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AULA 03 
DIREITOS DA PERSONALIDADE  

 
1. ASPECTO HISTÓRICO 

 Direito Natural e Positivo 

 Dignidade da pessoa humana 

 Declaração dos Direitos do Homem – ONU 

 Constituição Federal de 1988 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País [...] : 

X — 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. 

 

 Código Civil de 2002 – Arts. 11 a 21 – Direitos da 

Personalidade 

  

2. CONCEITO 

São os direitos não patrimoniais inerentes à pessoa, 

compreendidos no núcleo essencial de sua dignidade. Os 

direitos da personalidade concretizam a dignidade da pessoa 

humana, no âmbito do direito civil. 

 

 CARACTERÍSTICAS 

 

 Irrenunciabilidade  

o Está atrelada à ideia de indisponibilidade de 

direitos da personalidade. 

o Não podem os seus titulares deles dispor pois 

nascem, se extinguem com eles e dos quais são 

inseparáveis. 

o Consta expressamente no art. 11, CC. 

Ex: Steve Jobs e Brasileiro – Pâncreas 

 

 Intransmissibilidade  

o Consta expressamente no art. 11, CC 

o Também está atrelada à ideia de 

indisponibilidade. 

o Não podem os seus titulares transmiti-los 

pois nascem, se extinguem com eles e dos 

quais são inseparáveis. 

o É possível a cessão de seu uso, observadas 

certas condições. 

 

 Imprescritibilidade 

o O não exercício dos direitos da 

personalidade não provoca a sua extinção e 

tampouco limita o seu exercício.  

 Atenção: A busca pela reparação do 

dano está sujeito à prazo 

prescricional. 

 Ex: Uso indevido da imagem. 

 

 Impenhorabilidade 

o Não pode haver a constrição desses 

direitos. 

o  Não há que se falar em sua 

desapropriação. 

 

 Vitaliciedade 

o São adquiridos no instante do 

nascimento e permanecem com o 

cidadão durante toda sua vida. 

o Mesmo após a morte alguns desses 

direitos são resguardados. 

   

3. ATOS DE DISPOSIÇÃO DO PRÓPRIO CORPO 

 

 Tem íntima ligação com o direito à vida. 

 O direito ao próprio corpo abrange tanto a sua 

integralidade como as partes dele destacáveis e 

sobre as quais se exerce o direito de disposição. 

 

Salvo por exigência médica, é defeso o ato de 

disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física, ou 

contrariar os bons costumes. (art. 13, caput, CC) 

 É possível vender os órgãos? 

 Médico pode amputar pé de paciente diabético 

com severos problemas de circulação? 
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 Não se enquadra nessa proibição a mutilação de 

partes renováveis . 

 

 A mudança de sexo viola o Código Civil? Contraria 

os bons costumes? 

 Resolução n. 1.482/97 do Conselho Federal de 

Medicina  

 “O art. 13 do Código Civil, ao permitir a 

disposição do próprio corpo por exigência 

médica, autoriza as cirurgias de 

transgenitalização, em conformidade com os 

procedimentos estabelecidos pelo Conselho 

Federal de Medicina, e a consequente alteração 

do prenome e do sexo no Registro Civil.” 

(Enunciado 276, IV Jornada de Direito Civil) 

 

 Disposição de órgãos para fins de transplante 

(art. 13, §ún, CC)  

 Regras estabelecidas em lei especial (Lei 

Federal 9434/97) 

 Não de admite a disposição onerosa. 

  É possível somente a disposição que não 

represente risco para a sua integridade física e 

mental bem como aquela que não gere mutilação 

ou deformação inaceitável. 

o Partes passíveis de transferência: 

órgãos duplos, partes regeneráveis e 

tecidos. 

 

 Disposição do corpo depois da morte  

É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a 

disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou 

em parte, para depois da morte. (art. 14, caput, 

CC) 

 Tal qual a disposição das partes em vida não 

pode ocorrer na forma onerosa. 

 A doação depende da constatação da morte 

encefálica. 

 Existe um sistema oficial de captação e 

distribuição dos órgãos e partes do corpo 

humano. 

