como comunidade de vida e de amor, 
para formar os jovens nos valores morais sólidos e para fazer progredir uma 
cultura de solidariedade, liberdade e paz.5 

Ademais, a essencialidade e a influência das ferramentas tecnológicas atuam em 

todas as estruturas e organizações sociais. As pessoas devem satisfazer as suas aspirações e 

necessidades, sem perder de vista o controle de sua própria vida, tanto no critério quantitativo 

como qualitativo, os quais estão atrelados à ideia de humanidade e dignidade da pessoa.  

Todavia, a rendição incondicional e a ausência de instrumentos efetivos para 

determinar os limites de seu uso desenfreado podem acarretar danos irreparáveis à intimidade 

da pessoa, principalmente, no âmbito mais íntimo que a pessoa deseja resguardar e não tornar 

público – o núcleo intangível de sua intimidade.  

Essas ferramentas estão presentes nas três revoluções ou ondas6 esboçadas tanto 

por Alvin Toffler quanto por Manuel Castells – agrícola industrial e digital ou tecnológico ou 

da informação. E a sua utilização permite identificar a natureza e a extensão de benefícios ou 

malefícios que podem proporcionar à pessoa no tocante as suas esferas: pública, social e 

privada. 

Por outro lado, a tecnologia cumpre papel vital e essencial na vida social, pois 

acompanha o homem desde as sociedades primitivas. Ela permite que o ser humano, por meio 

de novas e adequadas técnicas, desenvolva novos produtos, serviços ou atividades para 

atender as suas necessidades na área da saúde, do lazer, de trabalho, do conhecimento, da 

educação, dentre outros. 

Assim, a ciência jurídica dotada de dinamicidade, em eterno movimento, que 

acompanha a vida em sociedade–ubi homo ubi societas, pois o direito é criado pela sociedade 

para reger a própria vida social. E se modifica ou se adapta ante as novas exigências sociais e 

necessidades da vida, já que a evolução da vida traz em si novos fatos e, ao mesmo tempo, 

novos conflitos. O direito não pode estar alheio ou em descompasso aos anseios da 

                                                           
5 Disponível em: http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pt/messages/communications/documents/hf_jp-
ii_mes_20040124_world-communications-day.html. Acesso em 24/11/2015. 
6 Neste mesmo sentido: TOFLER, Alvin. A terceira onda. João Távora (Trad.). Rio de Janeiro: Record, 2005; 
CASTELLS, Manuel. A era da informação: a sociedade em rede. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
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sociedade.7 Nos ensinamentos de Rosa Maria de Andrade Nery, a influência da sociologia é 

fundamental no direito, pois “[...] o Direito é uma realidade social e uma experiência fática.”8 

Para Santi Romano, o direito contém uma pluralidade de ordens jurídicas que 

denomina de pluralismo jurídico, pois “[...] deve ser considerado não como um produto 

exclusivamente estatal, mas como um fenômeno verificável em todas as organizações 

sociais.”9 O direito se exterioriza em qualquer sociedade, razão pela qual o grupo social é 

fonte de direito, pois qualquer instituição ou organização, de forma individuada e estável 

,possui seu ordenamento jurídico próprio.10 

Ademais, assiste-se ao processo de valorização da pessoa (humanitas) no campo 

filosófico e sociológico e, posteriormente, no jurídico. Os direitos da personalidade estão 

insertos no conteúdo dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, pois tutela a pessoa 

humana e tem por valor fundamental a dignidade da pessoa humana. Sob esse prisma, 

Adriano de Cupis pondera que “[...] a vida, a integridade física, a liberdade, e outros, 

constituem aquilo que nós somos.”11 

Entretanto, há autores que preconizam a ideia de que os direitos da personalidade 

não se reduzem a uma somatória de direitos subjetivos, mas sim tocam a natureza do homem, 

ou seja, à humanidade de cada um. É nesse sentido, que esta tese se posiciona. O direito à 

intimidade traduz os bens protegidos pelo direito da personalidade (direito da humanidade) e 

componentes da natureza humana – a verdade real, propriedade do corpo – 

incomunicabilidade ontológica.12 

E, ainda, merecem transcrição as palavras de Rudolf von Jhering o direito “não é 

uma pura teoria, mas uma força viva. Por isso a justiça sustenta numa das mãos a balança em 

que pesa o direito, e na outra a espada que serve para o defender. A espada sem a balança é a 

força bruta; a balança sem a espada é a impotência do direito. Uma não pode avançar sem a 

                                                           
7 DINIZ, Maria Helena. Conceito da norma jurídica como problema de essência. São Paulo: RT, 1985. p. 18. 
8 NERY, Rosa Maria de Andrade. Noções preliminares de direito civil. São Paulo: RT, 2002. p. 44. 
9 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro acquaviva. São Paulo: Editora Jurídica 
Brasileira Ltda. 1994. p. 462. 
10 Id. Ibidem. 
11 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: 
Romana, 2004. p. 31. 
12 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 6-
8.  
MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
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outra, nem haverá ordem jurídica perfeita sem que a energia com que a justiça aplica a espada 

seja igual com que maneja a espada.13 

Miguel Reale pontifica que a interpretação jurídica possui natureza teleológica 

(finalística) e está fundamentada na consistência axiológica. O processo de interpretação não 

se reduz a uma passiva adaptação do texto, mas requer a revelação da norma jurídica no 

contexto de uma estrutura de significações; e cada preceito jurídico significa algo situado no 

todo do ordenamento jurídico. A hermenêutica estrutural requer também a compreensão 

histórico-evolutiva, isto é, avalia os fatos e valores originários e supervenientes do preceito 

jurídico (visão retrospectiva e prospectiva).14 Assim, a compreensão sistemática do Direito 

exige o trabalho construtivo de natureza axiológica, bem como a sua concretude. 

A expressão “vida privada”, tanto em sede constitucional, quanto em sede 

infraconstitucional é conceito legal indeterminado15. Este traduz que as expressões têm 

conteúdo e extensão genéricos, vagos e imprecisos, pois se relacionam com a hipótese do caso 

concreto. Assim, compete ao órgão julgador, no momento da subsunção, dizer como a norma 

atua naquela situação em concreto e decidir, de acordo com a solução previamente 

estabelecida no comando normativo. 

O sistema jurídico do Código Civil brasileiro é dotado de mobilidade para 

alcançar os valores essenciais da humanidade do ser, sob o fundamento da dignidade da 

pessoa humana e dos valores sociais do trabalho; o objetivo da prevalência dos direitos 

humanos e o princípio da igualdade, previstos nos artigos 1º, III e IV; 4º, II e 5º, caput da 

Constituição Federal de 1988, respectivamente.   

A atualização normativa civilista se viabiliza pela mobilidade que agrega os 

valores e os princípios estruturantes do Código Civil, a saber, a eticidade, a socialidade e a 

operabilidade que se opõem ao formalismo jurídico, ao individualismo e à ineficácia de 

alguns institutos jurídicos do Código Civil de 1916. 

                                                           
13 JHERING, Rudolf von. A luta pelo direito. São Paulo: Martins Claret, 2002. p. 27. 
14 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 291-293. 
15 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 
447-475. 
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A expressão “intimidade” é conceito legal indeterminado e, nesta perspectiva, é 

importante identificar os bens jurídicos que devem ser preservados no núcleo intangível da 

intimidade – a esfera do segredo para que a pessoa tenha preservada a sua humanidade. 

Esses aspectos são de interesse do direito brasileiro e merecem investigação 

minudente, pois a violação do direito à intimidade é corriqueira em razão de novas 

ferramentas tecnológicas. É necessário perquirir o reduto mínimo intangível da esfera do 

segredo. A proposta desta tese é identificar os bens do núcleo intangível da intimidade da 

pessoa que toca à humanidade de cada um e, a partir dessa identificação, demonstrar a 

efetividade desse direito.  
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2. OS ASPECTOS CONCEITUAIS DE PESSOA, PERSONALIDADE JURÍDICA E 

HUMANIDADE 

 

A ciência jurídica estabelece as relações entre os homens numa proporção de 

reciprocidade, de acordo com os direitos e deveres que lhes são atribuídos fundados na 

natureza humana. E regula, mediante normas coercitivamente impostas pelo Estado, as 

condições existenciais do homem e da sociedade para atingir o bem comum. 

A construção jurídica tem, por razão de ser, a própria pessoa como ser humano 

que vive, convive e coexiste no grupo social e se relaciona das mais diferentes formas uns 

com os outros com vistas a se desenvolver de forma integral e integrada. 

Nesta conjectura, para atender ao objetivo proposto, neste trabalho, é importante 

discutir a noção de pessoa em sua realidade e concretude como partícipe da natureza humana. 

E não somente analisá-la como sujeito de direito ou como suporte normativo nas situações 

relações intersubjetivas travadas no meio social, mas também definir a sua essência e seus 

respectivos direitos na sociedade da informação. 

Nas palavras de Miguel Reale, “[...] o homem, cujo ser é o seu dever ser, 

construiu o mundo da cultura à sua imagem e semelhança, razão pela qual todo bem cultural 

só é enquanto dever ser, se a ‘intencionalidade da consciência’ se projeta e se revela como 

intencionalidade transcendental na história das civilizações”.16 

Nesse mesmo sentido, Diogo Leite dos Campos revela que “[...] a identidade 

essencial de todos os seres humanos passou-se a trilhar o caminho do reconhecimento da 

Pessoa (diferente do mundo da Natureza) e da sua preservação: dos seus direitos, dos direitos 

da pessoa”.17 

Assim sendo, a elaboração desta tese exige como ponto de partida a análise do 

conceito de pessoa, de personalidade jurídica e de seus atributos, bem como da natureza 

humana sob os fundamentos da antropologia filosófica e da ciência jurídica, pois são 

fundamentais para a teoria geral do direito civil privado e a efetivação do direito à intimidade 

da pessoa na sociedade de informação. 

                                                           
16 REALE, Miguel. Filosofia do direito. v.1. São Paulo: Saraiva, 1957. p. 213. 
17 CAMPOS, Diogo Leite. Nós: Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p. 14. 
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2.1. A concepção de pessoa: ontológica e psíquica  

 

A análise do conceito de pessoa é fundamental para a ciência jurídica e para a 

teoria geral do direito privado, pois é o fundamento ético-ontológico18 do direito e valor-

fonte19. Para tanto, é importante estudar, apresentar e definir sua determinação, uma vez que o 

direito da personalidade reflete “[...] a posição das pessoas humanas no Direito, com a 

exigência de sua dignidade”.20 

 

2.1.1 A concepção ontológica de pessoa 

 

Identificar o conceito de pessoa no estudo do direito da personalidade é relevante 

para que seja possível delimitar o sentido real de pessoa e de personalidade jurídica, mediante 

a análise ontológica e da realidade psíquica. 

Nicola Abbagnano define pessoa no sentido comum do termo como “[...] o 

homem em suas relações com o mundo ou consigo mesmo. No sentido mais geral (porquanto 

essa palavra foi aplicada também a Deus), um sujeito de relações”.21 

O termo pessoa tem sua origem etimológica do latim persona que significa “[...] 

de per (por, através) e sono (som), exprime, primitivamente, a máscara usada pelos atores nas 

representações teatrais [...] dramatis personae eram os representantes ou personagens 

dramáticos, isto é, os próprios atores”.22 

Paul Gilbert, ao fazer referência ao termo persona explica que traduz a expressão 

grega prosopon que significa máscara. Nesta acepção, a palavra pessoa caracteriza-se pelo 

                                                           
18 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 6. Explica o autor 
que “Sem pessoas não existiria Direito. O Direito existe pelas pessoas e para as pessoas. Tem como fim reger a 
sua interacção no Mundo de um modo justo. As pessoas constituem pois o princípio e o fim do Direito” (p. 6) e 
finaliza que “A pessoa é autora e actora no Direito” (p.06). 
19 REALE, Miguel. Filosofia do direito. v.1. São Paulo: Saraiva, 1957, p. 210. 
20 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 6. 
21 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 761. 
22 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 607-608. Neste mesmo sentido: 
CHAVES, Antonio. Pessoa física ou natural. In: Enciclopédia saraiva do direito, v. 58. São Paulo: Saraiva, 
1977. p. 282. 
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papel que a pessoa desempenha com outras pessoas no teatro da cidade. E o termo grego 

hipóstasis significa “su-jeito” ou “sub-stância” e, por tal motivo, foi traduzido por persona, 

isto é, a pessoa conota assim o “su-jeito”, ou seja, aquele que está “sob” as significações 

comuns.23 

No escólio de Diogo Costa Gonçalves, o pensamento grego não alcançou 

sistematizar o conceito ôntico de pessoa, em razão da dificuldade de lidar com as realidades 

individuais, uma vez que imperava a visão monista e a ideia de presunção da individualidade. 

Segundo o autor prepondera, a visão do homem como peça do cosmo, ou seja, ele é uma rês 

bem ordenada e, via de consequência, sacrifica a sua individualidade em face da 

universalidade.24 

Contudo, Edvino A. Rabuske adverte que não se pode afirmar que o conceito de 

pessoa é totalmente ausente, pois no pensamento grego “[...] o homem descobriu a sua 

diferença face(sic)às coisas e aos animais, onde reflete sobre o fato de que somente ele pode 

dizer ‘eu’, lá o conceito de pessoa já está presente. É verdade que, durante muito tempo, não 

havia um termo próprio afora ‘homem’”.25 

É importante destacar que o pensamento grego tem uma visão naturalística do 

homem e qualifica tanto o homem como a sua vida como natureza26. No entanto, essa visão é 

atacada pelos estoicos em razão da liberdade e da norma.  

A referência de persona como máscara27 e hipóstasis também é apontada na Suma 

Teológica de São Tomás de Aquino, na questão 29, artigo 3, objeção 2 e 3, respectivamente: 

[...] parece que a expressão persona tem sua origem naquelas pessoas que 
representavam alguém nas comédias e tragédias, pois persona vem de 

                                                           
23 GILBERT, Paul. A simplicidade do princípio. São Paulo: Loyola, 1994. p. 219. Explica o autor que 
“Convém por isso à natureza divina (um “sob” os três da Trindade), a cada um desses três (um “sob” seus traços 
próprios) e à pessoa de Cristo (uma “sob” duas naturezas)” (p.219). 
24 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008. p. 22-23. Adverte o autor que a individualidade humana, no pensamento antigo, não 
passa de uma presunção, ou seja, “A liberdade e a autonomia, todas as perfeições que a realidade humana 
totaliza e que aspiram a considerar o Homem em si e por si, redundam, afinal, em nada face ao todo da 
universalidade: são uma aparência, uma presunção... uma máscara!” (p. 23). 
25 RABUSKE, Edvino A. Antropologia filosófica: um estudo sistemático. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 206. 
26 CAMPOS, Diogo Leite. Nós: Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p. 18. 
27 Neste sentido, De benef. II, 13, 2 “Malit habere personam quam facie” (prefere a máscara ao próprio rosto); 
De clem. 1, 1, 6 “Nemo potest personam diu ferre” (ninguém pode carregar a máscara por muito tempo); De 
benef. II, 17, 2 “Hanc personam induisti: agenda est” (puseste esta máscara; exerce o teu papel); Epist. 24, 13 
“Non hominibus tantum sed rebus persona demanda est” (deve-se tirar a máscara não só das pessoas mas 
também das coisas). MONDIN, Battista. O homem: quem é ele?: elementos de antropologia filosófica. São 
Paulo: Paulus, 1980. p. 291. 
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personar, ressoar porque havia a necessidade de uma concavidade para que o 
som se tornasse mais alto. Bem, gregos chamavam essas pessoas de prosopa 
que significa as máscaras que colocavam diante da face e dos olhos para 
esconder o rosto” e “todas as pessoas são hipótasis, mas essa expressão não 
corresponde a Deus, pois segundo Boécio hipótasis refere-se aos acidentes 
que em Deus não há e segundo Jerónimo no termo hipóstasis o veneno está 
escondido embaixo do mel.28 

 

Nesta conjectura, designa-se máscara cênica, e a evolução semântica confere ao 

termo o papel que cada pessoa representa no palco e na vida da polis. Diogo Costa Gonçalves 

comenta que a “[...] verdadeira utilidade do conceito de pessoa está pois, antes de mais, na 

capacidade de opor o indivíduo humano, concreto, particular, à ideia universal de 

humanidade. A sua individualidade revela-se, neste contexto, um papel, uma máscara viva no 

palco do mundo, mas não mais do que isso”.29 

Surge, neste momento, ainda que de forma incipiente, a ideia de humanidade que, 

posteriormente, na evolução histórica do homem como ser político e sujeito de direitos se 

reveste de grande utilidade para identificar a pessoa como ser humano. 

A importância do sentido ético do termo pessoa é analisada por Edvino A. 

Rabuske, segundo o qual 

[...] os ESTÓICOS acentuam a significação da decisão individual e a 
necessidade de ser racional segundo as leis do todo – portanto, a liberdade e a 
norma. Neste contexto surge a palavra “pessoa”, [...] significando o papel no 

mundo, dado ao indivíduo pela Providência. “Pessoa” tem, portanto, 
inicialmente, um sentido ético: significa a tarefa na vida e o sujeito desta 
tarefa. Com isso é aparentado o sentido judaico: a pessoa como sujeito de 
direito. O escravo não é pessoa neste sentido.30 

 

É neste contexto que tanto a máscara como a condição de estar sob as 

significações comuns admitem a condição de a pessoa representar os mais diversificados 

papéis da vida cotidiana e, via de consequência, expressar a sua individualidade e dignidade 

                                                           
28 DAMIÁN BYRNE, O. P. Suma de Teología. Madri: Biblioteca de autores cristianos. 2001, p. 325-326. 
Questão 29, artigo 3, objeção 2 e 3, respectivamente “Parece que el nombre de persona tiene su origenen 

aquellas personas que, en las comedias y tragedias, representaban a alguien. Pues persona viene de personar, 

ya que en algo hueco el sonido necesariamente es mayor. Pues bien, estas personas los griegos las llamaban 

prosopa, que son las máscaras que se ponían delante de la cara y de los ojos tapando el rostro” e “Toda 

persona es hipóstasis. Pero el nombre hipóstasis parece que no le corresponde a Dios, pues, según Boecio 21, 

significa lo que sostiene los accidentes, que em Dios no hay. Y Jerónimo también dice 22 que en el nombre 

hipóstasis, el veneno se oculta bajo la miel. Luego el nombre persona no hay que dar lo a Dios”. 
29 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008. p. 20. 
30 RABUSKE, Edvino A. Antropologia filosófica: um estudo sistemático. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 207. 
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nas diversas relações intersubjetivas sempre atreladas à razão da universalidade e da 

humanidade. 

O pensamento cristão, na teologia trinitária altera, de forma substancial, o 

conceito de persona, ao identificar uma realidade substantiva atrelada à Santíssima Trindade, 

à Encarnação do Verbo e à semelhança ontológica entre o Homem e Deus. Ele afasta a ideia 

do pensamento grego que identifica a persona como aquele que representava um papel com a 

máscara cênica. 

O conceito de pessoa na patrística e na escolástica é fundamental para a análise 

racional de forma aprofundada, pois não é simplesmente como dado de fé, mas dirigido aos 

homens individualmente como filhos de Deus.31 

A contribuição da teologia cristã no âmbito filosófico, ético, jurídico e social32, no 

conceito de pessoa, é relevante ao objetivo proposto nesta tese, pois reforça a personificação 

do homem. Ou seja, a pessoa é a “[...] forma especial ou particular de ser de uma determinada 

natureza”33 ou “[...] a extensão moral do caráter humano a todos os homens, considerados 

iguais perante Deus”34. 

A respeito da contribuição do cristianismo pela ideia de amor fraterno e igualdade, 

Diogo Leite Campos pondera que: 

Até o cristianismo, pessoas eram só, repito, os seres excepcionais que 
desempenhavam na sociedade os primeiros papéis; a partir do cristianismo, 
qualquer ser humano passou a ser pessoa (homens, mulheres, crianças, 
nascituros, escravos, estrangeiros, inimigos...), através das ideias do amor 
fraterno e da igualdade perante Deus. O cristianismo afirmou, primeiro que o 
ser humano não é súbdito dos deuses (leia-se, da natureza) mas o amado de 
Deus é chamado a tornar-se Deus com Ele. O semideus da antiguidade 
(babilônica, grega, romana, etc) generalizou-se a todos os seres humanos. 
Mais: todos os seres humanos se convertem em semideuses chamados a 
tornar-se Deus.35 

 

                                                           
31 MONDIN, Battista. O homem: quem é ele?: elementos de antropologia filosófica. São Paulo: Paulus, 1980. 
p. 291. 
32 CAMPOS, Diogo Leite. Nós: Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p. 18. 
33 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008. p. 26. 
34 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São 
Paulo: Atlas, 2001. p. 152. 
35 CAMPOS, Diogo Leite. Nós: Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p. 18. 
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Os filósofos cristãos Santo Agostinho (séculos IV-V), Boécio (séculos V-VI) e 

São Tomás de Aquino (século XII) se dedicaram a estudar e a  reconstruir o conceito de 

pessoa. 

Santo Agostinho apresenta o conceito de pessoa de forma sistematizada na 

individualidade e na singularidade,36envolvendo as potências da inteligência, memória e 

vontade. Nesta conceituação, identifica que o uso de termos “essência” e “substância” 

mantém a individualidade da pessoa e não transforma o Pai, o Filho e o Espírito Santo em 

deuses. E, de forma analógica, aplica o termo também ao homem para identificá-lo como 

individual e singular.37 

Para Severino Boécio, persona est rationalis natura individua sustantia
38, isto é, a 

pessoa é uma substância individual de natureza racional e acrescenta os elementos 

autopossessão e incomunicabilidade. 

Paul Gilbert explica que Boécio define o termo persona de maneira aristotélica, 

pois “[...] parte de uma totalidade genérica, a “natureza”, e nela precisa pôr divisão 

progressiva a espécie da “pessoa”. Mostra-se primeiro que a pessoa é uma natureza 

substancial, depois que essa substância é racional, e enfim que é individual”.39 

Entretanto, o autor salienta que essa definição, sob o ponto de vista da lógica, 

acarreta problema no tocante à sua compreensão, pois “[...] a extensão do conceito é 

inversamente proporcional a sua compreensão”.40 

O conceito de pessoa nas dimensões propostas tanto por Santo Agostinho quanto 

por Boécio é “[...] realidade ontológica única, fechada, incomunicável... a natureza racional 

singulariza-se na existência concreta de cada ser pessoal que, pertencendo-se a si mesmo, é 

autónomo e independente”.41 

                                                           
36 Agostinho, De Trinitate VII, 6, 11 e XV, 7, 11. 
37 MONDIN, Battista. O homem: quem é ele?:elementos de antropologia filosófica. São Paulo: Paulus, 1980. p. 
292. 
38

 Contra Eutichen et Nestorium., c. 4.; DERESI, Octávio Nicolás. Valores básicos para a construção de uma 
sociedade realmente humana. São Paulo: Mundo Cultural, 1977. p. 36. 
39 GILBERT, Paul. A simplicidade do princípio. São Paulo: Loyola, 1994. p. 220.  
40 Id. Ibidem. Explica o autor que “Quanto mais um termo é rico de significação tanto mais há sujeitos a que 
pode ser atribuído, e vice-versa. Assim “Deus”, sendo o conceito de menos extensão, é o mais compreensivo. 
Implica, pois os termos que entram em sua compreensão. A fraqueza da argumentação torna-se manifesta: se 
“Deus” é o sujeito mais compreensivo, integra também a matéria.”  
41 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008. p. 28. 
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São Tomás de Aquino, na definição de pessoa, resgata o pensamento aristotélico e 

substitui a expressão “substância” da definição de Boécio por “subsistência”. O ponto de 

partida da construção de seu conceito é a pessoa e a natureza sob os elementos essenciais e 

imprescindíveis da incomunicabilidade, da subsistência e da intelectualidade 

A incomunicabilidade é o marco da distinção da essência e da natureza e 

preconiza a ideia da não transferência ou incapacidade de se comunicar, pois o indivíduo em 

particular é determinado, independente, autônomo, incomunicável e intransferível.  

Para ilustrar o elemento da incomunicabilidade, São Tomás de Aquino apresenta 

três situações: (i) “homem” faz referência à humanidade como um todo como a espécie 

humana; (i) “um homem” alude aos indivíduos dessa espécie e (iii) “este homem” indica um 

indivíduo em particular.42 

A partir da análise da incomunicabilidade, o pensamento tomista identifica que o 

conceito de pessoa está presente na terceira situação, pois é o único que merece o nome de 

pessoa de forma exclusiva e distinta, por tratar-se de um indivíduo que pertence à natureza 

racional. E outro tipo de substância é classificado como hipóstase ou substância primeira, 

afastando-se a ideia de pessoa.  

Na concepção tomista, a subsistência traduz a sobrevivência, que é típica de 

indivíduo, e daí decorre a incomunicabilidade e a individualidade daquele subsistente na 

natureza.43 

Nesta abordagem, BattistaModin pontua que a pessoa goza de tripla 

incomunicabilidade, pois 

[...] antes de tudo, o indivíduo que é pessoa não pode comunicar-se com as 
outras coisas como parte, sendo um todo completo; depois, não pode 
comunicar-se como o universal se comunica com os singulares, porquanto a 
pessoa é algo de subsistente; enfim, não pode comunicar-se como algo de 
assumível porque o que é assumível ocorre na personalidade do assumente e 
não mais uma personalidade própria. Não é, porém, contrária ao conceito de 
pessoa a capacidade de assumir.”44 

 

                                                           
42 DAMIÁN BYRNE, O. P. Suma de Teología. Madri: Biblioteca de autores cristianos, 2001. p. 321. 
43 Id. Ibidem. 
44 MONDIN, Battista. O homem: quem é ele?:elementos de antropologia filosófica. São Paulo: Paulus, 1980. p. 
292. 
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E, por fim, o elemento da intelectualidade, na concepção tomista, indica que 

somente o indivíduo, no exercício pleno de autonomia na natureza racional, pode ser 

considerado como pessoa. 

Para São Tomás de Aquino, a intelectualidade permite que a subsistência atinja a 

autonomia de ação e, via de consequência, a pessoa torna-se mestre e amante de suas ações e, 

de forma consciente, relaciona-se com outras pessoas. A ausência da intelectualidade 

representa a hipóstase ou suposições ou substâncias primeiras que afastam a ideia de pessoa. 

No pensamento tomista, o mundo é ordenado por princípios que revelam os valores; estes 

viabilizam que a pessoa possa de forma responsável realizar as suas escolhas.45 

Para Paul Gilbert, a subsistência é a individualidade in se et per se em ato, ou seja, 

o ato é espiritual ou reflexivo.46 Nas palavras do autor  

[...] a pessoa é capaz de refletir sobre si e de tomar suas responsabilidades. A 
reflexividade dos atos caracteriza assim a unicidade e a incomunicabilidade 
da pessoa. Sem contudo encerrar a substância nela mesma. Ela pertence, com 
efeito, àquele que, no princípio de si, é responsável de si [...] a pessoa é per 

se subsistens in natura intellectual, seu ato depende de sua natureza 
intelectual que é reflexiva”.47 

 

Para Diogo Costa Gonçalves, a conquista da antropologia teológica reside 

principalmente ao “[...] aplicar a noção de pessoa ao homem [...] afirmar que, de alguma 

maneira, se encontra na finitude do ser Homem a realidade infinita do ‘Eu Sou’”.48 

                                                           
45 DAMIÁN BYRNE, O. P. Suma de Teología. Madri: Biblioteca de autores cristianos, 2001,p. 321. 
46 GILBERT, Paul. A simplicidade do princípio. São Paulo: Loyola, 1994. p. 221.; CAMPOS, Diogo Leite. 
Nós: Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p.26-27. 
47 GILBERT, Paul. A simplicidade do princípio. São Paulo: Loyola, 1994. p. 221. 
48 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008. p. 29; A realidade infinita do ‘Eu sou’ é nas palavras de Diogo Leite Campos a 
resposta da indagação ‘O que sou eu?’. Neste sentido, comenta que “Tudo o que de bom ou mau eu tenho sido 
desde o início da minha via; tudo o que recebi do mundo exterior e todas as experiências e sentimentos do meu 
mundo interior, relações com outras pessoas, profissões, ócios, valores, lutas, tudo o que é parte de mim e me 
constrói. O corpo também, com todas as vicissitudes e o esculpir do tempo e das experiências. O amor, a inveja, 
a cobiça, o ciúme, a vingança, o sacrifício, os valores; se tudo isso fosse eliminado de mim, quão diferente eu 
seria – e o meu corpo. As nossas experiências, medos, alegrias, amor influenciam (também) as relações conosco 
mesmo. Tal como afectam as relações com os outros. Os nossos medos, desconfianças, amor, inveja, gratidão, 
etc, tendem a criar nas nossas mentes sujeitos que se comportam de certa maneira para connosco e para com os 
outros. A relação connosco mesmos é uma relação com tudo o que amamos e odiamos em nós mesmos. O nosso 
maior ódio é possivelmente nutrido contra o ódio que temos em nós. Tememos tanto o ódio em nós mesmos que 
usamos uma das maiores medidas de defesa que temos, ao projectá-lo no outro – ou em nós mesmos. O mesmo 
com o amor. Ao sentirmos amor nas relações com os nossos pais, levamos todo esse amor e confiança para 
dentro de nós. E, depois, protectamo-lo para o mundo exterior num circuito que o potencia. Uma boa relação 
conosco é condição do amor e da tolerância para com os outros. A boa relação conosco é contemporânea e 
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A partir do final do século XII, a construção conceitual de pessoa proposta pelo 

pensamento tomista se modifica em razão do discurso moral da Igreja. Este mostra que a 

fidelidade em Deus está atrelada ao poder político, e as diferenças entre os homens são 

reveladas paulatinamente. Nesta fase, a pessoa encerra em si a função social do homem e 

deixa de ser considerada como a unidade da alma e do corpo.49 

 

2.1.2 A concepção de pessoa no pensamento moderno 

 

Interessa para a presente tese, a análise do conceito de pessoa no pensamento 

moderno nos momentos históricos mais relevantes periodizada por Henrique C. de Lima 

Vaz50 em seis momentos. A saber: (i) concepção do homem no humanismo; (ii) concepção 

racionalista do homem; (iii) concepção do homem na idade cartesiana; (iv) o nascimento das 

ciências humanas no século XVII; (iv) a ideia do homem na época da ilustração e (vi) 

concepção do homem em Kant. 

Diogo Costa Gonçalves denomina essa fase de antropologia da subjetividade, pois 

esse período é marcado pela atitude da dúvida filosófica e pela noção de pessoa com a 

realidade psíquica, emotiva e subjetiva, afastando a noção metafísica criada pelo pensamento 

teológico.51 

O primeiro momento denominado de concepção do homem no Humanismo ou na 

Renascença que se estende do século XIV ao século XVI registra a tendência panenteísta 

representada por Nicolau de Cusa. A dignidade do homem e o homem universal são seus 

traços predominantes. 

Para Henrique C. de Lima Vaz, a tendência panenteísta apresenta “[...] ênfase à 

imanência do divino no mundo sem pôr em questão a personalidade divina, mas realçando 

                                                                                                                                                                                     

interrelacionada com uma boa relação com os outros, sobretudo para com aqueles que significam muito para 
nós” In: CAMPOS, Diogo Leite. Nós: Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p. 18. 
49 CAMPOS, Diogo Leite. Nós: Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p. 86-87. 
50 VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. v. I. São Paulo: Loyola, 1991. p. 65-96. 
51 GONÇALVES, Diogo Costa. Pessoa e direitos da personalidade: fundamentação ontológica da tutela. 
Coimbra: Almedina, 2008. p. 29-31. 
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nesta o predicado da infinidade simbolizada na infinidade do mundo e, sobretudo, da 

individualidade humana confrontada dinamicamente com a infinitude cósmico-divina”.52 

A dignidade do homem possui conotação diferente daquela idealizada por 

Sófocles e da Sofística, pois se refere à capacidade do homem transformar o mundo e não a 

atividade de contemplação.  Essa capacidade de transformação marca a superioridade do 

homem, pois a partir dela, ele tem consciência da humanidade em sua universalidade abstrata. 

Os campos da política e do direito também são influenciados pela capacidade de 

transformação notadamente com o surgimento do jus gentium e do direito natural moderno. 

A antropologia da Renascença apresenta duas feições que merecem ser pontuadas, 

pois registram sua dominação nos séculos XVII e XVIII. A primeira de ruptura com a 

imagem cristão-medieval do homem e a segunda de transição dessa imagem para a 

racionalista.53 

O segundo período identificado por Henrique C. de Lima Vasconcelos é 

denominado concepção racionalista do homem com a inversão da ordem clássica do saber 

filosófico da Renascença; tem como precursor o dualismo cartesiano de René Descartes, a 

partir do século XVII.54 

A concepção racionalista é delineada por duas ordens: (i) pela subjetividade do 

espírito, ou seja, a alma denominada res cogitans e consciência de si e (ii) pela exterioridade 

do corpo (res extensa) com relação ao espírito.55 

Para a tese dualista, o homem é constituído por duas substâncias de atributos 

distintos separáveis, a saber, a alma (res cogitans) e o corpo (res extensa). E, 

consequentemente, imputa que a alma é coisa pensante e não extensa; já o corpo é coisa 

extensa e não pensante.  

O conceito de pessoa tem como nota fundamental o homem dotado de 

autoconsciência, ou seja, sujeito cognoscente, pois a alma, entidade criada por Deus, refere-se 

à atividade mental consciente, isto é, o ato de pensar. Assim, o ser humano é dotado de 

                                                           
52 VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. v. I. São Paulo: Loyola, 1991. p. 68; HEINEMANN, 
Fritz. A filosofia no século XX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 190-191.; CAMPOS, Diogo 
Leite. Nós: Estudos sobre o direito das pessoas. Coimbra: Almedina, 2004. p.42. 
53 VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. v. I. São Paulo: Loyola, 1991. p. 70. 
54 Ibidem. p. 71-73. 
55 Id. Ibidem. 
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capacidades e processos que não são de natureza física, pois os pensamentos estão na mente 

da pessoa de forma independente – o solipsismo cartesiano. 

Para Fritz Heinemann, o mérito de René Descartes centra-se no fundamento da 

liberdade de vontade. Para ele, 

O eu é representado como «um intermédio entre Deus e o nada» e possui a 
faculdade de se orientar, por escolha, para um ou para outro. Devido a essa 
«liberdade de escolha» para além da qual nada pode ser pensado de mais 
sublime, é o homem «uma imagem e semelhança de Deus». Desta maneira se 
lhe oferecea grande possibilidade ética de se elevar, como essência 
autônoma, acima do «autômato» mecânico que, por natureza, é e mesmo 
formular regras às quais voluntariamente se submete.56 

 

O dualismo cartesiano define a estrutura fundamental da antropológica 

racionalista. Para Henrique C. de Lima Vaz, “[...] o ‘ponto arquimediano’ que permitirá 

mover o globus intelectualis do século XVII para colocá-lo na órbita do racionalismo 

cartesiano é, justamente, o Cogito: nele está implicada numa nova relação do “espírito” com o 

mundo que define uma nova concepção do homem.”57 

Para Battista Mondin, o conceito cartesiano exerce influência sobre a especulação 

filosófica que lhe sobreveio, pois preconiza que a pessoa apresenta o homem em relação à 

autoconsciência e tem como garantia de ser em si mesmo e existir efetivamente, afastando a 

ideia de ser sonho ou abstração.58 

O terceiro momento identificado por concepção do homem na idade cartesiana é 

delineado por dois traços peculiares: o moralismo e o humanismo; os expoentes são: Blaise 

Pascal, Thomas Hobbes e John Locke. 

O pensamento pascaliano análogo ao pensamento cartesiano também assegura a 

grandeza do homem. A dignidade do homem não reside na dominação do mundo, mas no 

pensamento e nas regras do bem-estar, ou seja, a dimensão moral do homem. 

Para Blaise Pascal, o homem em sua condição, é um ser paradoxal, pois a 

natureza humana admite o estado de plenitude e graça, quando ele está em contato com Deus; 

e o estado de miséria ocorre, quando manifesta a corrupção de sua natureza.  

                                                           
56 HEINEMANN, Fritz. A filosofia no século XX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 190-201. 
57 VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. v. I. São Paulo: Loyola, 1991. p. 74. 
58 MONDIN, Battista. O homem: quem é ele?: elementos de antropologia filosófica. São Paulo: Paulus, 1980. 
p. 293. 
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Nessa conjectura, é a douta ignorância que conduz à intelecção dos princípios 

verdadeiros que se enraízam no que é vivo, pois “[...] o homem não a extraiu de si mesmo, 

pelo contrário, foi-lhe dada. O homem deve «ultrapassar-se» para poder participar na 

realizada, na qual realiza tanto as coisas pequenas como as grandes e onde pode facilmente 

aceitar a Grandeza, mesmo quando esta lhe surge como doença e morte.”59 

Na dialética pascalina, não há relação de proporcionalidade entre o homem e a 

natureza que contempla o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. O homem se torna 

o nada, quando parte do universo como referencial para ver o homem; e o homem se torna o 

todo, quando parte do homem como referencial para ver o universo. 

