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RESUMO

A presente monografia trata dos limites de disposição dos direitos da personalidade
na  era  digital.  O  desenvolvimento  tecnológico  e  a  internet  trouxeram  inúmeros
benefícios à sociedade, especialmente com a criação de aplicativos eletrônicos em
smartphones com as  mais  diversas  funcionalidades.  Todavia,  em  que  pese  a
gratuidade  anunciada  por  muitos,  existe  um preço  a  ser  pago  para  a  utilização
desses  aplicativos,  qual  seja  o  acesso  concedido  ao  fornecedor  aos  arquivos  e
dados do aparelho. Em outras palavras, a privacidade, a intimidade e a imagem se
tornaram a moeda de troca na era digital. Neste contexto analisa-se a (i)legalidade
dos  contratos  que  contemplam  direitos  personalíssimos  como  objeto  ou
contraprestação, confrontando assim os direitos da personalidade, especialmente no
que se refere a sua característica de indisponibilidade, com a autonomia privada e a
liberdade de contratar,  bem como os reflexos e consequências da utilização dos
bancos de dados com todas essas informações coletadas. A análise dos institutos
permitiu inferir que há uma esfera de disponibilidade dos direitos da personalidade
no  que  diz  respeito  ao  seu  exercício  e  seus  reflexos  patrimoniais  desde  que
observados  os  limites  da  lei,  da  ordem pública  e  da  moral,  cabendo  ao  Direito
equilibrar  a  difícil  relação  entre  interesse  econômico,  comércio  e  os  direitos  da
personalidade, garantindo a tutela adequada aos cidadãos, bem como ao Estado a
atividade de fiscalizar  e  reprimir  as  condutas  abusivas,  especialmente  quando a
utilização dos dados pessoais se destinarem a atos discriminatórios ou levarem ao
esvaziamento do conteúdo desses direitos.

Palavras  Chave:  Direitos  da  personalidade.  Indisponibilidade  relativa.  Autonomia
privada. Contratos. Internet.
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1 INTRODUÇÃO

O presente estudo tem por objetivo investigar a (i)legalidade dos contratos

celebrados para download e utilização de aplicativos eletrônicos. São inegáveis os

benefícios  e  comodidades  trazidos  por  esses  aplicativos,  como  a  comunicação

audiovisual  com  qualquer  pessoa,  em  qualquer  parte  do  globo;  transações

financeiras; ou simplesmente para fins recreativos como redes sociais e jogos, a

ponto de se tornar inimaginável a vida sem um smartphone. Ocorre que para usufruir

destes  serviços,  em  que  pese  a  gratuidade  ofertada  é  necessário  anuir  a  um

contrato de adesão, no qual o usuário cede acesso tanto aos arquivos como aos

registros  de  utilização  do  aparelho,  dentre  outros,  ao  fornecedor.  Em  outras

palavras, a contraprestação para utilização destes aplicativos é consubstanciada no

fornecimento de informações e dados pessoais, lançando mão, portanto, o usuário,

de sua privacidade, intimidade e imagem.

O desenvolvimento da problemática proposta exige o cotejamento entre os

direitos da personalidade, de um lado, e a autonomia privada, de outro, a fim de se

identificar os limites de disposição dos direitos da personalidade, especialmente no

contexto digital. Para tanto, o trabalho inicia estabelecendo os conceitos básicos a

partir dos quais são construídas as premissas, passando no Capítulo 2 pela análise

das características  e  elementos  que compõem os direitos  da  personalidade.  No

capítulo 3 são abordados os direitos que usualmente são cedidos como moeda de

troca nos contratos de aplicativos eletrônicos, quais sejam os direitos à privacidade,

à intimidade e à imagem. O Capítulo 4 debruça-se sobre o instituto jurídico "contrato"

e  seus  princípios  regentes  para  então,  com  todas  as  premissas  necessárias

estabelecidas, aferir-se ao final, no Capítulo 5, a respeito da problemática que dá

azo à pesquisa.
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2 DIREITOS DA PERSONALIDADE

A  construção  teórica  da  categoria  dos  direitos  da  personalidade  é

relativamente recente. Suas raízes são provenientes principalmente das elaborações

doutrinárias germânica e francesa da segunda metade do século XIX. Foi porém, no

segundo pós-guerra que, com a valorização da pessoa humana como ser dotado de

dignidade, o indivíduo foi recolocado como centro do ordenamento jurídico, ou seja,

como primeiro e principal destinatário da ordem jurídica, e os direitos atinentes a sua

tutela, considerados essenciais à esfera de proteção de sua dignidade e integridade,

começaram  então  a  denominar-se  de  direitos  da  personalidade  (FARIAS;

ROSANVALD, 2015, p. 137).

No início, conforme ressalta Gustavo Tepedino (2007b, p. 32), houve objeções

à teorização dos direitos  da personalidade.  Uma das principais  advertia  sobre a

impossibilidade de um sujeito de direito ser, ao mesmo tempo, sujeito e objeto de

seu próprio direito.

No entanto, a discussão evoluiu e essa confusão entre sujeito e objeto de

direito  não  subsiste  mais  atualmente  na  doutrina.  No  entanto,  para  melhor

compreensão do tema em tela, antes de adentrar à conceituação dos direitos da

personalidade,  é  imprescindível  discorrer  também  acerca  do  conceito  de

personalidade jurídica.

