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Prefácio 

Os direitos da personalidade constituem um dos temas mais instigantes da ciên
cia jurídica na atualidade, avultando, de um lado, a expressiva dimensão axiológica do 
instituto em si, que se apresenta como uma das mais retumbantes expressões do huma
nismo no universo jurídico. De outro lado, a importância normativa por ele assumida 
em Portugal e no Brasil a partir de sua regulamentação pelo Código Civil português de 
1966, como direitos de personalidade, e, mais recentemente, pelo Código Civil brasilei
ro de 2002, como direitos da personalidade. 

No limiar deste século XXI, observa-se um expressivo aumento da preocupação 
com os direitos fundamentais no plano do Direito Constitucional e com os direitos da 
personalidade no âmbito do Direito Privado. Essa preocupação ética, tendo por fun
damentos a tutela geral da personalidade, é motivada pelas novas questões ensejadas 
pela sociedade contemporânea, em face da massificação crescente de suas relações (v. g. 
consumidor, meios de comunicação social etc.), frequentemente atingindo a imagem, a 
honra, a intimidade, a vida privada das pessoas. A par disso, há o extraordinário avanço 
das ciências médicas nas últimas décadas, ensejando um debate acerca dos seus limites 
éticos (v. g. autodeterminação terapêutica; pesquisas genéticas com células-tronco; in
formações genéticas; limites da própria vida humana; interrupção da gravidez em casos 
de anencefalia). 

Relembre-se a lição de Luis Cabral da Moncada de que os direitos da personalida
de constituem posições jurídicas fundamentais do homem, decorrentes de sua própria 
condição, derivadas do seu nascimento e de sua vida. 

Adriano de Cupis, em sua obra clássica Os direitos da personalidade, complementa 
que "a personalidade, se não se identifica com os direitos e com as obrigações jurídicas, 
constitui precondição deles, ou seja, o seu fundamento e pressuposto", anotando que 
os direitos da personalidade são aqueles destinados a dar conteúdo à personalidade 
humana, como a vida, a integridade física, a liberdade, a honra. 
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São "direitos essenciais", sem os quais a personalidade restaria uma suscetibilidade 
completamente irrealizada e os demais direitos subjetivos perderiam interesse para o 
indivíduo, tendo sido qualificados como direitos inatos ou naturais pela Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 

Por serem direitos inerentes à própria personalidade, apresentam como caracte
rísticas a intransmissibilidade, a indisponibilidade e a irrenunciabilidade (art. 11 do 
CC/2002). 

Modernamente, os direitos da personalidade passaram a ser regulados, de forma 
crescente, pelas principais codificações civis europeias - Áustria (§ 16), Alemanha (§ 12), 
Suíça (§ 28) e Itália (arts. 5º a 10) -, merecendo especial destaque o CC português de 
1966 (artigos 70 a 81). 

Paralelamente, especialmente em função das atrocidades cometidas ao longo da Se
gunda Guerra Mundial, alguns direitos da personalidade foram elevados para o patamar 
constitucional, passando a ser arrolados entre os direitos fundamentais nas principais 
constituições contemporâneas, com especial destaque para Itália (1947) e Alemanha 
(1949), que abrem suas cartas constitucionais com a exigência de respeito à dignidade 
da pessoa. 

Note-se apenas que, apesar das zonas de intersecção entre direitos da personali
dade e direitos fundamentais, não há uma paralelismo absoluto, não sendo expressões 
sinônimas e transitando em faixas própri~s do Direito Constitucional e do Direito Pri
vado. Relembre-se que nem todos os direitos fundamentais são direitos da personali
dade (v. g. garantias constitucionais), como nem todos os direitos da personalidade são 
direitos fundamentais. 

A presente obra, coordenada pelos eminentes Professores Jorge Miranda, Otavio 
Luiz Rodrigues Junior e Gustavo Bonato Fruet, consegue sintetizar as principais ques
tões relativas aos direitos da personalidade, fazendo um estudo comparativo entre o 
Direito Civil português e brasileiro. 

O trabalho é fruto da produção científica de alunos integrantes de projeto de inte
gração acadêmica entre Brasil e Portugal, frequentadores do Curso de Pós-Graduação 
da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, incluindo Magistrados, advogados, 
Procuradores, Professores e Políticos do Brasil e da Argentina. 

Conseguiu-se, com a conjugação dos trabalhos acadêmicos desenvolvidos por dife
rentes autores enfrentando facetas diversas do mesmo tema central, uma integração en
tre a teoria dos direitos da personalidade e a sua aplicação concreta pela jurisprudência. 

A riqueza do trabalho desenvolvido pelos autores é notável, iniciando-se, com um 
capítulo introdutório, em que são apresentadas as conexões entre os direitos da per
sonalidade e os direitos fundamentais. Prossegue-se, nos dois capítulos iniciais, com 
a demonstração da existência de um direito geral da personalidade. Após, passa-se à 
concreção dessa cláusula geral de tutela da personalidade no plano da liberdade de 
pensamento. Em seguida, analisa-se a eficácia dos direitos da personalidade e as san-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prefácio XV 

ções contra eventuais abusos contra eles cometidos. Finalmente, nos capítulos finais, 
relacionam-se os direitos da personalidade a problemas enfrentados hoje pela bioética. 

Enfim, a obra consegue reunir, com rara profundidade e espírito científico, a preo
cupação teórica da academia com os direitos da personalidade e a sua utilização prática 
pela jurisprudência, analisando-se, em linguagem objetiva, as principais questões con
trovertidas relativas ao instituto. 

Este laborioso estudo jurídico certamente tornar-se-á leitura obrigatória para todo 
o jurista que pretenda aprofundar-se no exame dos direitos da personalidade. 

Brasília, abril de 2012. 

Paulo de Tarso Vieira Sanseverino 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça 

Mestre e doutor em Direito Civil - UFRGS 
Professor de Direito Civil- PUC-RS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