Para Henrique C. de Lima Vaz, a antropologia racionalista expressa a oposição 

entre natureza e espírito, pois no pensamento pascalino “[...] entre os dois infinitos espaciais, 

o lugar do homem na natureza é ínfimo e quase imperceptível; mas, pelo pensamento, ele se 

eleva sobre os abismos espaciais da grandeza e da pequenez e compreende esse mesmo 

universo que o engole como um ponto.”60 

Para Thomas Hobbes, a filosofia é a doutrina dos corpos, e o materialismo parte 

dessa premissa de forma metódica. O sistema do movimento dos corpos políticos e naturais 

segue o método dedutivo para sair das representações elementares e progredir. Nessa 

perspectiva, o conhecimento natural tem fundamento na forma e no movimento, e as 

propriedades sensíveis dos corpos são efeitos do sujeito participante. A vida tem como 

objetivo o pregresso com o mínimo de impedimentos.61 

Para John Locke, todas as representações (ideias) do homem têm origem na 

observação da atividade do espírito contidas na experiência tanto interna (sensação) quanto 

externa (reflexão), razão pela qual ele considera que o espírito do homem é, originariamente, 

uma tábua rasa. As ideias complexas se decompõem em ideias simples e estas, mediante 

repetição, comparação e associação, geram um número ilimitado de ideias complexas. Já a 

percepção permite o conhecimento de qualidades primárias das coisas. A partir daí, tem-se o 

critério do saber,que se revela pela clareza das ideias simples, as quais se relacionam com a 

                                                           
59 HEINEMANN, Fritz. A filosofia no século XX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p. 190-191. 
60 VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. v. I. São Paulo: Loyola, 1991. p. 77. 
61 HEINEMANN, Fritz. A filosofia no século XX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p.199. 
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experiência interna ou externa, de forma ordenada; as ideias complexas se relacionam com as 

simples. 62 

O quarto período, denominado o nascimento das ciências humanas, é marcado 

pela revolução científica do século XVII e atinge todos os campos do saber e da cultura em 

geral, principalmente, as áreas da ciência da vida, da linguagem, do direito e do Estado.63 

A civilização da ilustração no século XVIII marca o quinto período da concepção 

de pessoa no pensamento moderno. Compreende o movimento de ideias que repercutiu nos 

campos político, filosófico, científico, literário e artístico, nomeado por espírito – civilização 

da ilustração que se desenvolve sob as luzes do progresso da razão. 

De acordo com Henrique C. de Lima Vaz, o progresso, na visão da Ilustração, 

provoca “[...] uma mudança operada pelo homem, segundo fins racionais e medida pelo 

critério do melhor [...] definida o espaço de sua irradiação. Nesse espaço, inscrevem-se 

algumas das características fundamentais do espírito da Ilustração.”64 

Nesta dinâmica, as ideias diretrizes de humanidade, civilização, tolerância e 

revolução são elaboradas, nesse período, norteadas pelos critérios da razão do progresso e 

“[...] o homem passa a ocupar o centro do qual irradiam as linhas da inteligibilidade.”65 

A concepção do homem no pensamento kantiano no século XVIII é traçada por 

três linhas de estrutura66, a saber: 

(i) sensitivo-racional: identifica o homem como ser cognoscente (consciência de 

si) e estabelece a relação entre o ser da natureza e o ser racional, capaz de 

formular o ideal da razão pura e as ideais transcendentais – o mundo, a alma e 

Deus; 

(ii) físico-pragmática: acompanha o homem como ser natural para identificar 

como a natureza opera no homem e o que o homem faz de si mesmo. A estrutura 

prática acompanha o homem como ser livre e capaz de responder sob o 

fundamento da lei moral dentro dele a pergunta em torno do agir moral; 

                                                           
62 HEINEMANN, Fritz. A filosofia no século XX. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. p.208-209. 
63 VAZ, Henrique C. de Lima. Antropologia filosófica. v. I. São Paulo: Loyola, 1991. p. 81- 84. 
64 Ibidem. p. 87-88. 
65 Ibidem. p. 90. 
66 Ibidem. p. 95-96. 
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(iii) histórica: ou destino do homem que o acompanha em duas direções 

fundamentais: a religiosa e a pedagógica-política no tocante à liberdade. 

Na concepção kantiana, a razão é 

[...] o poder de entender além dos instintos naturais as normas e os fins de uso 
de todas as suas atividades, ela não conhece limites para os seus desígnios. 
No entanto, a razão não age instintivamente, mas por tentativas, com o 
exercício e aprendendo, para elevar-se pouco a pouco e passar de um grau de 
conhecimento a outro.”67 

 

Segundo Edvino A. Rabuske, a concepção de homem em Kant assume a definição 

proposta por Christian Wolf que o define como “[...] o ente, que conserva a memória de si” e 

a completa “[...] pensando a pessoa um fim em si, como algo que nunca pode ser apenas meio 

para outra coisa. Esta idéia é expressa, p. ex., na segunda fórmula do ‘imperativo categórico’ 

[...] ‘age de tal modo, que tu uses a humanidade tanto em tua pessoa quanto na pessoa de 

qualquer outro, sempre simultaneamente como fim, nunca apenas como meio.”68 

 

2.2. O conceito jurídico de pessoa 

 

O conceito de pessoa
69

, no âmbito jurídico, exprime: “[...] todo ser capaz ou 

suscetível de direitos e obrigações. Praticamente é o ser, a que se reconhece aptidão legal para 

ser sujeito de direitos, no que se difere da coisa, toda sempre como o objeto de uma relação 

jurídica.”70 

                                                           
67 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 515. 
68 RABUSKE, Edvino A. Antropologia filosófica: um estudo sistemático. Petrópolis: Vozes, 1986. p. 208. 
69 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva. 
2008. p.113-114/144-145; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. São Paulo: 
Saraiva, 2009. p. 73-74; AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 216-
218; LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios 
jurídicos. Rio e Janeiro: Freitas Bastos, 1996. p. 281-284; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de 
direito civil: introdução ao direito civil e teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 213-216. 
70De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 607-608; Pessoa é “[...] o ente ao 
qual a lei atribui direitos e deveres. Tanto a pessoa natural: substância indivisa dotada de racionalidade, e 
vulgarmente chamada pessoa física, como a pessoa moral ou jurídica, são dotadas de personalidade jurídica. 
Para distinguir bem entre ambas, Teixeira Freitas definiu pessoa natural como a ‘pessoa de existência visível’ 
terminologia que, embora não adotada pelo Direito Brasileiro, foi assimilado pelo Código Civil argentino”. In: 
ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro acquaviva. São Paulo: Editora Jurídica 
Brasileira Ltda. 1994. p. 940. 
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Para Henri de Page, o conceito de pessoa está atrelado ao suporte necessário dos 

fenômenos jurídicos, pois “[...] é na pessoa que eles se localizam; é a ela que aproveitam; é 

ela que oneram. Assim a pessoa é mui justamente chamada um ‘sujeito’ de direito e de 

obrigações, ou, em forma abreviada, um sujeito de direito.”71 

Nesta acepção, pessoa assume a posição de sujeito de direitos, seja na condição de 

sujeito ativo, ou na condição de sujeito passivo na relação jurídica obrigacional. Miguel Maria 

de Serpa Lopes aponta que “[...] o dever jurídico, o direito subjetivo e desde logo a relação 

jurídica estabelecem a noção de sujeito de sujeito de direito e do dever”.72 

Nos ensinamentos de Pontes de Miranda, é necessário primeiro tratar dos sujeitos 

de direitos e depois das pessoas, pois “[...] ser pessoa é apenas ter a possibilidade de ser 

sujeito de direitos”73 e a pessoa “é o titular do direito, o sujeito de direito”74. 

Francisco Amaral assevera que pessoa é “[...] o ser humano ou entidade com 

personalidade, aptidão de direitos e deveres. Titularidade de um direito é a união do sujeito 

com esse direito. Não há sujeitos sem direito, como não há direitos sem titular. Ser pessoa é 

ter a possibilidade de ser sujeito de direitos, de relações jurídicas”75. 

Miguel Maria de Serpa Lopes propõe a análise do conceito doutrinário de pessoa 

sob o ponto de formal e material. Este a pessoa é a própria materialidade do homem, ou seja, 

o nascimento com vida, em se tratando de pessoa natural ou o ato constitutivo, em se tratando 

de pessoa jurídica. Já aquele a pessoa é instituída pela construção jurídico-normativa, e o 

ordenamento jurídico imputa fatos e atos jurídicos geradores de direitos ou assunção de 

obrigações.76  

                                                           
71 CHAVES, Antonio. Pessoa física ou pessoa natural. Enciclopédia saraiva de direito. Coord. Limongi 
França. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 284. 
72 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios 
jurídicos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996. p. 282. 
73 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1954, 
§ 47, p. 153. 
74 Ibidem. p. 155. Para Clovis Bevilaqua pessoa é “o ser, a que se atribuem direitos e obrigações. Equivale assim 
sujeitos de direitos”. In: Código civil dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1979. p. 170. 
75 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 216. 
76 LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios 
jurídicos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996. p. 283-284. 
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José de Oliveira Ascensão apresenta as notas distintivas do conceito de pessoa na 

posição de fim do direito77, a saber: 

 (i) a diferenciação qualitativa radical da pessoa é o espírito como resposta à 

demarcação da individualidade de cada pessoa na substância completa;  

(ii) a pessoa é dotada de consciência e tem domínio sobre ela;  

(iii) a pessoa é um ser ético e não somente biológico e via de consequência, é 

autorresponsável pelo seu próprio destino e  

(iv) a pessoa realiza o seu pleno desenvolvimento na ordem social, daí a ordem 

social ser indispensável para a realização do homem de forma integral e 

integrada.78 

O artigo 2º do código Civil de 1916 estabelecia que todo homem é capaz de 

direitos e obrigações na ordem civil. Já o artigo 1º do Código Civil brasileiro de 2002 

estabelece que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Depreende-se da 

análise do dispositivo legal que os autores do anteprojeto do Código Civil afastaram a ideia 

do indivíduo concebido em si mesmo.  

No escólio de Miguel Reale, o termo pessoa como sujeito de direito identifica o 

indivíduo situado, de forma concreta no complexo de circunstâncias éticas e econômicas, de 

modo a primar pelos princípios jurídicos e metajurídicos que norteiam a legislação civil79.  

Assim, o termo pessoa é o ente dotado de personalidade80 ou o ente que pode ser 

sujeito de relações jurídicas81 e refere-se a todo ser humano, sem distinção de qualquer 

natureza com fundamento nos artigo 1º, III; artigo 5º, caput, I, VI, XLI, XLII e artigo 19, I e 

III da Constituição Federal de 1988. 

Adverte Miguel Reale que, na dimensão atributiva do ser humano, a ideia de 

pessoa é fundamental, pois traduz o centro de reconhecimento e de convergência de valores 

                                                           
77 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 36. As posições 
fundamento da personalidade jurídica e sujeito de situações jurídicas não serão expostas neste tópico. 
78 Ibidem. p. 37-40.  
79 REALE, Miguel. História do novo código civil. São Paulo: RT, 2005. p. 163.  
80 NERY, Rosa Maria de Andrade e NERY JÚNIOR, Nelson. Código civil comentado. São Paulo: RT, 2011.p. 
207. 
81 DUARTE, Nestor. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Barueri/SP: Manole, 2007.p. 15. 



36 
 

sociais.82 Ou, nas palavras de Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “[...] nada mais é do que feixe de 

papéis institucionalizados.”83 

No tocante ao papel a ser desempenhado pelo sujeito de direito, Pontes de 

Miranda destaca que “[...] sujeito de direito é a pessoa. Pessoa é apenas o conceito, o 

universal, com que se alude à possibilidade, no sistema jurídico, de ser sujeito [...] mostra que 

o ser mesmo veio do mundo fáctico ao mundo jurídico para os seus ‘papéis’.”84 

Importa ressaltar que a pessoa como sujeito de relações jurídicas ocupa a posição 

de titularidade na relação jurídica, seja como titular de pretensão, titular da ação, titular da 

exceção85, ou simplesmente a possibilidade de ser sujeito em relação jurídica de forma ativa 

ou passiva.86 O ordenamento jurídico prevê a pessoa natural e a pessoa jurídica como sujeito 

de direito.  

 

2.3. A personalidade jurídica  

 

Para Pinto Ferreira, a personalidade é o elemento estável, permanente e singular 

de cada pessoa e apresenta-se de forma dinâmica, pois não é somente biológica, social ou 

cultural determinantes para a adaptação do indivíduo na sociedade. Desse modo, a 

personalidade é uma estrutura totalizante, e a pessoa desenvolve a sua personalidade de forma 

vinculada ao meio em que vive e de acordo com as suas condições biológicas.87 Ela distingue 

as pessoas entre si, seja no comportamento, seja nas condutas travadas no meio social, seja na 

maneira de agir nas relações intersubjetivas estabelecidas independentemente da irradiação, 

nestas realidades, do direito. 

 

                                                           
82 REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 231-232. 
83 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. São 
Paulo: Atlas, 2001. p. 153. 
84 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte geral. Tomo I. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1954, 
§ 50, p. 161. 
85 Ibidem. p. 160.  
86 Ibidem. p. 317. 
87 FERREIA, Pinto. Personalidade. In: Enciclopédia saraiva do direito, v. 58. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 208-
214. 
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Nicola Abbagnano conceitua o termo personalidade como “[...] condição ou modo 

de ser da pessoa. Nesse sentido esse o termo já foi usado por S. Tomás de Aquino (S. Th., I, q. 

39, a. 3 ad 4º) e é geralmente usado pelos filósofos (que muitas vezes o empregam como 

sinônimo de pessoa.”88 

A análise da personalidade tanto na perspectiva psicológica quanto jurídica é 

fundamental para o desenvolvimento do presente capítulo, para que seja possível, ao final, 

identificar o real sentido de personalidade no tema em discussão. 

A personalidade psicológica traduz “[...] a individualidade moral do homem, é o 

conjunto de predicados que o identificam perante outros seres, como a consciência e 

religiosidade”89 e “[...] a organização mais ou mesmo estável e duradoura do caráter, do 

temperamento, do intelecto e do físico da pessoa: organização que determina sua adaptação 

total ao ambiente”.90 Nesta acepção, a personalidade, de acordo com Pinto Ferreira é  

[...] um todo. Ela forma um aparelho psíquico globalizante, com um superego 
espiritual e moral, um ego que orienta as forças da consciência e da vontade, 
além do imenso mundo subconsciente e inconsciente. O homem é como a 
lua, disse Mark Twain, tem uma face visível e uma face oculta.91 

 

De outro norte, o conceito de personalidade jurídica
92 sofre muitas variantes, pois 

no direito romano, ela está atrelada ao conceito de personae e de status para ser considerado 

sujeito de direito. Importa destacar que todas as pessoas, inclusive, os escravos eram persona; 

contudo, estes, na condição de coisa estavam destituídos de personalidade. 

                                                           
88 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 758. 
89 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro acquaviva. São Paulo: Editora Jurídica 
Brasileira Ltda. 1994. p. 936. 
90 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 758. Segundo o autor 
“Caráter designa sistema de comportamento conativo (vontade) mais ou menos estável e duradouro da pessoa. 
Temperamento designa seu sistema mais ou menos estável e duradouro de comportamento afetivo (emoção); 
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menos estável e duradouro de configuração corpórea e de dotação neuro-endócrina”. 
91 FERREIA, Pinto. Personalidade. In: Enciclopédia saraiva do direito, v. 58. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 214. 
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218-219; GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 127-130; Miguel 
Maria de Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios jurídicos. Rio e Janeiro: 
Freitas Bastos, 1996. p. 286-296; PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. Coimbra: 
Coimbra, 1976. p. 60-63; 151-152; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao 
direito civil e teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 213-214; 216-221. 
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Nos ensinamentos de Marcus Cláudio Acquaviva, a personalidade jurídica está 

atrelada ao ordenamento jurídico, pois é a “[...] aptidão conferida pela lei, para ter direitos e 

obrigações.”93 

Para Pontes de Miranda, a personalidade é a possibilidade de ser sujeito de direito, 

pois “[...] o ser pessoa é fato jurídico: com o nascimento, o ser humano entra no mundo 

jurídico, como elemento do suporte fáctico em que nascer é o núcleo. Êsse fato jurídico tem a 

sua irradiação de eficácia.”94 

No escólio de Carlos Alberto da Mota Pinto, a “[...] aptidão é nas pessoas 

singulares – nos homens – uma exigência do direito ao respeito e da dignidade que se deve 

reconhecer a todos os seres humanos. Nas pessoas coletivas trata-se de um processo técnico 

de organização das relações jurídicas conexionadas com um dado empreendimento 

colectivo.”95 

A personalidade jurídica confere à pessoa a capacidade de ser sujeito de direito e 

exprime “[...] em qualquer hipótese pela suscetibilidade de ser titular de situações jurídicas”96, 

todavia não indica a extensão da titularidade.  

Neste sentido, ante a ausência de extensão da titularidade afirma-se que o conceito 

de personalidade jurídica é qualitativo. Na concepção de José de Oliveira Ascensão, “[...] não 

sabemos através do conceito de personalidade se uma pessoa tem muitos ou poucos direitos: 

sabemos apenas que os pode ter [...] toda pessoa tem necessariamente alguns direitos. Mas é a 

capacidade que nos vai dizer que direitos pode ter.”97 

Gustavo Tepedino adverte que há dois sentidos técnicos para o conceito de 

personalidade. O primeiro está associado à condição de ser sujeito de direito (subjetividade). 

E, nesse sentido, tem-se a personalidade jurídica como capacidade tanto para pessoa natural 

quanto para pessoa jurídica. O segundo sentido é inerente à pessoa natural, pois tem como 

                                                           
93 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico brasileiro acquaviva. São Paulo: Editora Jurídica 
Brasileira Ltda. 1994. p. 936. 
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fundamento o bem jurídico representado pela afirmação do princípio da dignidade da pessoa 

humana e exprime o conjunto de características e atributos da pessoa humana.98 

O estudo da personalidade jurídica no âmbito da subjetividade requer a análise 

dos artigos 1º e 2º do Código Civil, pois a pessoa é o “[...] ente dotado de personalidade.”99 A 

personalidade é a “[...] aptidão reconhecida pela ordem jurídica a alguém para exercer direitos 

e contrair obrigações.”100 

A personalidade jurídica é uma criação social e é modelada pelo ordenamento 

jurídico para conferir à pessoa atributo necessário para ser sujeito de direitos. Clóvis 

Bevilaqua ressalta que a ordem jurídica intervém na personalidade jurídica para lhe aferir a 

existência, a forma, a extensão e a força ativa uma vez que a ideia de personalidade é 

indispensável para o direito.101 

Nos ensinamentos de Maria Helena Diniz, a personalidade jurídica plena é a soma 

da personalidade formal e personalidade material. Aquela se refere aos direitos da 

personalidade que o nascituro tem desde a sua concepção; e esta se relaciona aos direitos 

patrimoniais e obrigacionais, os quais só se adquirem com o nascimento com vida102. 

Desta feita, a personalidade jurídica é conferida ao próprio ser humano enquanto 

tal, razão pela qual o artigo 1º do Código Civil estabelece que a pessoa, natural ou jurídica, é 

o ente dotado de personalidade; e o artigo 2ºimpõe que a personalidade civil da pessoa 

começa com o nascimento com vida. 

Para Rosa Maria de Andrade Nery, estudar a pessoa natural ou jurídica e a 

personalidade em teoria geral do direito privado é estudar o sujeito de direito, pois ele realiza 

                                                           
98 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. p. 28-29. Pontua o autor que tal 
distinção entre objeto e sujeito do conceito de personalidade jurídica é clarificada no artigo 70, I do Código Civil 
Português (p. 30). 
99 NERY, Rosa Maria de Andrade e NERY JÚNIOR, Nelson. Código civil comentado. São Paulo: RT, 2011.p. 
207. 
100 BEVILAQUA, Clovis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980. p. 71. 
101 Id. Ibidem. Explica que a indispensabilidade reside “[...] porque o direito se concebe como uma organização 
da vida em que sob a égide tutelar de um poder mais forte, se expandem as faculdades dos indivíduos e dos 
agrupamentos humano, e essas faculdades asseguradas pela ordem jurídica são irradiações de um foco – a 
personalidade”. 
102 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 60. 
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os atos e é o senhor dos atos. Ou seja, tem a prerrogativa de atuar no mundo fenomênico do 

direito e é titular de posições jurídicas.103 

Desse modo, a análise da personalidade jurídica no âmbito da subjetividade, que 

reveste o sujeito de individualidade e interessa no desenvolvimento desta tese, requer a exame 

dos atributos da personalidade jurídica. Esta, no estudo da teoria geral do direito privado, 

permite a individualização da pessoa como sujeito de direito e ente dotado de personalidade. 

Destaca-se que os atributos da capacidade, status, nome, domicílio e fama da 

personalidade jurídica da pessoa natural de forma individualizada permitem que seja 

reconhecida e determinada a sua diferenciação com a pessoa jurídica. 

 

2.3. 1. A identificação do sujeito 

 

Depreende-se da análise do item anterior que personalidade jurídica e capacidade 

civil são termos distintos, pois enquanto aquela é qualitativa, esta é quantitativa. E a 

personalidade jurídica tem como atributo a capacidade que traduz a “[...] medida das situações 

de que uma pessoa pode ser titular ou que pode atuar”.104 

José de Oliveira Ascensão comenta que a capacidade jurídica é uma 

suscetibilidade abstrata, pois 

[...] o fato de uma ter uma larga capacidade não implica que tenha 
efetivamente muitos direitos ou obrigações na sua titularidade. Do fato de ser 
plenamente capaz não se sequer que tenha efetivamente alguma propriedade, 
que se tenham recebido direitos por sucessão [...]. Há apenas a potencialidade 
de os receber.105 

 

Para Rosa Maria de Andrade Nery, a personalidade é fenômeno de investidura dos 

sujeitos, e a capacidade traduz eficácia atributiva dessa investidura, ela destaca que 

[...] há uma sutil diferença entre ‘personalidade’ e ‘capacidade’, ainda que se 
tenha de reconhecer que ambos os fenômenos – da investidura do ser como 

                                                           
103 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. 
São Paulo: RT, 2008.p. 271-277. 
104 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 116.   
105 Id. Ibidem. 
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sujeito (personalidade) e da atribuição natural que dessa investidura decorre 
para o sujeito, de titularizar direitos e obrigações (capacidade) – tenham lugar 
contemporaneamente.106 

 

A capacidade
107 traduz a condição de sujeito de direito e confere à pessoa a 

faculdade de praticar os atos da vida civil, ou a medida jurídica da personalidade jurídica. A 

capacidade, nos termos da legislação vigente, pode se manifestar pela capacidade de fato ou 

de exercício e pela capacidade de direito ou de gozo. 

A capacidade de fato ou de exercício é inerente a todo ser humano indistintamente 

e é a aptidão para assumir todos os direitos e deveres estabelecidos por lei, vez que a pessoa 

recebe conjuntamente com a personalidade jurídica. Já a capacidade de direito ou de gozo é 

inerente a todos aqueles que preenchem as condições estabelecidas em lei para que possa 

pessoalmente exercer todos os atos da vida civil. 

Ressalte-se que a capacidade civil plena é a soma da capacidade de fato e da 

capacidade de direito. Todavia é importante destacar que a capacidade de exercício pressupõe 

a capacidade de direito, mas a capacidade de direito pode subsistir sem a capacidade de fato. 

Nesse contexto, a capacidade civil é a regra e plena para as pessoas jurídicas, e a 

incapacidade é a exceção à regra prevista para a pessoa natural, pois as situações de limitação 

ou restrições para os atos da vida civil estão previstas em rol taxativo na legislação civil. A 

incapacidade civil reflete a impossibilidade de exercer a capacidade de fato ou de exercício, 

segundo os critérios etários previstos no artigo 3º, I e 4º, I do Código Civil, ou relativo às 

questões de saúde física ou mental permanente ou temporária de natureza grave ou não, nas 

hipóteses previstas no artigo 3º, II e II e artigo 4º, II, III e IV do Código Civil. 

                                                           
106 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. 
p.14. 
107DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva. 
2008. p. 145-149; GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
parte geral. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 88-89;NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: 
parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p.14; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte 
geral. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 84-85; BEVILAQUA, Clovis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: 
Editoria Rio, 1980, p. 72-73; RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Campinas: Bookseller, 
1999. p. 435-446; AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 218; 227-
229; GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 149-150; Miguel Maria 
de Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios jurídicos. Rio e Janeiro: Freitas 
Bastos, 1996. p. 304-308; PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. Coimbra: Coimbra, 
1976. p. 153-154; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil e 
teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 263-265. 
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Orlando Gomes pondera que a restrição à capacidade de exercício ou de fato 

reside na necessidade social de possibilitar condições de segurança nas relações jurídicas e o 

ordenamento jurídico para suprir a limitação ao estado de pessoa utiliza construções 

jurídicas.108 

A incapacidade pode ser absoluta ou relativa, segundo os critérios de ausência 

total discernimento ou de discernimento reduzido para os atos da vida civil. A primeira forma 

ocorre nos casos previstos no artigo 3º do Código Civil, em que a pessoa é representada; a 

segunda forma se dá nas situações previstas no artigo 4º do Código Civil, quando a pessoa é 

assistida. 

Sob a ótica de Rosa Maria de Andrade Nery, a capacidade de direito ou de gozo é 

inata a todo ente dotado de personalidade ou pessoa ou sujeito de direito. E a ausência da 

capacidade de exercício ou de gozo não reflete na personalidade jurídica, pois o próprio 

ordenamento jurídico reserva solução por intermédio de institutos jurídicos.109 

O estado de pessoa
110 é atributo da personalidade jurídica e a sua análise é 

relevante, pois retrata a qualificação jurídica da pessoa no âmbito social, familiar ou político, 

ou seja, indica a posição jurídico-social111 da pessoa. 

 

                                                           
108 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 149-150. 
109 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. 
São Paulo: RT, 2008.p. 278-279; AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006, p. 237. 
110 Para Clóvis Bevilaqua, o estado de pessoas “[...] é o modo particular de existir. É uma situação jurídica 
resultante de certas qualidades inerentes à pessoa” In: BEVILAQUA, Clovis. Teoria geral do direito civil. Rio 
de Janeiro: Editora Rio, 1980. p. 80; Para Hermes Lima, o indivíduo em sociedade é submetido a várias formas 
de relacionamento e, para tanto, possui status, ou seja, “[...] é a posição específica do indivíduo resultante da 
totalidade do seu relacionamento no corpo social”. Pondera o autor que, no papel que o indivíduo representa na 
vida social, está o aspecto dinâmico do estado de pessoa. In: LIMA, Hermes. Introdução à ciência do direito. 
São Paulo: Livraria Freitas Bastos. 33 ed. s/d. p. 12.; DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: 
teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva. 2008. p. 214-217;GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA 
FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 119-120; 
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 138-141; 
NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 14-
15; RUGGIERO, Roberto de. Instituições de direito civil. Campinas: Bookseller, 1999. p. 486-487; AMARAL, 
Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 236-242; GOMES, Orlando. Introdução 
ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 150-153; Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil: 
introdução, parte geral e teoria dos negócios jurídicos. Rio e Janeiro: Freitas Bastos, 1996. p. 338-344; 
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil e teoria geral do direito 
civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 265-268. 
111 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. 
São Paulo: RT, 2008.p. 279. 
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No direito romano, o termo status se traduz por estado no sentido de caput e de 

conditio. De Plácido e Silva apresenta que  

[...] como caput exprimia a capacidade das pessoas, ou, especialmente, o 
conjunto de direitos que se derivam da liberdade, da cidadania e da família. 
Como conditio, revela a condição das pessoas em suas relações sociais, ou 
perante a sociedade. [...]. Atualmente, designa o conjunto de direitos e 
deveres que caracterizam a posição de uma pessoa em relação com as 
outras”.112 

 

Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa no tocante à personalidade 

jurídica no direito romano explica que  

[...] só tinha plena capacidade jurídica, e consequentemente integrais direitos 
de personalidade, quem possuísse os três status: status familiae (com a 
inerente qualidade de pater-familias), status civitatis (ou seja, a categoria de 
cidadãos, que era desde logo negada aos estrangeiros e aos escravos e cuja 
plenitude muito custou a alcançar aos plebeus) e o estatus libertatis (ou seja, 
a qualidade de pessoa livre, que era condição, embora não suficiente, da 
cidadania).113 

 

A teoria do estado de pessoas exercia papel fundamental no direito romano, pois a 

capacidade era determinada pelo status, ou seja, pela qualidade particular da pessoa no 

tocante ao status libertatis, status civitas e status familiae. A pessoa que reunia os três estados 

de liberdade, cidade e família gozava de plena capacidade. A ausência de um ou de dois ou de 

todos os estados de pessoa conduzia a restrição de capacidade denominada capitis minuto de 

forma gradativa. Isto é, máxima que importava na perda de todos os direitos quando lhe 

faltava o status libertatis; média, na ausência do status civitas e mínima, na falta do status 

familiae. 

O estado político interessa, principalmente, ao direito constitucional (artigo 12 da 

Constituição Federal de 1998) e direito internacional nas questões referentes à cidadania ou à 

aquisição e à perda da nacionalidade, pois retrata a qualidade jurídica da pessoa em relação ao 

Estado, se nacional ou estrangeiro, brasileiro nato ou naturalizado ou apátrida. 

Já estado individual considera o modo de ser ou condição física da pessoa em 

relação aos aspectos como: idade (maioridade ou menoridade); sexo (feminino ou masculino); 

                                                           
112 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 773. 
113 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 47. 
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e integridade física ou mental (ausente qualquer das hipóteses taxativamente previstas nos 

artigos 3º e 4º do Código Civil).  

E, por fim, o estado familiar interessa principalmente ao direito de família (artigos 

226, caput da Constituição Federal de 1998). Mas também exerce influência no direito 

obrigacional, real e sucessório, pois identifica a qualidade da pessoa no núcleo familiar ou o 

papel que exerce em virtude da relação matrimonial, de parentesco consanguíneo ou por 

afinidade. As pessoas, nessa qualificação de estado, podem exercer vários papéis que 

correspondem a direitos e deveres decorrentes do ordenamento jurídico. 

Maria Helena Diniz pontua que os estados da pessoa na qualificação individual e 

familiar são relevantes, motivo pelo qual, o legislador civil assegura, nos artigos 9º e 10 do 

Código Civil, respectivamente, a inscrição no registro público.  Com isso garante-se a 

publicidade do estado de pessoas no tocante ao nascimento, ao casamento e ao óbito; à 

emancipação por outorga de pais ou por sentença do juiz, bem como à interdição nas 

hipóteses previstas nos artigos 3º e 4º do Código Civil e à sentença declaratória de ausência e 

de morte presumida. E a averbação em registro público para exarar todos os fatos extintivos 

ou modificativos que venham atingir o estado da pessoa, como as sentenças que decretam a 

nulidade ou a anulação do casamento, o divórcio e os atos judiciais ou extrajudiciais que 

declaram ou reconhecem a filiação.114 

É importante realçar que o estado da pessoa, na teoria geral do direito civil, refere-

se à caracterização da posição jurídica que a pessoa ocupa na sociedade ao passo, que ter a 

posse de um estado revela “[...] comporta-se a pessoa como se realmente o tivesse”115. Isto é, 

“[...] o exercício constante e público dos atos próprios de tal estado, é a situação aparente de 

uma pessoa [...] ter aparentemente a situação jurídica própria desse estado, comportando-se 

como se tivesse tal estado”116,  ostentando três elementos: nomem (apresenta o nome ao 

estado que pretende ter), tractus (a pessoa é considerada como) e fama (a pessoa desfruta o 

estado que ostenta no meio social).  

                                                           
114 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 79-80; DINIZ, Maria Helena. 
Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 215. Cf. artigo 12 e 
29 da Lei de Registro Público. 
115 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. 
São Paulo: RT, 2008.p. 280. 
116 AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 241. Segundo o autor, a 
posse de estado não conduz a sua aquisição, pois sua função é meramente probatória (p. 242). 



45 
 

Outrossim, o estado de pessoas interessa a toda a sociedade e é norteado por 

preceitos de ordem pública ou imperativa (ius cogens) não competindo à pessoa, por 

manifestação de vontade própria, alterar ou modificar o estado de pessoa. Nessa conjuntura, o 

estado de pessoa reúne as características de indivisibilidade, indisponibilidade e 

imprescritibilidade.117 

A indivisibilidade reside na impossibilidade de simultaneamente conjugar duas ou 

mais posições no estado familiar, individual ou político, uma vez que não se admitem estados 

que se oponham. No entanto, o estado político apresenta exceção no caso de dupla 

nacionalidade. 

Já a indisponibilidade traduz a ideia de que a pessoa não pode ceder ou renunciar 

o estado familiar, individual ou político, pois seu objeto está fora do comércio. Não obstante, 

admite-se, em determinadas situações, autorizadas em leis, de acordo com exigências, 

circunstâncias e formalidades, a possibilidade de mutabilidade, pois em se tratando de estado 

familiar, a pessoa pode mudar do estado de solteira para casada ou de casada para solteira. Ou 

ainda, no estado individual de pessoa incapaz para pessoa capaz ou a mudança de sexo, no 

caso de transgenitalização.118 

E, por fim, a imprescritibilidade decorre da indisponibilidade em razão da 

impossibilidade de sua perda ou aquisição pelo decurso do tempo. A regra da 

imprescritibilidade do estado da pessoa não se estende às ações de estado com a finalidade de 

preservar, alterar ou reconhecer o estado individual, político ou familiar da pessoa.119 

O nome
120 é atributo da personalidade e individualiza a pessoa ao reconhecer a 

possibilidade de ser sujeito de direito. O termo nome tem sua origem no latim nomen do 

                                                           
117 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 152. AMARAL, Francisco. 

Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006,p. 238-239; LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de 
direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios jurídicos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996. p. 341-
343. 
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119 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. 
São Paulo: RT, 2008.p. 280. A autora adverte que, nas ações de estado, é imprescindível a intervenção do 
Ministério Público, nos termos do artigo 82, II e 472 do Código de Processo Civil. 
120DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva. 
2008. p. 202-214; GAGLIANO, Pablo Stolze e PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: 
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verbo noscere ou gnoscere no sentido de conhecer ou ser conhecido e revela a denominação 

para que ela seja conhecida e reconhecida na sociedade.121 

O nome representa um dos elementos de identificação da pessoa; possui caráter 

absoluto, pois interessa à sociedade e, por tal motivo, é tutelado no ordenamento jurídico, 

admitindo a alteração do prenome somente nos casos autorizados por lei. Constitui, por isso, 

um dos direitos mais essenciais dos pertinentes à personalidade. A imposição de um nome 

decorre do imperativo categórico e todos têm direito ao nome122 

O nome serve para individualizar uma pessoa, não é só uma qualidade jurídica, 

senão um direito, reconhecido como direito subjetivo, da personalidade.123O direito ao nome é 

inerente à identidade da pessoa e produz efeito erga omnes.  

As pessoas naturais adquirem o nome com o assento de nascimento no Cartório de 

Registro Civil e é composto pelo prenome e sobrenome (patronímico familiar). O nome é 

atributo da personalidade e identifica a pessoa como sujeito de direito capaz de adquirir 

direitos e deveres. 

Rosa Maria de Andrade Nery afirma que o nome da pessoa é  

sua principal identificação e é a porta de entrada para os segredos de sua 
intimidade pessoal e da reserva de sua vida privada. Pelo nome, a imagem se 
revela; pelo nome, a pessoa se faz presente no espaço moral e jurídico de sua 
experiência humana e, pelo nome, aflora a fama, que contribui, de outra 
maneira, para a identificação total da pessoa.124 

 

                                                                                                                                                                                     

parte geral. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 111-119; GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte 
geral. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 120-138; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte 
geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p.19-21; AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006. p.271-274; GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
141-147; Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios jurídicos. 
Rio e Janeiro: Freitas Bastos, 1996. p. 327-337; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: 
introdução ao direito civil e teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 243-248; 
121 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 556. 
122 LOPES, Miguel Maia de Serpa. Curso de direito civil: introdução, parte geral e teoria dos negócios 
jurídicos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996.p. 327. 
123 Ibidem. p. 335. 
124 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 
20. 
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O domicílio
125 é a sede jurídica da pessoa e constitui atributo da personalidade. A 

teoria geral do direito civil considera o domicílio o centro de todas as atividades da pessoa 

que resultam em direitos e obrigações na ordem civil. 

O termo domicílio é derivado do latim domicilium (morada, habitação), de domus 

(casa, morada, residência) e é empregado para designar o lugar onde a pessoa tem sua 

habitação ordinária ou mantém a residência habitual.126 

Para Clovis Bevilaqua, a definição de domicílio alinha duas ideias, a saber: a de 

morada local de aconchego e repouso da vida íntima da pessoa ou privacidade e intimidade da 

vida familiar e a de centro de atividade referente à vida externa ou às relações sociais ou ao 

desenvolvimento de suas faculdades.127 

Neste mesmo sentido, Rosa Maria de Andrade Nery salienta que esse instituto tem 

“duas vertentes: a) a primeira, a de estabelecer para a vida de relações o lugar onde o sujeito 

está e pode ser encontrado, como aquele determinado, identificado como sendo daquela 

pessoa, naquele lugar; b) a segunda, a de sinalizar para o distinguido um espaço de 

intangibilidade”.128 

O domicílio é a fixação espacial permanente da pessoa, isto é, a sede jurídica da 

pessoa que se presume presente para exercer os atos da vida civil.129 As regras pertinentes ao 

domicílio da pessoa natural e jurídica estão elencadas nos artigos 70 ao 78 do Código Civil e 

aplicam-se tanto ao direito material como ao direito processual. 

                                                           
125 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva. 
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126 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 288. 
127 BEVILAQUA, Clovis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980. p. 157. Neste mesmo 
sentido NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito 
privado. São Paulo: RT, 2008.p. 282. 
128 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 
133. 
129 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. São Paulo: Saraiva, 
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Depreende-se da análise do artigo 70 do Código Civil que o domicílio civil da 

pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. O conceito 

jurídico de domicílio apresenta o elemento objetivo e subjetivo. Este traduz a intenção da 

pessoa de permanecer em determinado local com ânimo definitivo, isto é, o caráter 

psicológico. O elemento objetivo se refere à fixação da pessoa em determinado local, à 

residência ou ao mero estado de fato material. O concurso simultâneo dos elementos objetivo 

e subjetivo constitui o domicílio civil da pessoa natural. 

Na sistemática da legislação civil brasileira, tem-se a admissibilidade da 

pluralidade de domicílio130 e do domicílio convencional. Entretanto, há hipóteses de que o 

legislador reserva para si a indicação do domicílio em razão da condição ou da situação de 

determinadas pessoas (artigo 76 do Código Civil131). 

Em que pese o domicílio constituir atributo da personalidade, há circunstâncias 

em que a pessoa não tem residência habitual (ciganos, circenses, viajantes, moradores de rua) 

e, via de consequência, não têm domicílio (artigo 73 do Código Civil e artigo 94, §2º do 

Código de Processo Civil). Nesse caso, há o domicílio aparente ou ocasional, pois o 

ordenamento jurídico considera que o domicílio será o local onde a pessoa for encontrada. 