2.1 PERSONALIDADE JURÍDICA

A  noção  tradicional  de  personalidade  jurídica,  alinhada  ao  paradigma

patrimonialista do Direito Civil, é a de capacidade jurídica. Nesta seara a doutrina de

Eduardo Espínola (BORGES, 2005, p. 9 apud ESPÍNOLA, 1977, p. 350), para o qual

“personalidade e capacidade jurídica são expressões idênticas” e Pontes de Miranda

(MIRANDA,  2000,  v.  1,  p.  209),  que  afirmava  que  “capacidade  de  direito  e

personalidade  são  o  mesmo”.  Assim,  para  esta  clássica  vertente  doutrinária,  a

personalidade  jurídica  é  definida  como  um  atributo  e,  como  tal,  decorre  do

ordenamento jurídico.  Na lição de Clóvis  Beviláqua,  ainda,  a  personalidade é “a

aptidão, reconhecida pela ordem jurídica a alguém para exercer direitos e contrair

obrigações”,  ou  seja,  constituir  relações  jurídicas  (BORGES,  2005,  p.  8  apud

BEVILÁQUA, 1953, p. 79-80).
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Percebe-se,  neste contexto,  que o homem não era considerado como ser

humano dotado de dignidade, mas apenas como parte em dada relação jurídica,

juntamente com os fatos e os objetos.

Contudo,  essa  definição  de personalidade não encontra  mais  ressonância

com as noções mais recentes de personalidade jurídica. Atualmente, concebe-se a

personalidade  jurídica  como  categoria  mais  ampla  do  que  a  capacidade.  Desta

forma, assevera Francisco Amaral  (2006, p.  218) que a personalidade “deve ser

considerada um princípio, um bem, um valor em que se inspira o sistema jurídico,

superando-se a concepção tradicional, própria do individualismo do século XIX, que

exaltava a pessoa apenas do ponto de vista formal ou técnico-jurídico”.

Como visto, com o passar do tempo, a personalidade passou a ser entendida

mais como valor jurídico do que como mero atributo jurídico. Neste diapasão, ensina

Cantali que 

[…] a personalidade, além de significar a possibilidade de ser sujeito de
direito,  deve  ser  encarada  como  um  valor  ético  que  emana  do  próprio
indivíduo. A personalidade é, portanto, valor inerente à condição humana,
sendo que o vínculo existente entre a personalidade e a pessoa é orgânico;
já  a  capacidade  é  a  medida  jurídica  da  personalidade,  atribuída  pelo
ordenamento para a realização desse valor (CANTALI, 2009, p. 64).

Assim, embora o sujeito de direito possa ser a personalidade mesma, são as

várias qualidades ou expressões desta, particularizadas, que são consideradas bens

jurídicos.  No  mesmo  sentido,  Maria  Helena  Diniz  (2008,  p.  118)  afirma  que  a

personalidade não é um direito.  Toda pessoa já nasce dotada de personalidade.

Desta forma, não é a personalidade em si, mas algumas qualidades, expressões ou

projeções dela  que são  objetos  dos direitos  de personalidade.  Portanto,  é  certo

afirmar que não se trata de direito à personalidade, mas de direitos que decorrem da

personalidade humana.

É importante fixar esta premissa para a compreensão de que os direitos da

personalidade não tem relação exclusiva com a personalidade definida enquanto

capacidade de ter direitos e obrigações, acepção esta puramente técnico-jurídica,

mas  sim,  como  assevera  San  Tiago  Dantas  (DANTAS,  1979,  p.  192),  com  a

personalidade  entendida  como um fato  natural,  como “um conjunto  de  atributos

inerentes  à  condição  humana”,  assim  como  a  vida,  a  honra,  a  integridade  e  a

liberdade”, os quais podem perfeitamente ser objetos de relações jurídicas. 
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2.2 CONCEITO

Ao  tratar  dos  direitos  da  personalidade  na  atualidade,  Gustavo  Tepedino

afirma que:

Poucos  temas  revelam  maiores  dificuldades  conceituais  quanto  os
chamados direitos da personalidade. De um lado, os avanços da tecnologia
e dos agrupamentos urbanos expõem a pessoa humana a novas situações
que desafiam o ordenamento jurídico, reclamando disciplina; de outro lado,
a doutrina parece buscar em paradigmas do passado as bases para as
soluções das controvérsias que, geradas na sociedade contemporânea, não
se ajustam aos modelos nos quais se pretende enquadrá-las (2008, p. 25).

Conforme  exposto  no  item  anterior,  o  que  é  tutelado  pelo  direito  de

personalidade  é  o  valor  da  pessoa,  um  valor  unitário,  ou  seja,  o  valor  da

personalidade jurídica.

Nesse sentido, conforme afirma Francisco Amaral (2006, p. 247), os direitos

da personalidade podem ser definidos como “direitos subjetivos, que têm por objeto

os bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual”.

Gustavo Tepedino (2008, p. 26), de forma ainda mais ampla, compreende os direitos

da  personalidade  como  “os  direitos  atinentes  à  tutela  da  pessoa  humana,

considerados essenciais à sua dignidade e integridade”. Cristiano Chaves de Farias

E Nelson Rosenvald afirmam ser possível asseverar

[…]  serem  os  direitos  da  personalidade  aquelas  situações  jurídicas
reconhecidas  à  pessoa,  tomada  em  si  mesma  e  em  suas  necessárias
projeções sociais. Isto é, são os direitos essenciais ao desenvolvimento da
pessoa humana, em que se convertem as projeções físicas,  psíquicas e
intelectuais  do  seu  titular,  individualizando-o  de  modo  a  lhe  emprestar
segura e avançada tutela jurídica (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 139).

Afirmam  ainda  os  mesmos  autores  (2015,  p.  139)  que  esses  direitos

expressam o mínimo necessário e imprescindível à vida com dignidade. Constituem,

portanto, um conjunto de prerrogativas que possibilitam a defesa da própria pessoa. 

Ressalta-se, na mesma direção, as palavras de Roxana Borges (2005, p. 16),

para quem “os direitos de personalidade, cada vez mais desenvolvidos para uma

proteção maior do ser humano, voltam-se para a realização da dignidade da pessoa.