 Não existe a ideia da autorização presumida. 

o Lei n. 10.211/2001 – Exige a autorização dos 

familiares do falecido para realizar o 

transplante. 

Falecido capaz: Qualquer familiar até 2ª grau 

ou cônjuge 

Falecido incapaz: Anuência expressa de 

ambos pais ou representantes legais 

 

o Art. 14, CC (2002) – Depende da 

manifestação do consentimento espontâneo. 

 

Os familiares podem recusar a doação dos órgãos 

contrariando inclusive a disposição de vontade do 

falecido? 

 

“O art. 14 do Código Civil, ao afirmar a validade da disposição 

gratuita do próprio corpo, com objetivo científico ou altruístico, 

para depois da morte, determinou que a manifestação 

expressa do doador de órgãos em vida prevalece sobre a 

vontade dos familiares; portanto, a aplicação do art. 4º da Lei 

n. 9.434/1997 ficou restrita à hipótese de silêncio do potencial 

doador” (Enunciado 277 da IV Jornada de Direito Civil) 

 

 Disposição de órgãos e corpos de pessoa não 

identificada 

 Proibida a remoção nos termos do art. 6º, Lei n. 

9.434/97. 

 Utilização do corpo de pessoa não identificada 

(Lei 8501/92) 

o Se não reclamado junto às autoridades 

públicas o corpo poderá ser destinado para 

fins de ensino e pesquisa. 

o Principais condições: 

 Cadáver sem qualquer identificação 

 Identificado, sobre o qual inexistem 

informações relativas a endereços de 

parentes ou responsáveis legais, 

mesmo após a comunicação pública das 

autoridades noticiando o falecimento 

 É defeso encaminhar o cadáver para 

fins de estudo, quando houver indício de 
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que a morte tenha resultado de ação 

criminosa.  

 

 Impossibilidade de tratamento médico ou 

intervenção cirúrgica forçada 

 

Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, 

com risco de vida, a tratamento médico ou a 

intervenção cirúrgica. (art. 15, CC) 

 Médicos e profissionais da saúde não podem 

atuar sem prévia autorização do paciente.  Cabe 

a estes trazerem informações detalhadas ao 

paciente sobre seu estado de saúde, tratamento 

a ser observado bem como seus eventuais 

riscos. 

 Guarda relação com o direito à informação 

decorrente da relação de consumo (art. 6º., III, 

CDC) 

 

 Iminente perigo de vida: Responsabilização somente 

diante da imperícia do profissional 

 

QUESTÕES DECORRENTES 

 Pessoa pode ser obrigada a perícia hematológica ou 

a submissão ao exame de DNA?  

 

 Pessoa pode submeter-se a procedimento médico 

para parar de ter filhos? 

Hipóteses da esterilização de homens e mulheres - Lei 

9263/96 (Planejamento Familiar) 

 Possível somente aos maiores de 25 anos  ou , pelo 

menos, com dois filhos vivos e observados 60 dias 

entre a manifestação da vontade e o ato cirúrgico 

 Risco à vida ou à saúde da mulher ou do futuro 

concepto, testemunhado em relatório escrito e 

assinado por dois médicos 

 

 É possível a recusa de transfusão de sangue em 

razão de convicção religiosa? 

É possível a realização, ainda que sem consentimento, 

quando ocorrer iminente risco de vida e não houver 

outros meios para salvar a vida do doente. 

4. DIREITO AO NOME 

 

O QUE É O NOME? 

Integra a personalidade, individualiza a pessoa, não só 

durante a sua vida como também após a sua morte, e 

indica a sua procedência familiar.  

 

IMPORTÂNCIA DO NOME 

 Guarda interesse público: Estado tem interesse em 

que as pessoas sejam perfeita e corretamente 

identificadas na sociedade pelo nome e, por essa 

razão, disciplina o seu uso na Lei dos Registros 

Públicos (Lei n. 6.015/73) 

 Guarda interesse privado: Indivíduo tem o direito 

de ser reconhecido por meio dele bem como as 

formas de reprimir abusos cometidos por terceiros.  