A fama
132 consiste na reputação, no conceito ou na posição que a pessoa ocupa no 

meio social no que concerne ao respeito de seus costumes e seu caráter.133 É atributo da 

personalidade; individualiza e identifica a pessoa na sociedade. 

Nos ensinamentos da Rosa Maria de Andrade Nery, a fama estabelece “[...] os 

parâmetros que compõem os caracteres da individualidade da pessoa e fixam os nortes para 

                                                           
130 A pluralidade de domicílio era admitida entre os romanos, conforme Ulpinano, fr. 6 §2º D. 50.1 “Viris 

prudentibus placuit duobus locis posse aliquem habere domicilium, si utrubique ita se instruxit, ut non ideo 

minus apud alteros se colocasse videatur”.  
131 Clóvis Bevilaqua expõe que o domicílio necessário pode ser domicílio de origem (que a pessoa adquire ao 
nascer) ou domicílio legal (é o lugar onde a lei presume que o indivíduo reside permanentemente). In: 
BEVILAQUA, Clovis. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1980. p. 160. Francisco 
Amaral pontua que a fixação do domicílio é ato jurídico em sentido estrito, quando expressa a vontade do sujeito 
e fato jurídico quando fixado por lei. In: AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2006, p. 245. 
132 Plutarco na máxima “famam tueri facili est, extinctam non facile est restituere” (fácil é conservar o bom 
nome; mas, uma vez perdido, difícil é recuperá-lo); NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito 
civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 22-23; A fama para Francisco Amaral traduz “[...] o 
conhecimento, o conceito de que desfruta em sociedade, correspondente ao estado que apresente”. In: 
AMARAL, Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 241-242; 
133 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 347. 
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fazê-la reconhecida como tal, nos limites de suas qualidades e deficiências, méritos e 

deméritos, na exata medida do que se convencionou chamar ‘fazer’ e ‘conservar’ o nome.”134 

 

2.4. A humanidade 

 

A expressão humanidade135 tem sua origem do latim humanitas e possui várias 

acepções. Para José Lopes Zarzuela, o termo humanidade revela conceito de muitas 

conotações e destaca as principais: “[...] a) espírito humano, a pandéia dos gregos; b) essência 

do homem, de significado aristotélico, e porque tem os princípios essenciais da espécie, 

conforme Santo Tomás [...] e) racionalidade (Kant)”.136 

O desenvolvimento do conceito de humanidade é imponente e cunhado pelos 

romanos pela absorção da cultura grega. Para Cícero, a humanidade significa a formação 

humana e espiritual de pessoa apoiada na cultura helênica. Para Gustav Radbruch, o conceito 

é renovado pelo humanismo em razão da inclinação aos valores.137 

A humanidade no pensamento tomista exprime que  

[...] os princípios essenciais da espécie, tanto formais quanto materiais, não 
levando em conta os princípios individuais. A humanidade é aquilo em 
virtude do que o homem é homem; e em homem é homem não porque tem 
princípios individuais, mas porque tem os princípios essenciais da espécie.138 

 

                                                           
134 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 
22. 
135 Humanidade traduz “a natureza humana” In: CALDAS AULETE, F. J. Dicionário contemporâneo da 
língua portuguesa. v.III. p. 49; “1. Gênero humano; conjunto de homens de todas as regiões do mundo; espécie 
humana.2. Natureza humana.3. Benevolência; sentimento de solidariedade. 4. Complexo de caracteres comuns a 
todos os homens, 5. Racionalidade (Kant)” In: DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. v. 2. São Paulo: 
Saraiva. 1998. p. 347. 
136 ZARZUELA, José Lopes. Humanidade. In: Enciclopédia Saraiva de direito. Coord. R. Limongi França. v. 
42. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 25. Segundo o autor “[...] a humanidade significada a liberdade, a dignidade, o 
respeito aos valores transcendentes que inspiram a ordem natural e a ordem positiva”. 
137 RADBRUCH, Gustav. Introdução à filosofia do direito. p. 83. É importante pontuar que “Já na época de 
Cícero e Varrão, a palavra humanitas significava a educação do homem como tal, que os gregos chamavam de 
paidéia; eram chamadas de “boas artes” as disciplinas que formam o homem, por serem próprias do homem e o 
diferencia dos outros animais [...] formação de uma consciência realmente humana, aberta em todas as direções, 
por meio da consciência histórico-crítica da tradição cultural” In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 
filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 519. 
138 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 518. 
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Para August Comte, a humanidade traduz a diferença específica da espécie 

humana em relação às outras, pois 

[...] o tipo fundamental da evolução humana, tanto individual como coletiva, 
está, com efeito, cientificamente representada [na sociologia positiva] como 
algo que consiste sempre no crescente ascendente de nossa humanidade sobre 
a nossa animalidade, segundo a dupla supremacia da inteligência sobre as 
tendências do instinto simpático sobre o instinto pessoal.139 

 

O conceito de humanidade com significado de dignidade humana está no 

pensamento kantiano que retrata “[...] a natureza racional do homem, dotada de dignidade e, 

portanto, fim para si mesma[...] a humanidade na pessoa dos homens é o objeto de respeito”140 

e afasta a ideia de ser utilizado como meio para outros fins. 

Para Gustav Radbruch, as ideias relativas à humanidade seguem três direções 

“[...] amor ao homem, contra toda a crueldade desumana; dignidade do homem, contra toda 

humilhação do homem; formação do homem, contra todo aniquilamento desumano da 

cultura.”141 

Os bens protegidos pelos direitos da personalidade são partes integrantes do 

homem in natura, ou seja, componentes da natureza humana e inerentes à essência da 

humanidade (humanitas).142 

No item 2.3.1.da tese assevera-se que o nome, a fama e o domicílio são atributos 

da personalidade jurídica no que se refere à identificação da pessoa como sujeito de direito 

apto para adquirir direitos e cumprir deveres nas relações intersubjetivas, bem como 

administrado Administração Pública para que submeta-se aos direitos e aos deveres 

estabelecidos pelo Estado. 

Da mesma forma, estes atributos também se revelam como objetos dos direitos da 

personalidade (teoria geral dos direitos da personalidade), por se tratar de parte integrante do 

                                                           
139 LALANDE, André. Vocabulário técnico e critico da filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 477. 
140 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 518. 
141 RADBRUCH, Gustav. Introdução à filosofia do direito. p. 83. In: ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de 
filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 519. 
142 MORAES, Walter. Concepção tomista da pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. São Paulo: RT, n. 2, abr./jun. 2000. p. 187-204; NERY, Rosa Maria de Andrade. 
Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. São Paulo: RT, 2008. p. 284-285; 
NERY JÚNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Código civil comentado. São Paulo: RT, 2011. 
p. 228-229; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 
2015. p. 06-12. 
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homem in natura que tocam a sua natureza (humanitas) e traduzem a substância, potência, 

essência, atos e propriedade que são de todos os seres humanos. 

O direito ao nome é potência afetiva do homem e inerente à humanidade, pois 

aloca a pessoa em uma família, e o ser humano é alguém na família. Do mesmo modo, a fama 

é potência sensitiva do ser humano, pois exterioriza a autoestima ligada à natureza humana. E, 

o domicílio é potência sensitiva, pois revela o espaço jurídico da pessoa que traduz o seu 

reduto mais íntimo e resguarda a sua intimidade e privacidade.143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
143 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. 
p.19-21/ 22-23/ 135-136. 



52 
 

3. OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

 

A Constituição Federal de 1988 no artigo 5º, X eleva à categoria de direitos e 

garantias fundamentais a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das 

pessoas, e o Código Civil brasileiro elenca, dentre o rol dos direitos da personalidade, o 

direito à vida privada (artigo 21).144 

A expressão intimidade não está aposta no teor do artigo 21 do Código Civil. O 

legislador utiliza o termo vida privada. O Capítulo 4 desta tese dedica investigação das teorias 

estruturais do conceito do direito à intimidade. 

Este capítulo tem por objetivo apresentar os aspectos históricos da proteção à 

pessoa e da personalidade, bem como pontuar o período da construção teórica do sistema dos 

direitos da personalidade. Esta constatação tem relevo para esta tese, vez que a consagração 

de cláusula geral da tutela dos direitos da personalidade somada ao fundamento da dignidade 

da pessoa humana e sua eficácia no âmbito privado conduz à efetividade de direitos essenciais 

à pessoa que toca a sua humanidade. Objetiva-se demonstrar, com apoio nas ideias 

preconizadas por Walter Moraes e Rosa Maria de Andrade Nery, a proeminência da 

nomenclatura direitos da humanidade e expor, em apertada síntese, o rol exemplificativo 

previsto no Código Civil. 

 

3.1. Aspectos históricos da proteção à pessoa e da personalidade 

 

Antecedentes históricos apontam que a categoria jurídica de tutela da 

personalidade humana tem sua origem, ainda que de forma incipiente, no direito grego e 

                                                           
144 O art. 5º, X da CF/88 assegura, em caso de violação, o direito à indenização pelo dano material e moral 
decorrente da violação do direito à intimidade. Os direitos da personalidade estão previstos na Parte Geral, Livro 
I, Título I, Capítulo II do Código Civil brasileiro, nos artigos 11 ao 21. O artigo 21 prevê in verbis “A vida 
privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências 
necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”. 
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romano, respectivamente, hybris e iniura.145 Todavia, neste período, as formas de proteção da 

personalidade (humanidade) não se aproximam da tutela dos direitos de personalidade 

contemporânea. 

A Índia Antiga, Mesopotâmia e Egito não contribuíram para o campo dos direitos 

da personalidade, dado o desinteresse na tutela dos direitos individuais. Na Índia antiga, a 

fonte do direito hindu é o costume, e todos os esforços centralizam-se na manutenção da paz 

entre as tribos. Já na Mesopotâmia, é interessante notar que o Código de Hamourabi possui 

vertente liberal no campo econômico, mas discriminatório no plano de liberdade pessoal.146 

No Egito antigo, os três ciclos paralelos compreendidos entre o Antigo Império 

(2980 a 2625 a.C.), o Novo Império (1580 a 1200 a.C.) e o Império Ptolomaico (326 a. C. até 

a conquista romana) são distinguidos, respectivamente (i) pelo individualismo. Mas com o 

regresso ao feudalismo, há o desenvolvimento da solidariedade familiar e senhoril; (ii) pela 

renovação do individualismo em razão do acesso à imortalidade e à igualdade de todos os 

egípcios diante de Deus e, via de consequência, igualdade política perante o faraó. E por fim, 

(iii) pelo desenvolvimento do comércio, vida urbana e economia monetária, permitem a 

democracia social; no entanto, não acompanhada pela democracia política. A contribuição do 

pensamento jurídico em todos os ciclos está na distinção entre Direito e lei marcante e 

integrante na sociedade contemporânea.147 

                                                           
145 SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 23; AMARAL, 
Francisco. Direito civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 252. 
146Neste contexto, Capelo de Sousa aponta que, na Índia antiga, o direito hindu é marcado pela tradição hindu e 
budista e, nestas tradições, não havia a preocupação em proteger os direitos individuais. A tradição hindu é, num 
primeiro momento, uma sociedade védica e, posteriormente, bramânica preocupada, principalmente, com a 
manutenção da paz nas tribos, mediante os costumes. E a tradição budista opõe-se, em alguns aspectos, à 
tradição liberal e anseia pela funcionalização do direito como garantia do bem-estar de todos os homens e o 
direito à vida como direito primordial. Todavia, as ideias da tradição budista não foram implantadas na Índia. Já 
a Mesopotâmia, sob a regência das reformas de Ouroukagina, do Código de Shoulgi e Código de Hamourabi 
visualizam as raízes individualistas e preocupação com a expansão do comércio. Neste contexto, merecem 
destaque os seguintes aspectos: a possibilidade dos homens livres gozarem do estatuto de igualdade; a distinção 
entre homens livres e escravos; algumas liberdades concedidas aos escravos; concessão de direitos às prostitutas 
e escravas; a supressão da servidão dominial e a atribuição ao servo feudal a qualidade de homem livre; e uma 
inegável legislação social no sentido de regular o contrato de trabalho, o direito a férias, direito social ao crédito. 
In: CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 32-37. 
147 Capelo de Sousa explica que o direito do primeiro ciclo egípcio é individualista, entretanto, há perda dessa 
característica com o regresso do feudalismo. Explica o autor que o caráter individual se apresenta pela limitação 
do poder paternal e marital, pelo casamento monogâmico, pela ausência de privilégios de masculinidade e 
primogenitura e pelo direito de propriedade absoluto. O regresso do feudalismo aponta a transferência do 
domínio de latifúndios aos descendentes mais velhos e o desenvolvimento da solidariedade familiar e senhoril. 
Já o segundo ciclo mantém a organização política, social, econômica e jurídica, todavia, há a revolução religiosa 
que permite o acesso à imortalidade e à igualdade de todos perante Deus. Desse modo, tem-se a igualdade 
política de todos perante o faraó, e há o retorno do individualismo com o feudalismo triunfante e, via de 
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O sistema jurídico da Grécia antiga não se desenvolve de forma sistemática, e a 

fonte do direito é o nomos
148.  A superioridade da lei e a laicização do direito decorrem da 

noção de lei, pois esta traduz disposição geral, uniforme e igual para todos que limitam o 

poder da autoridade.149 

Para Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa, a contribuição dos gregos 

se apresenta em dois momentos, a saber, (i) na institucionalização do princípio da 

personalidade do direito nas relações entre as poleis e com os estrangeiros e (ii) na 

configuração do princípio da personalidade do direito como autêntica norma de direito 

internacional, de forma a traduzir respeito universal pelo homem.150 

A tutela da personalidade no pensamento jurídico grego tem natureza 

exclusivamente penal pela hybris que proibia qualquer manifestação de injustiça e excesso 

entre as pessoas bem como insolência, soberba e desequilíbrio perpetrados em relação às 

pessoas. As aixias destacavam-se pela repressão aos atos de injúria e sevícias praticados.151 

A expansão da proteção jurídica da personalidade humana ocorre sob a influência 

do pensamento de Aristóteles, pois tem por finalidade atingir o bem comum.152Nesta 

conjectura, a hybris representa a cláusula geral protetora da personalidade de cada indivíduo. 

                                                                                                                                                                                     

consequência, regressa o poder paternal e o privilégio da primogenitura, mantendo a plena capacidade jurídica da 
mulher. O terceiro ciclo é marcado pelo surgimento da democracia social em razão do desenvolvimento do 
comércio pelo aumento da vida urbana e da economia monetária. O autor salienta que a democracia social não 
foi acompanhada pela democracia política. In: CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito 
geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 37-40. SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de 
personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 23-25. 
148 Para John Gilissen “<<Os nómois são uma coisa comum, regulada, idêntica para todos, querendo o justo, o 
belo, o útil; chama-se nómos o que é erigido em disposição geral, uniforme igual para todos>>. O nómos é 
sobretudo o meio de limitar o poder da autoridade, porque a liberdade política consiste em não ter que obedecer 
senão à lei. Mas a lei é humana e laica; já não tem nada de religioso, de divino”. In: GILISSEN, John. 
Introdução histórica do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 75-76. 
149 GILISSEN, John. Introdução histórica do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 73-76. 
150 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 42. Acrescenta o autor que “[...] o pensamento jurídico grego tinha como seguro que cada 
homem tinha personalidade e capacidade jurídica, que a capacidade jurídica, activa ou passiva, se definia 
abstractamente e que as distinções de estatutos entre as classes (v.g. as da lei de Gortina) apenas deveriam 
estabelecer diferenças quantitativas” (p. 49) 
151 SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 24-25. Nesse 
sentido, Capelo de Sousa aponta que as ações, inicialmente, tinham caráter penal e buscavam a punição de 
ultrajes ou sevícias sobre a pessoa de um cidadão. E com o decurso do tempo, houve a sua aplicação também a 
outros tipos legais ilícitos de ofensas à personalidade. 
152 Nos ensinamentos de Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa, o pensamento aristotélico preconiza 
que “[...] a própria natureza obedece a uma ordem racional e que existe uma razão universal, que está em cada 
homem, onde se fundamentam a lei ou a justiça naturais. Justiça essa que postula uma certa igualdade entre os 
homens, que as leis positivas ao precisarem as relações sociais deverão respeitar. Estas leis devem pois ter como 
finalidade o bem comum, devem ser aceitas por todos e respeitadas obrigatoriamente por todos”. In: CAPELO 
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Como observa Elimar Szaniawiski, no pensamento grego, “[...] atribuía-se ao ser 

humano a origem e a finalidade da lei e do direito”153, pois o homem é o centro referencial da 

ordem jurídica. Isto é, o destinatário primeiro e final da ordem jurídica e, via de consequência, 

novo alcance é dado aos direitos inerentes à personalidade. 

Deste modo, nota-se que o pensamento grego contribui para o desenvolvimento da 

teoria jurídica dos direitos da personalidade. Contudo, alguns doutrinadores apontam que essa 

posição de primazia do homem se perdeu no decorrer do tempo. E consequentemente, o 

predomínio do cientificismo e a ideologia burguesa, a partir do século XIX, permitiram mais 

destaque à ordem patrimonial da pessoa.154 

A evolução do direito romano é analisada por várias instituições jurídicas 

diversificadas e distinguida em três períodos, de acordo com a forma de governo. A época 

antiga caracteriza-se pelo direito arcaico, primitivo e por uma sociedade rural baseada na 

solidariedade clânica (até meados do século II a. C.). O período clássico se desenvolve sob a 

regência do direito coerente e racional, decorrente de uma sociedade evoluída, individualista e 

fixado por juristas (150 a. C a 248 d. C.). E, por fim, a época do Baixo Império, quando tem-

se o direito decorrente da política, da economia e da religião, dominado pelo absolutismo 

imperial, pela atividade legislativa e pelo Cristianismo (até 565 d. C.).155 

No escólio de Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa, a análise dos 

direitos da personalidade requer o estudo desses três grandes períodos, pois os estatutos 

jurídicos das pessoas físicas, ao longo da história do direito romano foram diversificados. O 

autor assevera que a capacidade jurídica e os direitos da personalidade estavam atrelados à 

pessoa que possuísse os três status: status familiae, status civitatis e o estatus libertatis.156 

Os doutrinadores tradicionais atribuem ao direito romano a criação da teoria 

jurídica da personalidade e da tutela da personalidade humana pela actio iniuriarium que 

                                                                                                                                                                                     

DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: Coimbra, 2011, p. 46 
e SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 24-25. 
153 SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 25. Neste mesmo 
sentido, Capelo de Sousa afirma que “[...] é o pensamento jurídico grego que começa a afirmar-se uma noção 
geral e abstracta da pessoa” (p. 44). E finaliza, afirmando que  “[...] no pensamento grego clássico pós-clássico, o 
homem passou a ser tido como a origem e a finalidade da lei e do direito, a nível quer estadual quer universal, 
ganhando, por isso, novo sentido os problemas da personalidade e da capacidade jurídica de todo e cada homem 
e dos seus inerentes direitos de personalidade”. (p. 47) 
154 Ibidem. p. 25. 
155 GILISSEN, John. Introdução histórica do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 81. 
156 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 47. 
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buscava, inicialmente, proteger as pessoas de condutas que atentavam contra a sua vida e sua 

integridade física sob o fundamento do conteúdo normativo da Lex Aquilia de damno e a Lex 

Cornelia
157. Posteriormente, a actio iniuriarium passou a proporcionar tutela genérica da 

pessoa com a atuação pretoriana que transpôs a matéria de direitos da personalidade 

estabelecidos na Lei das XII Tábuas. 

Neste contexto, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa ressalta que a 

tutela dos direitos da personalidade na época antiga do direito romano processa-se pela 

vingança privada, mediante a decisão judicial ou, posteriormente, pela autorização do 

monarca, ou, ainda, pelo sancionamento de decisões públicas. O direito pretoriano romano, ao 

lado do ius civile, possibilita atenuar as insuficiências legislativas da Lei das XII Tábuas e a 

actio iniuriarum viabiliza não só a proteção dos direitos da personalidade da pessoa, mas 

também a tutela da pessoa nas relações jurídicas concretas, sedimentadas pelas disposições da 

Lex Aquilia de damno concernentes à tutela de lesões em face dos escravos e Lex Cornelia no 

tocante às injúrias com agressões físicas e à violação de domicílio.158 

Já no Baixo Império, sob a influência cristã, há a manutenção da jurisdição dos 

tribunais civis e, progressivamente, a implementação da tutela da personalidade moral e dos 

bens da pessoa humana pela actio iniuriarum.159 

Somente na Idade média, pautado pelo pensamento tomista, tem-se o 

reconhecimento do direito geral de personalidade. Esta é a substância individual de uma 

essência racional uma vez que se admite o direito subjetivo como estrutura da vontade 

humana ou a ela ligada.160 

Assim, a actio iniuriarium assume a função de cláusula geral para proteger o ser 

humano. Todavia, a intensidade não era a mesma dos dias atuais, pois não existia no direito 

                                                           
157 LACERDA, Dennis Otte. Direitos da personalidade na contemporaneidade: a repactuação semântica. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 2010, p. 22-23; SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade 
e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 25-32. 
158 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 47-53. 
159 Ibidem. p. 56-57.  
160 Neste sentido: LACERDA, Dennis Otte. Direitos da personalidade na contemporaneidade: a repactuação 
semântica. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 2010, p. 22-23; SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de 
personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 33-36. 
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romano a categoria dos direitos da personalidade, bem como e o sistema organizado de sua 

tutela.161 

Para Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa, o renascimento do direito 

justinianeu, atrelado à centralização do poder real nos séculos XI e XI, não fois uficiente para 

alterar a tutela dos direitos da personalidade, que manteve a incidência da actio iniuriarium.162 

O pensamento cristão também contribui fundamentalmente no desenvolvimento 

da teoria jurídica dos direitos da personalidade. As ideias de igualdade de direitos e a 

inviolabilidade da pessoa foram relevantes para afastar do homem a condição de objeto e 

qualificá-lo como sujeito de valores inerentes à sua própria humanidade. 

A personificação do homem à imagem do criador e à noção de pessoa adquire 

unicidade e individualidade e afasta a força atrativa das instituições. Portanto, a mudança de 

perspectiva nas palavras de Alfredo Emanuel Farias de Oliveira “[...] permite ao homem agir 

de forma autônoma nas relações com o seu semelhante e, ao mesmo tempo, partir em direção 

ao aprofundamento e conhecimento de sua própria subjetividade”.163 

O pensamento cristão, sob a influência da noção de pessoa do pensamento 

tomista, representa a marcha inicial para o desenvolvimento da concepção de pessoa e direitos 

da personalidade na era moderna e pós-moderna.  

Neste sentido, Ingo Wolfgang Sarlet ressalta a importância do pensamento tomista 

na concepção das ordens distintas do direito natural e direito positivo para justificar o 

exercício do direito de resistência da população e afirma que “[...] o valor fundamental da 

dignidade humana assumiu particular relevo no pensamento tomista”.164 

                                                           
161 SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 32 e GARCIA, 
Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 
2007. p. 12. Pontes de Miranda destaca que a“[...] ação de iniuria tocava a quem fosse (sic) ofendido em sua 
personalidade desde que havia o animus iniuriandi. Fôra(sic) evolução, a respeito da antiga jurisprudência, que 
só considerava iniuria a ofensa à vida e à integridade física”. In: MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito 
civil. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. v.7. 1955, p. 38. 
162 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 58-59. 
163 OLIVEIRA, Alfredo Emanuel Farias de. O fundamento dos direitos da personalidade. Belo Horizonte: 
Arraes Editores, 2012. p. 51. 
164 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 38; SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 35-36; 
MORAES, Walter. Concepção tomista da pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. São Paulo: RT, abr./jun. 2000, p. 187-204. 
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No período Renascentista, século XIV ao XVI, ocorrem mudanças substanciais 

tanto na ciência quanto na filosofia, a partir do humanismo com a preocupação ímpar voltada 

para o problema dos limites e das possibilidades do conhecimento e, em particular, do 

conhecimento científico. A preocupação fundamentada nas verdades científicas resulta na 

constituição de duas correntes, o racionalismo e o empirismo responsáveis pela indagação das 

possibilidades do próprio pensamento do homem.165 

Dentre os expoentes renascentistas, merece destaque o humanista italiano Pico 

Della Mirandola que, pautado pelo pensamento tomista, em contraste com o aristotélico, 

assevera que a personalidade humana tem “[...] valor próprio, inato, expresso justamente na 

ideia de sua dignidade de ser humano, que nasce na qualidade de valor natural, inalienável e 

incondicionado, como cerne da personalidade do homem”166. Isto é, afirma a tendência sem 

prévia colocação metafísica “[...] por se referir ao problema do homem como ente que 

conhece”.167 

Nas palavras de Pedro Pais de Vasconcelos, 

O Homem de Mirandola tem uma natureza intermediária entre os outros 
animais e o próprio Deus e tem o poder de se autoformar, de se 
autodeterminar na sua própria essência, de se degradar à mais baixa natureza 
como um bruto ou de crescer pela razão da sua alma até à mais elevada 
natureza que é divina. Ele tem o domínio de si próprio e um domínio sobre si 
mesmo.168 

 

Para Dennis Otte Lacerda, as ideias humanistas “[...] ao assumirem 

antropocentricamente a condição humana, exponencializam essa progressão do direito cada 

vez mais ligada à pessoa humana e autonomizam finalmente a teoria dos direitos 

subjetivos”.169 

A transposição da actio iniuriarum para o ius in se ipsum, com o conceito de ius 

imaginis afirma o respeito à titularidade do direito da pessoa sobre o próprio corpo.170 A 

                                                           
165 REALE, Miguel. Filosofia do direito. v. I. São Paulo: Saraiva, 1957. p. 63-64. 
166 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 38. 
167 REALE, Miguel. Filosofia do direito. v. I. São Paulo: Saraiva, 1957. p. 63-64. 
168 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 58. 
169 LACERDA, Dennis Otte. Direitos da personalidade na contemporaneidade: a repactuação semântica. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 2010, p. 23-24; VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de 
personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 59. 
170 LACERDA, Dennis Otte. Direitos da personalidade na contemporaneidade: a repactuação semântica. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 2010, p. 23-24. 
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fórmula ius in se ipsum admite a manifestação de distintos e múltiplos direitos inerentes à 

pessoa e representa a liberdade essencial e originária do Homem.171 

Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa explicita que, nesse período, 

também houve a emergência dos direitos subjetivos como estruturas da vontade humana ou a 

ela ligadas, pois “[...] os contributos do Renascimento e do Humanismo do séc. XVI, viriam a 

constituir a rampa de lançamento de um direito geral de personalidade, entendido como um 

«ius in se ipsum», que não mais deixaria de estar presente na reflexão jurídica da tutela da 

personalidade humana”.172 

A laicização do direito natural é responsável pelo desenvolvimento dos direitos da 

personalidade esposado na teoria grociana que afasta o valor atribuído pela Escolástica no 

tocante à sua sacralização. Assim, o direito natural diz respeito à própria natureza humana e 

os princípios da sociabilidade e da racionalidade fundamentam o jusnaturalismo, pois “[...] a 

sociedade existe para atender às múltiplas necessidades humanas e o direito natural resulta 

exatamente, da natureza social do homem, sendo ditado e formulado pela razão”.173 

Infere-se, portanto que, nesse período, os direitos da personalidade não constituem 

um sistema ou categoria de direitos, pois as normas jurídicas recaem sobre a vida, corpo, 

honra ou liberdade da pessoa e simbolizavam o direito do homem de dispor do seu próprio 

corpo e destino.  

A proteção e a tutela incidem de forma isolada, pois nos ensinamentos de Danilo 

Doneda “[...] a pessoa não era na antiguidade clássica, protegida em perspectiva integrada, 

nem sequer havia uma categoria que pudesse ser relacionada com a atual noção de 

personalidade”.174 

Em que pese a ausência de sistema ou mesmo de categoria de direitos, as 

contribuições foram essenciais para a construção do sistema dos direitos da personalidade que 

                                                           
171 LACERDA, Dennis Otte. Direitos da personalidade na contemporaneidade: a repactuação semântica. 
Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor. 2010, p. 23-24; SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade 
e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 38; VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: 
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sentido de autodeterminação pela vontade livre, no que se refere à vontade psicológica, pois “[...] o Homem pode 
dispor de si mesmo, do seu corpo e da sua alma, do seu destino: o Homem tem o poder de ser aquilo que se 
construir”.(p.59) 
172 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 62. 
173 RÁO, Vicente. O direito e a vida dos direitos. São Paulo: RT, 1999. p.85-86 (nota 20). 
174 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de danos pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 26. 
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floresceram no século XVIII, a partir da concretização das ideias de direitos subjetivos, 

direitos inatos, direitos do homem e direitos fundamentais. 

 

3.2. Considerações sobre os direitos fundamentais, direitos humanos e 

direitos da personalidade 

 

Os direitos da personalidade
175 objetivam a tutela e a proteção da pessoa humana 

e qualificam-se pelos conceitos doutrinários como atributos inerentes à própria pessoa. Ou 

seja, as suas integridades física, intelectual e moral, fundamentadas, ora nos direitos 

fundamentais, ora nos direitos humanos. 

Entretanto, embora os autores sustentem os direitos da personalidade nos direitos 

fundamentais e nos direitos humanos não é oportuna a confusão entre as categorias afins. 

A terminologia “direitos fundamentais” refere-se aos direitos do ser humano 

reconhecidos e positivados pela ordem constitucional do Estado de acordo com as 

fundamentalidades formal e material. Nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, 

[...] todas aquelas posições jurídicas das pessoas concernentes às pessoas, 
que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu 
conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido material), integradas 
ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade 
dos poderes constituídos (fundamentalidade em sentido formal), bem como 
as que por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparadas, 
agregando-se à Constituição material, tendo ou não, assento na Constituição 
formal.176 

 

                                                           
175CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
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228; PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil: introdução ao direito civil e teoria geral do 
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176 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
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Para Robert Alexy, as normas de direitos fundamentais no sistema jurídico 

emanam das fundamentalidades formal e substancial. A primeira decorre da posição nas 

normas de direitos fundamentais no ápice da estrutura escalonada do ordenamento jurídico. E 

a segunda se soma à fundamentalidade substancial, pois é a partir dos direitos fundamentais e 

das normas de direitos fundamentais que as decisões são tomadas sobre a estrutura normativa 

básica do Estado e da sociedade, de acordo com o conteúdo a eles conferidos.177 

Já os “direitos humanos” são aqueles decorrentes de documentos de direito 

internacional, citem-se como exemplo as Declarações de Direitos do Homem e do Cidadão 

francesas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas, que não estão 

vinculadas com determinada ordem constitucional. Mas aspiram à validade universal de 

caráter supranacional que reconhecem e regulam a proteção do ser humano – direitos 

inerentes à própria condição e às dignidades humanas.178 

De acordo com José de Oliveira Ascensão, não há equivalência entre direitos 

fundamentais e direitos da personalidade, pois estes se qualificam pelas emanações da 

personalidade em si, enquanto aqueles tratam da relação particular da pessoa em relação ao 

Estado.179 

Rosa Maria de Andrade Nery ressalta que a expressão jurídica da pessoa humana 

permeia todo o direito privado. Porém os direitos da personalidade não se confundem com os 

direitos fundamentais, pois estes traduzem a argumentação para fornecer consistência às  

decisões, de modo a contribuir com a concretização de conceitos indeterminados e com a 

proteção de determinadas figuras civis tradicionais, além de contribuir com aqueles que se 

identificam com os bens pessoais juridicamente reconhecidos que estão contidos na natureza 

humana.180 

Ingo Wolfgang Sarlet aponta outra distinção entre os direitos fundamentais e os 

direitos da personalidade. Depreende-se da análise do catálogo dos direitos fundamentais na 

                                                           
177 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 520-522. 
178 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
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Constituição de 1988 que estes direitos constituem o parâmetro hermenêutico, bem como os 

valores superiores da ordem constitucional e jurídica em um sistema aberto e flexível. Assim, 

eventuais conflitos são resolvidos pela técnica da ponderação e pela harmonização dos 

princípios em pauta. E, ainda, neste catálogo, estão insertos a proteção ao exercício de direito 

de propriedade (CF/88, artigo 5º, XXII e XXII); o direito à herança (CF/88, artigo 5º, XXX); 

o direito de gozo de férias, licença gestante, licença-paternidade, redução dos riscos inerentes 

ao trabalho (CF/88, artigo 7º, XVII, XVIII, XIX, XXII) que não se qualificam como direitos 

da personalidade.181 

Assim, o conteúdo dos direitos da personalidade está inserto nos direitos 

fundamentais e nos direitos humanos, pois tutela e protege a pessoa humana e tem, por valor 

fundamental, a dignidade da pessoa humana. Todavia, distingue-se no tocante às relações 

jurídicas e à vigência, pois identificam-se os bens pessoais contidos na natureza humana 

juridicamente reconhecidos, de forma a efetivar tais direitos. 

 

3.3. O fundamento da dignidade da pessoa humana e sua a eficácia no âmbito 

do direito privado 

 

A dignidade da pessoa humana é regulamentada tanto pelos direitos humanos 

quanto pelos direitos fundamentais, pois traduz o valor a ser preservado e resguardado por 

todos para que viabilize o desenvolvimento de forma integral e integrada da pessoa. 

De acordo com Rosa Maria de Andrade Nery, o princípio da dignidade da pessoa 

humana é reflexo de visões culturais, é a razão de ser do Direito e prestigia a liberdade e a 

autonomia privada. Nas palavras da autora: 

Ele se bastaria sozinho para estruturar o sistema jurídico. Uma ciência que 
não se presta para prover a sociedade de tudo quanto é necessário para 
permitir o desenvolvimento integral do homem, que não se presta para 
colocar o sistema a favor da dignidade humana, que não se presta para servir 
ao homem, permitindo-lhe atingir seus anseios mais secretos, não pode dizer 
Ciência do Direito. Os antigos já diziam que todo direito é constituído 
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bominum causa (fr. D.1.5). Comprometer-se com a dignidade do ser humano 
é comprometer-se com sua vida e com sua liberdade [...]. E o princípio da 
dignidade humana é o princípio fundamental do direito. É o primeiro. O mais 
importante. Como não poderia deixar de ser, é o princípio mais importante do 
Direito Privado e é o que rege todos os outros princípios.182 (grifos da autora) 

 

Do mesmo modo, Cármem Lúcia Antunes Rocha qualifica o princípio da 

dignidade da pessoa humana como valor fundante do sistema jurídico e coração do patrimônio 

jurídico-moral da pessoa humana. Neste sentido, apresenta que 

o princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se, então, valor fundante 
do sistema no qual se alberga, como espinha dorsal da elaboração normativa, 
exatamente os direitos fundamentais do homem. Aquele princípio converteu-
se, pois, no coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana 
estampado nos direitos fundamentais acolhidos e assegurados na forma posta 
no sistema constitucional.183 

Ingo Wolfgang Sarlet explicita as múltiplas dimensões da dignidade da pessoa 

humana; ele aborda as dimensões ontológica, comunicativa e relacional, histórico-cultural e a 

dupla dimensão negativa e prestacional.184 

Sob o prisma da dimensão ontológica, a dignidade decorre da própria condição 

humana e inerente a toda pessoa, pois é valor absoluto e insubstituível. Nesta dimensão, o 

autor salienta que “[...] a dignidade evidentemente não existe apenas onde é reconhecida pelo 

Direito e, na medida em que este a reconhece, já que – pelo menos em certo sentido – 

constitui dado prévio, no sentido de preexistente e anterior a toda a experiência 

especulativa”185.  
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185 Ibidem. p. 21. 
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A dimensão comunicativa e relacional da dignidade preconiza que cada pessoa é 

dotada de dignidade, e todas as pessoas que convivem em comunidade são iguais em 

dignidades e direitos. É nesta perspectiva que floresce o dever geral de respeito pela pessoa, 

ou seja, as relações intersubjetivas devem ser marcadas pelo respeito e consideração mútua.186 

A perspectiva histórico-cultural indica que a dignidade da pessoa decorre do 

desenvolvimento da própria sociedade, isto é, “[...] fruto do trabalho de diversas gerações e da 

humanidade em seu todo.”187Para o autor,  não se pode confundir dignidade da pessoa 

humana e dignidade humana, pois esta se refere à humanidade, enquanto aquela constitui 

atributo da pessoa humana individualmente considerada. A distinção se torna relevante para 

afastar a ideia que de que o conceito de dignidade seja vago ou apriorístico.  

A Constituição Federal de 1988, nos ensinamentos de Ingo Wolfgang Sarlet, 

acolhe a distinção, pois consagra no art. 1º, III, dentre os fundamentos da República 

Federativa do Brasi, o princípio da dignidade da pessoa humana e não da dignidade da 

humanidade. Resta, assim, demonstrado o conteúdo concreto e determinado do princípio da 

dignidade da pessoa humana tanto na conduta do Estado quanto no comportamento de cada 

pessoa na sociedade em que está inserida. 

E, por fim, a dupla dimensão negativa (limite) e prestacional (tarefa) da dignidade. 