Talvez um dia venham a ser chamados de direitos da dignidade”.
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Definição  importante  ainda para  a  presente  monografia,  tendo em vista  o

objetivo de analisar a hipótese de direitos de personalidade figurarem como objeto

em relações jurídicas comerciais, é o trazido por Serpa Lopes: 

Consideramos os direitos da personalidade como os atinentes à utilização e
disponibilidade  de  certos  atributos  inatos  ao  indivíduo,  como  projeções
biopsíquicas  integrativas  da  pessoa  humana,  constituindo-se  em objetos
(bens jurídicos), assegurados e disciplinados pela ordem jurídica imperante
(BORGES, 2005, p.22 apud LOPES, 2000, p. 54).

Percebe-se,  das definições  trazidas  ao bojo  do  presente  trabalho,  que  os

direitos  da  personalidade  estão  intimamente  ligados  à  ideia  de  proteção  e

preservação da dignidade da pessoa humana visando propiciar  a mais completa

tutela do indivíduo frente a ameaças ou efetivas lesões, tendo em vista a promoção

do  livre  desenvolvimento  da  personalidade.  Em  outras  palavras,  o  conceito  de

“personalidade” está intimamente conectado ao valor “dignidade”.

Neste diapasão, destaca Ingo Wolfgang Sarlet (2016, p. 433) que os direitos

de  personalidade  constituem  “o  principal  ponto  de  contato  entre  o  direito

constitucional e o direito civil  (direito privado),  não só, mas também por serem o

correspondente privatístico dos direitos pessoais previstos nas constituições”. Para o

referido autor (2016, p. 433), no caso do ordenamento brasileiro, todos os direitos de

personalidade  reconhecidos  pela  legislação  encontram  correspondente  direto  e

expresso  na  Constituição  Federal  ou  dela  são  deduzidos  como  direitos

implicitamente positivados. 

No mesmo sentido, assevera Gustavo Tepedino (2008, p. 35) que 

[…] os direitos humanos são, em princípio, os mesmos da personalidade;
mas deve-se entender que quando se fala dos direitos humanos, referimo-
nos  aos  direitos  essenciais  do  indivíduo  em  relação  ao  direito  público,
quando desejamos protegê-los contra as arbitrariedades do Estado. Quando
examinamos os  direitos  da personalidade,  sem dúvida  nos  encontramos
diante dos mesmos direitos, porém sob o ângulo do direito privado, ou seja,
relações  entre  particulares,  devendo-se,  pois,  defendê-los  frente  aos
atentados perpetrados por outras pessoas. 

Assim, considerando o conteúdo, ou seja, o âmbito de proteção, plenamente

vinculado  a  esfera  nuclear  da  personalidade  e  da  dignidade  humana,  pode-se

afirmar que os direitos da personalidade são direitos fundamentais.
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2.3 DIREITO GERAL DE PERSONALIDADE

Embora não haja menção expressa a um direito geral de personalidade, ou

seja,  de uma cláusula geral,  inclusiva de todas as manifestações particulares da

personalidade humana, tanto a jurisprudência quanto a doutrina a fundamenta no

princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana,  estampado  no  art.  1º,  III,  da  Carta

Política, o qual inspira todo o ordenamento jurídico pátrio (SARLET, 2016, p. 436).

A título de exemplo, cita-se o enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil,

promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em

2006, que determina 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, III, da Constituição. Em caso de colisão entre eles, como
nenhum  pode  sobrelevar  os  demais,  deve-se  aplicar  a  técnica  da
ponderação.

O entendimento acerca da concepção dos direitos da personalidade como

uma  cláusula  geral,  na  forma  de  um  direito  único  e  esgotante,  é  praticamente

uníssono na doutrina contemporânea, segundo Cantali  (2009, p. 77). Os adeptos

desta  teoria,  denominada  de  monista,  defendem  que  ela  está  mais  alinhada  à

proteção  plena  do  ser  humano,  permitindo  a  tutela  de  novos  bens,  face  às

renovadas ameaças à pessoa humana, numa perspectiva globalizante, de acelerada

evolução  tecnológica  e  científica,  abrangendo  todos  os  bens  da  personalidade,

mesmo os não previstos em lei. Assim, o direito geral de personalidade pode ser

entendido como “um direito único, cujo conteúdo é indefinido e diversificado”, e tem

como objeto “a personalidade humana em todas as suas facetas, atuais e futuras,

previsíveis e imprevisíveis, a tutelar seu livre desenvolvimento” (CANTALI, 2009, p.

81).

De outro lado, há aqueles que defendiam, ou ainda defendem, a concepção

pluralista, conhecida por duas teorias, também chamadas de teorias atomísticas, as

quais proclamam a existência de múltiplos direitos de personalidade. Nesse sentido

Adriano de Cupis (2004,  p.  28)  em sua clássica obra sobre o tema.  A primeira,

considera a existência de uma série  fechada de direitos,  tipificados ou  numerus

clausus,  e  a  segunda,  sustenta  uma  série  aberta,  ou  seja,  uma  atipicidade  de

direitos da personalidade.
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Conforme  conclui  Cantali  (2009,  p.  81)  “a  tutela  geral  da  personalidade

prevaleceu  perante  as  teorias  pluralistas,  principalmente  diante  daquela  que

sustentava serem os direitos de personalidade numerus clausus”, tendo em vista a

impossibilidade de traçar uma classificação verdadeiramente científica que abarque

todos os direitos, existentes ou possíveis. As lacunas certamente impediriam a plena

tutela da personalidade.