 

COMPOSIÇÃO 

 Prenome: É o nome próprio de cada pessoa e serve 

para distinguir membros da mesma família. Pode ser 

simples ou composto. 

o O prenome pode ser livremente escolhido 

pelos pais, desde que não exponha o filho ao 

ridículo. 

o Irmãos não podem ter o mesmo prenome, a 

não ser que seja duplo, estabelecendo a 

distinção.  

 

 Sobrenome: Também conhecido como apelido 

familiar, patronímico, nome de família. 

o Pode ser o do pai, o da mãe ou de ambos.  

 

 Agnome: Utilizado em alguns casos,  é o sinal que 

distingue pessoas pertencentes a uma mesma 

família que têm o mesmo nome (Ex.Júnior, Neto) 

 

ALTERAÇÃO DO NOME 

 IMUTABILIDADE RELATIVA: Deve ser afastada 

somente em caso de necessidade comprovada, e não 

simplesmente porque ele não agrada ao seu portador 

nome do indivíduo é imutável. 
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 Quando é possível sua ocorrência? 

o Fundada coação ou ameaça decorrente da 

colaboração com a apuração de crime 

o Diante de  evidente erro gráfico 

o Exposição de seu portador ao ridículo 

o Alteração do prenome para o preonome de uso  

o Adoção, casamento, união estável, separação e 

divórcio 

o No caso de transexualismo  

 

 Inserção do apelido 

o É possível acrescentar mais um prenome ou de 

sobrenome materno, principalmente para solucionar 

problemas de homonímia. 

o Procedimento:  

 Interessado deve proceder alteração no primeiro 

ano após ter atingido a maioridade civil (dezoito 

anos, ou antes, se houve emancipação) 

 Possível na via administrativa e judicial desde 

que não prejudique os apelidos de família 

 

 Inserção do nome de madrasta ou padrasto 

o Enteado ou a enteada pode requerer ao juiz a 

inserção do nome de família da madrasta/padrasto 

desde que haja concordância destes ausência de 

prejuízo de seus apelidos de família. (art. 57, §8º, 

LRP)  

 

 Proteção ao nome 

o O nome da pessoa não pode ser empregado por 

outrem em publicações ou representações que a 

exponham ao desprezo público, ainda quando não 

haja intenção difamatória. (art. 17, CC) 

Caso: Uso do nome autorizado e deturpação do 
conteúdo publicado em relação ao narrado em 
entrevista. 
 

o Sem autorização, não se pode usar o nome alheio 
em propaganda comercial. (art. 18, CC) 
 

o O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza 
da proteção que se dá ao nome. (art. 19, CC) 
 

 Eric Arthur Blair (George Orwell ) 
 Arlette Pinheiro Esteves da Silva Torres 

(Fernanda Montenegro)  
 
5. DIREITO À IMAGEM  
 
Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração 
da justiça ou à manutenção da ordem pública, a 
divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a 
publicação, a exposição ou a utilização da imagem de 
uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e 
sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem 
a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se 
destinarem a fins comerciais. (art. 20, CC) 

 A reprodução da imagem é emanação da própria pessoa 
e somente ela pode autorizá-la. 

 A parte lesada pelo uso não autorizado de sua palavra 
ou voz ou de seus escritos, bem como de sua imagem, 
pode obter ordem judicial interditando esse uso e 
condenando o infrator a reparar os prejuízos causados.  

 Não cabe reparação: 
o Quando necessário à administração da justiça ou 

à manutenção da ordem pública;  
 Divulgação de crianças desaparecidas/ 

Foragidos 
  

o Quando não atingirem a honra, a boa fama ou a 
respeitabilidade. 

o Quando não se destinarem a fins comerciais.  
 
6. DIREITO À PRIVACIDADE  
 
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. (Art. 21,CC) 
 

 Privacidade: Direito de estar ou  ficar só. 
o Busca proteger a zona espiritual íntima e reservada 

das pessoas. 
o Privacidade e Tecnologia: “A banalização da 

privacidade está provocando a própria 
desconsideração social ou ruína desta, pois as 
pessoas passam a encarar como normal sua 
violação”. (Paulo Lobo, Direito Civil – Parte Geral, 
2013, p.154) 
 

 Redes sociais e o bom senso: Análise da Privacidade 