Esta indica o respeito e as medidas jurídicas para reconhecer, proteger, tutelar e garantir a 

efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana;  aquela consiste em impedir a 

coisificação da pessoa, bem como atitudes que violem a dignidade humana. Segundo Ingo 

Wolfgang Sarlet, esta dimensão 

Assume particular relevância a constatação de que a dignidade da pessoa 
humana é simultaneamente limite e tarefa dos poderes estatais e, no nosso 
sentir, da comunidade em geral, de todos e de cada um, condição dúplice esta 
que também aponta para uma paralela e conexa dimensão defensiva e 
prestacional da dignidade. Como limite, a dignidade implica não apenas que 
a pessoa não pode ser reduzida à condição de mero objeto da ação própria e 
de terceiros, mas também o fato de a dignidade gerar direitos fundamentais 
(negativos) contra atos que a violem ou a exponham a graves ameaças. Como 
tarefa, da previsão constitucional (explícita ou implícita) da dignidade da 
pessoa humana, dela decorrem deveres concretos de tutela por parte dos 
órgãos estatais, no sentido de proteger a dignidade de todos, assegurando-lhe 
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também por meio de medidas positivas (prestações) o devido respeito e 
promoção.188 

 

O autor apresenta as várias dimensões da dignidade da pessoa humana e identifica 

como elemento nuclear a autonomia e o direito de autodeterminação da pessoa ou de cada 

pessoa.189 E, propõe o conceito jurídico de forma analítica da dignidade da pessoa humana: 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano o que 
o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência e 
da vida em comunhão com os demais seres humanos.190 

 

Nesta conjectura, a dignidade da pessoa humana como atributo inerente do ser 

humano não é concedido pelo ordenamento jurídico. Ela é norma (valor, princípio e regra 

fundamental) reconhecida, respeitada, protegida e até mesmo promovida na ordem jurídico-

constitucional.191 

Nota-se, portanto, a dificuldade de se estabelecer o conceito jurídico da dignidade 

em razão das múltiplas dimensões apresentadas. Todavia, constata-se que a dignidade da 
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vedação da coisificação e, portanto, degradação da pessoa por conta da tradicional fórmula-objeto, busca reunir a 
dupla perspectiva ontológica e instrumental referida, procura destacar tanto a sua necessária faceta intersubjetiva 
e, portanto, relacional quando a sua dimensão simultaneamente negativa (defensiva) e positiva (prestacional).” 
(p.36). 
191 SARLET, Ingo Wolfgang Dignidade (da pessoa) humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 82; SARLET, Ingo Wolfgang A eficácia dos 
direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 102. Acrescenta que “[...] cumpre 
salientar que a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é algo que simplesmente existe, sendo 
irrenunciável e inalienável, na medida em que constitui elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não 
pode ser destacado, de tal sorte que não se pode cogitar na possibilidade de determinada pessoa ser titular de 
uma pretensão que lhe seja concedida a dignidade”. (p. 102) 
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pessoa humana é valor edificado, ao logo da história da humanidade e o sustentáculo do 

ordenamento jurídico brasileiro – princípio. 

Robert Alexy assevera que valor e princípio estão intimamente ligados, mas a 

partir dos conceitos deontológicos, axiológicos e antropológicos propostos por von Wright, 

estabelece-se a diferença decisiva entre eles. O valor está atrelado ao caráter axiológico e 

expressa juízo classificatório, comparativo ou métrico entre determinados objetos. O princípio 

possui caráter deontológico e estabelece mandamentos de natureza obrigatória, ou seja, o 

dever ser.192 

No escólio de Humberto Ávila, os princípios 

[...] são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação se 
demanda uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser 
promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua 
promoção.193 

 

A par desta constatação, a dignidade da pessoa humana não é apenas valor, mas 

também princípio que norteia todo o sistema jurídico de caráter deontológico e natureza 

obrigatória. Afasta-se a ideia de que a dignidade da pessoa humana tem feição abstrata ou 

ideal ou, ainda, seja somente um valor superior.  

A dignidade da pessoa humana é princípio constitucional estruturante e 

fundamento do Estado Democrático de Direito, conforme artigo 1º, III da Constituição 

Federal de 1988 dotado de eficácia jurídica. E compete ao Estado garantir e promover a 

dignidade das pessoas, seja pelo dever de abstenção, pelo dever de respeitar, seja pelo dever 

de efetivar e proteger a dignidade da pessoa. 

A concretização do princípio da dignidade da pessoa humana compete aos órgãos 

estatais em todas as esferas de atuação do poder legislativo, executivo ou judiciário, nos 

âmbitos municipal, estadual ou federal.  

                                                           
192 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 144-153. Nas palavras 
do autor, “A diferença entre princípios e valores é reduzida, assim, a um ponto. Aquilo que, no modelo de 
valores, é prima facie o melhor e, no modelo de princípios, prima facie devido; e aquilo que é no modelo de 
valores, definitivamente o melhor é, no modelo de princípios, definitivamente devido”. (p. 153); ÁVILA, 
Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 72. 
193 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 70. O autor salienta que a “[...] a positivação de princípios implica a obrigatoriedade da adoção de 
comportamentos necessários à sua realização”. (p.71) 
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Por tal motivo, o princípio da dignidade da pessoa humana está disposto não 

somente no artigo 1º, III da Constituição Federal, mas também no artigo 170, caput, ao 

assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, como finalidade 

da ordem econômica fundada na valorização do trabalho e na livre iniciativa. Está disposto 

também no artigo 226, §7º, ao estabelecer como fundamento do planejamento familiar a 

dignidade da pessoa humana e a paternidade responsável e atribuir ao Estado a tarefa de 

propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito. No artigo 227, 

caput atribui à família, à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, com absoluta prioridade, 

à criança, ao adolescente e ao jovem o direito à dignidade e colocá-los a salvo de toda forma 

de negligência, discriminação, violência, crueldade e opressão. E no art. 230, impõe-se à 

família, à sociedade e ao Estado o dever de amparar as pessoas idosas, bem como defender a 

sua dignidade e seu bem-estar. 

Desse modo, o princípio da dignidade da pessoa humana está previsto, 

expressamente, no ordenamento jurídico brasileiro como fundamento da República Federativa 

do Brasil e em outros subprincípios. A dignidade da pessoa humana adquire o status jurídico 

normativo; todavia não está elencada no art. 5º da Constituição Federal. 

A par desta constatação, faz-se também necessário identificar como se efetiva a 

eficácia dos princípios no sistema jurídico. Nesta tese interessa-se, especificamente, a eficácia 

do princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito do direito privado. 

A análise dessa identificação é realizada pela eficácia dos princípios no sistema 

jurídico, - eficácia externa e eficácia interna, explicitadas por Humberto Ávila194  - bem como 

pela funcionalidade técnica, abordada por Rosa Maria de Andrade Nery.195 

No tocante à eficácia dos princípios no sistema jurídico, Humberto Ávila explicita 

que ela pode ser externa ou interna. A eficácia externa pode ser subjetiva ou objetiva. Esta 

atua sobre a compreensão dos próprios fatos (exame de pertinência) e provas (exame de 

valoração), pois se interpreta, simultaneamente, o fato de acordo com a norma e a norma de 

                                                           
194 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 78-86. 
195 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 
531-535. 
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acordo com o fato. A eficácia externa subjetiva se relaciona aos sujeitos atingidos pela 

eficácia dos princípios.196 

A eficácia interna envolve a atuação de normas sobre outras normas do mesmo 

sistema jurídico com o intuito de definir o seu sentido e o seu alcance; subdivide-se em direta 

ou indireta. No presente trabalho, é relevante a eficácia interna dos princípios, especialmente, 

do princípio da dignidade da pessoa humana. A eficácia interna direta revela a função 

integrativa dos princípios, pois agrega elementos não previstos em subprincípios ou em regras 

com o escopo de garantir a efetivação daquele direito.197 

Já na eficácia interna indireta, os princípios assumem várias funções na tarefa de 

intermediação ou interposição, as quais classificam-se em: (i) definitória, quando delimita o 

alcance de princípio axiologicamente superior; (ii) interpretativa, quando restringe ou amplia 

o sentido de normas construídas, a partir de textos normativos e (iii) bloqueadora, quando 

afasta elementos, expressamente, previstos em razão da incompatibilidade com o estado ideal 

de coisas a ser promovido.198 

O princípio da dignidade da pessoa humana, na concepção de Humberto Ávila, é 

um sobreprincípio que exerce a função interpretativa e bloqueadora do princípio no tocante à 

eficácia interna direta, mas não exerce a função integrativa e definitória. Para o autor, o 

sobreprincípio desempenha a função rearticuladora, pois há a interação entre vários elementos 

que compõem o estado ideal das coisas.199 

Assim, o sobreprincípio da dignidade da pessoa humana permite o relacionamento 

entre o princípio da personalidade com as regras aplicáveis aos elementos do direito civil – 

pessoa, bens e ato. Cada, pela relação que passa a ter com os demais, em razão do 

sobreprincípio, recebe um novo significado pela função rearticuladora.  

Para ilustrar a função rearticuladora, cita-se a admissibilidade de retificação de 

assento de nascimento de prenome e sexo, no caso de transgenitalização. Neste caso, o 

supreprincípio da dignidade da pessoa atua no relacionamento do princípio da personalidade 

com as regras aplicáveis ao nome, identidade, sexo, autonomia, intimidade e vida privada. 

                                                           
196 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios. São Paulo: Malheiros, 
2005. p. 80-82. 
197 Ibidem. p. 78. 
198 Ibidem. p. 79-80. 
199 Ibidem. p. 80. 
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Com isso, dá-se um novo e diferente significado suficiente para reconhecer a possibilidade 

jurídica do pedido formulado pelo jurisdicionado em ação de retificação de registro civil, bem 

como para e autorizar a modificação do prenome e  a alteração do sexo indicados no registro 

civil.200 

No escólio de Rosa Maria de Andrade Nery, a eficácia civil dos direitos 

fundamentais é analisada pela funcionalidade técnica201 para proporcionar a melhor solução 

ao problema apresentado concretamente. Sob esse prisma, ela propõe enfrentar os tradicionais 

elementos do direito privado – sujeitos / bens / atos – cercados por categorias que denomina 

valores, princípios, cláusulas gerais e padrões. Fundamenta que as categorias contêm uma 

ligação funcional202 e guardam entre si uma hierárquica instrumentalidade. 

Para ilustrar a funcionalidade técnica, a autora explica que o ponto de partida é o 

respeito pela vida, por ser o valor fundamental da ciência jurídica. Esse valor inspira o 

princípio fundamental que é o da dignidade do ser humano que se torna princípio de direito 

privado apto para inspirar a conduta daqueles que realizam os atos e os negócios jurídicos. 

Essas condutas estabelecem as cláusulas gerais e, com isso, fixam os critérios gerais de 

condutas que não podem ser afastados pelo sujeito.203 

                                                           
200 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsp.n. 737.993 - MG (2005/0048606-4). Jul. em 10/11/2009. Rel. 
Min. João Otávio de Noronha. DJe18/12/2009. Ementa: REGISTRO PÚBLICO. MUDANÇA DE SEXO. 
EXAME DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA DO RECURSO 
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA N. 211/STJ. REGISTRO CIVIL. 
ALTERAÇÃO DO PRENOME E DO SEXO. DECISÃO JUDICIAL. AVERBAÇÃO. LIVRO CARTORÁRIO. 
1. Refogeà competência outorgada ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, em sede de recurso especial, a 
interpretação de normas e princípios de natureza constitucional. 2. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 
211/STJ quando a questão suscitada no recurso especial, não obstante a oposição de embargos declaratórios, não 
foi apreciada pela Corte a quo. 3. O acesso à via excepcional, nos casos em que o Tribunal a quo, a despeito da 
oposição de embargos de declaração, não regulariza a omissão apontada, depende da veiculação, nas razões do 
recurso especial, de ofensa ao art. 535 do CPC. 4. A interpretação conjugada dos arts. 55 e 58 da Lei n. 6.015/73 
confere amparo legal para que transexual operado obtenha autorização judicial para a alteração de seu prenome, 
substituindo-o por apelido público e notório pelo qual é conhecido no meio em que vive. 5. Não entender 
juridicamente possível o pedido formulado na exordial significa postergar o exercício do direito à identidade 
pessoal e subtrair do indivíduo a prerrogativa de adequar o registro do sexo à sua nova condição física, 
impedindo, assim, a sua integração na sociedade. 6. No livro cartorário, deve ficar averbado, à margem do 
registro de prenome e de sexo, que as modificações procedidas decorreram de decisão judicial. 7. Recurso 
especial conhecido em parte e provido. 
201 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. 
p.531-535. A autora identifica que a eficácia civil dos direitos fundamentais em outra abordagem pode ser 
analisada pela penetração dogmática direta ou indireta ou por seu alcance material. 
202 Id. Ibidem. Para a autora, a ligação funcional é visualizada da seguinte maneira “[...] os valores funcionam 
como idealidades civis que inspiram a ordem jurídica; os princípios são a assunção em forma de preceitos desses 
valores; os padrões valorativos são a identificação de critérios preliminares de conduta; os padrões valorativos 
são a medida social da aplicação daqueles critérios”. (p.533) 
203 Id. Ibidem. 
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De outro norte, Rosa Maria de Andrade Nery considera que a eficácia civil dos 

direitos fundamentais é o 

[...] fenômeno de as disciplinas do direito privado respeitarem os direitos 
fundamentais insculpidos na Constituição e todos os regramentos que ela 
adota, como maneira de realização do bem comum e de produção de efeitos 
compatíveis com o respeito aos direitos fundamentais, essenciais à 
preservação da dignidade do ser humano.204 

 

O fundamento do princípio da dignidade da pessoa humana e sua a eficácia no 

âmbito do direito privado se justificam na perspectiva teleológica, pois as normas de direito 

privado estão vinculadas, de forma imediata, aos direitos fundamentais. 

 

3.4. A construção teórica dos direitos da personalidade 

 

Depreende-se da análise da evolução dos denominados direitos da personalidade 

que, no período grego e romano, não havia o sistema de direitos, pois não houve a 

preocupação, neste momento histórico, em identificar a concepção destes direitos. A partir do 

século XVIII, tem-se a concepção de tais direitos nas declarações de direitos. Todavia, neste 

período, o reconhecimento de direitos inatos ocorre no âmbito do direito público e, somente 

em algumas situações previstas em lei, admite-se a tutela destes direitos nas relações jurídicas 

privadas. 

O reconhecimento de direitos inatos da pessoa humana ocorre num primeiro 

momento no Direito Público para proteger o indivíduo contra o absolutismo e contra a 

totalitarismo do poder estatal. E, nesta fase, o Direito Privado preocupa-se com as questões 

voltadas ao direito de propriedade e à autonomia da vontade. A construção teórica do sistema 

dos direitos da personalidade cinge-se na identificação de pessoa, personalidade, humanidade 

e dignidade da pessoa humana como fundamento.   

 

 

                                                           
204 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 
532. 
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3.4.1. O sistema dos direitos da personalidade 

 

O sistema dos direitos da personalidade inicia com as ideias iluministas, em razão 

da necessidade de reconhecer, proteger e tutelar as peculiaridades individuais de cada ser 

humano no ordenamento jurídico.  

Nos ensinamentos de Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa, a 

determinação do bem da personalidade juridicamente relevante é tema tanto de questões 

jurídico-positivo quanto da compreensão científico-cultural. O ordenamento jurídico deve 

oferecer soluções às situações que envolvem o direito da personalidade para que seja possível 

a interpretação, a integração e sistematização dos comandos normativos e princípios gerais. Já 

a compreensão científico-cultural possibilita ao intérprete a tarefa de concretizar e delimitar a 

tutela da personalidade humana com o apoio das ciências antropológicas e da consciência 

sociocultural de determinado tempo e espaço em que se coloca o problema da aplicação do 

direito.205 

Para Enéas Costa, a crise do Antigo Regime é responsável pela mudança no 

campo cultural, econômico e político. E, consequentemente, surge um cenário propício para 

os movimentos revolucionários atrelados à influência do jusnaturalismo para identificar que 

os direitos fundamentais derivam da natureza humana e não são criações do Estado, mas sim 

decorrentes de princípios universais e imutáveis inerentes à condição humana.206 

Neste sentido, Elimar Szaniawiski comenta as contribuições da doutrina do direito 

natural, desenvolvida a partir dos séculos XVII e XVIII, para a elaboração do direito geral da 

personalidade e destaca, dentre elas, a tutela dos direitos individuais e a noção de dignidade 

da pessoa humana.207 

                                                           
205 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 118. 
206 GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico brasileiro. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2007. p. 14. 
207 SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 39. 
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Assim, o reconhecimento de direitos naturais aos indivíduos como expressão da 

liberdade e da dignidade da pessoa humana reforça a sua validade universal “[...] visto que é 

comum a todos os seres humanos, independentemente de suas crenças religiosas.”208 

A ideia de direitos naturais inalienáveis do homem e da submissão de autoridades 

é adotada com o liberalismo inglês. E, no final do século XVIII, foram promulgados os 

princípios fundamentais, dentre eles, a intangibilidade dos direitos fundamentais do homem. 

As ideias liberais foram, posteriormente, adotadas na América do Norte e na Europa, com a 

contribuição francesa na criação da Declaração dos Direitos do Homem.209 

A Constituição da Quinta República Francesa de 04 de outubro de 1958 aderiu às 

disposições estabelecidas nas Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 e 

1793, bem como ao complemento da Declaração dos Direitos do Homem de 1936.210 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 reconhece, de forma 

solene, no preâmbulo, os direitos naturais, inalienáveis e sagrados dos homens; e, no artigo 

primeiro, a igualdade e a liberdades de todos os homens, permitindo as distinções sociais 

somente em caso de utilidade comum. Já a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 

de 1793 estabelece que é dever do governo garantir ao homem desfrutar de seus direitos 

naturais e imprescindíveis (a igualdade, a liberdade, a segurança e a propriedade), assim como 

o faz o artigo 3, in verbis “Todos os homens são iguais por natureza e perante a lei). 

O complemento da Declaração dos Direitos do Homem de 1936 institui a 

necessidade de proteção internacional dos direitos do homem, bem como a impossibilidade de 

recusa desse direito a um único ser humano no território em que viva. 

A importância da contribuição francesa é ressaltada por Ingo Wolfgang Sarlet, a 

qual foi determinante ao processo de constitucionalização e reconhecimento de direitos e 

                                                           
208 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p. 39. 
209 SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 39-40. Ingo 
Wolfgang Sarlet pondera que Hugo Grócio, Samuel Pufendorf, John Milton e Thomas Hobbes são os 
responsáveis por acenar a ideia de direitos naturais inalienáveis do homem e da submissão da autoridade aos 
ditames do direito natural. In: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2015. p. 39. 
210 As Declarações traduzem o mérito de reconhecer a universalidade e a humanidades dos direitos do homem, 
pois não são direcionadas exclusivamente aos franceses, mas sim a todas as pessoas (homens) indistintamente. 
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liberdades fundamentais nas constituições do século XIX, pois ela foi responsável por legar 

ao mundo os direitos humanos.211 

A Declaração Universal dos Direitos do Homem, votada e proclamada pela 

Assembleia Geral das Nações Unidas de 1948, no preâmbulo, reconhece que a dignidade 

inerente a todos os membros da família humana e seus direitos iguais e inalienáveis constitui 

o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Interessam para o presente trabalho 

as disposições dos arts. 1º, 2, 3, 7, 12, 19 e 29, in verbis 

Artigo primeiro – Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir uns em 
relação aos outros num espírito de fraternidade. 

Artigo 2 – Cada um pode se prevalecer de todos os direitos e de todas as 
liberdades proclamadas na presente Declaração, sem nenhuma distinção, 
sobretudo de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou qualquer 
outra opinião, origem nacional ou social, fortuna de nascimento ou de 
qualquer outra situação. Além disso não se fará nenhuma distinção 
fundamentada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou 
território seja independente, sob tutela, autônomo ou submetido a uma 
limitação qualquer de soberania. 

Artigo 3 – Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à segurança. 

Artigo 7 – Todos são iguais perante a lei e têm direito sem distinção a uma 
equitativa proteção da lei. Todos têm direito a uma proteção igual contra 
qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer 
incitação a uma tal discriminação. 

Artigo 12 – Ninguém sofrerá ingerências arbitrárias em sua vida privada, na 
de sua família, em seu domicílio ou sua correspondência, nem ataques à sua 
honra e à sua reputação. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais 
ingerências ou tais ataques. 

Artigo 19 – Todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão, 
que implica o direito de não ser perturbado por suas opiniões e o de procurar, 
receber, difundir, sem consideração de fronteiras, as informações e as ideias 
por qualquer meio que seja. 

Artigo 29 – 1. O indivíduo tem deveres em relação à comunidade sem a qual 
o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é impossível. 2. No 
exercício desses direitos e desfrutando essas liberdades, cada um só se sujeita 
às limitações estabelecidas pela lei exclusivamente com vistas a garantir o 
reconhecimento e o respeito dos direitos e liberdades dos outros e a fim de 
satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar 
numa sociedade democrática. 3. Esses direitos e liberdades não poderão, em 
nenhum caso, se exercer contrariamente às finalidades e aos princípios das 
Nações Unidas. 

 

O positivismo jurídico e a doutrina dos direitos inatos atrelados às disposições das 

Declarações de Direitos do Homem, tanto da França quanto das Nações Unidas, 

                                                           
211 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. 
p.44. 
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influenciaram no constitucionalismo moderno e na afirmação do Estado de Direito nas 

constituições modernas. A partir do século XVIII, é sistematizado e codificado212 o sistema 

dos direitos da personalidade, uma vez que a proteção e tutela dos direitos do homem 

inserem-se no ordenamento jurídico.  

Ademais, o sistema jurídico fechado, pleno e isento de lacunas, contribui para a 

bipartição da tutela do homem e de sua personalidade. Há os chamados direitos públicos da 

personalidade. Ou seja, aqueles direitos inerentes ao homem previstos nas declarações de 

direitos e expressos nas constituições de cada país, também denominados de direitos 

fundamentais para proteger o homem contra os atentados perpetrados pelo próprio Estado. E, 

ao mesmo tempo, há os direitos privados da personalidade para proteger a pessoa, nas 

relações privadas, de atos praticados contra os atributos de sua personalidade.213 

Neste cenário, há a estagnação ou bloqueio do desenvolvimento dos direitos da 

personalidade, decorrente do jusnaturalismo racionalista e do positivismo jurídico.  

O jusnaturalismo racionalista, sob o fundamento da razão individual e da 

referência do homem como o centro e horizonte da ordenação social, admite alguns excessos. 

Dentre eles, permite que o ius in se ipsus seja considerado, nos ensinamentos de Rabindranath 

Valentino Aleixo Capelo de Sousa,  

[...] um mero poder da vontade individual, mas reivindicado face ao (sic) 
Estado do que em relações de alteridade com os demais indivíduos, a ponto 
de converter tal direito numa categoria lógico-formal de múltiplos sistemas 
de ideias, algo utópico e desligados do quotidiano dos homens reais.214 

 

No entanto, a maior contribuição do jusnaturalismo está no conceito moderno de 

sistema, pois nesta concepção a natureza humana é concebida como genuinamente social por 

Hugo Grócio, Pufendorf e Locke215 e também concretiza as estruturas especiais dos direitos 

                                                           
212 A era da codificação a partir de 1804 com o Código Civil francês (Code de Napoleon), e após 100 anos o 
Bürgerliches Gesetzbuch e no Brasil, o Código Civil de 1916. 
213 SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 42-44. 
214 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 80-81; LACERDA, Dennis Otte. Direitos da personalidade na contemporaneidade. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2010. p.24-25. 
215 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 2009. p.38. 
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da personalidade, delimita as fronteiras de seus objetos e permite a credibilidade e eficácia de 

destes direitos.216 

De outro norte, o positivismo jurídico, marcado pela purificação da ciência do 

direito de qualquer fundamento moral ou direito natural, tem o objetivo de racionalizar o 

poder e a norma de direito e passa a ser o objeto da ciência do direito. Isto é, compete ao 

jurista teórico conhecer e descrever a norma, mediante proposições jurídica. O sistema 

jurídico é fechado, pleno e isento de lacunas.217 

Nesta seara, admitem-se apenas os direitos especiais da personalidade tipificados 

e admitidos pelo poder legislativo do Estado, sob o fundamento destes direitos constituírem 

verdadeiros direitos subjetivos e, via de consequência, afastam a ideia do direito geral de 

personalidade. No entanto, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa assevera que o 

positivismo jurídico também contribui para a circunscrição do objeto do direito geral de 

personalidade.218 

Vê-se, portanto, que o reconhecimento de direitos inatos da pessoa humana ocorre 

num primeiro momento no Direito Público para proteger o indivíduo contra o absolutismo e 

contra o totalitarismo do poder estatal. E, nesta fase, o Direito Privado preocupa-se com as 

questões voltadas ao direito de propriedade e autonomia da vontade. 

 

3.4.2. A cláusula geral de tutela aos direitos da personalidade 

 

É tarefa árdua e difícil tanto para a doutrina quanto para o legislador tipificar ou 

estabelecer o numerus clausus de direitos da personalidade. Para Walter Moraes, a tipificação 

dos direitos da personalidade deve se orientar por proposta metodológica para evitar, no 

campo jurídico, uma classificação doutrinária desorientada ou perdida em dimensões cujos 

                                                           
216 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 82. 
217 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São Paulo: Saraiva, 2009. p.116-118. 
218 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 81-82. 
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fundamentos não são encontrados. Por esse motivo, propõe a exclusão daqueles que 

extrapolam os limites da natureza humana.219 

O Código Civil brasileiro apresenta o rol de direitos da personalidade. Todavia, a 

doutrina preconiza que se trata de rol exemplificativo e reconhece como expressões de 

cláusula geral da tutela da pessoa humana, com fundamento no artigo 1º, III da Constituição 

Federal – o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Neste sentido, o Enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Centro de Estudos do Conselho de Justiça Federal, propõe que 

Os direitos da personalidade, regulados de maneira não-exaustiva pelo 
Código Civil, são expressões da cláusula geral de tutela da pessoa humana, 
contida no art. 1º, inc. III, da Constituição (princípio da dignidade da pessoa 
humana). Em caso de colisão entre eles, como nenhum pode sobrelevar os 
demais, deve-se aplicar a técnica da ponderação.220 

 

A eficácia e a efetividade desses direito requerem a adoção de um direito geral de 

personalidade, pois a “[...] tutela da pessoa não pode ser fracionada em isoladas 

fattispecieconcretas, em autônomas hipóteses não comunicáveis entre si, mas deve ser 

apresentada como problema unitário, dado o seu fundamento.”221 Para o autor, não existe um 

número fechado de hipóteses tuteladas e a elasticidade é instrumento adequado para proteger 

as situações atípicas com fundamento no interesse pela existência e pelo livre exercício de 

relações. 

Maria Celina Bodin de Moraes e Carlos Konder, na proposta do enunciado 

aprovado, defendem que 

Cada um dos direitos da personalidade, como manifestação especial da 
dignidade humana que é, contém em si um núcleo principiológico, o que 

                                                           
219 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 187-188. 
220 JUSTIÇA FEDERAL. Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Direito Federal. Enunciados 
aprovados. Disponível em file:///D:/Bibliotecas/Downloads/volume_I.pdf. Acesso em 01.10.2015. Acesso em 
01.10.2015. Neste sentido GARCIA, Enéas Costa. Direito geral da personalidade no sistema jurídico 
brasileiro. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2007. p.118-142; SZANIAWISKI, Elimar. Direitos de personalidade 
e sua tutela. São Paulo: RT. 2005, p. 136-139. Anderson Schreiber pontua que “Na falta de explicito 
reconhecimento legal, é preciso definir se tais manifestações integram ou não a dignidade humana. Cumpre 
verificar se consistem em esferas essenciais da personalidade humana, que escaparam à atenção do legislador, ou 
se configuram, ao contrário, aspectos menores da existência individual que não poder ser elevados a direitos de 
personalidade”. In: SCHREIBER, Anderson. Direitos da personalidade. São Paulo: Atlas, 2013. p. 15.; 
221 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. Trad. Maria Cristina 
de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 155. 
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determina que, em seu concreto exercício, nenhum desses direitos pode 
sobrelevar os outros, devendo cada um ceder apenas o estritamente 
necessário a possibilitar a realização mais completa possível de todos. 
Necessidade, adequação e proporcionalidade são instrumentos hermenêuticos 
imprescindíveis para a conjugação prática do exercício desses direitos e que 
determinarão, em cada caso, quais direitos devem se comprimir, os limites a 
observar e que interesses cabe proteger.222 

 

O artigo 70º do Código Civil português trata da tutela geral da personalidade em 

texto normativo que dispõe  

1. A lei protege os indivíduos contra qualquer ofensa ou ameaça de ofensa à 
sua personalidade física ou moral. 2. Independentemente da responsabilidade 
civil a que haja lugar, a pessoa ameaçada ou ofendida pode requerer as 
providências adequadas às circunstâncias do caso, com o fim de evitar a 
consumação da ameaça ou atenuar os efeitos da ofensa já cometida.  

 

Pedro Pais de Vasconcellos afirma que o artigo em comento conjugado com os 

artigos 1474º e 1475º do Código de Processo português admite “[...] uma exequibilidade e 

uma eficácia poderosas, claramente distintas e superiores aos demais.”223 

Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa articula a admissibilidade da 

coexistência de direitos especiais da personalidade, a partir da cláusula geral do art. 70º do 

Código Civil Português, ora reconhecidos pela autonomia da lei ora deduzidos ou delimitados 

pela experiência jurídica. Neste sentido, qualifica o direito geral de personalidade como 

direito-mãe (Mutterrecht) ou direito-fonte (Quellrecht), tendo como objeto, nas palavras do 

autor “[...] a personalidade humana no seu todo, fundamenta, enforma e serve de princípio 

geral mesmo aos próprios direitos especiais de personalidade legais, que, embora dotados de 

relativa autonomia, têm por objecto determinadas manifestações parcelares daquela 

personalidade.”224 

No direito alemão, a cláusula geral de tutela dos direitos de personalidade tem 

fundamento nos artigos1 (1) e (2) e 2 (2) da Grundgesetz em virtude da intangibilidade da 

dignidade da pessoa humana e do reconhecimento da inviolabilidade e inalienabilidade dos 

                                                           
222 MORAES, Maria Celina Bodin de; KONDER, Carlos. Jornada de Direito Civil. Org. Ministro Ruy Rosado 
de Aguiar Jr. Brasília: Conselho da Justiça Federal, 2007. 2 v.  p. 63. Disponível em 
file:///D:/Bibliotecas/Downloads/volume_I.pdf. Acesso em 01.10.2015. 
223 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina. 2014. p. 33.  
224 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 559-560. 



78 
 

direitos da personalidade.225 O mesmo ocorre, no direito italiano, a Costituzione dela 

Repubblica Italiana em seu artigo 2226, assim como no direito francês a Constitution du 4 

octobre 1958 no preâmbulo.227 

Assim, a exposição não exaustiva ou a admissibilidade da cláusula geral de tutela 

de direito da personalidade não conduzem a ideia da tipificação ilimitada dos direitos da 

personalidade. O critério para determinar o limite é, primeiramente, reconhecer se a violação 

afeta o bem jurídico que se qualifica como personalidade e integrantes da natureza humana.228 

Já para Heinrich Hubmann, os direitos da personalidade se revelam quando 

sustentar na personalidade valores no espaço ético e reunir três elementos: a dignidade 

humana (Menschenwürde), a individualidade (Individualität) e a personalidade (Personalität), 

estes reunidos em plena dinâmica criadora, em caráter próprio e em riqueza.229 

Nos ensinamentos do autor, a dignidade humana
230 indica que o lugar do ser 

humano no universo se dá em razão de sua estrutura espiritual e dotado de dons que lhe 

permitem reconhecer a sua humanidade pela mente consciente e pelo espírito objetivo e 

objetivado. A individualidade
231 traduz o valor intrínseco da natureza humana e, dotado de 

                                                           
225 Texto original. GRUNDGESETZ. 1. Die Grundrechte Artikel1 “(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt (2) Das Deutsche Volk bekennt sich 
darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen 
Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.” e Artikel 2 “(2) Jeder hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.” Disponível em: 
https://www.bundestag.de/bundestag/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_01/245122. Acesso em 
23.09.2015. 
226 Texto original. Costituzione dela Repubblica Italiana. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti 
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita`, e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta` politica, economica e sociale”. Disponível em: 
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione.pdf. Acesso em 23.09.2015. 
227 Texto original. Constitutiondu 4 octobre 1958. Preâmbulo “Le peuple français proclame solennellement son 
attachement aux Droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la 
Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu'aux droits et 
devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004.” Disponível em: http://www.conseil-
constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/texte-
integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur.5074.html#preambule. Acesso em 23.09.2015. 
228 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
229 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 59. Texto original 
“Menschenwürde, Individualität und Personalität vereinigensich in der Persönlichkeit zu einemWesen voll. 
schöpferischer Dynamik, voll inneren Reichtums und von eigenemWertcharakter”. 
230 Ibidem. p. 59. Texto original “Die würde des Menschen liegt in seiner Aufgabe, die er auch verfehlen kann. 
Er muss die geistige Anlage, in der sein Menschentum begründetist, erst zum Geist bilden und zweiten: zum 
bewusst Geist, zum objektiven Geist und zumo bjektivierten Geist”. 
231 Ibidem. p. 59-60; 268.Texto original “Ebenso debarf die Individualität, die ihm als Anlage mitgegeben ist, 
erst der Entfaltung und der Entwicklung allzuoft gibt der einzelne sie preis und degradiert sich damit zum 
Herden und Massenmenschen. Im Wandel der Erscheinungweisen des Individuums, im Ablauf des Lebens mit 
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originalidade, é irrepetível. Ela permite que a pessoa possa realizar a tarefa ética de evoluir 

espiritualmente e se autodesenvolver a partir de uma imagem ideal do homem. A 

personalidade
232 revela a necessidade do homem se relacionar com outros seres humanos, 

seja no mundo exterior, consigo mesmo e com valores éticos. Esse relacionamento permite o 

surgimento de vários laços ou ligações, e mesmo assim, o homem é capaz de defender a sua 

individualidade e autonomia. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

seinen verschieden Situationen und Anforderungen muss sich erst die Einheit und Geschossenheit der inneren 
Haltung und des Charakters erweisen”; “Wie bereits früher ausgeführt, ist der einzelne nicht nur mit der 
allgemeinmenschlichen Wesenslage ausgestattet, sondern besitzt darüber hinaus einen ihm allein zukommenden 
Wertcharakter, den wir als Individualität bezeichnen. Dieser Eigenwert ist dem Menschen zum Teil bereits von 
der Natur mitgegeben in der Originalität, die jeder als Anlage mitbringt, zum Teil wird er von ihm erst durch 
Selbstentfaltung und Selbsterziehung ausgebildet. Der einzelne soll ja nicht nur die allgemeinen Werte des 
Menschentums erstreben, sondern er soll jenes einzigartige Menschenbild in sich verwirklichen, das gerade ihm 
als Ideal vorgegeben ist.” 
231 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 51.Texto original “Wenna uch der 
Wert des Individuums gerade in seiner Selbständigkeit und Eigenart, in seiner Verschiedenheit von allen anderes 
besteht, so darf doch nicht übersehen werden, dass Mensch als einzelner nicht existenzfähig ist, dass er sich in 
der Einsamkeit nicht entfalten und entwickeln kann. Gerade seine Aufgabe weist ihn auf Beziehungen hin und 
zwingt ihn, Bindungen einzugehen. Er steht in einemVerhältnis zum Mitmenschen, zur Welt, zu sich selbst und 
zu den sittlichenWerten. Wenn diese Beziehungen auch mannigfache Bindungen mit sich bringen, so ist der 
Mensch doch in der Lage, seine Individualität und seine Selbständigkeit zu behaupten.”. Nur allzuoft gibt der 
einzelne sie preis und degradiert sich damit zum Herden und Massenmenschen. Im Wandel der 
Erscheinungweisen des Individuums, im Ablauf des Lebens mit seinen verschieden Situationen und 
Anforderungen muss sich erst die Einheit und Geschossenheit der inneren Haltung und des Charakters 
erweisen”; “Wie bereits früher ausgeführt, ist der einzelne nicht nur mit der allgemeinmenschlichen Wesenslage 
ausgestattet, sondern besitzt darüber hinaus einen ihm allein zukommenden Wertcharakter, den wir als 
Individualität bezeichnen. Dieser Eigenwert ist dem Menschen zum Teil bereits von der Natur mitgegeben in der 
Originalität, die jeder als Anlage mitbringt, zum Teil wird er von ihm erst durch Selbstentfaltung und 
Selbsterziehung ausgebildet. Der einzelne soll ja nicht nur die allgemeinen Werte des Menschentums erstreben, 
sondern er soll jenes einzigartige Menschenbild in sich verwirklichen, das gerade ihm als Ideal vorgegeben ist.” 
232 Ibidem. p. 51.Texto original “Wenna uch der Wert des Individuums gerade in seiner Selbständigkeit und 
Eigenart, in seiner Verschiedenheit von allen anderes besteht, so darf doch nicht übersehen werden, dass Mensch 
als einzelner nicht existenzfähig ist, dass er sich in der Einsamkeit nicht entfalten und entwickeln kann. Gerade 
seine Aufgabe weist ihn auf Beziehungen hin und zwingt ihn, Bindungen einzugehen. Er steht in 
einemVerhältnis zum Mitmenschen, zur Welt, zu sich selbst und zu den sittlichenWerten. Wenn diese 
Beziehungen auch mannigfache Bindungen mit sich bringen, so ist der Mensch doch in der Lage, seine 
Individualität und seine Selbständigkeit zu behaupten.” 
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3.4.3. Direitos da personalidade ou direitos da humanidade 

 

3.4.3.1. Os Direitos da personalidade 

 

A construção teórica, sob o fundamento de direitos subjetivos privados não 

patrimoniais e sob o direito essencial preconizam que os direitos da personalidade estão nos 

atributos inerentes à pessoa, reconhecidos pelo ordenamento jurídico. Sob esse prisma, a 

ausência dos direitos da personalidade afasta a condição humana e a dignidade da pessoa.     

Para Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa, os direitos da 

personalidade se amoldam aos direitos subjetivos e têm por objeto a personalidade humana. 

Para o autor, o direito geral de personalidade “[...] situa-se no hemisfério pessoal de seu titular 

e é um direito não patrimonial ou pessoal na medida em que é insuscetível de ser reduzido a 

uma soma de dinheiro.”233 Contudo, adverte o autor que a violação desse direito enseja 

indenização com natureza patrimonial.  

Adriano De Cupis qualifica os direitos da personalidade como direitos subjetivos 

e os identifica com os direitos essenciais, pois “[...] existem direitos sem os quais a 

personalidade restaria uma susceptibilidade completamente irrealizada, privada de todo o 

valor concreto: direitos sem os quais os outros direitos subjetivos perderiam todo o interesse 

para o indivíduo.”234 Segundo o autor, a essencialidade revela a “[...] medula da 

personalidade”. 