É importante ressaltar que o fato de a personalidade ser tutelada de forma

geral não impede que sejam previstos na legislação alguns direitos que, por sua

importância  recebem  positivação  típica,  ou  seja,  tenham  a  sua  tutela  garantida

expressamente. Afirma Ingo Wolfgang Sarlet (2016, p. 436) que esses direitos são

os chamados direitos especiais da personalidade. Assim, as listas de direitos da

personalidade individualizados na Constituição Federal e no Código Civil, não são

exaustivas  ou  taxativas,  mas  sim  exemplificativas  que  tem  por  função  lhes

possibilitar proteção mais rápida e direta.

2.4 CLASSIFICAÇÃO

Na  doutrina  clássica  encontram-se  distintas  classificações  dos  direitos  da

personalidade.  Adriano  De  Cupis  lista  em sua  obra o  direito  à  vida,  direito  aos

alimentos; direito à integridade física; direito sobre partes separadas do corpo, direito

sobre o cadáver; direito à liberdade; direito à honra, direito ao resguardo pessoal,

direito  à  imagem; direito  ao  segredo  (correspondência,  profissional,  documentos,

doméstico);  direito  à  intimidade  pessoal  (ao  nome);  direito  ao  título  (nome  e

nobiliárquico); direito ao sinal figurativo (brasão); direito moral de autor (DE CUPIS,

2004).

Para Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade são classificados em

duas classes:

[...] os direitos próprios da pessoa em si, originários, da natureza da pessoa,
e os direitos referentes às projeções da pessoa para o mundo exterior. Os
bens jurídicos objetos dos direitos de personalidade são físicos, psíquicos e
moaris.  São direitos físicos:  o  direito  à vida,  o  direito  à  higidez física,  o
direito ao corpo, o direito a partes do corpo (próprio e alheio), o direito ao
cadáver  e  a  partes  do  cadáver,  o  direito  à  imagem  e  o  direito  à  voz.
Constituem direitos  psíquicos:  o  direito  à  liberdade  (de  pensamento,  de
expressão, de culto,  etc.),  o direito à intimidade (privacidade, reserva),  o
direito à integridade psíquica e o direito ao segredo. Entre os direitos morais
encontram-se: o direito à identidade, o direito à honra, o direito ao respeito e
o direito às criações intelectuais (BITTAR, 2004, p. 65).
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Interessante é a classificação trazida por Rubens Limongi França (FRANÇA,

1975,  p.  411)  que,  na  tentativa  de solucionar  a  discussão sobre a  unicidade ou

pluralidade dos direitos da personalidade,  sustentou que em sentido estrito  há o

direito geral e único da pessoa sobre si mesma, mas em sentido lato, tem-se os

direitos tutelados por seus diferentes aspectos. O autor aponta a existência de três

classes  de  direitos  da  personalidade:  o  direito  à  integridade  física,  o  direito  à

integridade intelectual e o direito à integridade moral, todavia, reconhece que esses

direitos não são estanques, a exemplo do direito à imagem que pode ser tanto de

natureza física quanto de natureza moral. Assim, de forma não definitiva, tendo em

vista o caráter evolutivo da matéria, o autor propõe uma classificação na qual cada

uma dessas três classes abrange outros direitos. 

O direito à integridade física abrange: o direito à vida e aos alimentos; o
direito sobre o próprio corpo, vivo; o direito sobre o corpo alheio, morto; o
direito  sobre  partes  separadas  do  corpo,  vivo;  o  direito  sobre  partes
separadas do corpo,  morto.  O direito à integridade intelectual  envolve:  o
direito à liberdade de pensamento; o direito pessoal de autor científico; o
direito pessoal de autor artístico; o direito pessoal de inventor. E o direito à
integridade moral, comporta: o direito à liberdade civil, política e religiosa; o
direito à honra; o direito à honorificência; o direito ao recato; o direito ao
segredo pessoal, doméstico e profissional; o direito à imagem e o direito à
identidade pessoal, familiar e social (FRANÇA, 1975, p. 411). 

Desta forma, os direitos da personalidade não devem ser exauridos de forma

rígida, mas sim de forma flexível de maneira a apresentar a maior tutela possível às

situações fáticas.

2.5 OBJETO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Em  relação  ao  objeto  ou  conteúdo  dos  direitos  da  personalidade,  são

considerados  as  projeções  físicas  ou  psíquicas  da  pessoa,  ou  as  suas

características mais importantes.

As projeções da personalidade, suas expressões, qualidades ou atributos
são  bens  jurídicos  e  se  apoiam  no  direito  positivo.  Os  direitos  da
personalidade são uma categoria especial de direito, diferente dos direitos
obrigacionais e dos direitos reais. Por meio dos direitos de personalidade se
protegem a essência da pessoa e sua principais características. Os objetos
dos  direitos  de  personalidade  são  os  bens  e  valores  considerados
essenciais para o ser humano (BORGES, 2005, p. 20).
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Esta  nova  categoria  de  direitos  encontrou,  inicialmente,  problemas  de

adequação, tendo em vista a estruturação eminentemente patrimonialista do Direito

Civil clássico. A primeira dificuldade, de que o homem não poderia ser considerado,

ao  mesmo  tempo,  sujeito  e  objeto  da  relação  jurídica,  foi  solucionada  pelo

alargamento  da  noção  de  personalidade  enquanto  valor,  conforme  já  detalhado

anteriormente.

O  segundo  ponto  controvertido  diz  respeito  à  aplicação  da  categoria  dos

direitos subjetivos aos direitos de personalidade. O instituto do direito subjetivo foi

elaborado para a categoria do “ter”, e não do “ser”, ou seja, para a tutela de bens

exteriores ao sujeito e não para aqueles indissociáveis de seu titular. Desta forma,

conforme leciona Cantali (2009, p. 67), com a valorização dos interesses existenciais

em detrimento dos meramente patrimoniais no curso do século XX, a categoria dos

direitos subjetivos foi repensada para albergar também as relações que evolvessem

interesses extrapatrimoniais.  Assim o direito  subjetivo passa a ser  compreendido

como “o poder reconhecido pelo ordenamento a um sujeito para a realização de um

interesse próprio de sujeito” (CANTALI, 2009, p. 67).