Carlos Alberto da Mota Pinto pondera que, ao lado dos direitos patrimoniais em 

que as pessoas são titulares têm-se os direitos da personalidade, pois “[...] sempre é titular de 

certo número de direitos absolutos, que se impõem ao respeito de todos os outros, incidindo 

sobre os vários modos de ser físicos ou morais de sua personalidade.”235 

                                                           
233 CAPELO DE SOUSA, Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade. Coimbra: 
Coimbra, 2011, p. 616. 
234 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: 
Romana, 2004. p. 24. BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 
6. Acrescenta o autor que a essencialidade trata de “[...] figura que se acresce à existência da personalidade ou 
apresenta continuação da personalidade”. (p. 6-7) 
235 PINTO, Carlos Alberto da Mota. Teoria geral do direito civil. Coimbra: Coimbra Editor, 1975. p.72. 
Segundo o autor tais direitos estão previstos no art. 70º e seguintes do Código Civil Português. 
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Deste mesmo modo, para Pontes de Miranda, nos direitos da personalidade “[...] o 

elemento subjetivo é ser humano, e não ainda pessoa: personalidade resulta da entrada do ser 

humano no mundo jurídico.”236 

Orlando Gomes ressalta que, sob a denominação de direitos da personalidade, 

estão os direitos essenciais da pessoa humana e, consequentemente, a preservação de sua 

dignidade.237 Ressalta que esses direitos têm por “[...] bens jurídicos em que se convertem 

projeções físicas ou psíquicas da pessoa humana, por determinação legal que os individualiza 

para lhes dispensar proteção.”238 

Para Francisco Amaral, os direitos da personalidade “[...] são direitos subjetivos 

que têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa, no aspecto físico, moral e 

intelectual.”239 

Os adeptos desse posicionamento formulam que o ponto de referência é o seu 

objeto de dupla característica: “1) encontra-se em nexo estreitíssimo com a pessoa, a ponto de 

poder dizer-se orgânico; 2) identifica-se com os bens de maior valor susceptíveis de domínio 

jurídico”.240 

De acordo com Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade constituem 

direitos inatos e referem-se “[...] de um lado, à pessoa em si (como ente individual, com seu 

patrimônio físico e intelectual) e de outro, à sua posição frente a outros seres da sociedade 

(patrimônio moral), representando, respectivamente, o modo de ser da pessoa e suas projeções 

na coletividade (como ente social)”241. Assim, compete ao Estado reconhecer e sancionar na 

legislação constitucional e infraconstitucional e, ainda, dotá-los de proteção própria, de 

acordo com o tipo de relacionamento a que se volte.  

 

 

 
                                                           
236 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: direito de personalidade. direito de família. v. 7. Rio de 
Janeiro: Editor Borsoi, 1954, VII, p. 39. 
237 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 134. 
238 Ibidem. p. 136. 
239 AMARAL, Francisco. Direito Civil: introdução. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 216.  
240 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: 
Romana, 2004. p. 29. 
241 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 17. 
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3.4.3.2. Direitos da humanidade 

 

Para Pedro Pais de Vasconcelos, os direitos da personalidade qualificam-se tanto 

no âmbito do direito objetivo como do direito subjetivo dotados de naturezas, regimes e 

tutelas jurídicas diferentes, quando analisados no diálogo entre o bem comum e o bem próprio 

e entre a comunidade e a pessoa.242 

Nos ensinamentos do autor, em síntese, o primeiro traduz a ideia do 

reconhecimento e da tutela destes direitos, seja em normas jurídicas supranacionais ou 

constitucionais de cada Estado, seja em normas infraconstitucionais (leis ordinárias) sob o 

fundamento de normas cogentes ou imperativas que visam ao bem comum e à pacificação 

social. Já o segundo revela a proteção à dignidade do seu titular como pessoa única, individual 

e individuada, irrepetível e infungível, que admite todas as formas de tutela previstas para 

aquele caso concreto cujo exercício decorre da autonomia da vontade.243 

Para Walter de Moraes, o direito objetivo de personalidade traduz a ideia de 

humanidade, isto é, a essência presente na pessoa e a substância que a compõe e daí a 

inadequação do nomem. Segundo o autor, “[...] resta estarmos avisados de que estes direitos 

não objetivam a personalidade nem os bens que a integram, senão o composto natural do 

homem a que a personalidade infunde substancialidade pessoal e determinação na linha da 

natureza”.244 

Desse modo, a personalidade e a natureza são id quo e a pessoa é id quod. Os 

objetos dos direitos da personalidade são os titulados direitos de humanidade. Nessa 

conjectura, a natureza humana é a essência, a potência, o ato e a propriedade. E, 

consequentemente, a ideia de humanidade traduz a substância dotada de potência: vegetativa, 

sensitiva, locomotiva, apetitiva e intelectiva, as quais revelam os atos; enquanto a propriedade 

traduz o ser que é próprio ao ser humano. 

                                                           
242 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 49. 
243 Ibidem. p.50-57. O autor aponta as distinções no tocante à natureza, regime e tutela dos direitos da 
personalidade sob a perspectiva de direito objetivo e direito subjetivo. (p. 49) 
244 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197; NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. 
Código civil comentado. São Paulo: RT, 2011. p. 229. 
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Nesta ordem de ideias, constituem-se bens “[...] para um sujeito as substâncias, 

essências, potências, atos e propriedade que integram o seu composto natural, pela suficiente 

razão de carecer delas o homem”.245Importa ressaltar que o sentido de bem apresentado pelo 

autor qualifica-se na ordem ética.246Nesse sentido, o bem, na teoria metafísica de Platão, é a 

fonte de todo o ser no e fora do homem e, na teoria subjetivista, ser desejado ou apetecido é o 

que define o bem.247 

Assim, para Walter Moraes, os bens dos direitos da personalidade são partes 

integrantes do homem in natura e, dentre eles, estão: i. o corpo e a psique, respectivamente, 

saúde e integridade psíquica (substância); ii. a vida (essência); iii. a obra dita do espírito (ato 

de potência intelectiva); iv. a imagem (propriedade do corpo); v. a condição de família 

(propriedade da potência generativa); vi. a liberdade e a dignidade (propriedade da anima 

intellectiva); vii. a identidade (nome – verdade pessoal) e viii. a intimidade 

(incomunicabilidade ontológica)248. 

Os direitos da personalidade estão elencados, em rol exemplificativo, do artigo 11 

ao 21 do Capítulo II da Parte Geral do Código Civil.Tratam, respectivamente, do direito à 

vida e ao próprio corpo (potência vegetativa / integridade física); do direito ao nome, à honra, 

à imagem e à privacidade (verdade pessoal, propriedade do corpo / integridade psíquica e 

moral) e dos direitos do autor (ato de potência intelectiva). Todos os bens aqui protegidos pela 

legislação civil são componentes da natureza humana. Daí a terminologia direitos da 

humanidade parecer ser mais adequada. 

Do mesmo modo, Rosa Maria de Andrade Nery propõe a terminologia direito da 

humanidade, em vez de direitos da personalidade, sob fundamento do artigo 1º, III da 

Constituição Federal de 1988 – o princípio da dignidade da pessoa humana. A autora sustenta 

seu pensamento na ideia de que o objeto do direito é a personalidade, e o sujeito de direitos é 

a pessoa; apoia-se também na categoria das situações jurídicas de personalidade. Para ela,“[...] 

                                                           
245 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
246 A expressão bem em sentido geral significa “tudo que possui valor, preço, dignidade a qualquer título” In: 
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 107 . Já na acepção 
jurídica significa “[...] a coisa ou o direito, incorporado ao patrimônio privado ou pertencente ao patrimônio 
público” In: De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 118. 
247 Ibidem. p. 107-108. 
248 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
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seria impropriedade lógica admitir-se que algo possa ser sujeito e objeto ao mesmo tempo”249 

e os direitos de personalidade “[...] não reduzida, apenas a um somatório de direitos 

subjetivos, mas abrangendo diversos tipos de situações jurídicas que poderiam, por fim, se 

identificar como uma disciplina específica.”250 

Rosa Maria de Andrade Nery apresenta duas premissas no tocante à inadequação 

da terminologia adotada pelo Código Civil. A primeira reside no fato de que não houve a 

distinção dos termos pessoa e natureza humana. Para ela, a pessoa é o ente dotado de 

personalidade, conceito já analisado no capítulo anterior; já a natureza humana se qualifica 

pela alma, pelo corpo, pelas potências vegetativa, sensitiva, locomotiva, apetitiva e intelectual 

e pelos atos que traduzem a potência realizada. E, de acordo com a segunda premissa, os 

direitos da personalidade referem-se à natureza  do homem (humanitas = humanidade), ou 

seja, à humanidade de cada um.251 

Nesse cenário, Rosa Maria de Andrade Nery destaca a qualidade que conduz 

alguém a ser sujeito de direitos traduz matéria afeta à personalidade em teoria geral de direito 

privado, pois o homem é sujeito de direitos e deveres em todas as relações jurídicas, levando-

se em consideração os componentes da natureza humana. Ao passo que as situações jurídicas 

de personalidade em que os componentes são da própria humanidade traduzem matéria afeta à 

personalidade em teoria geral do direito da personalidade.252 

Por tal motivo, salienta a autora que, na Parte Especial do Código Civil, o 

legislador deveria ter se dedicado aos direitos de humanidade, por se tratar de situações 

jurídicas de personalidade que têm por objeto as essências e potências da humanidade253, tal 

como o fez no direito obrigacional, como contratos, responsabilidade civil, empresa, direitos 

reais, direito de família e direito sucessório.  

 

                                                           
249 NERY JÚNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Código civil comentado. São Paulo: RT, 
2011. p. 228-229. 
250 NERY, Rosa Maria de Andrade. Noções preliminares de direito civil. São Paulo: RT, 2002. p. 142.; NERY, 
Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. São Paulo: 
RT, 2008. p. 294. 
251 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. 
São Paulo: RT, 2008. p. 284-285; NERY JÚNIOR, Nelson, NERY, Rosa Maria de Andrade Nery. Código civil 
comentado. São Paulo: RT, 2011. p. 228-229. 
252 NERY, Rosa Maria de Andrade. Introdução ao pensamento jurídico e à teoria geral do direito privado. 
São Paulo: RT, 2008. p. 272.  
253 Ibidem. p. 271-272.  



85 
 

3.5. Os direitos da personalidade no Código Civil de 2002 – rol 

exemplificativo 

 

Os artigos 11 a 21 do Código Civil254 dispõem em rol exemplificativo os direitos 

da personalidade, a saber, direito ao próprio corpo, ao nome, à honra, à imagem e à 

privacidade. Esses dispositivos são interpretados sob a regência dos artigos 1º, III; 3º, III; 5º, 

XXXV e § 2º da Constituição Federal de 1988 que, respectivamente, admitem a expansão do 

rol dos direitos da personalidade sob os fundamentos do princípio da dignidade da pessoa 

humana, igualdade e solidariedade. Instituem também o dever do Estado de prestar a 

Jurisdição e garantir aos jurisdicionados a tutela jurisdicional; e, por fim, reconhecem e 

tutelam os direitos da personalidade decorrentes de Tratados e Convenções internacionais dos 

quais  o Brasil seja signatário. 

Depreende-se da análise dos juristas brasileiros que se propuseram a estudar e a 

classificar os direitos da personalidade que, inicialmente, não houve uniformização. Todavia, 

a classificação proposta por Rubens Limongi França foi, posteriormente, recepcionada pela 

doutrina majoritária e agrupa os direitos da personalidade em três aspectos: físico, intelectual 

e moral. A partir da identificação dos traços comuns, ele apresenta a classificação dos direitos 

da personalidade em direito: (i.) à integridade física – abrange o direito à vida e ao próprio 

corpo; (ii) à integridade intelectual – envolve o direito do autor científico, artístico e de 

invenção; e (iii) à integridade moral – compreende a honra, o segredo, a imagem e a 

identidade pessoal.255 

O artigo 11 do Código Civil estabelece que os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, e seu exercício não pode sofrer limitação voluntária, com 

exceção aos casos previstos em lei. Apesar da omissão legal, os doutrinares apontam como 

características desses direitos a generalidade, o caráter absoluto,  a inalienabilidade,  a 

imprescritibilidade e  a instransmissibilidade.  

                                                           
254 Os artigos 11 ao 21 do Código Civil não tem precedentes no Código Civil de 1916. 
255 FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de direito civil. São Paulo: RT, 1975. p. 411; Rubens Limongi França 
apresenta os critérios fundamentais da personalidade apresenta os direitos da personalidade, de acordo com a 
tríplice divisão. No critério direito à integridade moral, aponta dentre outros, o direito ao recato, à intimidade, ao 
segredo pessoal, à identidade sexual. In: Direitos da personalidade: coordenadas fundamentais. Revista dos 
Tribunais. São Paulo: RT. v. 567. jan. 1983. p. 9-16.  
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No tocante à limitação voluntária desses direitos, os Enunciados 4 e 139, 

respectivamente, da I e III Jornada de Direito Civil, promovidas pelo Centro de Estudos 

Jurídicos do Conselho de Justiça Federal temperam a literalidade do dispositivo legal. O 

primeiro propõe que “O exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação 

voluntária, desde que não seja permanente nem geral” e o segundo “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”.256 

O direito do lesado direito (própria vítima) ou de lesados indiretos de se exigir que 

cesse a ameaça ou a lesão aos direitos da personalidade, bem como reclamar as perdas e 

danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, conforme o artigo 12 do Código Civil. 

O legislador autoriza a tutela desses direitos de forma preventiva e reparatória. 

Nesta, a vítima se torna indene pela incidência do instituto jurídico da responsabilidade. 

No tocante à categoria dos aspectos físicos dos direitos da personalidade, os 

artigos 13 e 14 do Código Civil tratam, respectivamente, da disposição de partes do próprio 

corpo em vida para fins terapêuticos e da disposição gratuita de parte ou de todo corpo após a 

morte. Para Walter Moraes, esses direitos se referem aos bens que são partes integrantes do 

homem in natura é a substância257. E, para Heinrich Hubmann, toca ao direito sobre a 

personalidade (das Recht an der Persönlichkeit) da pessoa como ser humano em sua 

existência, pois o corpo não é própria personalidade, mas sim a aparência exterior e onde a 

concentra.258 

O artigo 5º, caput da Constituição Federal de 1988 garante a todos o direito e a 

garantia à inviolabilidade do direito à vida. E o artigo 15 do Código Civil trata do direito 

básico da pessoa, sob o fundamento da autonomia da vontade, de não se submeter a 

tratamento médico ou à intervenção cirúrgica.  

                                                           
256 JUSTIÇA FEDERAL. Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Direito Federal. Enunciados aprovados. 
Disponível em https://www2.jf.jus.br/portal/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=1296. Acesso em 
01.10.2015. 
257 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
258 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 226. Para o autor “Der Körper ist 
nicht die Persönlichkeit selbst, er ist nur äusser Erscheinungsform, nur das Gefäss der Persönlichkeit.”; NERY, 
Rosa Maria de Andrade. Distinção entre “personalidade” e “direito geral de personalidade” uma disciplina 
próripia. Doutrinas essenciais de direito constitucional. São Paulo: RT, v. 8. ago. 2015. p. 473-478. 
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Esse direito se refere ao atributo da integridade física dos direitos da 

personalidade. Para efetivar o exercício da autonomia da vontade, o Enunciado 533 da VI 

Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho de Justiça, 

propõe que “o paciente plenamente capaz poderá deliberar sobre todos os aspectos 

concernentes a tratamento médico que possa lhe causar risco de vida, seja imediato ou 

mediato, salvo as situações de emergência ou no curso de procedimentos médicos cirúrgicos 

que não possam ser interrompidos.”259 

Para Walter Moraes, a saúde é a substância, e a vida é a essência260, e nos 

ensinamentos de Heinrich Hubmann, é o direito sobre a personalidade (das Recht an der 

Persönlichkeit) da pessoa como ser humano em sua existência.261 

Como salientado no item 2.3 da tese, o nome é atributo da personalidade jurídica, 

pois identifica a pessoa como sujeito de direito. Do mesmo modo, o nome é objeto dos 

direitos de personalidade (teoria geral dos direitos da personalidade), conforme previsão nos 

artigos 16, 17, 18 e 19 do Código Civil. 

Nessa perspectiva, o artigo 16 do Código Civil prescreve que a pessoa tem direito 

ao nome, nele compreendido o prenome e o sobrenome. E o artigo 19 do Código Civil 

estabelece que o pseudônimo utilizado em atividades lícitas goza da proteção que se dá ao 

nome. 

De acordo com Rosa Maria de Andrade Nery, o nome é expressão da potência 

afetiva do homem, pois indica a família a que pertence. Ela pondera que “[...] o ser humano é 

alguém na família, e o nome é consequência dessa ambiência do homem na família.”262 Para 

Heinrich Hubmann, o nome toca o direito sobre a individualidade (das 

RechtaufIndividualität), pois traduz a forma especial com a aproximação da imagem ideal e 

pertence à esfera individual (die Individualsphäre). Para ele, o nome retrata o meio mais 

importante da personalidade da pessoa, pois se relaciona com a individualidade, a identidade e 

                                                           
259 JUSTIÇA FEDERAL. Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Direito Federal. Enunciados 
aprovados. Disponível emfile:///D:/Bibliotecas/Downloads/Enunciados-VI-jornada%20(1).pdf. Acesso em 
01.10.2015. 
260 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
261 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 226.; NERY, Rosa Maria de 
Andrade. Distinção entre “personalidade” e “direito geral de personalidade” uma disciplina própria. Doutrinas 
essenciais de direito constitucional. São Paulo: RT, v. 8. ago. 2015. p. 473-478. 
262 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 
20. 
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a distinção em relação às outras pessoas. Afirma que o nome não é um som vazio e se 

relaciona a uma pessoa específica, pois traduz a sua representação mais bela e viva. 263 

O artigo 17 do Código Civil impede que o nome da pessoa possa ser empregado 

por terceiros em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda 

que não haja a intenção de difamar. Assim, sob o fundamento do artigo 12 do Código Civil, a 

pessoa tem direitos como: exigir que a ameaça e a lesão a esse direito cessem, bem como 

reclamar perdas e danos. Nessa hipótese, reconhece-se a relação indissolúvel do nome com a 

pessoa que o porta e revela-se a potência afetiva inerente à humanidade, bem como a 

representação preconizada por Heinrich Hubmann. 

Do mesmo modo, o artigo 18 do Código Civilimpede a utilização do nome da 

pessoa em propaganda comercial, sem a sua autorização, para afastar o enriquecimento sem 

causa. Nesse sentido, o Enunciado 278 da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro 

de Estudos Jurídicos do Conselho de Justiça, propõe que “A publicidade que divulgar, sem 

autorização, qualidades inerentes a determinada pessoa, ainda que sem mencionar seu nome, 

mas sendo capaz de identificá-la, constitui violação a direito da personalidade.”264 

A integridade intelectual e moral são amparadas pela disposição do artigo 20 do 

Código Civil, o qual resguarda as obras do intelecto da pessoa bem como a sua imagem, 

honra e boa fama. A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a 

exposição ou a utilização de uma pessoa dependem de autorização dela própria; caso 

contrário, podem ser proibidas por requerimento.  

Nessa hipótese, admite-se a ausência de autorização, caso seja necessário, à 

administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. Nesse sentido, o Enunciado 279 

da IV Jornada de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos Jurídicos do Conselho de 

Justiça, estabelece que 

                                                           
263 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 271; 276-282.Texto original “Das 
wichtigste Mittel, durch das die Persönlichkeit in den Beziehungen zur Umwelt ihre Individualität, ihre Identität 
und ihr Unterschiedensein von anderen wahrt, ist der Name. Er ist das Medium, durch das sie in der 
Öffentlichkeit auftritt und im Verkehrsleben ihre Leistung anbietet, durch das ihr Eigenwert in der Welt kursiert 
und in aller Munde sein kann. Der Name ist, wie Goethe sagt, der, “schönste, lebendigste Stellvertreter der 
Person”. Soll der Name nicht leerer Schall sein, so muss die Umwelt damit die Vorstellung einer bestimmten 
Person verknüpfen. Zum wesen des Namens gehört also ein Dreifaches: eine Wortbezeichnung, eine Person und 
eine Beziehungen zwischen beidem, die durch den Verkehr hergestellt wird” (p. 276) 
264 JUSTIÇA FEDERAL. Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Direito Federal. Enunciados 
aprovados. Disponível em https://www2.jf.jus.br/portal/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=1296. Acesso 
em 01.10.2015. 
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A proteção à imagem deve ser ponderada com outros interesses constitucionalmente 
tutelados, especialmente em face do direito de amplo acesso à informação e da 
liberdade de imprensa. Em caso de colisão, levar-se-á em conta a notoriedade do 
retratado e dos fatos abordados, bem como a veracidade destes e, ainda, as 
características de sua utilização (comercial, informativa, biográfica), privilegiando-
se medidas que não restrinjam a divulgação de informações.265 

 

Para Walter Moraes, esses direitos se referem ao ato de potência intelectiva (obras 

do intelecto) e à propriedade do corpo (a imagem), ou seja, partes integrantes do homem in 

natura. 266 

O artigo 20 do Código Civil estabelece a inviolabilidade do direito à vida privada. 

Este artigo é objeto de pesquisa desta tese no capítulo 4. e 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
265 JUSTIÇA FEDERAL. Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Direito Federal. Enunciados 
aprovados. Disponível em https://www2.jf.jus.br/portal/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=1296. Acesso 
em 01.10.2015. 
266 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
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4. O DIREITO À INTIMIDADE 

 

 

A expressão intimidade é um conceito legal indeterminado. Assim, compete ao 

julgador, no momento da subsunção e da aplicação do direito à intimidade, esvaziar a 

imprecisão e dar concretude a esse direito para torná-lo efetivo. 

Este capítulo apresenta os conceitos dos termos intimidade, segredo, privacidade 

e privativo; tem por objetivo identificar seus pontos de interligação e sobreposição. Visa 

também analisar os contornos das esferas pública, privada e social da pessoa, bem como 

investigar as teorias estruturais do conceito do direito à intimidade tanto na doutrina nacional 

quanto estrangeira para auxiliar na identificação dos bens da esfera do segredo. 

Para tanto, discutem-se as a teoria das esferas do direito sobre a individualidade 

preconizada por Heinrich Hubmann. 

 

4.1. Conceitos iniciais: intimidade, segredo, privacidade e privativo 

 

É imprescindível para o desenvolvimento desta tese que se identifique o núcleo 

intangível da esfera da intimidade. Assim, faz-se indispensável apresentar o conceito dos 

termos intimidade, segredo, privacidade e privativo, por intermédio da análise de suas 

características gerais e, com isso, identificar os pontos de interligação e sobreposição, sem a 

pretensão de defini-los.267 

                                                           
267 Os termos conceituação e definição não se confundem. O conceito representa “[...] em geral, todo processo 
que torne possível a descrição, a classificação e previsão dos objetos cognoscíveis. Assim entendido, esse termo 
tem significado generalíssimo e pode incluir qualquer espécie de sinal ou procedimento semântico, seja qual for 
o objeto a que se refere, abstrato ou concreto, próximo ou distante, universal ou individual”. In: ABBAGNANO, 
Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 164.  
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O termo intimidade268 do latim intimus é “o mais profundo, estreito, íntimo”269. A 

intimidade270 é a vida íntima, particular, pois é “[...] a qualidade do que é íntimo: a intimidade 

das suas relações [...] a parte mais íntima e recôndita: na intimidade da consciência”.271 

A expressão segredo272 contém várias acepções. Do latim secretum traduz “o que 

se tem conhecimento particular, sob reserva, ou ocultamente”273 e indica aquilo que “[...] se 

oculta à vista, sigilo [...] não se divulga, assunto conhecido por poucos, reservado [...] enigma, 

razão secreta”.274 

O segredo exprime tudo aquilo “[...] sôbre(sic) que se guarda ou deve guardar-se 

completo silêncio; que se acha sob rigorosa reserva, alheio à vista e ao conhecimento da 

generalidade das pessoas.”275 

Interessante pontuar que, quando se trata de segredo de atividade empresarial, 

exprime-se“condição da irrevelação ou da não divulgação.”276 

A privacidade277 revela “[...] pretensão do indivíduo, de grupos ou instituições de 

decidir, por si, quando, como e até que ponto uma informação sobre eles pode ser comunicada 

a outrem.”278 

                                                           
268 Italiano intimità; inglês intimacy; alemão Intimitäte francês intimité. A expressão intimidade traduz “1. 
Amizade íntima. 2. Qualidade de íntimo. 3. Familiaridade. 4. Vida particular da pessoa: privacidade”. In: DINIZ, 
Maria Helena. Dicionário jurídico. v. 2. São Paulo: Saraiva. 1998. p. 895. 
269 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p.448. O verbete revela nas coisas e 
nos fatos “[...] a familiaridade existente entre duas pessoas, e as designando como amigas intimas”. 
270 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico. São Paulo: Rideel, 2001. p. 365. 
271 AULETE, F. J. Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. v. III. p. 139.A expressão íntimo 
revela “que existe no âmago da alma, da mente, do coração [...] mais íntimos desejos perscrutar [...] vida íntima 
vida muito particular, de família, do interior da casa”. (p. 139). 
272 Italiano secreto; inglês secret; alemão Geheimnisse francês secret. 
273 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 737. 
274 GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri. Dicionário técnico jurídico. São Paulo: Rideel, 2001. p. 478. Segredo 
profissional “[...] segredo de que se tem conhecimento em fazer do exercício de uma profissão e cuja revelação 
configura-se crime. Revelar, sem justa causa, segredo de quem tem ciência em razão de função, ministério, 
oficio ou profissão, e cuja revelação possa produzir danos a outrem, é crime”. (p.479). 
275 NUNES, Pedro. Dicionário de tecnologia jurídica. São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1965. p. 428.O 
segredo é “[...] coisa ou circunstância, que se oculta aos outros: fato sobre que se guarda rigoroso silêncio não o 
comunicando a terceira pessoa [...] causa desconhecida, mistério, arcano: os segredos da natureza[...] coisa que 
diz ao ouvido de outrem em voz baixa; confidência; confissão [...] silêncio, discrição sobre  uma coisa que nos 
foi confiada ou que se confiou a outrem [...]lugar retirado e oculto [...] ter em segredo  alguma coisa, não a 
divulgar; conservá-la ocultamente sem que ninguém o saiba ou possa vir a saber” In: CALDAS AULETE, F. J. 
Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. v. IV. p. 1072. 
276 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 737. 
277 Italiano vita privata; inglês privacy; alemão Privatleben e francês intimité. 
278 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. v. 2. São Paulo: Saraiva. 1998. p. 750. A privacidade traduz “[...] 
a) intimidade, que constitui um direito da personalidade, cuja inviolabilidade está garantida constitucionalmente; 
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O conceito de privacidade está relacionado“[...] estritamente ao íntimo, a tudo 

quanto se referir à zona espiritual reservada da pessoa, em suas relações consigo mesmo, ou 

com outros indivíduos de muito próximos.”279 

De acordo com o termo privativo280 do latim privativus entende-se o que “[...] é 

próprio da pessoa, com exclusão dos demais [...] o que é exclusivo dela, pois que somente ela 

tem autoridade ou competência para o fazer”281 e “ [...] próprio, particular de determinada 

pessoa ou coisa; com exclusão de qualquer outra ou de outro direito”.282 

O privativo traduz “[...] privação ou exclusão [...] próprio, exclusivo, peculiar, 

singular, particular [...] que concede uma coisa exclusivamente a uma certa e determinada 

pessoa ou corporação”.283 Na linguagem jurídica, conota  

a) o que, por ser próprio de determinada pessoa, exclui as demais; aquilo que é 
exclusivo de alguém ou de alguma coisa; b) o que só pode ser feito pela pessoa 
competente; c) diz-se do direito que apenas pode ser exercido por certo indivíduo; d) 
peculiar; e) particular; f) que exprime privação; g) o que tem função especial; h) o 
que é próprio do titular; i) prerrogativa particular.284 

 

Para José Afonso da Silva, a distinção entre vida privada e intimidade não é tarefa 

fácil e a José Afonso da Silva Constituição Federal de 1988 considera inviolável nos termos 

do art. 5º, X a vida interior, nas palavras do autor a intimidade: 

[...] integra a esfera íntima da pessoa, porque é o repositório de segredos e 
particularidades do foro moral e íntimo do indivíduo. Mas a Constituição não 
considerou assim. Deu destaque ao conceito, para que seja mais abrangente, como 
conjunto de modo de ser e viver, como direito de o indivíduo viver sua própria vida. 
Parte da constatação de que a vida das pessoas compreende dois aspectos: um 
voltado para o exterior e outro para o interior. A vida exterior, que envolve a pessoa 
nas relações sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e das 
divulgações de terceiros, porque é pública. A vida interior que se debruça sobre a 
mesma pessoa, sobre os membros de sua família, sobre seus amigos, é a que integra 

                                                                                                                                                                                     

b) direito de ficar em paz ou de estar só [...]; c) direito do respeito à vida privada, com o mínimo de ingerências 
exteriores.” 
279 DINIZ, Carlos Francisco. Privacidade. In: Enciclopédia Saraiva do direito. Coord. R. Limongi França. v. 61. 
São Paulo: Saraiva. 1977. p. 170. 
280 Italiano privato; inglês privte; alemão Privat e francês prive. 
281 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 641.Privativo significa “[...] 
indica privação ou negação [...] próprio, exclusivo, peculiar, singular, particular.” In: CALDAS AULETE, F. J. 
Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. v. III. p. 793. 
282 NUNES, Pedro. Dicionário de tecnologia jurídica. São Paulo: Livraria Freitas Bastos, 1965. p. 315. A 
expressão privado revela “1- que não é público ou não tem caráter público: direito privado. 2- particular e 
pessoal de cada indivíduo: interêsse(sic) privado, documento privado”. (p. 314). 
283 AULETE, F. J. Caldas. Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. v. III. p. 793.  
284 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. v. 3. São Paulo: Saraiva. 1998. p. 750. Já a privatividade traduz 
“1. Qualidade de privativo. 2. Modo de ser da pessoa, consistente na exclusão do conhecimento alheio daquilo 
que se refere à pessoa (De Cupis).” 
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o conceito de vida privada, inviolável nos termos da Constituição. 285 (grifos do 
autor) 

Depreende-se que os conceitos apresentados possuem pontos de interligação e 

sobreposição. Esta decorre de vários textos normativos, conforme explicitados a seguir: 

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem de 1948, no artigo V, 

previa o direito à proteção da vida privada e familiar, in verbis “Toda pessoa tem direito à 

proteção da lei contra os ataques abusivos à sua honra, à sua reputação e à sua vida particular e 

familiar.”286 

Do mesmo modo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, no artigo 12, que 

prescreve “Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no 

seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais 

intromissões ou ataques toda a pessoa tem direito à protecção da lei.”287 

A Resolução 428 do Conselho Europeu, no § C, alínea 16, assenta o conceito de 

vida privada recepcionado pela quase totalidade dos países membros, in verbis 

O direito ao respeito pela vida privada consiste essencialmente em poder se 
levar sua vida como se entende com o mínimo de ingerências. Diz respeito à 
vida privada, à vida familiar e à vida doméstica, à integridade física e moral, 
à honra e à reputação, ao fato de não ser apresentada sob um falso aspecto, à 
não divulgação  de fatos inúteis e embaraçosos, à publicação sem autorização 
de fotografias privadas, à proteção contra espionagem e às indiscrições 
injustificáveis e inaceitáveis, proteção contra o uso indevido de 
comunicações privadas, à proteção contra a utilização abusiva de 
comunicações privadas, à proteção contra a divulgação de informações 
comunicadas ou recebidas confidencialmente por um particular. Não podem 
se prevalecer do direito à proteção de sua vida privada as pessoas que, por 
suas próprias atitudes, encorajam indiscrições das quais elas venham se 
queixar posteriormente.288 

O artigo 21 do Código Civil prevê a inviolabilidade da vida privada e não utiliza o 

termo intimidade no rol dos direitos da personalidade. 

 
                                                           
285 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 208. Os 
autores não adotam uma posição unânime para identificar a relação entre intimidade e vida privada. A doutrina 
alemã considera que a vida privada é gênero que inclui como núcleo central a intimidade e a intimidade seria a 
parte mais reservada da vida privada.  
286 DECLARAÇÃO AMERICANA DOS DIREITOS E DEVERES DO HOMEM. BOGOTÁ. 1948. Disponível 
em:<http://www.cidh.org/Basicos/Portugues/b.Declaracao_Americana.htm>. Acesso em 20.10.2015. 
287 DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DO HOMEM. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf. Acesso em 20.10.2015. 
288 CONSEIL DE L’EUROPE. RESOLUÇÃO 428 de 23 janeiro de 1970. Disponível em: 
<http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=15842&lang=FR>. Acesso em 
17.11.2015. 
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4.2. A intimidade e os contornos da esfera pública, privada e social da pessoa 

 

A ideia de intimidade, como espaço reservado para a própria pessoa ou para a sua 

família ou aqueles mais próximos, para que ela tenha uma vida íntima particular e possa 

impedir a ingerência de terceiros em suas ações, ou a divulgação de fatos e acontecimentos 

privados é recente, ou seja, surge apenas na Era Moderna. 

Assim, para identificar o núcleo intangível da intimidade, é necessário analisar as 

esferas pública, privada e social da pessoa e compreender as razões sociais e culturais 

despertadas na sociedade. 

Hannah Arendt apresenta a distinção da esfera pública e privada, a partir da 

reflexão do pensamento grego e romano para delinear os contornos do surgimento da esfera 

social e a ideia de intimidade. Do mesmo modo, Richard Sennett pontua a influência do 

capitalismo industrial para o esvaziamento da esfera pública e a concretização da esfera 

privada. 

A esfera pública é o espaço público ou mundo comum que ilumina os 

acontecimentos, os fatos e as emoções de todos os seres humanos pela interação e pelo 

exercício da vida política. Para Nerione N. Cardoso Júnior, essa esfera possui como 

característica principal “[...] a aparência, um palco dotado de audiência ampliada, onde os 

cidadãos podem agir (atores) e assistir (espectadores) em conjunto, ação caracterizada pela 

capacidade de se iniciar novas coisas (natalidade) e modificar o mundo.”289 

Na Grécia Antiga, na Idade Média, esta esfera ocupa um lugar de relevo da 

existência humana, pois abriga a vida política que se destaca pela ação e discurso entre os 

iguais em razão da liberdade e da igualdade.290 

Nesse contexto, Nerione N. Cardoso Júnior pondera que, na esfera pública, a ideia 

de igualdade aponta contornos diferentes do atual, pois “[...] os cidadãos são iguais em termos 

de participação política (isonomia), maneira pela qual se distinguem uns dos outros na busca 

                                                           
289 CARDOSO JÚNIOR, Nerione N. Hannah Arendt e o declínio da esfera pública. Brasília: Senado Federal, 
2007. p. 49. 
290 AREDNT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense. 2007. p.38-40. 
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competitiva pela excelência e pela ‘fama mortal’.” 291 Do mesmo modo, a ação política é um 

fim em si mesma e cuja essência é a liberdade, “[...] concede aos cidadãos um significado 

existencial que a futilidade das atividades econômicas [...] não é capaz de prover por não 

deixar rastro para a posteridade.”292 

O aspecto ontológico da esfera pública para o autor está no exercício da 

individualidade dos cidadãos, pois eles revelam suas identidades e realizam os negócios 

coletivos, pois “[...] somente as atividades públicas é que concederiam um significado 

existencial ao homem, fato que as repetitivas e fúteis atividades econômicas realizadas no 

isolamento, reduzidas à sobrevivência material e orgânica (trabalho e labor), não seriam 

capazes de conceder.”293 

A esfera privada, na Antiguidade, indica a privacidade em família e atividades 

inerentes para suprimir as necessidades materiais da pessoa. Para Hannah Arendt, “[...] viver 

uma vida inteiramente privada significava, acima de tudo, ser destituído de coisas essenciais a 

uma vida inteiramente humana [...] privado da possibilidade de realizar algo mais permanente 

que a própria vida.”294 

Para a autora, a privação da privatividade está “[...] na ausência de outros; para 

estes, o homem privado não se dá a conhecer, e portanto, é como se não existisse. O que quer 

que ele faça permanece sem importância ou consequência para os outros, e o que tem 

importância para ele é desprovido de interesse para os outros.”295 

Nerione N. Cardoso Júnior explica que, esfera privada impera a desigualdade de 

forma coercitiva e monológica.296 Do mesmo modo, Hannah Arendt ressalta que o senso 

político dos romanos é responsável pelo pleno desenvolvimento da ideia de vida no lar e na 

família, pois eles compreendem a coexistência da esfera pública e da esfera privada.297 

                                                           
291 CARDOSO JÚNIOR, Nerione N. Hannah Arendt e o declínio da esfera pública. Brasília: Senado Federal, 
2007. p.50. 
292 Id. ibidem. 
293 Ibidem. p.103. 
294 AREDNT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense. 2007. p.68. 
295 Ibidem. p.69. 
296 CARDOSO JÚNIOR, Nerione N. Hannah Arendt e o declínio da esfera pública. Brasília: Senado Federal, 
2007. p. 49. 
297 AREDNT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense. 2007. p.68-69. 
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No entanto, as esferas pública e privada, progressivamente, perdem seu status
298

, 

e a era moderna assiste à ascensão da esfera social em razão do critério da utilidade 

econômica e da preocupação do homem em preservar os interesses privados.  

A partir desse momento, instaura-se a confusão entre o público e o político, pois 

as questões voltadas à vida privada também são norteadas pela esfera pública. Para Hannah 

Arendt, não se trata apenas de uma contradição entre as esferas pública e privada, mas sim 

“[...] a completa extinção entre privado e público, a submersão de ambos à esfera do 

social.”299 

A privatividade moderna tem seu contorno em oposição à esfera social. Para a 

autora, o pensamento rousseauniano identifica a intimidade na esfera privada.300Nesse 

sentido, Hannah Arendt pontua que 

O primeiro eloquente explorador da intimidade – e, até certo, o seu teorista – 
foi Jean-Jacques Rousseau; e é típico que ele seja o único grande autor ao 
qual ainda hoje nos referimos frequentemente pelo primeiro nome. Jean-
Jacques chegou à sua descoberta mediante uma rebelião, não contra a 
opressão do estado, mas contra a insuportável perversão do coração humano 
pela sociedade, contra a intrusão desta última numa região recôndita do 
homem que, até então, não necessitara de qualquer tipo de proteção especial. 
A intimidade do coração, ao contrário da intimidade da moradia, não tem 
lugar objetivo e tangível no mundo, nem pode a sociedade contra a qual ela 
protesta e se afirma ser localizada com a mesma certeza que o espaço 
público. Para Rosseau, tanto o íntimo quanto o social, antes, formas 
subjetivas da existência humana, e em seu caso, era como se Jean-Jacques se 
rebelasse contra um homem chamado Rosseau. O indivíduo moderno e seus 
intermináveis conflitos, sua incapacidade de sentir-se à vontade na sociedade 
ou de viver completamente fora dela, seus estados de espírito em constante 
mutação e o radical subjetivismo de sua vida emocional nasceram dessa 
rebelião de coração.301 

 

                                                           
298 CARDOSO JÚNIOR,  Nerione N. Hannah Arendt e o declínio da esfera pública. Brasília: Senado Federal, 
2007. p.105. Para o autor “[...] O cristianismo, desde os primórdios, era antipolítico, fato esse baseado na 
concepção familiar das comunidades primitivas cristãs e na ética da bondade exercida no segredo, característica 
oposta à aparência do espaço político [...] Para Hannah Arendt, o declínio da esfera pública na Era Moderna 
deu-se mediante os seguintes principais fatores: em termos metafísicos, pela descrença da permanência do 
mundo comum (imortalidade terrena), em termos da hierarquia das atividades humanas, pela preponderância do 
trabalho e do labor vis-à-vis a ação, e em termos econômicos, pelo surgimento da esfera social e das massas 
economicamente supérfluas decorrente do desenvolvimento capitalista.” 
299 AREDNT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense. 2007. p. 79. Para a 
autora,“[...] o que hoje chamamos de privado é uma esfera de intimidade cujos primórdios podemos remeter aos 
últimos períodos da civilização romana, embora dificilmente a qualquer período da Antiguidade grega, mas cujas 
peculiares multiplicidades e variedades eram certamente desconhecidas de qualquer período anterior à era 
moderna.”(p. 48) 
300 Ibidem. p.48-49. 
301 Id. Ibidem. 
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A intimidade traduz a forma subjetiva da existência humana, pois ao mesmo 

tempo em que o homem se revolta contra sociedade, ele também não consegue viver fora dela 

em razão de sua natureza gregária.  Para Rousseau, o homem, além de racional é também 

coração, sentimento, paixão e desejo, daí a noção de intimidade como intangível e sem lugar 

objetivo. 

A par dessas constatações, Richard Sennet identifica dois efeitos do capitalismo, 

industrial responsáveis pelo esvaziamento da esfera pública e pela concretização da esfera 

privada.302 

O primeiro retrata a mistificação dos fenômenos públicos que tocam a 

personalidade humana. Nesse caso, o trabalho da propaganda industrial referente à imagem da 

pessoa depende do modo distintivo de produção em massa e da crença sobre a presença 

universal do ser humano. 303 

O segundo indica a mudança na natureza da privacidade. Para o autor, “[...] o 

privado significava um mundo onde a pessoa poderia expressar diretamente, assim como seria 

tocada por outra pessoa; o privado significava um mundo onde reinava a interação, que 

precisa ser secreto.”304 

É nesse contexto, que o capitalismo industrial atrelado ao secularismo, esvazia as 

esferas pública e política e, via de consequência, induz à sobreposição da esfera privada. Para 

o autor, o homem moderno, na crença do segredo, sente a necessidade de retrair para não 

deixar transparecer seus sentimentos e emoções e, dessa forma, sente-se seguro pela ausência 

de interação.  

                                                           
302 SENNET, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. Trad. Lygia Araujo Watanabe. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1988. p. 186-189. 
303 Ibidem. p. 186. Para o autor, “Aqui também ocorre a primeira aparição de um dos sintomas psíquicos desta 
nova vida pública: a superposição de imaginário em domínios que, no Antigo Regime, eram mantidos separados. 
Um vestido, em 1750, não era uma questão de como a pessoa se sentia: era uma marcação, elaborada e arbitrária, 
do lugar que ela ocupava na sociedade, e quanto mais alto se estava na sociedade, mais liberdade se teria para 
jogar com aquele objeto, a sua aparência, de acordo com regras elaboradas e impessoais. Por volta de 1892, 
possuir o vestido certo, fosse ele produzido em massa e não muito bonito, leva a mulher a sentir-se casta ou sexy, 
uma vez que suas roupas “a” expressavam. Em 1860, ela é estimulada a comprar um caçarola preta em ferro 
fundido medindo 25 centímetros de diâmetro, porque a caçarola é mostrada na vitrina como suporte da 
‘misteriosa e sedutora cozinha oriental’.”  
304 Ibidem. p. 187. Para o autor há três formas de isolamento na sociedade moderna “[...] em primeiro lugar, 
significa que os habitantes ou os trabalhadores de uma estrutura urbana de alta densidade são inibidos ao 
sentirem qualquer relacionamento com o meio no qual está colocada essa estrutura. Em segundo lugar, significa 
que, assim como alguém pode se isolar em automóvel particular para ter liberdade de movimento, também deixa 
de acreditar que o que circunda tenha qualquer significado além de ser um meio para chegar à finalidade da 
própria locomoção. Existe ainda um terceiro sentido, um sentido um tanto mais brutal de isolamento social em 
locais públicos, um isolamento produzido diretamente pela nossa visibilidade para os outros.” (p. 29) 
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A análise do pensamento de Hannah Arendt e Richard Sennet mostra que as 

esferas pública, privada e social se transmudam em razão da interação do homem na 

sociedade. O indivíduo, como ser gregário, tem comportamento modelado tanto pela função 

de suas potencialidades hereditárias quanto pelas normas e pelos padrões de sua cultura. 

A sociedade contemporânea tem, como traço marcante, a diversidade de formas 

de viver, agir, pensar, relacionar, interpretar e sentir a vida compreendida da dinamicidade. A 

ordem cultural traduz a dimensão do homem como produto e produtor da vida social num 

ambiente de igualdade, solidariedade e liberdade. 

 

4.3. A consagração constitucional do direito à intimidade 

 

O direito à intimidade tem previsão constitucional no art. 5º, X, sob o fundamento 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade e à propriedade, que estabelece a inviolabilidade da 

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Está inserto no rol 

exemplificativo dos direitos da personalidade no Código Civil, no artigo 21 que prevê in 

verbis “A vida privada da pessoa natural é inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, 

adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma”.  

A tutela e a proteção ao direito da intimidade remontam, no Brasil, desde a 

Constituição Imperial de 1824; estabelecem inviolabilidade da casa e do segredo das cartas 

pautado por direito como da liberdade, da segurança individual e da propriedade, artigo 179, 

VII e XXVII305, respectivamente. 

A Constituição de 24 de fevereiro de 1981, bem como a redação da Emenda 

Constitucional de 03 de setembro de 1926 garantem, sob os mesmos fundamentos da 

Constituição Imperial, do direito à inviolabilidade da casa e do sigilo de correspondência, 

                                                           
305 Constituição do Império 1825 in verbis “Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Políticos dos 
Cidadãos Brasileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Império, pela seguinte forma: VII. Todo o Cidadão tem em sua casa um asylo(sic)inviolável. 
De noite não se poderá entrar nella(sic), senão por seu consentimento, ou para o defender de incêndio, ou 
inundação; e de dia só será franqueada a sua entrada nos casos, e pela maneira, que a Lei determinar [...]; 
XXVII. O Segredo das Cartas é inviolável. A Administração do Correio fica rigorosamente responsável por 
qualquer infracção deste Artigo”. (grifo nosso) 
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artigo 72, §§ 11 e 18306.  Do mesmo modo, a Constituição de 16 de julho de 1934 mantém 

essas garantias pautada pelo fundamento da subsistência, da segurança individual e da 

propriedade, art. 113, itens 8 e 16. As Constituições posteriores de 1946 e 1967, baseadas na 

inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à 

propriedade, conservam estas garantias, acrescentando à Carta Política de 1967, o sigilo das 

comunicações telegráficas e telefônicas307. 

As expressões “intimidade”, “vida privada”, “honra” e “imagem” surgem tão 

somente na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, X e mantêm as garantias das cartas 

políticas anteriores no tocante à inviolabilidade do domicílio e da correspondência (art.5º, XI 

e XII308). 

O artigo 5º, X da Constituição Federal prescreve in verbis que “[...] são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito 

a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. A Magna Carta, 

explicitamente, erigiu os valores expressos, neste inciso, à condição de direitos individuais da 

pessoa em razão de humanidade; e, nos termos do artigo 60, § 4º, VI da Constituição Federal, 

é cláusula pétrea. 

A norma constitucional tutela e protege o segredo da vida privada e a liberdade da 

vida privada, para que a pessoa possa agir em sua vida, sem a intervenção e perturbação de 

terceiros e, ao mesmo tempo, impedir qualquer forma de acesso às informações e a dados que 

não pretende divulgar. Caso haja a violação desse direito, há a garantia de tornar a vítima 

indene em razão do direito à indenização por dano patrimonial ou extrapatrimonial. Conforme 

Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça in verbis,“[...] são cumuláveis as indenizações por 

dano material e dano moral oriundos do mesmo fato”. 

                                                           
306 Constituição de 1981 in verbis “Art. 72 A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no 
país a inviolabilidade dos direitos concernentes à liberdade, à segurança individual e à propriedade, nos termos 
seguintes: [...] § 11. A casa é o asylo(sic passim) inviolável do individuo; ninguém pode ali penetrar, de noite, 
sem consentimento do morador, senão para acudir a víctimas de crimes, ou desastres, nem de dia, senão nos 
casos e pela forma prescriptos na lei. [...] § 18. É inviolável o sigillo(sic)da correspondência”. (grifo nosso) 
307 Constituição de 1946, art. 141, §§ 6º e 11. Constituição de 1967, art. 150, §§ 9º e 10. 
308 Constituição de 1988, art. 5º, incisos XI e XII, estabelecem, respectivamente, “XI - a casa é asilo inviolável 
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito 
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;  XII - é inviolável o sigilo da 
correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último 
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou 
instrução processual penal”. 
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No escólio de José Adércio Leite Sampaio, tanto o direito à vida privada quanto o 

direito à intimidade como standard de condutas são valores-princípios em razão da base 

lógica ou técnica formal do conhecimento, da interpretação e da aplicação das regras jurídicas 

e dos critérios de valoração no âmbito do Direito.309 

Nessa perspectiva, há a dupla dimensão do direito à vida privada e à intimidade. 

Segundo a dimensão subjetiva sob o fundamento constitucional, toda pessoa tem o poder de 

exigir o respeito à sua vida privada e à intimidade de seus destinatários. A dimensão objetiva 

considera dois aspectos: (i) a finalidade social e privada e (ii) as tarefas que complementam 

ou limitam a dimensão subjetiva. A finalidade social se refere ao instrumento de atuação da 

pessoa na sociedade em que está inserida, pois o homem é um ser gregário, ao passo que a 

finalidade privada toca os poderes e as faculdades jurídicas pertencentes a todas as pessoas. Já 

as tarefas são direcionadas ao Estado, à sociedade e ao indivíduo para dar efetividade ao dever 

de respeito e à prestação desses direitos.310 

 

4.4. As teorias estruturais do conceito do direito à intimidade 

 

O direito à intimidade contém várias acepções nos diversos ordenamentos 

jurídicos em razão do seu conteúdo histórico, social e cultural fundamentado na dignidade da 

pessoa humana.311 

 

4.4.1. A teoria estrutural do conceito plural 

 

O direito norte-americano adota e defende o conceito plural de direito à 

privacidade (the right to privacy), pois é um modelo arquétipo do case law e dos princípios, a 

                                                           
309 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão jurídica da sexualidade, 
da família, da comunicação e informações pessoais, da vida e da morte. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 209-
212. 
310 Ibidem. p. 209-213-222. 
311 Estas estruturas são apresentadas por José Adércio Leite Sampaio, capítulo II – p. 225-274. In: SAMPAIO, 
José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão jurídica da sexualidade, da família, da 
comunicação e informações pessoais, da vida e da morte. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. 
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partir de precedentes judiciais312. Instituem a formulação taxonômica sob três aspectos: (i) 

descrição dos ataques à vida privada; (ii) condutas violadoras da intimidade ou da vida 

privada, estados e elementos da intimidade e da vida privada e (iii) fontes normativas.313 

Para Pierre Kayser, esse direito protege o sigilo e a liberdade das pessoas; está 

circunscrito em uma extensa esfera da vida privada que pertence a todos indistintamente. A 

pessoa é soberana, no sentido de poder exigir o respeito desse direito de todos e das leis 

estaduais e federais.314 

A descrição dos ataques à vida privada315 traduz as condutas de intrometer, revelar 

ou publicar fatos ou situações que ocorrem na esfera da intimidade das pessoas ou utilizar-se, 

comercialmente, de aspectos da personalidade. Ela se manifesta pela intromissão em assuntos 

privados ou reservados da vida pessoal (intrusion upon seclusion ou solitud or private 

affairs)316; pela revelação de fatos privados embaraçosos ou relacionados ao passado da 

pessoa (public disclosure of embarring private facts)317; pela publicação de fatos que expõem 

a pessoa em desacordo com a realidade (publicity that places someone in a false on the 

                                                           
312 WARREN, Samuel; BRENDEIS, Louis. El derecho a laintimidad. Madrid: Civitas. 1995. p.14. 
313 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão jurídica da sexualidade, 
da família, da comunicação e informações pessoais, da vida e da morte. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 226-
237. 
314 KAYSER, Pierre. La protection de la vie privée. t. 1. Paris: Economica. 1984. p. 51. Texto original “Le 
right of privacy protege donc, aux Êtats-Unis, à la fois le secret et la libertè d’une sphère três étendue de lavie 
des personnes. Il est inspire par cette idée que cette sphère appartient à chaque personne, ou plus exactement, car 
Il ne s’agit pas d’une propriété, que chaque personne doit être souveraine dans cette sphère. Souveraine par 
rapport aux autres personnes qui doivent em respecter le secret et la liberté. Souveraine surtout, par rapport à 
État et aux autorités publiques quelles qu'elles soient, jusqu'aux plus élevées, les lois des Êtats et lês lois 
fédérales elles-mêmes.” 
315 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão jurídica da sexualidade, da 
família, da comunicação e informações pessoais, da vida e da morte. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 227-228. 
316

Parrish v. Civil Service Commission, 66 Cal.2d 260. After these conversations proved futile, plaintiff 
submitted to the division chief a memorandum citing his reasons for declining to participate in the searches. 
Foremost among the reasons listed was plaintiff's conviction that the searches indicated "the presumptive guilt of 
all recipients" and constituted "an invasion of the privacy of recipients." Since the record establishes that the 
information known to plaintiff at the time he made his decision gave him reasonable grounds to believe that the 
operation would be unconstitutional, that he did so believe, and that the operation, as ultimately conducted, was 
in fact unconstitutional, we need not consider how we would decide this case had any one of these elements been 
missing. We fully recognize the importance of ferreting out fraud in the inexcusable garnering of welfare 
benefits not truly deserved. Such efforts, however, must be, and clearly can be, conducted with due regard for the 
constitutional rights of welfare recipients. The county welfare department itself has now abandoned the 
technique of investigation which it pursued here; we may thus rest assured that it will develop other more 
carefully conceived procedures. It is surely not beyond the competence of the department to conduct appropriate 
investigations without violence to human dignity and within the confines of the Constitution. 
317 In Melvin vs Reid, (112 Cal. App. 285) plaintiff was a woman whose private life was made the subject of a 
moving picture. The court recognized a right of privacy in the clause of the State Constitution which guaranteed 
a right to "obtain and pursue happiness." A Georgia court declared the right of privacy a natural right protected 
by the due process clause in its State Constitution. 
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publiceye) e pelo uso do nome ou imagem de forma comercial (appropriation of name or 

likeness). 

As condutas violadoras da intimidade revelam o comportamento de terceiros em 

relação à pessoa do direito tutelado, seja pelo desrespeito à autonomia pessoal 

(autodeterminação), seja pela revelação de fatos, dados ou acontecimentos de cunho pessoal 

cujo titular não deseja tornar público. 

Para Alan Westin, o direito à privacidade é a pretensão de indivíduos, grupos, ou 

instituições de determinar por si só quando, como e, em que medida, as suas informações 

podem ser comunicadas aos outros.318 Ademais, as pessoas se relacionam, de diversas formas, 

no meio social, mas sempre há sentimento, opinião ou informação que cada um deseja 

preservar só para si, ou seja, são incompartilháveis. 

Nessa perspectiva, a intimidade e a vida privada comportam quatro estados: a 

solidão (solitude) - o indivíduo está separado do grupo social e livre de observação de 

terceiros; as relações intímas (intimacy)- o indivíduo compartilha seus sentimentos, opiniões e 

atos com um restrito grupo de pessoas de forma natural e segura; o anonimato (anonymity)  - 

o indivíduo realiza atos públicos ou está em local público, mas livre de identificação ou 

observação; e, por último, a reserva (reserve) - o indivíduo cria uma barreira psicológica para 

afastar as pessoas que o cercam.319 

Para Gary L. Bostwick,o direito à vida privada abrange três interesses ou 

componentes: repouso (repose), santuário (sanctuary,) e decisão íntima (intimate decision).320 

O repouso é a liberdade de não ser perturbado ou estimulado por qualquer coisa; 

esta zona tem, por objetivo, bloquear qualquer forma de estímulo que incida na paz, 

                                                           
318 LUTHER, Catherine; RADOVIC, Ivanka. Perspectives on Privacy, Information Technology and 
Company/Governmental Surveillance in Japan. University of Tennessee. Disponível em: 
file:///D:/Bibliotecas/Downloads/4271-8673-1-PB.pdf. Acesso em 22.10.2015. 
319 SOLOVE, Daniel J. A taxonomy of privacy. University of Pennsylvania Law Review. v. 154. n. 03. jan. 
2006. p. 505, nota 139.  
320 BOSTWICK, Gary L. A Taxonomy of Privacy: Repose, Sanctuary, and Intimate Decision. California Law 
Review. v. 64. December, 1976. p. 1447-1483. 
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tranquilidade e calma.321 O santuário é o refúgio da pessoa em que terceiros estão proibidos 

de ver, ouvir e saber e está amparada pela Fourth Amendment privacy
322.  

A decisão íntima é o conceito dinâmico de vida privada em relação ao repouso e 

ao santuário, pois nesta zona, a pessoa tem a liberdade de tomar as suas decisões, desde as 

mais complexas até as mais simples sem a ingerência do Estado. Assim, as questões voltadas 

à procriação, ao casamento, à educação dos filhos, à integridade física, ao lar e às relações 

sexuais em ambiente privado estão insertas nessa esfera da vida privada.323 

Para Ruth Gavison,a vida privada perfeita é impossível em qualquer sociedade, e 

somente é possível quando o indivíduo for completamente inacessível aos outros. Para a 

autora, a vida privada comporta três elementos: o segredo (secrecy) - revela que ninguém tem 

qualquer informação sobre a pessoa; o anonimato (anonymity) - traduz que ninguém presta 

atenção na pessoa, e a solidão (solitude)- indica que ninguém tem acesso físico à pessoa. 

Pontua que esses três elementos são distintos e independentes, mas relacionados entre si, pois 

a perda da vida privada pode ocorrer pela mudança de qualquer um dos três elementos. De 

outro norte, estes podem coexistir numa mesma situação, e nenhum deles é complemento 

necessário dos outros dois.324 

                                                           
321 BOSTWICK, Gary L. A Taxonomy of Privacy: Repose, Sanctuary, and Intimate Decision. California Law 
Review. v. 64. December, 1976. P. 1451-1456. 
322 O autor relata que as ideias defendidas por Louis Brandeis deram expressão concreta para o conceito da zona 
de refúgio impenetrável pelo menos em relação aos atos do Governo. In: BOSTWICK, Gary L. A Taxonomy of 
Privacy: Repose, Sanctuary, and Intimate Decision. California Law Review. v. 64. December, 1976.p. 
1457.Texto original “Justice Brandeis felt a passionate regard for sanctuary regardless of the expectations of 
reasonable persons. He reached back to his article with Warren almost 40 years earlier58 for much of his dissent: 
The makers of our Constitution undertook to secure conditions favorable to the pursuit of happiness ....They 
conferred, as against the Government, the right to be let alone-the most comprehensive of rights and the right 
most valued by civilized men. To protect that right, every unjustifiable intrusion by the Government upon the 
privacy of the individual, whatever the means employed, must be deemed a violation of the Fourth Amendment. 
The ideas championed by Justice Brandeis that gave concrete expression to the concept of an impenetrable zone 
of sanctuary (at least vis-à-vis the government) have been echoed in numerous dissents since Olmstead” 
323 BOSTWICK, Gary L. A Taxonomy of  Privacy: Repose, Sanctuary, and Intimate Decision. California Law 
Review. v. 64. December, 1976. p. 1466-1478. 
324 GAVISON, Ruth. Privacy and the limits of  law. The Yale Law Journal., v. 89, n. 3.Jan 1980. p. 433-434 e 
nota 40.Texto original “The concept of privacy suggested here is a complex of these three in-dependent and 
irreducible elements: secrecy, anonymity, and solitude. Each is independent in the sense that a loss of privacy 
may occur through a change in any one of the three, without a necessary loss in either of the other two. The 
concept is nevertheless coherent because the three elements are all part of the same notion of accessibility, and 
are related in many important ways. The three elements may coexist in the same situation. For example, the 
psychiatrist who sits next to his patient and listens to him acquires information about the patient,41 pays 
attention to him, and has physical access to him. At the same time, none of the three elements is the necessary 
companion of the other two.” Nota 40 transcrição “Secrecy, anonymity, and solitude" are shorthand for "the 
extent to which an individual is known, the extent to which an individual is the subject of attention, and the 
extent to which others have physical access to an individual." 
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E, por fim, a tipificação sob o aspecto das fontes normativas pelo Privacy Act of 

1974, Tort privacy, Fourth Amendment privacy, fundamental decision privacy e state 

constitucional privacy. 

Privacy Act of 1974
325 estabelece regras rígidas e específicas concernentes a 

características como captação, manutenção, utilização e divulgação de informações pessoais 

mantidas no sistema de registro de agências federais. As informações não podem ser 

divulgadas sem o consentimento expresso da pessoa, salvo se se tratar de exceções previstas 

em lei.  

Tort privacy revela quatro categorias de ilícitos para fundamentar o conceito legal 

de vida privada, bem como o pedido indenizatório, quando de sua ocorrência. As categorias 

tipificadas por William L. Prosser326 são: (i) invasão do retiro, solitude e assuntos privados; 

(ii) revelação de fatos embaraçosos ao público; (iii) exposição da pessoa de forma a colocá-la 

sob “falsa luz” e (iv) apropriação desautorizada do nome da pessoa ou outros traços da 

personalidade. 

A Fourth Amendment privacy
327 é o limite primário e essencial tanto do poder de 

governo dos Estados Unidos quanto de terceiros de investigar a vida privada da pessoa. A 4a 

Emenda estabelece direito à vida privada, ao garantir a toda pessoa a segurança de sua própria 

pessoa, sua casa, seus documentos e efeitos, contra buscas e apreensões arbitrárias, 

admitindo-se somente, quando há causa provável. Para a aplicação desta Emenda, deve estar 

presente a existência de uma atual e subjetiva expectativa de privacidade e esta deve ser 

reconhecida pela sociedade como razoável. 

A Constitutional privacy pela 14
th

Amendment
328 na Seção 1 não se refere 

especificamente ao direito à intimidade, mas assegura a inviolabilidade do direito à vida, à 

                                                           
325

 Privacy Act of 1974.Disponívelem: http://www.justice.gov/opcl/privacy-act-1974. Acesso em 20.12.2015. 
326 PROSSER, Willian L. Privacy. California Law Review. August 1960. p. 383-423. 
327The Fourth Amendment says: The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, 
against unreasonable searches and seizures, shall not be violated and no Warrants shall issue, but upon probable 
cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or 
things to be seized. Disponívelem: http://www.privacilla.org/government/fourthamendment.html. Acesso em 
20.12.2015. 
328 Texto original “Section 1.All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction 
thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any 
law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive 
any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction 
the equal protection of the laws.” Disponível em https://www.law.cornell.edu/constitution/amendmentxiv. 
Acesso em 20.10.2015. 
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liberdade e à propriedade, salvo se houver o devido processo legal amparado em juramento ou 

afirmação com a descrição detalhada do lugar da busca, e as pessoas ou coisas a sequestrar. 

Para Pierre Kayser, o direito à intimidade, nos Estados Unidos, é erigido à norma 

constitucional, embora não previsto, expressamente, pela Constituição. Esse direito é a 

projeção da decisão proferida pela U.S Supreme Court, no caso Griswold, que considera o 

direito à intimidade decorrente das liberdades, expressamente, reconhecidas pela 

Constituição, tais como o direito à confidencialidade de opinião pública, à liberdade de 

opinião, direito ao anonimato de membros de uma associação e à liberdade de associação.329 

Nos ensinamentos de José Adaércio Leite Sampaio, o método taxonômico “[...] 

não vê a noção de intimidade e de vida privada de forma monolítica, recorrendo à 

impossibilidade de se resumir sob uma única fórmula conceitual, o que juridicamente seja ou 

deva ser, sem se deixarem arestas.”330 

 

4.4.2. A teoria estrutural do conceito unitário 

 

A teoria estrutural do conceito unitário preconiza que o direito à vida privada e o 

direito à intimidade possuem a mesma base conceitual sob os aspectos de manifestação dos 

direitos da personalidade; de aspirações da própria pessoa referente ao modo de ser; do poder 

jurídico ou interesse; da liberdade da pessoa e das esferas que não devem ser objeto de 

ingerência de terceiros. 

                                                           
329 KAYSER, Pierre. La protection de lavieprivée. t. 1. Paris: Economica. 1984. p. 52. Texto original “C’est 
pour parvenir à ce résultant que depuis une quinzaine d’années la Cour suprême des États-Unis a érigé le right of 
privacy em droit constitutionnel, bien qu’il ne soit pas expressément reconnu par la Constitutiondes États-Unis. 
Certaines de sés prérogatives peuvent être considérées comme des conséquences nécessaires ou utiles de libertes 
expressément reconnues par la Constitution, le droit au secret des opinions politiques, de la liberté d’opinion, le 
droit à l’anonymat des membres d’une association, de la liberté d’association. Elles sont la projection, ou suivant 
l’expression de la Cour suprême dans l’arrêt Griswold, la «pénombre» des guaranties expresses de la 
Constitution qui «contribue à leur conférer vie et substance. Mais Il n’en est pas ainsi pour d’autres prérogatives 
du right of privacy, ni même pour l’ensemble de las phère privée dont Il protege les ecret et la liberté. 
L’explication véritable de la reconnaissance de ce droit comme droit constitutionnel est sans doute cette phrase 
du meme arrêt «Nous avons affaire à un right of privacy plus ancient que le Bill of Right», c’est-à-dire, sans 
trahir, semble-t-il, la pensée des juges, un droit de l’homme, un droit naturel.” 
330 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada: uma visão jurídica da sexualidade, 
da família, da comunicação e informações pessoais, da vida e da morte. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p. 226-
237. 
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Os direitos da personalidade tocam a humanidade da pessoa e, dentre os bens 

protegidos, está a intimidade do ser humano que revela a natureza e a incomunicabilidade 

ontológica da pessoa.331Sob esse prisma, o direito à intimidade é direito subjetivo da pessoa 

respaldado tanto nos direitos fundamentais quanto nos direitos humanos e tem por valor 

fundamental a dignidade da pessoa humana.  

Esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento de Mandado de 

Segurança de Relatoria do Ministro Celso de Mello, ao afirmar que o direito à intimidade 

representa 

 
[...] importante manifestação dos direitos da personalidade - qualifica-se como 
expressiva prerrogativa de ordem jurídica que consiste em reconhecer, em favor da 
pessoa, a existência de um espaço indevassável destinado a protegê-la contra 
indevidas interferências de terceiros na esfera de sua vida privada.332 

 

O ser humano é dotado de aspirações referentes ao seu modo de ser em que se 

destaca a individualidade moral – sentimentos, emoções, pensamentos, vontades e ações que 

são voltadas para si mesmo ou se exteriorizam no meio social em que vivem. Trata-se de um 

contorno impreciso do direito à intimidade, mas permite a pessoa se recolher para viver, 

pensar, interpretar e sentir a própria vida sem a interferência de terceiros ou até mesmo do 

Estado. É o momento de paz, tranquilidade, solidão e segredo da pessoa. 

Nesse sentido, Paulo José da Costa Júnior pondera que é o direito da pessoa de 

não ser arrastada para a ribalta contra a sua vontade. É o direito de subtrair-se à publicidade e 

de permanecer recolhida na sua intimidade.333Para René Ariel Dotti, a intimidade revela a  

[...] um sentimento, um estado de alma, que existe nos ambientes interiores, mas se 
projeta também no exterior para ser possível viver a liberdade de amar, pensar, 
sorrir, chorar, rezar, enfim a liberdade de viver a própria vida e morrer a própria 

                                                           
331 MORAES, Walter. Concepção tomista da pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000. p. 197.; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito 
civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 6-8. 
332 SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MS 23669 DF. Rel. Min. Celso de Mello. Jul. em 12/04/2000. DJ 
17/04/2000. Ementa: COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA 
INTIMIDADE. SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE DE SUA QUEBRA. CARÁTER RELATIVO DESSE 
DIREITO INDIVIDUAL. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INTIMIDADE, EMBORA NÃO 
TENHA CARÁTER ABSOLUTO, NÃO PODE SER ARBITRARIAMENTE DESCONSIDERADA PELO 
PODER PÚBLICO. 
333 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: RT, 2007. p. 
49. Para o autor, a “[...] intimidade interior reveste-se de natureza física e material. O indivíduo afasta-se da 
multidão. Recolhe-se ao seu castelo. Desde as profundezas de sua alma em busca de seu ser”. (p. 11) 
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morte. É assim, uma das liberdades fundamentais do corpo, da mente e do 
espírito.334 

 

O conceito jurídico de pessoa exprime a ideia de sujeito de direito, ou seja, é 

capaz de adquirir direitos e contrair obrigações. Nessa perspectiva, reside o poder jurídico ou 

interesse jurídico de todas as pessoas de preservar ou resguardar o seu direito à intimidade e 

impedir a divulgação ou intromissão nas questões que envolvem a autodeterminação na vida 

privada. 

Nesse contexto, Pontes de Miranda enaltece que “[...] têm o direito de manter-se 

em reserva, de velar a sua intimidade, de não deixar que se lhes devasse a vida privada, de 

fechar o seu lar à curiosidade pública”.335Do mesmo modo, Milton Fernandes adverte que a 

vida privada é o 

[...] direito de excluir razoavelmente da informação alheia ideias, fatos e dados 
pertinentes ao sujeito. Este poder jurídico atribuído à pessoa consiste, em síntese, 
opor-se a divulgação de sua vida privada [...] corresponde ao dever de todas as 
outras pessoas de não divulgar a intimidade alheia e de não imiscuir-se nela.336 

 

E, nos ensinamentos de Edson Ferreira da Silva, este direito é “[...] o poder 

jurídico de subtrair ao conhecimento alheio e de impedir qualquer forma de divulgação de 

aspectos da nossa vida privada que, segundo um sentimento comum, detectável em cada 

época e lugar, interessa manter sob reserva”.337 

As pessoas têm liberdade de pensar, agir e tomar as decisões íntimas, desde que 

não ultrapassem os limites previstos em lei, moral e bons costumes. No direito à intimidade, a 

liberdade está atrelada à autonomia da pessoa em autorizar ou não a divulgação de 

informações referentes aos aspectos de sua vida privada. 

Nesse aspecto, Pontes de Miranda saliente que o fundamento desse direito é efeito 

do exercício da liberdade de fazer ou não fazer, em suas palavras 

[...] se existe direito a êsse(sic), é porque há liberdade de emitir e de não emitir, de 
fazer e de não fazer. Exerce-se aquela, estabelecendo-se o segrêdo(sic), expressa, 

                                                           
334 DOTTI, René Ariel. A liberdade e o direito à intimidade. Revista de Informação Legislativa. Brasília. a. 17, 
n. 66. abr./jun. 1980. p. 130. 
335 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. v. 7. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1955. p. 125. 
336 FERNANDES, Milton. Proteção civil da intimidade. São Paulo: Saraiva, 1977. p. 99. 
337 SILVA, Edson Ferreira da. Direito à intimidade. São Paulo: Oliveira Mendes, 1998. p. 39. 
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tácita ou presumidamente, ou desvendando-se; exerce-se essa, velando-se o que se 
passa na intimidade, ou expondo-a ao público.338 

 

No mesmo sentido, Carlos Alberto Bittar assevera que “[...] o isolamento mental 

ínsita no psiquismo humano, que leva a pessoa a não desejar que certos aspectos de sua 

personalidade e de sua vida cheguem ao conhecimento de terceiros.”339 

A identificação de esferas ou zonas do conceito ao direito à intimidade remete a 

ideia do valor total e intrínseco da pessoa e da aproximação da imagem humana ideal. 

Heinrich Hubmann destaca, no direito sobre a individualidade, s esferas individual, privada e 

secreta. 340 

O direito francês apresenta o conceito unitário de direito à intimidade. A proteção 

da vida privada (protection de la vie privée) traduz, no sentido amplo, as regras jurídicas, que 

têm por finalidade, proteger a vida pessoal e familiar. As normas que tutelam e preservam 

estão insertas no direito privado. 

A proteção da vida privada se manifesta pelo direito ao segredo da vida privada 

(au secret de la vie privée) e pelo direito à liberdade da vida privada (la liberté de la vie 

privée).  

O direito ao segredo da vida privada designa a proteção contra as infrações 

perpetradas concernentes às violações de confidencialidade da vida pessoal e familiar. Pierre 

Kayser reforça que o segredo é uma condição de liberdade para o desenvolvimento da vida 

pessoal e familiar daí a sua proteção necessária.341 As violações au secret de la vie privée são 

diversas, mas elas decorrem de duas variações: (i) pela divulgação de acontecimentos 

                                                           
338 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. v. 7. Rio de Janeiro: Editor Borsoi. 1955. p. 126. 
339 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 111. 
340 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. A análise do direito da 
individualidade e suas esferas é realizada em tópico separado (4.5.) deste trabalho. 
341 KAYSER, Pierre. Protectiondusecret de lavieprivée. Paris: Economica. 1984. p. 9-10. Texto original 
“L’expression “protection de la vie privée” est parfois employee dans um sens large pour designer toutes les 
règles juridiques qui ont pour fin de proteger la vie personnelle et familiale. C’est le cas dun grand nombre de 
règles du droi tprivée, em particulier de celles que régissent les personnes et la famille. Mais l’expression est 
aujoud’hui le plus solvente employee dans um sens plus restraint pour designer les régles ayant pour fin de 
proteger les personnes contre deux atteintes particulières. Ce sont d’abord les atteintes au secret de la vie privée. 
La vie personnelle et familial ne peut s’épanouir que dans ‘íntimité de la maison et du foyer. Elle a besoin de 
paix et de tranquillité pour être libre. Il est donc important de prevenir lês atteintes au secret de la vie privée, et, 
quand Il n’a pas éte possible de le faire, d’y mettre fin et de lês sanctionner. Il est plus important encore de 
proteger les personnes contre lês atteintes, plus rares mais plus dangereuses, à la liberte de leur vie privée. Si la 
vie personalle et familiale a besoin de secret pour s’épanouir, à plus parce que les ecret est une condition de sa 
liberte. Il faut donc, à plus forte raison, la proteger contre lês atteintes directement portées à as liberté.” 
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relevantes da vida privada e familiar e (ii) pela conservação de documentos relativos à pessoa 

obtidos de forma ilícita.342 

E, o direito à liberdade da vida privada (la liberté de la vie privée) assegura direta 

e imediatamente a liberdade das pessoas, pois além de ser uma forma de liberdade individual, 

traduz também o núcleo de desenvolvimento de esferas mais amplas.343 

O artigo 9 do Código francês344 prevê expressamente que “[...] toda pessoa tem 

direito ao respeito à sua vida privada.” E admite que, sem prejuízo à reparação do dano 

sofrido, o juiz pode tomar as medidas de sequestro, arresto ou outras medidas específicas para 

prevenir ou impedir a violação à intimidade da vida privada. 