Além  disso,  foi  necessário,  também,  o  alargamento  do  conceito  de  bem

jurídico  o  qual  inicialmente  era  reduzido  a  bens  patrimoniais  que  refletissem

conteúdo econômico.  Esta noção é essencial  para os fins desta monografia  que

pretende  analisar  a  possibilidade  de  atributos  da  personalidade  figurarem  como

objeto de negócios jurídicos.

Nesse sentido, ensina Orlando Gomes (2008, p. 136) que em Direito, toda

utilidade, material ou não, que incide na faculdade de agir do sujeito, constitui um

bem,  podendo  figurar  como  objeto  de  relação  jurídica,  visto  que  sua  noção  é

histórica,  e  não  naturalística.  Nada  impede,  em  consequência,  que  certas

qualidades, atributos, expressões ou projeções da personalidade sejam tuteladas no

ordenamento  jurídico  como  objeto  de  direitos  de  natureza  especial,  ainda  que

inapreciáveis economicamente. 

É  importante  ressaltar  ainda  que,  apesar  de  os  bens  jurídicos  nos  quais

incidem os direitos da personalidade não serem suscetíveis de avaliação pecuniária,

alguns podem constituir objeto de negócio jurídico patrimonial e a ofensa ilícita a

qualquer deles é tida como pressuposto de fato do nascimento da obrigação de

indenizar, ainda quando se trate de puro dano moral (GOMES, 2008, p. 137).
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Capelo de Souza (CANTALI, 2009, p. 68 apud SOUZA, p. 117) define o bem

da personalidade humana, juridicamente tutelado, como “o real e o potencial físico e

espiritual de cada homem em concreto, ou seja, o conteúdo autônomo, unificado,

dinâmico e  evolutivo  dos bens integrantes  da sua materialidade física  e do seu

espírito reflexivo, sócio-ambientalmente integrados”.

O objeto  dos  direitos  da  personalidade  trata,  portanto,  das irradiações  ou

reflexos da personalidade do ser humano.

2.6 FONTES DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Há debate na doutrina no tocante às fontes dos direitos da personalidade. De

um lado, o majoritário, estão aqueles que buscam a justificativa desses direitos em

fontes  supralegais  afirmando  que  estão  relacionados  com  atributos  inerentes  à

própria condição humana, ou seja, entendem decorrer do chamado direito natural. 

Para Carlos Alberto Bittar, cabe ao Estado apenas reconhecê-los e sancioná-

los. Afirma o autor que os direitos de personalidade antecedem o direito positivo e

dele independem, embora sua positivação possibilite uma tutela mais específica e

eficaz.  Nesta  linha,  não  é  o  Estado  que  cria  os  direitos,  pois  estes  existem na

consciência popular e no direito natural (BITTAR, 2004, p. 8).

De  outro  lado,  o  minoritário,  estão  os  positivistas  que entendem que  é  a

ordem  jurídica  que  reconhece  os  direitos  da  personalidade  e  viabilizam  o  seu

exercício, ou seja, são construídos culturalmente. Gustavo Tepedino (2008, p. 45),

filiado a esta corrente, critica os naturalistas afirmando que

[…] no estado de direito, a ordem jurídica serve exatamente para evitar os
abusos  de  poder  cometidos  por  quem,  com  base  em  valores
supralegislativos,  ainda  que  em  nome  de  interesses  aparentemente
humanistas,  viesse  a violar  garantias individuais  e  sociais  estabelecidas,
através de representação popular, pelo direito positivo.

Outro  ponto  relevante  contra  a  escola  de  direito  natural  diz  respeito  aos

direitos autorais que, embora classificados como direitos da personalidade, não são

inatos, conforme ressaltam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015,

p. 141).
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No mesmo sentido a filósofa Hannah Arendt afirmou que “os direitos humanos

não são um dado, mas um construído”. (FARIAS; ROSENVALD, 2015, p. 141 apud

ARENDT)

Como visto, trata-se de questão controvertida na doutrina.

2.7 CARACTERÍSTICAS

O legislador brasileiro, no art. 11 do Código Civil, fez menção apenas a três

características  referente  aos  direitos  da  personalidade,  a  intransmissibilidade,  a

irrenunciabilidade, e a não limitação voluntária. Contudo, a doutrina elenca outros

mais, conforme se passará a expor.

Ensina Roxana Borges (2005, p. 33) que os direitos da personalidade são

considerados absolutos ou de exclusão porque são oponíveis erga omnes, ou seja,

geram para toda a coletividade o dever geral de abstenção, de não intromissão nos

direitos de personalidade de um sujeito. Nas palavras de Diniz (2008, p. 118) são

“direitos subjetivos  excludendi alios”, vez que exigem um comportamento negativo

dos outros. 

São inatos, no sentido de que nascem com a pessoa, ou seja, basta a vida e

a  condição  humana  para  adquiri-los.  Em  outras  palavras,  dá-se  de  forma

automática, sem necessidade de qualquer ato jurídico para sua aquisição. Gustavo

Tepedino  (2008,  p.  36),  que  rejeita  a  concepção  jusnaturalista  dos  direitos  da

personalidade, questiona essa terminologia, utilizada por grande parte da doutrina.

Para  o  autor,  o  termo  correto  para  esta  característica  seria  “generalidade”,  no

sentido de esses direitos serem concedidos a todos, pelo simples fato de estar vivo,

ou pelo só fato de ser. 

São também inalienáveis, não podem ser vendidos ou doados para outrem.

Assim, não há aquisição nem extinção de direitos da personalidade por meio de

negócios jurídicos (DINIZ, 2008, p. 119).

São intransmissíveis, não podem ser transferidos à esfera jurídica de outrem,

nascem e se extinguem ope legis com o seu titular (DINIZ, 2008, p. 119). Mesmo

após a morte da pessoa, não se transmitem por sucessão, apesar de continuarem

protegidos pelo ordenamento.  Contudo,  admite-se a transmissão sob os reflexos

patrimoniais (interesse indenizatório de natureza patrimonial).
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São  irrenunciáveis,  estando  ligados  inseparavelmente  à  pessoa,  esta  não

poderá simplesmente renunciá-los, bem como não podem ultrapassar a esfera de

seu titular (DE CUPIS, 2004, p. 59).

São imprescritíveis pois não se extinguem pelo decurso do tempo nem pelo

não uso ou pela demora em defendê-lo judicialmente. Leciona Diniz (2008, p. 120)

que  os  direitos  de  personalidade  não  se  extinguem  pelo  seu  não  uso,  nem  é

possível impor-se prazos para sua aquisição ou defesa. Assim, para a autora, “se a

pretensão for indenização civil por dano moral direto em razão da lesão a direito da

personalidade (p.  ex.,  integridade física  ou psíquica,  vida,  imagem, liberdade de

pensamento  etc.),  ter-se-á,  na  nossa  opinião,  a  imprescritibilidade”.  Em  sentido

contrário, advogam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 144)

que,  apesar  de  não  haver  prazo  extintivo  para  que seja  exercido  um direito  da

personalidade  não  deve  ser  confundido  com  a  prescritibilidade  da  pretensão

indenizatória decorrente de um eventual dano à personalidade. Nesse último caso,

afirma o renomado autor, o prazo para a prescrição dá-se, normalmente, em três

anos, com fulcro no art. 206, § 3º, V, do Código civil.

São  extrapatrimoniais  por  compreenderem  valores  não  redutíveis

pecuniariamente e não são passíveis de execução coativa. Todavia, é importante

ressaltar  que  podem  ter  repercussão  monetária,  além  da  possibilidade  de

ressarcimento econômico diante de sua lesão (BORGES, 2005, p. 34).

São impenhoráveis.  Contudo, conforme assevera Roxana Borges (2005, p.

34) é possível a penhora de créditos gerados pela cessão e uso de tais direitos

quando estes se manifestem economicamente, como ocorre com os direitos autorais

ou o direito à imagem.

São  necessários,  vez  que todas as  pessoas  os  adquirem ao nascer  pelo

simples fato do nascimento, não podem ser retirados da pessoa enquanto ela viver

(DINIZ, 2009, p. 136).

Por  serem  necessários,  são  também  vitalícios  pois  duram  por  toda  a

existência da pessoa e terminam, em regra, com o óbito do seu titular. Contudo, a

extinção não é completa, permanecem resguardados alguns direitos como a sua

imagem, sua honra, e seu direito moral de autor (DINIZ, 2009, p. 136).

São ilimitados, ante a impossibilidade de se imaginar um número fechado de

direitos da personalidade, ainda mais atualmente diante das conquistas biotécnicas

e do progresso econômico-social (BORGES, 2005, p. 34).
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São indisponíveis  porque  o  titular  não  pode  privar-se  de  seus  direitos  de

personalidade.  Todavia  essa  característica  apresenta  temperamentos,  sendo

reconhecido  pela  doutrina  e  jurisprudência  a  possibilidade  de  disposição,  em

determinados casos, e, de alguns direitos da personalidade, motivo pelo qual, afirma

Maria Helena Diniz (2009, p. 135) tratar-se na verdade de indisponibilidade relativa. 

O objetivo da presente monografia é a de investigar o conceito, as condições

e os limites da característica de indisponibilidade, ou, da disponibilidade relativa dos

direitos da personalidade.

2.8 HISTÓRICO

A análise  da trajetória  espaço-temporal  de  qualquer  instituto  jurídico  é  de

suma  importância  para  a  compreensão  dos  seus  atuais  contornos  e  de  sua

perspectiva  de  futuro,  quanto  mais  tratando-se  da  ideia  de  pessoa  e  de

personalidade na medida em que o direito é concebido tendo como destinatários os

seres  humanos  em  convivência.  Todavia,  é  importante  frisar  desde  logo  que  a

proteção  à  pessoa  humana  no  decorrer  da  história  é  diversa  da  dispensada

atualmente,  devendo ser  levada em consideração o seu contexto  histórico-social

absolutamente diverso dos dias de hoje, bem como, que a tutela da personalidade

no  mundo  antigo  se  dava  através  de  manifestações  isoladas,  e  não  de  forma

sistemática como se concebe a proteção destes direitos na atualidade. 

Conforme  leciona  Cantali  (2009,  p.  23)  “desde  sempre,  vislumbrou-se  a

pessoa como ator do cenário jurídico, mas a valoração da pessoa é fruto de um

processo histórico lento e de construção teórica relativamente recente”.

A construção  da  teoria  dos  direitos  da  personalidade  se  confunde  com a

construção  relativa  aos  direitos  fundamentais.  Entretanto,  apesar  de  recente  a

construção dogmática,  formas de proteção da pessoa são identificadas desde a

antiguidade. César Fiuza (2015, p. 21) faz menção ao Código de Hamurabi (arts.

195 a 214), que previa penas corporais e pecuniárias para alguns atentados contra a

integridade física e moral das pessoas. 