O direito alemão consagra a tutela geral dos direitos da personalidade nos termos 

dos artigos 1, alínea 1 e 2, alíneas 1 e 2 da Grundgesetz sob o princípio da intangibilidade da 

dignidade da pessoa humana, inviolabilidade dos direitos da personalidade, livre 

desenvolvimento de sua personalidade, desde que não viole os direitos de terceiros, a ordem 

constitucional,  a moral e a inviolabilidade da liberdade pessoal.345 

A cláusula geral de tutela da personalidade é confirmada pela jurisprudência 

alemã em vários casos julgados pelos tribunais sob o fundamento da ordem constitucional e 

                                                           
342 KAYSER, Pierre. Protectiondusecret de lavieprivée. Paris: Economica. 1984. p. 10-11. Texto original “Les 
atteintes au secret de la vie privée sont diverses, mais eles peuvent être ramenées à deux varietés. La première 
qui ait attiré l’attention est la divulgation de la vie privée, c’esta-à-dire le fait de porter à la connaissance du 
public, ou á tout le moins d’um nombre indetermine de personnes, des événements relevant de la vie personnelle 
et familiale [...] La protection du secret de la vie privée comporte enfin la protection des personnes contre la 
conservation d’um document relatif à celle-ci, quando ce document a été obtenu au moyen d’une investigation 
illicite. Cette protection est um complément de celle qui est admise contre cette investigation et elle est 
nécessaire pour prevenir la divulgation de ce document”. 
343 Ibidem. p. 9-10. Texto original “La liberté de la vie privée n'est sans doute qu'une des forme de la liberte 
individuelle. Mais ele en est noyau autor duquel se sont développées des sphères plus vastes [...] La liberté de la 
vie privée est ainsi la plus ancienne et elle est restée la plus importante des libertés. Le droit doit donc s'éfforcer 
de prevenir les atteints qui peuvent lui être apportées et, quandil n'y est pas parvenu, d'y mettre fin.” 
344Article 9. “Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute 
condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une 
instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire 
toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser 
l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette 
atteinte.” Disponível em: http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. 
Acesso em 04.01.2016. 
345 Texto original. GRUNDGESETZ. Artikel1 “(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und 
zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. (2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des 
Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.” E Artikel 2 “(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder 
das Sittengesetz verstößt. (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.” 
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do § 253 do Bürgerliches Gesetzbuch
346 que estabelece a indenização do dano moral nas 

hipóteses de lesão ao corpo, à saúde, à liberdade ou à autodeterminação sexual.347 

Pierre Kayser aponta que o segredo da vida privada no direito alemão comporta 

duas particularidades. A primeira corresponde ao segredo de correspondência, correios e 

telecomunicações, e a segunda, no tocante à proteção contra o uso indevido de danos pessoais 

no processamento de dados, conforme a lei alemã de 27 de janeiro de 1977.348 

O direito português também consagra a cláusula geral de tutela da personalidade, 

nos termos do artigo 70º do Código Civil que prevê in verbis “1. A lei protege os indivíduos 

contra qualquer ofensa ilícita ou ameaça de ofensa à sua personalidade física ou moral”, e o 

artigo 80º prescreve o direito à reserva sobre a intimidade da vida privada.349 

O conceito do direito à intimidade revela a unidade em sua base, e o âmbito 

material da esfera da privacidade se apresenta pela delimitação negativa, pois identifica quais 

matérias podem ficar fora dessa esfera de proteção.350 

O conteúdo do direito à intimide é determinado pela diferenciação de três esferas 

concêntricas, a saber: (i) a esfera da vida íntima retrata o segredo, e a pessoa não compartilha 

com ninguém ou compartilha com pessoas muito próximas as questões voltadas à 

sexualidade, afetividade, saúde e nudez; (ii) a esfera da vida privada revela aspectos fora da 

intimidade que são transmitidos somente para um grupo de pessoas conhecidas e não ao 

                                                           
346 Texto original Bürgerliches Gesetzbuch § 253 Immaterieller Schaden (1) Wegen eines Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, kann Entschädigung in Geld nur in den durch das Gesetz bestimmten Fällen gefordert 
werden. (2) Ist wegen einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit, der Freiheit oder der sexuellen 
Selbstbestimmung Schadensersatz zu leisten, kann auch wegen des Schadens, der nichtVermögensschaden ist, 
eine billige Entschädigung in Geld gefordert werden. Disponível em: http://www.gesetze-im-
internet.de/bgb/__253.html. Acesso em 20.12.2015. 
347 KAYSER, Pierre. Protection du secret de la vie privée. Paris: Economica. 1984. p. 55-56. 
348 Ibidem. p. 58. Texto original “La protection du secret de la vie privée comporte deux aspects particuleres: Le 
premier concerne le secret de la correspondence, des envois postaux et des télécommunications. [...] Le 
législateur federal s’est efforce, après celui du Land de Hesse, d’assurer la protection de la vie privée à l’égard  
de l’informatique par la loi du 27 janvier 1977 sur la protection contre l’utilisation abusive des données 
personnelles dans letraitement des données. Cette loi englobe dans as protection des données personnelles les 
fichiers informatisés du secteur public er ceux du secteur privé. Elle soumet à des règles diferentes les 
traitements des autorités publique, ceux organismes prives effectués à des fins proprest et ceux de ces 
organismes effectués pour de compte de tiers.” 
349 Artigo 80º do Código Civil português estabelece que “1. Todos devem guardar reserva quanto à intimidade da 
vida privada de outrem. 2. A extensão da reserva é definida conforme a natureza do caso e a condição das 
pessoas.” 
350 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p. 79. 
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público em geral; e (iii) a esfera pública toca as questões da vida inseridas na sociedade, e à 

qual todos têm acesso irrestrito.351 

Para Rabindranth Valentino Aleixo Capelo de Sousa, a reserva do ser particular e 

da vida privada, estabelecida no artigo 70º do Código Civil português, somada à garantia 

constitucional da dignidade humana confere à pessoa autonomia física e moral para conduzir 

sua vida na escala de valores por ela mesma estabelecida. Essa autonomia pressupõe “[...] que 

cada homem possua uma esfera privada onde possa recolher-se [...] pensar-se a si mesmo, 

avaliar a sua conduta, retemperar as suas forças e superar as suas fraquezas.”352 

 

4.5. As esferas do direito sobre a individualidade (Das Recht auf 

Individualität) propostas por Heinrich Hubmann 

 

Nos ensinamentos de Heinrich Hubmann, o homem em sua individualidade, já 

possui proteção jurídica, quando se trata do direito ao desenvolvimento da personalidade 

(Recht auf Entfaltung der Persönlichkeit) e do direito sobre personalidade (Recht an der 

Persönlichkeit). Este se refere ao caráter individual e aos interesses legais nele mencionados e 

aqueles, à proteção da dinâmica criadora da personalidade.353 

O direito sobre individualidade (Das Recht auf Individualität) destaca a 

individualidade do homem de forma especial com a aproximação da imagem humana ideal. 

Para o autor, o sistema jurídico não pode definir normas especiais que atendam precisamente 

                                                           
351 VASCONCELOS, Pedro Pais de. Direito de personalidade. Coimbra: Almedina, 2006. p.80. Para o autor a 
bipolaridade entre o público e o privado “corresponde a uma escala progressiva e gradual, sem quebras de 
continuidade nem saltos bruscos, entre o que é totalmente privado e vedado ao conhecimento e ao contacto dos 
outros e o que é completamente aberto que se partilha com toda a gente [...] Tudo depende de tudo. Das pessoas, 
de cada pessoa, da sua sensibilidade e das circunstâncias; das necessidades e exigências da sociedade relativas ao 
conhecimento e à transparência da vida comum. É a sempre presente dialética entre o eu e os outros são iguais. 
Em matéria de uma tão intensa intimidade não é possível tipificar”. (81) 
352 CAPELO DE SOUZA. Rabindranath Valentino Aleixo. O direito geral de personalidade.  Coimbra: 
Coimbra. 2011. p. 317. 
353 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 268. Texto original “In seiner 
Individualität bedarf der Mensch eines besonderen Rechtsschutzes. Zwar warden einzelne ihrer Ausstrahlungen 
schon durch das bereits behandelte Recht auf Entfaltung des Persönlichkeit, das die Entwicklung zu originellem 
Menschentum ermöglicht, und durch das Recht an der Persönlichkeit, das die dort erwähnten Rechtgüter auch in 
ihrem individuellen Charakter schützt.” 
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à individualidade da pessoa, mas deve assegurar-lhe uma esfera inviolável.  Esta permite a 

pessoa viver em sua individualidade e particularidade.354 

Ademais, viabiliza que cada um possa ter sua vida individual e a tripla proteção 

das esferas: individual, privada e secreta. Assim cada pessoa pode aspirar à imagem ideal da 

humanidade que constitui o seu valor total e intrínseco da pessoa.355 

Nesse contexto, para Heinrich Hubmann, a individualidade possui três esferas: a 

esfera individual (die Individualsphäre), a esfera privada (die Privatsphäre) e a esfera secreta 

(die Geheimsphäre).356 

A esfera individual reflete a unidade, independentemente, do homem, no tocante 

ao seu próprio destino, caráter e ações nas mais diversas circunstâncias e situações na 

sociedade em que vive. Essa esfera deve ser respeitada, pois a pessoa tem o legítimo interesse 

de ver respeitada a sua vida, a verdade de seu ser e de suas ações em razão da sua 

humanidade. O autor reforça que, nesse âmbito, o homem pode exigir que sua imagem não 

seja impingida por palavras, ações ou circunstâncias incorretas.357 

                                                           
354 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 269.Texto original “(…) die 
Individualität als besonderes Persönlichkeitsgut herauszuheben; denn bei einer Reihe von Verletzungsarten steht 
gerade der Eingriff in diesen Wert im Vordergrund. Sie werden vielfach unter der Bezeichnung 
“indiskretionsschutz” zusammengefasst, dem auch der Gesetzentwurf über den zivilrechtlichen Persönlichkeits 
und Eherenschutz fast ausschliesslich gewidmet ist. Naturlich kann die Rechtsordnung nicht für jeden einzelnen 
Sondernormen aufstellen, die gerade seiner Individualität entsprechen. Aber sie kann und muss ihm eine 
unantastbare Sphäresichern, innerhalb deren er nachs einer Eigenart und Besonderheit leben kann, in der er 
gegen platte Verrallgemeinerung, gegen stumpfe Vermassung und gegen die Neugier anderer geschützt ist.” 
355 Ibidem. p. 376.Texto original “Das Recht auf Individualität ermöglicht jedem einzelnen sein Eigenleben; es 
umgibt dieses mit dem dreifachen Schutzring der Geheimsphäre, der Privatsphäre und der Individualsphäre. 
Innerhalb dieses Kreisen kann jeder jenen nur für ihn geschaffenen Idealbild originellen Menschentums 
nachstreben, dessen Realisierung seinen Gesamtwert, sienen Eigenwert als Persönlichkeit ausmacht” 
356 Ibidem. p. 269.Texto original “Man kann drei Schutzkreise unterscheiden, die sich um den Eigenwert der 
Persönlichkeit legen und sie vor dem Herabsinken zum Herden wesen, vor der Gefahr der Vermassung und vor 
dem Eindringen Unbefugter schützen: die Individualsphäre, die Privatsphäreund die Geheimsphäre.” 
357 Ibidem. p. 271.Texto original “Trotz allen Wandlungen und Veränderung, denen der Mensch während seines 
Lebens unterworfen ist, bildet er eine in sich geschlossene, mit sich selbst identische Einheit mit eigenem 
Schicksal, eigenem Charakter und eigenen Handlungen; er ist in den verschieden Umständen und Lebenslagen, 
in den verschiedenen Kreisen der menschlichen Gesellschaft, in denen er sich bewegt und in denen von ihm 
gesprochen wird, immer derselbe. Er hat ein berechtigtes Interesse daran, im Geheimschaftsleben in der Identität 
und Wahrheit seinesWesens und seiner Handlungen, in der Einzigartigkeit seines Menschentums und seinem 
Unterschiedensein von anderen respektiert zu werden. Auf Grund des allgemein Persönlichkeitsrechts muss er 
daher verlangen können, dass niemand sein Persönlichkeitsbild in der Umwelt verfälscht, dass ihm keine 
unrichtigen Worte, Handlungen oder Lebensumstände untergeschoben werden.” 
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Na esfera da individualidade estão: o nome, a honra, a imagem de vida, a imagem 

de caráter, a palavra falada e a palavra escrita.358 

A esfera privada traduz, nas palavras de Heinrich Hubmann, um interesse jurídico 

especial que vale a pena proteger, pois só se pode desenvolver a individualidade numa região 

de paz e isolamento que deve estar protegida da curiosidade dos outros. Assim, a pessoa é 

capaz de viver a sua vida de acordo com os seus desejos. Para o autor, o respeito pela vida 

privada deriva do direito geral de privacidade.359 

Assim, essa esfera permite subtrair do conhecimento público, ou seja, da 

sociedade e da mídia aquilo que a pessoa quer preservar. Todavia, ele alerta que os amigos, 

parentes e vizinhos têm fácil acesso à vida doméstica e familiar das pessoas.360 Acrescenta 

que o consentimento para revelar fatos e acontecimentos pela própria pessoa afasta ou elimina 

qualquer ofensa à esfera privada, desde que esse consentimento seja suficiente.361 

Para ilustrar, o autor cita vários exemplos, dentre eles, a invasão não autorizada na 

vida privada pela espionagem sistemática por espiões ou por jornalistas ou pelo registro de 

circunstâncias ou situações particulares da vida privada por fotografias em circunstâncias 

particulares como uma empresária em suas atividades, uma pessoa no jardim de sua casa e a 

gravação de sons e imagens no interior de um apartamento.362 

                                                           
358 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 276, 285, 288, 296, 306, 309 e 
316. Respectivamente der Name, das Warenzeichen, die Ehre, das Erscheinungsbild, das Lebensbild, das 

Charaterbild, das gesprochene Wort e das geschriebene Wort. 
359 Ibidem. p. 320-321. Texto original “Ein besonderes schützenswertes Rechtsgut ist das Privatleben. Man kann 
seine Individualität nur entfalten in einem Bereich der Ruhe und Abgeschlossenheit, in dem man vor der Neugier 
der Mitmenschen abgeschirmt ist und sein Leben nach eigenen Wünschen zu gestalten vermag. Schon die bisher 
behandelten Persönlichkeitsrechte schützen das persönliche Interesse am Für-sich-ein in gewissen Hinsichten. 
Darüber hinaus ist aber aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht überhaupt ein Recht auf Achtung des 
Privatlebens abzuleiten.” 
360 Ibidem. p. 322.Texto original “Zwar ist auch das häusliche und familiar Leben den Freuden, Bekanten und 
Besuchern ohne weiteres zugänglich, doch will es der einzelne vor der Kenntnisnahme durch weitere Kreise, 
insbesondere durch die Öffentlichkeit, bewahren.” 
361 Ibidem. p. 325.Texto original “Da der einzelne selbst darüber bestimmen kann, inwieweit er sein Privatleben 
anderen oder der Öffentlichkeit zugänglich machen will, beseitigt die Einwilligung die Tatbestandsmässigkeit 
eines Eingriffs. Dies gilt jedoch nur, soweit die Einwilligung reicht.” 
362 Ibidem. p. 323. Eine weitere Verletzungsform ist das unbefugte Eindringen in die Privatsphäre, z.B. Das 
systematische Ausspionieren privater Angelegenheiten durch Spitzel, Detektive und Reporter, das schrankenlose 
Durchleuchten persönlicher Verhältnisse durch Fragebogen / Auch das Festhalten von Umständen aus dem 
Privatleben ist unzulässig, z. B. das heimliche Photographieren einer Geschäftsfrau in ihrem Gewerbebetrieb, das 
Photographieren des Lebens im Garten mittels eines Teleobjektivs, das Anfertigen einer Aufnahme von der 
Wohnung und der dort herrschenden Unordnung [...] in einen kleineren Ort Stadtgespräch ist, darf nicht ohne 
weiteres in einer überörtlichen Zeitung veröffentlicht werden. Wird eine Familienaffäre in einer ausländischen 
Zeitung mit Zustimmung des Betroffenen erörtert, so darf darüber trotzdem im Inland nicht berichtet werden.” 
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Ele ressalta que nesse âmbito, importa a intensidade do envolvimento, pois os 

fatos e acontecimentos comuns e corriqueiros são condições gerais de vida. E não podem ser 

considerados detalhes íntimos, são eles: o nascimento, o casamento, a morte, as promoções e 

as transferências.363 

A secreta, nos ensinamentos de Heinrich Hubmann, requer uma proteção 

reforçada, pois nela o indivíduo se recolhe nos seus pensamentos, sentimentos e atitudes sem 

temer na intrusão de terceiros, ou seja, permanece na clandestinidade. Nesse contexto, estão 

os pensamentos, opiniões, sentimentos, eventos, ações e outros fatos que a pessoa mantém 

escondida sob a vontade e objetivo de confidencialidade. Para o autor, o caráter secreto 

persiste mesmo, quando há o conhecimento por um círculo determinado de pessoas, contudo 

perde esta característica, quando foge ao controle da pessoa.364 

A confidencialidade traduz a manutenção do segredo em todas as suas 

circunstâncias. Recomenda que a vontade e o interesse da confidencialidade são 

reconhecíveis, a partir das circunstâncias e satisfazem a suposta vontade de manter aqueles 

pensamentos, opiniões, sentimentos, eventos e demais fatos em sigilo.365 É necessário 

também distinguir se a intervenção na esfera ocorre por terceiros confiáveis ou simplesmente 

por terceiros.366 

Desse modo, as três esferas possuem intensidade de proteção decrescente e, para 

Paulo José da Costa Júnior, a esfera da vida privada é subdivida em outras esferas de 

                                                           
363 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 324. Texto original “Auch auf die 
Intensität des Eingriffs kommt es an. So darf über allgemeinmenschliche Lebensumstände, wie Geburt, Heirat, 
Tod, Beförderungen, Versetzungen, ohne weiteres berichtet werden, wen nicht intimere Einzelheiten gebracht 
werden. Dagegen dürfen z. B. Mitteilung über Familienstreitigkeiten oder über ein ehewidriges Verhältnis nur 
veröffentlicht werden, wenn die Allgemeinheit ein besonderes Interesse an der Kenntnis solcher Umstände hat, 
z. B. weil sich der Betreffende um ein öffentliches Amt bewirbt.” 
364 Ibidem. p. 325-326. Texto original “Als Ausschnitt aus dem Privatleben bedarf der Geheimbereich eines 
verstärkten Rechtsschutzes. In ihn sich der einzelne zurückziehen können, wenn er ganz für sich sein will, ohne 
die Zudringlichkeit anderer befürchten zu müssen. Was er dort denkst, fühlt und tut, muss er vor jedem, dem er 
nicht selbst Zutritt gewährt, verborgen halten können. Geheimnisse sind Gedanken, Meinung, Empfindungen, 
Begebenheiten, Handlungen und sonstige Tatsachen, die der einzelne verborgen halt und an denen er erkennbar 
einen Geheimhaltungswillen sowie ein objectives Geheimhaltungsinteresse hat. Der Geheimnischarakter bleibt 
bestehen, wenn ein bestimmt begrenzter Kreis von Eingeweihten Kenntnis erlangt, er geht jedoch verloren, wenn 
sich der Gegenstand der Kontrolle des Geheimhaltenden entzieht.” 
365 Ibidem. p. 326.Texto original “Ein Geheimhaltungswille des Geheimhaltenden ist zwar grundsätzlich 
erforderlich, bei Umständen, die er selbst nicht kennt oder die ihm nicht bewusst werden, z. B. einer ärztlichen 
Diagnose, genügt jedoch sein mutmasslicher Geheimhaltungswillen [...] Geheimhaltungswille und 
Geheimhaltungsinteresse müssen aus dem Umständen erkennbar sein; den nur was erkennbar ist, kann von 
anderen Achtung verlangen.” 
366 Ibidem. p. 328.Texto original “Für die Arten von Eingriffen in die Geheimsphäre ist zu unterscheiden 
zwischen demVerhältnis zuVertrauens personen und zu Dritten.” 
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dimensões progressivamente menores. No âmbito maior, está a esfera da privada, no bojo 

desta estão as esferas da intimidade ou da confidência e, no âmago desta, está a esfera do 

segredo.367 De acordo com o autor, a esfera do segredo representa  

[...] aquela parcela de vida particular que é conservada em segredo pelo 
indivíduo, do qual compartilham poucos amigos, muito chegados. Dessa 
esfera, não participam sequer pessoas da intimidade do sujeito. 
Consequentemente, a necessidade de proteção legal contra a indiscrição, 
nessa esfera, faz-se sentir mais intensa.368 

 

Heinrich Hubmann, de forma ímpar, ao tratar da individualidade pondera que o 

homem é uma cópia de si mesmo e não de sua classe. A partir deste homem único, têm-se as 

espécies únicas e, do mesmo modo, a alma individual é espécie única, e portadora de uma 

mente individual. A razão é comum a todas as categorias de pensamento, e todas as pessoas 

são dotadas da mesma forma. Para que se possa compreender o outro, é criada uma atmosfera 

espiritual que tem por fonte a fé que alimenta o indivíduo. Ele pensa, sente e quer; todo 

mundo tem seus pensamentos e ideias e seu próprio horizonte.369 

Pela teoria das esferas propostas por Heinrich Hubmann, a proteção jurídica tem 

por fundamento a humanidade da pessoa. Esta é um ser único, dotado de essência, potências, 

substâncias e propriedades. Ela existe, coexiste, pensa, sente, possui desejos e vontades. A 

partir dessa realidade, a pessoa tem o direito ao reduto mínimo ou à intangibilidade de 
                                                           
367 COSTA JÚNIOR, Paulo José da.O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: RT, 2007. p. 
29-31. HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 270. Texto original “Während 
die Persönlichkeitssphäre, wie wir gesehen haben, die wertvollen Beziehungen des Menschen zur Welt erfasst, 
schützt ihn dir Individualsphäre in seine Einmaligkeit und Eigenart, sie wahrt sein Eigensein in der Welt und 
seinen Eigenwert in der Öffentlichkeit. Privatsphäre in der heimsphäre dagegen schützen den Menschen vor der 
Welt, sie hüten sein Eigenleben vor der Öffentlichkeit. Die Privatsphäre umfasst jene Lebensumstände, die 
einem bestimmten oder einem unbestimmten, aber beschränkten Personenkreis ohne weiteres zugänglich sind, 
die der einzelne aber Kenntnisnahme durch weitere Kreise, insbesondere durch die breite Öffentlichkeit, 
entziehen möchte. Für sie kann er daher Schutz von der Öffentlichkeit, ja sogar Schutz gegen Ausspionieren 
durch ausserhalb des beschränkten Kreises Stehende verlagen. Die Geheimsphäre dagegen umfasst Handlungen, 
Äusserungen und Gedanken, von denen niemand oder höchstens ein genau beschränkter Kreis von Vertrauten 
Kenntnis nehmen soll, an denen also ein Geheimhaltunginteresse besteht. Sie sind daher nicht nur vor der 
Öffentlichkeit, sondern auch vor unbefugter Kenntnisnahme durch einzelne zu sichern”. 
368 COSTA JÚNIOR, Paulo José da.O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: RT, 2007. p. 
30.  
369 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 49-50. Texto original “Der 
Mensch ist nicht ein Exemplar seiner Gattung, er ist immer Exemplar seiner selbst, ist als dieser einmalige 
Mensch auch einmalige Spezies, ist Gattung nur er selber. Die individuelle Seele ist auch einmalige Spezies, ist 
Gattung nur er selber. Die individuelle Seele ist auch Träger des individuellen Geistes. Zwar ist die Vernunft 
allen gemeinsam, die Denkkategorien und ihre Logizität sind allen Menschen in derselben Weise gegeben, so 
dass einer den anderen verstehen kann und eine gemeinsame geistige Atmosphäre entsteht, aber die Quelle 
dieser Gedanken, die den objektiven Geist standing speist, ist der individuelle Geist. Er ist es, der denkt, fühlt 
und will. Jeder hat seine Gedanken und Ideen, seine eigenen geistigen Horizont. Das Individuum fühlt sich als 
ich, es weiss von sich als einem selbständigen Wesen, das von anderen getrennt ist und sich von ihnen 
unterscheidet, das den Quell seines Daseins in sich selbst trägt, das seiner habhaft ist und sich selbst besitzt.” 
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pensamentos, vontades, condutas, ações, opiniões e a demais fatos que, pela sua própria 

vontade, deseja manter em segredo. Isto é, guardar somente para si ou talvez facultar a um 

círculo reduzido de pessoas confiáveis. 

 

4.5. O direito à intimidade na sociedade da informação 

 

O direito à intimidade
370 traduz o reconhecimento em favor da pessoa sob o 

fundamento da liberdade e da autonomia da vontade de impedir a divulgação por terceiros de 

aspectos pertencentes à sua vida. Esse direito sofre limitações371 tanto por atuação legislativa 

quanto por intervenção judicial. 

O desenvolvimento social é marcado por três movimentos ou revoluções, a saber, 

agrícola372, industrial373 e digital ou tecnológico ou da informação.374 

                                                           
370 Na Itália o direito à intimidade indica dirrito alla riservatezza e dirrito alla segreteza ou 
alrispettodellavitaprivata, este se refere ao direito de impedir que terceiros conheçam ou descubram a intimidade 
da vida privada da pessoa e aquele o direito de impedir a divulgação de aspectos daquela intimidade, depois de 
licitamente conhecida pelo divulgador. Em França como droit a la vie privée ou droit a l’intiméte. Em Portugal 
como direito à proteção da intimidade da vida privada e direito à zona de intimidade da esfera privada. Na 
Espanha como derecho a laintimidad e derecho a lida privada. Na Alemanha são utilizadas as denominações 
Privatsphäre (esfera privada) ou Geheimsphäre (esfera secreta). 
371 José Adaércio Leite Sampaio dedica em sua obra um amplo estudo no tocante às limitações do direito à 
intimidade que, embora muito interessante, ultrapassa os limites propostos nesta tese. In: Direito à intimidade e 
à vida privada: uma visão jurídica da sexualidade, da família, da comunicação e informações pessoais, da vida e 
da morte. Belo Horizonte: Del Rey, 1998. p.383-415. 
372 TOFLER, Alvin. A terceira onda. Trad. João Távora. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 35-40. O primeiro 
movimento denominado revolução agrícola ou primeira onda é caracterizado pela inserção do homem no sistema 
produtivo. Esse período é identificado pela percepção do mundo da cultura, pelo impacto da agricultura e 
pecuária na vida social e pela identificação de conceitos de terra e propriedade. Estas identificações são 
imprescindíveis para o movimento industrial e estão fixados na sociedade contemporânea. 
373 Ibidem. p. 37. A sociedade industrial reflete a necessidade de mudança em todos os setores da vida real, ou 
seja, nos campos da economia, política, familiar e social. O modelo social da sociedade agrícola não corresponde 
à nova realidade instituída. Esta revolução caracteriza-se pelo retrocesso da agricultura e pela ascensão da 
indústria. Manuel Castells identifica duas revoluções industriais neste período. A primeira com início nos 
últimos trinta anos do século XVIII se caracteriza pela substituição das ferramentas manuais pelas máquinas.Ele 
cita como exemplo a máquina a vapor, a fiadeira e os processos utilizados na metalurgia. Já a segunda, após cem 
anos, marcada pela energia pela eletricidade, pelo motor de combustão interna, pelos produtos químicos, pela 
difusão do telégrafo e pela invenção do telefone. Adverte o autor que estas novas tecnologias tanto na primeira 
quanto na segunda revolução são essenciais, pois este conjunto de macroinvenções serve de suporte e estrutura 
para o surgimento de microinvenções nos setores da agropecuária, indústria e comunicação. In: CASTELLS, 
Manuel. A era da informação: a sociedade em rede. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2010.p. 71. 
374TOFLER, Alvin. A terceira onda. Trad. João Távora. Rio de Janeiro: Record, 2005; CASTELLS, Manuel. A 
era da informação: a sociedade em rede. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
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A sociedade da Informação
375é a terceira onda ou revolução e corresponde ao 

estágio atual do desenvolvimento social e à revolução tecnológica, pois institui novo modelo 

de organização social que traduz profundas mudanças no sistema político, econômico, social e 

jurídico. No âmbito jurídico, as alterações influenciam (i) na soberania do Estado uma vez 

que as novas tecnologias são transfronteiriças; (ii) no exercício dos direitos e garantias 

fundamentais previstas constitucionalmente por cada Estado e (iii) na preservação e tutela da 

dignidade da pessoa humana e dos direitos da personalidade ou da humanidade. 

A essencialidade e a influência das ferramentas tecnológicas atuam nas estruturas 

e nas organizações sociais. Todavia, a rendição incondicional e a ausência de instrumentos 

efetivos para determinar os limites de seu uso desenfreado podem acarretar danos irreparáveis 

à intimidade da pessoa, principalmente, no âmbito mais íntimo que a pessoa deseja resguardar 

e não tornar público – o núcleo intangível de sua intimidade.  

Essas ferramentas estão presentes nas três revoluções ou ondas376 esboçadas tanto 

por Alvin Toffler quanto por Manuel Castells – agrícola, industrial e digital ou tecnológico ou 

da informação– . A sua utilização permite identificar a natureza e a extensão de benefícios ou 

malefícios que podem proporcionar as novas tecnologias à pessoa no tocante a sua esfera 

pública, privada e social. 

Por outro lado, a tecnologia cumpre papel vital e essencial na vida social, pois 

acompanha o homem desde as sociedades primitivas. Ela permite que o ser humano, por meio 

de novas e adequadas técnicas, desenvolva novos produtos, serviços ou atividades para 

atender a suas necessidades na área da saúde, do lazer, do trabalho, do conhecimento, da 

educação, dentre outros. Para Manuel Castells, 

Nem a sociedade escreve o curso da transformação tecnológica, uma vez que muitos 
fatores, inclusive a criatividade e iniciativa empreendedora, intervêm no processo de 
descoberta científica, inovação tecnológica e aplicações sociais, de forma que o 
resultado final depende de um complexo padrão interativo [...] a tecnologia é a 
sociedade, e a sociedade não pode ser entendida ou representada sem suas 
ferramentas tecnológicas.377 

 

                                                           
375 A terminologia foi cunhada por Jacques Delors, em 1993 durante o Conselho Europeu de Copenhaga 
relacionada à ideia de infraestruturas da informação. Para Manuel Castells a era da informação é denominada 
sociedade em rede In: CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra. 2010. 
376 Neste mesmo sentido: TOFLER, Alvin. A terceira onda.  Trad. João Távora. Rio de Janeiro: Record, 2005; 
CASTELLS, Manuel. A era da informação: a sociedade em rede. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
377 CASTELLS, Manuel. A era da informação: a sociedade em rede. v. 1. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
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Assim, em razão dessa estreita relação entre a sociedade e a tecnologia, as 

estruturas sociais, de forma viva e intensa, estabelecem os instrumentos de produção, os 

conhecimentos científicos e as técnicas dominantes, proporcionando uma estrutura 

fundamental e, consequentemente, fornecendo elemento essencial para compreender seus 

respectivos sistemas sociais. 

Nesse conjunto, a sociedade oferece à pessoa toda a sua produção social, ou seja, 

vestuário, alimento, trabalho, entretenimento, lazer, música, cultura, informação, 

conhecimento, educação, técnicas, dentre outros. Propicia também a produção espiritual, pois 

é nela que a pessoa se desenvolve, de forma integral e integrada em processo dinâmico. Viver, 

conviver e coexistir em sociedade permite as pessoas se relacionarem de diversas maneiras 

desde a convivência, os laços de amizade, as conversas, a companhia do outro, as festas, as 

reuniões, o trabalho e até mesmo as dificuldades enfrentadas no dia a dia, pois o homem, por 

sua própria natureza, é ser gregário. 

Depreende-se que o ser humano pela sua consciência, potência e inteligência é 

responsável, no mundo da cultura, pela elaboração, ligação e articulação das relações sociais e 

pela produção de bens necessários para a vida social. A produção de bens tanto materiais 

quanto espirituais reflete a capacidade da pessoa de usar instrumentos, aplicar conhecimentos 

e experiências bem como unir e organizar meios para o desempenho de trabalhos que 

beneficiam todos os membros da sociedade.378 

De tal modo, as pessoas e os grupos sociais interagem, de forma estreita para 

atingir seus objetivos em comum, seja pela cooperação, competição ou conflito, pois é neste 

meio que elas encontram o ambiente propício para o desenvolvimento de suas faculdades e de 

todas as suas potências, substâncias e essências. No entanto, a harmonia e a paz social estão 

condicionadas aos instrumentos de controle social – o direito, a moral, a religião e as normas 

de trato social – para que seja possível minimizar os conflitos ou patologias e preservar a vida 

social. 

Para Leopold von Wiese, a vida social é “constituída por uma sucessão 

indeterminável de eventos encadeados, nos quais os homens estreitam ou dissolvem suas 

                                                           
378 LIMA, Hermes. Introdução à ciência do direito. São Paulo: Livraria Freitas Bastos. 33 ed. s/d. p. 8-9. 
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relações. Os atos de coordenação e dissociação, a aproximação e o afastamento, são os 

processos dentro dos quais transcorre toda a vida inter-humana.”379 

A dinamicidade social é inerente a todas as formas de convivência e realidades 

sociais, pois o caráter dinâmico da interação humana “[...] encontra uma boa ilustração na 

história de vida de indivíduos”380, uma vez que o ajuste social é sempre mutável, uma 

experiência ímpar,e a convivência em grupo faz com que seus membros, ora cooperem, ora 

competem entre si. 

Para Alvin Toffler, o dinamismo social na atualidade é de sublevação social e 

reestruturação criativa de grande intensidade, pois a Revolução agrícola perdurou por 

milhares de anos.Já a Revolução industrial durou pouco mais de trezentos anos e a atual 

denominada Terceira onda provavelmente se complete em poucas décadas.381 

Toda essa dinâmica também é resultado da criação cultural que envolve o 

indivíduo, a sociedade e o ambiente, pois a sociedade é composta por seres humanos que 

adotam as normas e padrões ditados pelo grupo. Assim sendo, a cultura, na perspectiva de 

definir a maneira de viver em sociedade, proporciona aos seus membros um guia 

indispensável em todos os campos da vida responsável pelo funcionamento eficiente e 

pacífico da vida em sociedade.382 

De tal modo, as transformações sociais e tecnológicas repercutem na esfera 

jurídica da pessoa no tocante ao direito da personalidade, pois estas ferramentas tecnológicas 

podem facilitar a invasão e a divulgação de fatos, acontecimentos e ações da pessoa bem 

como penetrar em suas esferas da intimidade, privacidade e segredo sem o seu consentimento 

ou percepção. 

É nesta perspectiva que o direito à intimidade ganha novos contornos, pois a 

noção de intimidade é dinâmica, flexível e estabelece uma estreita e constante relação pelas 

                                                           
379 WIESE, Leopold von. Os processos de interação social. In: Homem e sociedade: leituras básicas de 
sociologia geral. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. p. 216. 
380 OGBURN, Willian F.; NIMKOFF, Meyer F. Acomodação e assimilação. In: Homem e sociedade: leituras 
básicas de sociologia geral. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. p. 265. Segundo os autores “A vida é uma série de 
interrupções e acomodações [...] a vida social tem seus conflitos, também tem seus ajustamentos”. (p. 262) 
381TOFLER, Alvin. A terceira onda. Trad. João Távora. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 24. 
382 LINTON, Ralph. O indivíduo, a cultura e a sociedade. In: Homem e sociedade: leituras básicas de sociologia 
geral. São Paulo: Ed. Nacional, 1976. p. 98. Acrescenta o autor que “[...] a esfera público-política, surgida pela 
primeira vez sob a forma de polis grega, foi a solução encontrada para a imortalização dos feitos humanos, que 
exigia espaço de reuniãoo definido e permanente para que os relatos dos feitos heroicos se perpetuassem 
transgeralcionalmente.” (p. 102-103) 
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tecnologias. Os instrumentos jurídicos tutelam o direito à intimidade tanto de forma 

preventiva quanto repressiva nas hipóteses em que há a violação desse direito bem como torna 

a vítima indene. 
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5.  A TUTELA DA ESFERA DO SEGREDO 

 

 

A expressão intimidade é conceito legal indeterminado; compete ao juiz, no 

momento da subsunção e aplicação, preencher o vazio e a imprecisão da norma para dar  

concretude e efetividade ao direito. 

Para Rosa Maria de Andrade Nery, o preenchimento da indeterminação é “[...] 

feito pelo juiz por meio de valores éticos, morais, sociais, econômicos e jurídicos, o que 

transforma o conceito legal indeterminado em conceito determinado pela função.”383 Assim, a 

transmutação realizada, no caso concreto, garante e propicia a correta e a equitativa aplicação 

do preceito normativo ao caso concreto, com o objetivo de prestar a tutela jurisdicional. 

Os bens do núcleo intangível da intimidade da pessoa tocam a humanidade de 

cada pessoa e requerem a análise de casos concretos, de forma a identificá-los e estabelecer o 

reduto mínimo intangível da esfera do segredo. 

 

 

5.1. Análise interpretativa de leading case von Hannover v. Alemanha – Court 

of Human Rights – 3th Section – Application n. 59320/00 – Judgment 

 

O caso em tela retrata a controvérsia do direito à privacidade e à liberdade de 

empresa no tocante à divulgação de fotos da Princesa Carolina do Mônaco – Caroline von 

Hannover.384 O Requerimento interposto, junto ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 

questiona a violação do 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem385 pelos tribunais 

                                                           
383 NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito civil: parte geral. v. I, t. I. São Paulo: RT, 2015. p. 
466. 
384 COUNCIL OF EUROPE. Application n. 59320/00 – von Hannover v. Alemanha.  Disponível em: 
file:///D:/Bibliotecas/Downloads/von%20Hannover-v-Germany%20ECHR%2024%20June%202004.pdf. Acesso 
em 05.01.2016. 
385 CONVENÇÃO EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. O artigo 8º estabelece que “Direito ao respeito 
pela vida privada e familiar 1. Qualquer pessoa tem direito ao respeito da sua vida privada e familiar, do 
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alemães. A situação retrata três séries de fotografias publicadas pela Editora Burda na Revista 

Bunte e na Revista Freizeit Revue e pela Editora Heinrich Bauer na revista Neue Post , todas 

alemãs.  