Francisco Amaral (2006, p. 254), faz menção a dois institutos destinados a

tutelar  a personalidade humana os quais são considerados como “o embrião do

direito geral da personalidade”, quais sejam a hybris grega e na iniura romana. 
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A hybris pode ser traduzida na ideia de injustiça, excesso, desequilíbrio em

face da pessoa. Era uma ação de natureza exclusivamente penal  (punitiva),  que

vedava  qualquer  ato  excessivo,  de  maus  tratos  ou  que  de  alguma  forma

caracterizasse uma situação de injustiça. Maria Helena diniz (2008, p. 116), Cristiano

Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 137) fazem menção ainda a uma

outra  ação  presente  na  Grécia  Antiga,  denominada  dike  kakegoric,  a  qual,  no

mesmo sentido, se destinava a punição de quem violava algum interesse físico ou

moral.  Todavia, a  maior contribuição para a construção da teoria dos direitos da

personalidade  desta  época  foi  dada  pela  filosofia  grega,  da  qual  emergiram  as

primeiras leis oriundas da vontade e da razão do homem bem como a ideia de

justiça  calcada  na  ideia  de  igualdade  entre  os  homens.  Desta  forma,  passou  o

homem a ser o destinatário primeiro e final da lei e do direito conferindo portanto um

novo sentido à personalidade e seus inerentes direitos. (AMARAL, 2006, p. 253)

Existe  menção à  proteção da pessoa também desde o  período antigo  de

Roma,  na  Lei  das  XII  Tábuas.  Referida  lei  sancionava,  tanto  física  quanto

moralmente  (ordem  de  Talião),  as  ofensas  aos  bens  da  personalidade

prevalentemente através da vingança privada. Contudo, é no período Clássico, com

o  instrumento  da  actio  iniuriarum,  que  se  assenta  o  desenvolvimento  da  teoria

jurídica  da  personalidade.  Através  desta  ação  protegiam-se  as  pessoas  contra

qualquer atitude injuriosa, tutelando-se as ofensas cometidas à vida, à integridade

física e, ainda, à liberdade e à honra. (SZANIAWSKI, 1993, p. 21). 

Com o decorrer do tempo e o refinamento da cultura do povo romano as

penas taliônicas da Lei das XII Tábuas foram substituídas pela sanção em pecúnia

através a atividade pretoriana. Na actio iniuriarum, o pretor tinha total liberdade para

julgar a extensão da injúria. Elimar Szaniawski (1993, p. 22) sustenta que “a tutela

da  personalidade  humana através  da  actio  iniuriarum assumiu  a  feição  de  uma

verdadeira cláusula geral protetora da personalidade do ser humano”.

Ainda no Direito Romano, cita Elima Szaniawski (1993, p. 21) a Lex Cornélia,

promulgada em 81 a.C., que protegia o domicílio contra a sua violação, considerada

como crime, a Lex Aquilia, que deu direito de ação à tutela da integridade física e a

Lex Fabia como meio processual para defesa de direitos inerentes à personalidade.

O cristianismo exerceu grande influência na sociedade e contribuiu para o

desenvolvimento da noção de pessoa, dos direitos da personalidade e da dignidade

da pessoa humana. Foi através das ideias de fraternidade universal, igualdade de
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direitos  e  inviolabilidade  da  pessoa  o  homem passou  a  ser  considerado  sujeito

portador de valores. Conforme leciona Cantali (2009, p. 32):

A doutrina cristã  afirmou o indivíduo  como um valor  absoluto,  exaltou  o
sentimento de dignidade da pessoa humana e proclamou uma organização
social,  calcada  na  igualdade  dos  homens  perante  Deus,  o  que  veio  a
permitir o desenvolvimento da personalidade.

Foi justamente neste período, Era Cristã Medieval, em que, pela primeira vez

foi utilizada a expressão dignitas humana, proclamada por Santo Tomás de Aquino.

A partir do século XVI, com o movimento Renascentista, e, principalmente, a

partir do humanismo, surgiram novas ideias geradoras de mudanças substanciais na

ciência e na filosofia,  as quais culminaram na formulação da primeira teoria que

buscou explicar os direitos ligados à pessoa, ou melhor, o direito sobre a própria

pessoa: ius in se ipsum (AMARAL, 2006, p. 254). 

Essa  teoria,  que  pode  ser  apontada  como  germe  do  direito  geral  de

personalidade, propunha que

[…]  o  homem  teria  direito  de  fazer  de  si  o  que  melhor  lhe  conviesse,
ressalvadas  apenas  as  proibições  expressas  em  lei,  como  o  suicídio,
automutilação  e  sujeição  voluntária  à  tortura.  Havia,  assim,  uma  forte
característica de disponibilidade dos direitos sobre a própria pessoa, mas se
tratava  de  uma  disponibilidade  relativa,  já  que  havia  certas  restrições
encaradas  como  uma  forma  de  proteção  mínima  ao  homem  e  à  sua
dignidade (CANTALI, 2009, p. 34).

Os direitos da personalidade adquiriram um novo patamar no século XVII com

a Escola do Direito Natural, especificamente o jusnaturalismo racionalista. Conforme

ensina  Ricardo  Maurício  Freire  Soares  (2010,  p.  37),  ocorre  nesse  período  a

valorização do ser humano diante do poder da Igreja e do Estado, sendo o homem

colocado como centro  do  universo  e  como portador  de  um conjunto  de direitos

naturais inatos. Foram desenvolvidas as ideias de tutela dos direitos individuais e a

noção de dignidade da pessoa humana.

John Locke, já no século XVIII, reconheceu os direitos naturais e inalienáveis

do  homem,  todavia  em  seu  aspecto  de  resistência  e  oponibilidade  frente  aos

detentores do poder, em face do contrato social. O pensamento de Locke lançou as

bases do pensamento individualista e do jusnaturalismo iluminista, o que culminou

no constitucionalismo e no reconhecimento de direitos aos indivíduos limitativos do

poder estatal (SOARES, 2010, p. 38). Desta forma, conforme adverte Szaniawski
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(1993,  p.  26)  a  teoria  se  transformou  em  uma  doutrina  de  matriz  político-

revolucionária que culminou na Declaração Universal dos Direitos do homem e do

Cidadão  pela  Assambléia  Constituinte  francesa  em  1789  e,  por  conseguinte,

contribuiu  para  o  constitucionalismo  moderno  e  o  Estado  de  Direito,  sendo  os

direitos  naturais  inatos  incorporados  em  diversas  constituições  como  direitos

fundamentais individuais.