A primeira série de fotos, datada de 1993, retrata a requerente no interior do pátio 

de um restaurante em zona afastada, em atividades de montaria, na companhia de seus filhos 

Peter, Andrea, Pierre e Charlotte, além de fazer compras e andar de bicicleta.386 A segunda, 

inclui situações como passear nas férias, visitar uma mostra de cavalo em Saint-Rémy-de-

Provence, sair de casa e jogar tênis.387 A terceira, mostra a requerente no Monte Carlo Beach 

Club com trajes de banho, envolta em uma toalha, tropeçando num obstáculo e caindo.388 

                                                                                                                                                                                     

seu domicílio e da sua correspondência. 2. Não pode haver ingerência da autoridade pública no exercício deste 
direito senão quando esta ingerência estiver prevista na lei e constituir uma providência que, numa sociedade 
democrática, seja necessária para a segurança nacional, para a segurança pública, para o bem-estar econômico do 
país, a defesa da ordem e a prevenção das infracções penais, a protecção da saúde ou da moral, ou a protecção 
dos direitos e das liberdades de terceiros.” (grifo nosso). Disponível em: 
<http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>. Acesso em 05.01.2016. 
386 Texto Original “1. The first series of photos (a) The five photos of the applicant published in Freizeit Revue 
magazine (edition no. 30 of 22 July 1993) 11. These photos show her with the actor Vincent Lindon at the far 
end of a restaurant courtyard in Saint-Rémy-de-Provence. The first page of the magazine refers to “the tenderest 
photos of her romance with Vincent” [...] and the photos themselves bear the caption “these photos are evidence 
of the tenderest romance of our time” [...]. (b) The two photos of the applicant published in Bunte magazine 
(edition no. 32 of 5 August 1993) 12. The first photo shows her on horseback with the caption “Caroline and the 
blues. Her life is a novel with innumerable misfortunes, says the author Roig” [...]. The second photo shows her 
with her children Peter and Andrea. The photos are part of an article entitled “I don’t think I could be a man’s 
ideal wife” [...]. (c) The seven photos of the applicant published in Bunte magazine (edition no. 34 of 19 August 
1993) 13. The first photo shows her canoeing with her daughter Charlotte, the second shows her son Andrea with 
a bunch of flowers in his arms. The third photo shows her doing her shopping with a bag slung over her 
shoulder, the fourth with Vincent Lindon in a restaurant and the fifth alone on a bicycle. The sixth photo shows 
her with Vincent Lindon and her son Pierre. The seventh photo shows her doing her shopping at the market, 
accompanied by her bodyguard. The article is entitled “Pure happiness”[...].” Disponível em 
file:///D:/Bibliotecas/Downloads/von%20Hannover-v-Germany%20ECHR%2024%20June%202004.pdf. Acesso 
em 05.01.2016. 
387 Texto Original “2. The second series of photos (a) The ten photos of the applicant published in Bunte 
magazine (edition no. 10 of 27 February 1997) 14. These photos show the applicant on a skiing holiday in 
Zürs/Arlberg. The accompanying article is entitled “Caroline ... a woman returns to life” [...]. (b) The eleven 
photos of the applicant published in Bunte magazine (edition no. 12 of 13 March 1997) 15. Seven photos show 
her with Prince Ernst August von Hannover visiting a horse show in Saint-Rémy-de-Provence. The 
accompanying article is entitled “The kiss. Or: they are not hiding anymore” [...]. Four other photos show her 
leaving her house in Paris with the caption “Out and about with Princess Caroline in Paris” [...].(c) The seven 
photos of the applicant published in Bunte magazine (edition no. 16 of 10 April 1997) 16. These photos show the 
applicant on the front page with Prince Ernst August von Hannover and on the inside pages of the magazine 
playing tennis with him or both putting their bicycles down”.” Disponível em 
file:///D:/Bibliotecas/Downloads/von%20Hannover-v-Germany%20ECHR%2024%20June%202004.pdf. Acesso 
em 05.01.2016. 
388 Texto Original “3. The third series of photos 17. The sequence of photos published in Neue Post magazine 
(edition no. 35/97) shows the applicant at the Monte Carlo Beach Club, dressed in a swimsuit and wrapped up in 
a bathing towel, tripping over an obstacle and falling down. The photos, which are quite blurred, are 
accompanied by an article entitled “Prince Ernst August played fisticuffs and Princess Caroline fell flat on her 
face” (“Prinz Ernst August haute auf den Putz und Prinzessin Caroline fiel auf die Nase”).” Disponível em 
file:///D:/Bibliotecas/Downloads/von%20Hannover-v-Germany%20ECHR%2024%20June%202004.pdf.  
Acesso em 05.01.2016. 
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Em síntese, no tocante à primeira série de fotos, a requerente com fundamento na 

violação ao direito da personalidade nos artigos 2 (1) e 1 (1) da Grundgesetz, pede a proibição 

da primeira série de fotos e, nos §§ 20, e seguintes da Kunsturhebergesetz, invoca o direito de 

controlar a imagem.  

O Tribunal de Hamburgo, em 4 de fevereiro de 1993, julga, parcialmente, 

procedente o pedido autoral, pois proíbe a divulgação da primeira série de fotos na França, de 

acordo com o artigo 9º do Code Civil. Porém autoriza a divulgação na Alemanha com base no 

artigo 23 (1) da Kunsturhebergesetz, por se tratar de figura pública, todavia ausente o 

interesse legítimo (berechtigtes Interesse), a requerente deve tolerar a publicação, pois o 

direito à proteção à vida privada acaba da porta de casa para fora.   

Inconformada com a decisão, a requerente recorre ao Tribunal de Apelação de 

Hamburgo, cujo o acórdão proferido em 8 de dezembro de 1994, nega provimento ao recurso 

interposto pela recorrente. E reitera que se trata de pessoa pública, por excelência, razão pela 

qual deve tolerar a publicação das fotos com ou sem o seu consentimento. E, mesmo que haja 

a perseguição constante de fotógrafos, pois nesta situação, há o legítimo desejo de informar o 

público em geral.  

O Tribunal Federal de Justiça (Bundesgerichtshof), em 19 de dezembro de 1995, 

dá provimento parcial ao recurso interposto. Esse acórdão afasta a ideia de que o direito à 

proteção à vida privada finda-se  da porta de casa para fora  acaba na porta de casa. E, com 

isso, e admite que pessoas públicas têm direito à privacidade, mesmo em local público, desde 

que  ocorram as seguintes condições: (i) o lugar seja reservado e longe aos olhos do público 

(in eine örtliche Abgeschiedenheit); (ii) haja vontade externada de forma objetiva e clara de 

ficar sozinho; (iii) exista a confiança e o sentimento de se sentir protegido e fora do alcance de 

olhos curiosos; (iv) o comportamento seja diferente daquele de quando está em local público. 

 Nestas circunstâncias, há a violação ao direito de privacidade, caso a pessoa seja 

fotografada, de forma secreta, ou sem o seu consentimento. Os demais pedidos são negados e 

ratifica-se que pessoas públicas devem tolerar a publicação de fotos tiradas em público, 

mesmo se se tratar de situações que fogem à função ou à atividade pública exercida, uma vez 

que o público tem o direito de saber o que elas fazem e onde estão.  

Ainda, inconformada, a Princesa Caroline von Hannover recorre ao Tribunal 

Federal Constitucional alemão (Bundesverfassungsgericht) sob a alegação de que a decisão 
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proferida pelo Bundesgerichtshof  não ampara, de forma efetiva, o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade tanto no contexto da vida privada quanto familiar, 

conforme os artigos 2 (1) e 1 (1) da Grundgesetz. Ademais, alega que (i) os critérios 

estabelecidos são estreitos, de modo a permitir ser fotografada em qualquer local fora de sua 

casa para posterior publicação pela mídia e (ii) as fotos não servem para informar o público, 

mas sim para mero entretenimento.  

O acórdão proferido em 19 de dezembro de 1995 dá provimento parcial ao recurso 

interposto nos seguintes termos: (i) reconhece a violação dos direitos da personalidade e 

garante o seu direito à proteção da família, sob o fundamento da Grundgesetz nas fotos 

publicadas nas edições 32 e 34 da Revista Bunte e (ii) afasta esta fundamentação no tocante às 

demais fotos publicadas. 

Importante destacar que o Bundesgerichtshof admite a existência do núcleo 

intangível do direito à intimidade pelo critério do lugar isolado consagrado pelo direito geral 

de proteção dos direitos da personalidade. Nesse contexto, aponta que “[...] permite ao 

indivíduo uma esfera, mesmo fora de casa, de não se sentir sujeito de permanente atenção do 

público e retira dele a obrigação de se comportar adequadamente e nesta situação ele pode 

relaxar e desfrutar de paz e sossego”.389 

No tocante à segunda série de fotos o Tribunal de Hamburgo, o Tribunal de 

Apelação de Hamburgo e Tribunal Federal Constitucional alemão (Bundesverfassungsgericht) 

negam provimento aos recursos interpostos com base nos acórdãos anteriormente proferidos. 

Já quanto à terceira série de fotos, a Princesa Carolina de Mônaco, sob os mesmos 

fundamentos da primeira série, argui que estas são tiradas no Monte Carlo Beach Club. Trata 

de estabelecimento isolado e privativo ao qual a imprensa não tem acesso. Ademais, as fotos 

estão desfocadas, pois o registro ocorre da janela ou do telhado de casa vizinha ao local e à  

distância de centenas de metros. 

                                                           
389 Texto original “The criterion of a secluded place takes account of the aim, pursued by the general right to 
protection of personality rights, of allowing the individual a sphere, including outside the home, in which he 
does not feel himself to be the subject of permanent public attention – and relieves him of the obligation of 
behaving accordingly – and in which he can relax and enjoy some peace and quiet.” (p. 10). Disponível em 
file:///D:/Bibliotecas/Downloads/von%20Hannover-v-Germany%20ECHR%2024%20June%202004.pdf.  
Acesso em 05.01.2016. 
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O acórdão do Tribunal de Hamburgo, em 19 de dezembro de 1995, nega 

provimento ao recurso interposto, pautado pelos fundamentos anteriores, e abaliza a decisão, 

ao considerar que a piscina situa-se em ambiente livre, mesmo que o acesso seja restrito. O 

mesmo entendimento se dá no Tribunal de Apelação, em 13 de outubro de 1998, que nega 

provimento ao recurso e mantém o fundamento de que não se trata de local isolado e 

reservado, e a situação retratada não denigre a imagem da pessoa.  

Do mesmo modo, o acórdão do Tribunal Constitucional Federal, em 13 de abril de 

2015, nega o provimento do recurso e firma os entendimentos anteriores, pois o caso 

apresentado não constitui violação ao direito à vida privada. 

A partir dessas decisões, a Princesa Carolina de Mônaco recorre ao Tribunal 

Europeu de Direitos do Homem e invoca a violação do artigo 8º da Convenção Europeia dos 

Direitos do Homem pelos tribunais alemães.  

Em nota conclusiva, a Corte do Tribunal considera os seguintes aspectos:  

 (i) a apreciação da ponderação entre a vida privada e a liberdade de expressão 

requer a contribuição para o debate de interesse geral. No caso em questão, as fotos e os 

artigos não retratam tal análise, mas sim, exclusivamente, detalhes da vida privada da 

requerente. Ademais, ela é pessoa notória, mas não exerce funções oficiais;  

(ii) o público não tem interesse legítimo para saber como se comporta em sua vida 

privada e onde está, mesmo em locais que não podem ser considerados isolados ou 

reservados; 

 (iii) o interesse comercial ou eventual interesse do público devem ceder em razão 

do direito à proteção efetiva da vida privada da requerente; 

 (iv) os critérios adotados pelos tribunais alemães, na opinião da corte, não são 

suficientes para assegurar uma proteção efetiva da vida privada no caso apreciado, pois ela 

deve ser beneficiada de uma “expectativa legítima”;  

 (v) não há, na opinião da corte, por parte dos tribunais alemães o justo equilíbrio 

entre os interesses em conflito.  
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Assim, a Corte do Tribunal Europeu de Direitos do Homem declara a violação do 

artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e afasta o seu pronunciamento 

relativo ao direito ao respeito da vida familiar da requerente.390 

A partir da análise deste leading case, identifica-se o núcleo intangível do direito 

à intimidade que traduz a esfera do segredo. O reduto mínimo de que a pessoa tem o direito de   

se resguardar, de impedir a ingerência de terceiro ou de evitar a divulgação na mídia se revela 

nos atos, fatos, sentimentos, opções e situações, os quais a pessoa tem o desejo de guardar só 

para si. Ou, eventualmente, quer compartilhar com um número reduzido de pessoas confiáveis 

e que não interessam ao público em geral, quer se trate de pessoa pública, notória ou comum. 

Depreende-se que a esfera intangível do direito à intimidade está presente (i) no 

local público, desde que a pessoa se sinta fora do alcance da atenção ou do alhar de terceiros e 

(ii) na consciência ou conhecimento da pessoa de gozar de paz e tranquilidade. 

O Tribunal Federal Constitucional alemão admite a proteção e a inviolabilidade 

desse reduto em local público, quando a pessoa não se sentir sujeito de permanente atenção do 

público e conseguir relaxar e desfrutar de paz e sossego. Desse modo, afasta a ideia de que 

essa proteção está circunscrita a lugar isolado ou privativo como casa, apartamento, carro 

dentre outros, sendo suficiente a consciência ou o conhecimento da pessoa de estar longe dos 

olhos de terceiros. 

 

 

                                                           
390 Texto original “76. As the Court has stated above, it considers that the decisive factor in balancing the 
protection of private life against freedom of expression should lie in the contribution that the published photos 
and articles make to a debate of general interest. It is clear in the instant case that they made no such contribution 
since the applicant exercises no official function and the photos and articles related exclusively to details of her 
private life. 77. Furthermore, the Court considers that the public does not have a legitimate interest in knowing 
where the applicant is and how she behaves generally in her private life even if she appears in places that cannot 
always be described as secluded and despite the fact that she is well known to the public.Even if such a public 
interest exists, as does a commercial interest of the magazines in publishing these photos and these articles, in 
the instant case those interests must, in the Court’s view, yield to the applicant’s right to the effective protection 
of her private life. 78. Lastly, in the Court’s opinion the criteria established by the domestic courts were not 
sufficient to ensure the effective protection of the applicant’s private life and she should, in the circumstances of 
the case, have had a “legitimate expectation” of protection of her private life. 79. Having regard to all the 
foregoing factors, and despite the margin of appreciation afforded to the State in this area, the Court considers 
that the German courts did not strike a fair balance between the competing interests. 80. There has therefore been 
a breach of Article 8 of the Convention. 81. Having regard to that finding, the Court does not consider it 
necessary to rule on the applicant’s complaint relating to her right to respect for her family life.”  Disponível em 
file:///D:/Bibliotecas/Downloads/von%20Hannover-v-Germany%20ECHR%2024%20June%202004.pdf. Acesso 
em 05.01.2016. 
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5.2. A esfera do segredo 

 

A esfera do segredo representa o menor círculo da teoria dos círculos concêntricos 

da esfera da vida privada391, pois traduz os acontecimentos, atos e sentimentos que a pessoa 

desejar guardar para si.  

Para Heinrich Hubmam, essa esfera recolhe os pensamentos, sentimentos, 

opiniões, eventos, atitudes e outros fatos que a pessoa desejar manter escondida sob o objetivo 

de confidencialidade. Por tal razão, merece uma proteção reforçada.392 Igualmente, José de 

Oliveira Ascensão ressalta que ela permite ao homem abrir-se à transcendência e ser 

resguardado, pois propicia o desenvolvimento da personalidade.393  

A intimidade é parte integrante do homem in natura e da humanidade de cada ser; 

compõe os bens dos direitos da personalidade. Da mesma forma, a ocorre com a esfera do 

segredo, por ser o menor círculo da esfera privada.394 

Para Paulo José da Costa Júnior, as barras divisórias das esferas da vida privada 

são flexíveis e elásticas, pois a sua amplitude está relacionada ao seu titular.395 As novas 

tecnologias possibilitam às pessoas registrarem fotos ou gravações de suas vidas e transmiti-

las pela rede mundial de computadores com a intenção de dar visibilidade e compartilhar com 

o público em geral os fatos e os acontecimentos nas redes sociais.  

Nesse sentido, Paulo José da Costa Júnior adverte que as pessoas, de forma 

consciente ou inconsciente, perdem a crosta exterior da intimidade – a esfera privada – 

todavia, conservam tanto a esfera confidencial quanto a esfera do segredo.396 

                                                           
391 COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: RT, 2007. p. 
29-31. 
392 HUBMANN, Heinrich. Das Persönlichkeitsrecht. Köln: Böhlau, 1967. p. 325-326. 
393 ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito civil: teoria geral. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 101-102. No mesmo 
sentido: COSTA JÚNIOR, Paulo José da. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: RT, 
2007. p. 30. 
394 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197.; NERY, Rosa Maria de Andrade. Instituições de direito 
civil: parte geral. v. I, t. II. São Paulo: RT, 2015. p. 20. 
395 COSTA JÚNIOR. O direito de estar só: tutela penal da intimidade. São Paulo: RT, 2007. p. 31. 
396 Ibidem. p. 34-35. Para o autor, “[...] se as pessoas que conscientes ou inconscientes se expõem à publicidade, 
como atores, esportistas, músicos, inventores, políticos, por se tornarem objeto de um legítimo interesse público, 
perdem a crosta exterior de sua intimidade (Privatsphäre); conservam à intimidade, embora mais restrito, 
reduzido às manifestações essenciais de soledade.” (34) 
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A esfera do segredo guarda em si que a revelação está restrita à vontade ou à 

consciência da própria pessoa em autorizar ou não a divulgação, independentemente de se 

tratar de pessoa pública e notória ou não. Ademais, o objeto da esfera do segredo é mais 

reservado e íntimo e, por esse motivo, deve ser resguardo, de forma mais intensa.  

Os aspectos fundamentais que integram a noção de intimidade são a tranquilidade, 

a autonomia e o controle das informações pessoais. A tranquilidade traduz a vontade ou o 

desejo da pessoa de estar em paz, ou seja, dispor de momentos de solidão, recolhimento e 

quietude para desenvolver a sua personalidade. A autonomia é a liberdade que cada um tem 

de tomar as decisões relacionadas às questões mais íntimas de sua vida e também conduzi-la 

sem a ingerência do Estado, da sociedade ou  de terceiros.397 

A sociedade da informação, no conteúdo da noção de intimidade, exige como 

aspecto fundamental o controle das informações com o objetivo de proteger a intimidade. 

Nesse contexto, a pessoa tem o direito de ocultar informações referentes ao aspecto da vida 

privada e controlar o levantamento e a circulação de informações sobre a sua pessoa que tenha 

confiado a terceiro. 398 

Os relatos de violabilidade da esfera do segredo não são recentes. Os 

doutrinadores relatam vários casos. Destacam, por exemplo, o Tribunal de Sena, na França, o 

qual, em 24 de novembro de 1965, envolve a publicação de fotos de Brigitte Bardot sem a 

autorização e sem o consentimento. Para Antônio Chaves,  

[...] a publicação dessas fotos é condenável porque não houve consentimento de 
Brigitte Bardot, o fato de ter autorizado anteriormente a publicação de fotos 
análogas não é de natureza a autorizar quem quer que seja, a publicar a imagem sem 
seu consentimento, uma simples tolerância, mesmo prolongada, não pode fazer 
presumir nenhuma assimilação da vida particular à vida pública.”399  

 

No Brasil, há posicionamento de Tribunais Superiores e Tribunais de Estado, que 

reconhecem a violação da esfera do segredo e admitem a incidência do instituto jurídico da 

                                                           
397 RUBIO, Delia Matilde Ferreira. El derecho a la intimidad. Buenos Aires: Editorial Universidad. 1982. p.41-
44. 
398 Ibidem p.44.; José Adércio Leite Sampaio pondera que “[...] na caracterização da ‘informação pessoal’ se 
deve ter em conta: o papel da vontade; a definição do que seja ‘obtenção de informação’; a compreensão do 
termo ‘uso de informação’; e a natureza compreensivamente ampla da informação ‘pessoal’.” (p. 369). In: 
SAMPAIO, José Adaércio Leite. Direito à intimidade e à vida privada. Belo Horizonte: Del Rey, 1998.  
399 CHAVES, Antônio. Direito à própria imagem. Revista Forense. Rio de Janeiro: Guanabara. v. 240, a. 68. 
out./dez. 1972. p. 43. 
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responsabilidade civil para tornar a vítima ou lesados indiretos indenes e tomar as medidas 

judiciais cabíveis em caso de ameaça ou lesão. 

O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão proferido, em sede de Recurso 

Especial, de relatoria do Ministro Cesar Asfor Rocha, reconhece a violação do direito à 

intimidade e à vida privada, bem como decreta a busca e a apreensão de exemplares 

disponíveis ao público da biografia não autorizada de Mané Garrincha e a incidência da 

responsabilidade civil para recompor os danos materiais e compensar os danos morais.  

Nesse sentido, in verbis 

EMENTA: Civil. Danos Morais e materiais. Direito à imagem e à honra de 
pai falecido. Os direitos da personalidade, de que o direito à imagem é um 
deles, guardam como principal característica a sua intransmissibilidade. Nem 
por isso, contudo, deixa de merecer proteção a imagem e a honra de quem 
falece, como se fossem coisas de ninguém, porque elas permanecem 
perenemente lembradas nas memórias, como bens imortais que se prolongam 
para muito além da vida, estando até acima desta, como sentenciou Ariosto. 
Daí porque não se pode subtrair dos filhos o direito de defender a imagem e a 
honra de seu falecido pai, pois eles, em linha de normalidade, são os que 
mais se desvanecem com a exaltação feita à sua memória, como são os que 
mais se abatem e se deprimem por qualquer agressão que lhe possa trazer 
mácula. Ademais, a imagem de pessoa famosa projeta efeitos econômicos 
para além de sua morte, pelo que os seus sucessores passam a ter, por direito 
próprio, legitimidade para postularem indenização em juízo, seja por dano 
moral, seja por dano material. Primeiro recurso especial das autoras 
parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Segundo 
recurso especial das autoras não conhecido. Recurso da ré conhecido pelo 
dissídio, mas improvido. (STJ, REsp. 521697/RJ 2003/0053354. Rel. Min. 
Cesar Asfor Rocha. Jul. 16/02/2006. DJ 20/03/2006) 

Consta no trecho de lavra do Desembargador Sérgio Cavaliere Filho que 

[...] atenta ainda o Livro agressivamente contra a intimidade do Garrincha, trazendo 
a público relato de fatos da sua mais restrita privacidade, desde a sua meninice até a 
sua morte. Seus dotes sexuais, seus vícios ocultos, seus casos amorosos, seus 
fracassos na cama, tudo é investigado com microscópio e depois ampliado e 
divulgado sem retoques. Nem mesmo a intimidade de sua vida familiar foi poupada. 
Seria de mau gosto reproduzir aqui trechos de alguns capítulos do Livro; seria 
grosseiro e deprimente, mas se alguém quiser conferir verifique fls. 29/30, 32, 45, 
74/75, 77, 90, 199, 217/218 etc. 

 

Em outro julgado, o Tribunal Superior de Justiça reconhece a violação ao direito à 

intimidade, no acórdão proferido pela Ministra Nancy Adrighi, em razão do abuso cometido 

por empresa jornalística. Nesse sentido, in verbis 
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EMENTA Direito civil. Indenização por danos morais. Publicação em jornal. 
Reprodução de cognome relatado em boletim de ocorrências. Liberdade de 
imprensa. Violação do direito ao segredo da vida privada. Abuso de direito. - 
A simples reprodução, por empresa jornalística, de informações constantes na 
denúncia feita pelo Ministério Público ou no boletim policial de ocorrência 
consiste em exercício do direito de informar. - Na espécie, contudo, a 
empresa jornalística, ao reproduzir na manchete do jornal o cognome – 
"apelido" – do autor, com manifesto proveito econômico, feriu o direito dele 
ao segredo da vida privada, e atuou com abuso de direito, motivo pelo qual 
deve reparar os consequentes danos morais. Recurso especial provido. (STJ, 
REsp. n. 613.374 - MG 2003/0217163-0. Rel. Min. Nancy Adrighi. Jul. em 
17/05/2005) 

No relatório, consta que a simples reprodução de informações constantes na 

denúncia feita pelo Ministério Público ou pelo Boletim de Ocorrência da autoridade policial 

não ensejam violação do direito à intimidade. Todavia, os fatos delineados demonstram a 

evidência de que, a recorrida, ao reproduzir na manchete do jornal o cognome do autor atinge 

vantagem econômica e fere o direito do recorrente ao segredo de sua vida privada, pois 

divulga de forma desnecessária o seu apelido. A conduta da recorrida revela que há o abuso 

de direito e fere o direito de todo cidadão manter a vida privada distante do escrutínio público. 

A Ministra Nancy Adrighi assevera que  

É preciso reafirmar que notícia da orientação sexual de determinada pessoa, por si 
só, não enseja reparação indenizatória, mas, no presente processo, não há dúvidas 
sobre a indevida agressão ao segredo da vida privada do recorrente porque o 
cognome do recorrente foi divulgado por toda a área de circulação de jornal, além da 
cidade onde mora.400 

 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em acórdão proferido em sede de 

Apelação Civil, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Menezes de Direito, reconhece 

a violação do direito à intimidade pela notícia, nos meios de comunicação de enfermidade 

letal, incurável e traumatizante de que estaria acometida a vítima. 

No caso sub judice, os argumentos são “[...] não é lícito aos meios de 

comunicação de massa tornar pública a doença de quem quer que seja, pois tal informação 

está na esfera ética da pessoa humana, é assunto que diz respeito à sua intimidade, à sua vida 

privada, lesando, ademais, o sentimento pessoal”401. E “[...] a doença inclui-se entre esses 

interesses pessoais, que não pertencem a ninguém, que só integram a intimidade e a vida 

                                                           
400 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/processo/revista/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=1681900&num_re
gistro=200302171630&data=20050912&tipo=51&formato=PDF>. Acesso em 06.01.2016. 
401 RT 693/202 
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privada do paciente, que não pode ser exposta ao público [...] só o próprio paciente pode 

autorizar a divulgação de notícias sobre as condições físicas, sobre a sua saúde.”402 

Nesse sentido, in verbis 

Ementa: Indenização por dano moral. Direitos da personalidade. 1. Os 
direitos da personalidade estão agrupados em direitos à integridade física 
(direito à vida; direito sobre o próprio corpo; e direito ao cadáver) e direitos à 

integridade moral (direito à honra; direito à liberdade; direito ao recato; 
direito à imagem; direito ao nome; direito moral do autor). A CF de 1988 
agasalhou nos incs. V e X do art. 5º, os direitos subjetivos privados relativos 
à integridade moral. 2. Dano moral. Lição Aguiar Dias: o dano moral é efeito 
não patrimonial da lesão de direito e não a própria lesão abstratamente 
considerada. Lição de Savatier: dano moral é todo sofrimento humano que 
não é causado por uma perda pecuniária. Lição de Pontes de Miranda: nos 
danos morais a esfera ética da pessoa é ofendida; o dano não patrimonial é 
que, só atingindo o devedor como ser humano não lhe atinge o patrimônio. 3. 
O ser humano tem uma esfera de valores próprios que são postos em sua 
conduta não apenas em relação ao Estado, mas também, na convivência com 
os seus semelhantes. Respeitam-se, por isso mesmo, não apenas aqueles 
direitos que repercutem no seu patrimônio material, mas também aqueles 
direitos relativos aos seus valores pessoais, que repercutem nos seus 
sentimentos. Não é mais possível ignorar esse cenário em uma sociedade que 
se tornou invasora porque reduziu distâncias, tornando-se pequena e, por 
isso, poderosa na promiscuidade que propicia. Daí ser desnecessário enfatizar 
as ameaças à vida privada que nasceram no curso da expansão e 
desenvolvimento dos meios de comunicação em massa. 4. Nenhum homem 
médio poderia espancar os seus mais íntimos sentimentos de medo e 
frustação, de indignação e revolta, de dor e mágoa, diante da divulgação de 
seu nome associado a uma doença incurável, desafiadora dos progressos da 
ciência e que tantos desesperos tem causado à humanidade. 5. O art. 5º, X da 
CF assegura ao ser humano o direito de obstar a intromissão na sua vida 
privada. Não é licito aos meios de comunicação de massa tornar público a 
doença de quem quer que seja – ainda mais quando a notícia é baseada 
apenas em boatos – pois tal informação está na esfera ética da pessoa 
humana, dizendo respeito à sua intimidade, à sua vida privada. Só o próprio 
paciente pode autorizar a divulgação de notícia sobre a sua saúde. 6. A 
reparação do dano moral deve adotar a técnica do quantum fixo. Apelo 
provido (RT 693/198) 

 

O Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, em acórdão proferido em sede de 

Apelação Civil, de relatoria do Desembargador Walter Waltenberg Silva Júnior, reconhece a 

violação do direito à intimidade no tocante à esfera do segredo. Isso ocorre em razão do 

mandado de citação de ação de investigação de paternidade chegar às mãos da esposa do 

demandado, causando-lhe todo o transtorno vexatório e a separação da família. Assim, consta 

em seu relatório que 

                                                           
402 RT 693/202-203. 
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 [...] cogitando-se de direito à intimidade, menciona-se a porção mais escondida da 
individualidade da pessoa. Logo, tudo que puder ser mantido na esfera do segredo 
pessoal é tutelado pelo direito à intimidade. Subtrair ao conhecimento público o que 
se atém à porção secreta da pessoa é o modo encontrado para respeitar a 
individualidade do ser humano.403  

 

Neste sentido, in verbis 

Ementa: Apelação cível. Citação. Desrespeito ao artigo 215 do Código de 
Processo Civil. Dano à parte. Abalo moral passível de reparação. 
Responsabilidade civil caracterizada. Teoria do risco administrativo. Recurso 
provido. Se a citação é enderaçada à parte, o mandado deverá ser confiado 
somente a ela, ao seu representante legal ou procurador legalmente 
autorizado, nos termos do artigo 215 do Código de Processo Civil. O 
legislador constituinte consagrou, como regra, a Teoria do Risco 
Administrativo, segundo a qual os danos causados pelos agentes públicos, 
independem, da existência de falta de serviço, tampouco de culpa do agente; 
basta apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre ele e o 
fato ocorrido. Evidenciado o dano e o nexo de causalidade entre o abalo 
sofrido e a conduta dos prepostos estatais, deve o Estado ser condenado a 
pagar indenização por danos morais. Recurso a que se dá provimento. (TJRO, 
Ap. civ. N.0007740-37.2011.822.0001. Rel. Des. Walter Waltenberg Silva 
Júnior. Jul em 27/05/2014.) 

 

Assim, depreende-se dos posicionamentos apresentados a tarefa do julgador, no 

momento da subsunção e da aplicação, o preenchimento do vazio e da imprecisão do termo 

intimidade. Cabe a ele também indicar se se trata ou não de hipótese de violação ao núcleo 

intangível do direito da intimidade, a menor esfera da vida privada. 

Nesse labor, estão presentes os valores éticos, sociais, morais, econômicos e 

jurídicos para garantir e propiciar a correta e equitativa aplicação do preceito normativo ao 

caso concreto com o objetivo de prestar a tutela jurisdicional. 

Os bens jurídicos tutelados para preservar o direito de cada pessoa ao seu reduto 

mínimo na esfera do segredo são a liberdade404 (libertas) e a dignidade405 (dignitas) da 

                                                           
403 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA. Ap. civ. N.0007740-37.2011.822.0001. Rel. 
Des. Walter Waltenberg Silva Júnior. Jul em 27/05/2014. Disponivel em 
http://webapp.tjro.jus.br/juris/consulta/detalhesJuris.jsf?cid=1. Acesso em 20.12.2015. 
404 De Plácido e Silva. Vocabulário jurídico. Rio de Janeiro: Forense. 2002. p. 490. O termo liberdade traduz 
“de líber (livre) indicando genericamente a condição de livre ou estado livre [...] exprime a faculdade de se fazer 
ou não fazer o que se quer, de pensar como se entende, de ir e vir a qualquer atividade, tudo conforme a livre 
determinação da pessoa, quando não haja regra proibitiva para a prática do ato ou não se institua princípio 
restritivo ao exercício da atividade.” 
405 Ibidem. p. 267. O termo dignidade “[...] deriva do latim dignitas (virtude, honra, consideração), em regra se 
entende a qualidade moral, que possuída por uma pessoa, serve de base ao próprio respeito em que é tida.” 
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pessoa, exteriorizada pela autonomia da vontade, pela consciência e pela autodeterminação, 

limitada tão somente aos comandos normativos instituídos pelo Estado. 

Nas palavras de Pierre Kayser, “[...] le secret de lavie privée a donc pour fin 

principale d’assurer as paix e as tranquillité qui sont nécessaires au développement physique, 

intellectuel et moral despersonnes. Mais il est également indispensable à la liberté de cette 

part de leur vie.”406  

Para Walter Moraes, tanto a liberdade quanto a dignidade são partes integrantes 

do homem in natura. A liberdade e a dignidade constituem a propriedade da anima 

intellectiva que são os bens protegidos pelos direitos da personalidade.407 

A tutela aos direitos da personalidade pode ser de forma preventiva e reparatória 

de modo a garantir a efetiva proteção dos direitos que tocam a humanidade do ser. O 

fundamento dessa proteção está no caráter absoluto e na oponibilidade erga omnes desses 

direitos que impõem ao Estado, à sociedade e a terceiros, o dever de respeitá-los. 

O artigo 12 do Código Civil estabelece as medidas judiciais cabíveis, em caso de 

ameaça ou lesão a bens dos direitos da personalidade, bem como em situações de pleitear 

perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.   

Nesse sentido, o Enunciado 140 da III Jornada de Direito Civil, promovida pelo 

Centro de Estudos do Conselho Federal de Justiça propõe que “[...] a primeira parte do art. 12 

do Código Civil refere-se às técnicas de tutela específica, aplicáveis de ofício, enunciadas no 

art. 461 do Código de Processo Civil, devendo ser interpretada com resultado extensivo.” 408 

A violação ao direito à intimidade, no tocante à esfera do segredo, autoriza o 

ajuizamento de ação de obrigação de fazer, antecipação de tutela, tutelas específicas e 

medidas cautelares às medidas previstas. 

 

 

                                                           
406 Kayser, Pierre. Protection du secret de l avie privée. Paris: Economica, 1984. p. 12. 
407 MORAES, Walter. Concepção tomista de pessoa: um contributo para a teoria do direito da personalidade. 
Revista de Direito Privado. abr./jun. 2000, p. 197. 
408 JUSTIÇA FEDERAL. Centro de Estudos Judiciários do Conselho de Direito Federal. Enunciados aprovados. 
Disponível em: <https://www2.jf.jus.br/portal/publicacao/download.wsp?tmp.arquivo=1296>. Acesso em 
01.10.2015. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A intimidade da pessoa é a zona espiritual e reservada de cada ser humano. 

Permite-lhe abrir-se à transcendência e desenvolver a sua personalidade, no sentido de ter a  

sua essência presente, bem como a substância que a compõe. 

A intimidade, sob a perspectiva da teoria proposta por Heinrich Hubmann – 

esferas privada, individual e do segredo – realça a individualidade do homem, de forma 

especial com a aproximação da imagem ideal que constitui o seu valor total e intrínseco. E, 

segundo a teoria dos círculos concêntricos, as barras divisórias dessas esferas são flexíveis e 

elásticas, dimensionando a sua amplitude em razão do seu titular. 

O direito à intimidade traduz o reconhecimento do ordenamento jurídico em favor 

da pessoa, sob o fundamento da liberdade e da autodeterminação de impedir não somente a 

divulgação por terceiros de aspectos pertinentes à sua vida, mas também evitar a ingerência de 

terceiros nas decisões íntimas. Assim, o bem jurídico da intimidade é autônomo e integrante 

da natureza do homem – incomunicabilidade ontológica – que o faz ser um indivíduo em 

particular (determinado, independente, autônomo, incomunicável e intransferível), único e 

irrepetível. 

Nesse contexto, compete ao ordenamento jurídico instituir normas jurídicas para 

reconhecer, preservar e tutelar o direito à intimidade. Este está previsto em norma 

constitucional e inserto no rol dos direitos da personalidade, respectivamente, nos artigos 5º, 

X da Constituição Federal e 21 do Código Civil. 

A par destas disposições normativas, o direito à intimidade é inerente a toda 

pessoa natural e compõe a sua personalidade; portanto, é essencial, originário, inato, 

intransmissível, irrenunciável e inalienável. Esse direito subsiste, mesmo após a morte da 

pessoa, pois o artigo 12 do Código Civil autoriza os lesados indiretos à tutela preventiva e 

reparatória.  
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Ademais, o conteúdo do direito à intimidade outorga ao seu titular a faculdade de 

autorizar ou não as divulgações de acontecimento, fatos, eventos, ações que lhe são íntimos, 

bem como de permitir ou não a intromissão de terceiros em suas decisões íntimas. 

O sistema norte-americano adota e defende o conceito plural de direito à 

intimidade em modelo arquétipo de case law  e dos princípios a partir de precedentes 

judiciais. A formulação taxonômica é estruturada sob os aspectos de descrição dos ataques à 

vida privada; de condutas violadoras da intimidade ou da vida privada, os estados  e 

elementos da intimidade e da vida privada; e fontes normativas.  

O Brasil, Alemanha, França e Portugal adotam a teoria estrutural do conceito 

unitário que preconiza o direito à vida privada e o direito à intimidade. Possuem a mesma 

base conceitual sob os aspectos de manifestação dos direitos da personalidade; de aspirações 

da própria pessoa referente ao modo de ser; do poder jurídico ou do interesse ; da liberdade da 

pessoa e das esferas que não devem ser objeto de ingerência de terceiros. 

Nos ensinamentos de Henrich Hubmann, o homem em sua individualidade, já 

possui proteção jurídica, quando se trata do desenvolvimento da personalidade e do direito 

sobre personalidade. No entanto, o sistema jurídico não pode definir normas especiais que 

atendam precisamente à individualidade do homem. Mas deve assegurar-lhe uma esfera 

inviolável que lhe permite viver em sua individualidade e particularidade com aproximação 

da imagem humana ideal – esfera individual, esfera privada e a esfera secreta. 

O núcleo intangível do direito à intimidade está na esfera secreta ou na esfera do 

segredo que representa pensamentos, opiniões, sentimentos, eventos, ações e outros fatos que 

a pessoa mantém só para si sob a vontade e sob o objetivo de particularidade. 

A liberdade e a dignidade são identificadas como os bens jurídicos que preservam 

o núcleo intangível do direito à intimidade, conforme análise reflexiva dos posicionamentos 

dos Tribunais Superiores e Tribunais de Estado em razão do termo “intimidade” tratar-se de 

conceito legal indeterminado. 

Estes bens jurídicos são partes integrantes do homem in natura, pois constituem a 

propriedade da anima intelectiva que são os bens dos direitos da personalidade. 
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A tutela a violação ao direito à intimidade, no tocante à esfera do segredo pode ser 

de forma preventiva e reparatória de modo a garantir a efetiva proteção dos direitos que tocam 

a humanidade do ser.  

O objetivo proposto, nesta tese, foi alcançado, pois identificados os bens da esfera 

do segredo e, sob o fundamento do princípio da dignidade da pessoa, tem-se a efetividade 

desse direito. 
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