 Neste  mesmo contexto  histórico  é  importante  ressaltar  a  contribuição de

Immanuel Kant, para quem a dignidade é um atributo do homem e como tal não

pode  ser  reduzida  a  mera  criação constitucional,  vez  que é  anterior  a  qualquer

constituição. Para o filósofo, a dignidade é um dado a priori, inerente e inata a toda e

qualquer pessoa humana (SOARES, 2010, p. 39).

Ainda nos séculos XVII e XVIII, com o desenvolvimento do capitalismo e a

ascensão  da  burguesia,  houve  plena  separação  entre  os  interesses  econômico-

privados e político-públicos, configurando a famigerada dicotomia entre as esferas

público e privado do direito. O Direito Privado passou a ser disciplinado ampla e

sistematicamente pelo legislador, caracterizado pelo jusnaturalismo, o iluminismo e o

liberalismo econômico (TEPEDINO, 2007a, p. 39).

O Estado de Direito Liberal, que tinha como postulado o ideal de completude,

a unicidade do Direito, a neutralidade das normas em relação a seu conteúdo e a

concepção  de  homem  abstratamente  considerado  como  sujeito  de  direito,

considerava os  indivíduos livres  para  agir  e  iguais,  ainda que formalmente.  Nas

relações privadas havia  a concepção de propriedade absoluta  e  plena liberdade

contratual, searas estas onde o Estado não poderia intervir. Em outras palavras a

autonomia  privada  foi  elevada  a  um  patamar  supremo,  permitindo  a  livre

movimentação no espaço econômico privado (CANTALI, 2009, p. 39).

O foco central  dos sistemas jurídicos centrados nos valores liberais  era o

patrimônio do homem burguês. A pessoa abstratamente considerada era identificada

com o sujeito de direito, ou seja, aquele que capaz de adquirir direitos e contrair

obrigações. Havia nítida prevalência de valores relativos à apropriação de bens em

detrimento de valores existenciais, fato este que não só barrou o desenvolvimento

da proteção dos direitos da personalidade como provocou, nas palavras de Cantali

(2009,  p.  41) uma “desumanização do jurídico” passando a considerar o homem

como um mero elemento das relações jurídicas.
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Como consequência  do  Jusnaturalismo Racionalista  a  teoria  do  ius  in  se

ipsum foi restringida a um mero poder da vontade individual, sendo reivindicado tão

somente em face do Estado e não em relação aos demais indivíduos.

Logo em seguida, no final  do século XVIII  e início do século XIX, surgem

outras  duas  correntes  jurídico-filosóficas  que  acabaram  não  só  por  estagnar  o

desenvolvimento  da  tutela  da  personalidade  humana  como  promoveram  um

verdadeiro declínio do direito geral de personalidade.

A escola histórica do Direito, representada principalmente por Savigny, a qual

opôs-se à filosofia iluminista através de uma dessacralização do direito natural  e

com  característica  eminentemente  anti-racionalista,  substituindo  o  abstrato  e  o

universal pelo particular e pelo concreto.

Os  doutrinadores  desta  escola  emergiram  uma  teoria  negativista,  a  qual

negava a categoria de direitos da personalidade e não reconhecia aos eventuais

atributos, arrolados na lei, a natureza dos direitos subjetivos (LOTUFO, 2003, p. 52).

Enneccerus, criticando a existência dos direitos da personalidade, sustentou
que  se  a  personalidade  é  identificada  com  a  titularidade  de  direitos  e
obrigações, ela não poderia ser considerada ao mesmo tempo como objeto
deles, sob pena de uma contradição lógica. Para Savigny, a admissão dos
direitos  de  personalidade,  baseados  na  concepção  de  que  qualquer
indivíduo estaria autorizado a dispor de si livremente, levaria à legitimação
do  suicídio  e  da  automutilação.  Jellinek  também  objetou  a  adoção  da
categoria dos direitos de personalidade. Argumentou que ‘a vida, a saúde, a
honra, etc., não se enquadram na categoria do ter, mas do ser, o que os
tornaria incompatíveis com a noção de direito subjetivo, predisposto à tutela
das relações patrimoniais e, em particular, do domínio” (CANTALI, 2009, p.
42).

Em suma, o problema da teoria do direito sobre o próprio corpo resultou na

identificação  do  sujeito  com  o  objeto  dos  direitos  da  personalidade.  Esta  visão

afastou totalmente a noção do ius in se ipsum.

Já no final  do século XIX, essa lacuna motivou a ampliação da noção de

direitos subjetivos bem como a formulação do conceito de direitos personalíssimos

de caráter extrapatrimonial. 

“Assim,  passou-se  a  aceitar  a  noção  de  direitos  da  personalidade,
reconhecendo neles o vínculo entre os indivíduos e os prolongamentos de
sua personalidade, corpóreos ou incorpóreos, juridicamente definidos como
bens da personalidade” (CANTALI, 2009, p.44).
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O positivismo jurídico por sua vez, com a pretensão de tornar o Direito em

ciência, extinguiu qualquer juízo de valor e noções metafísicas da jurisprudência e

estabeleceu o Estado como única fonte criadora do direito, o direito posto. A partir

daí extinguiu-se a ideia de um direito geral de personalidade e passou-se a tipificar

em lei direitos de personalidade autônomos.

Assim, da Declaração dos Direitos do Homem em 1789 até o início do século

XX,  houve  o  desenvolvimento  os  direitos  de  personalidade  públicos,  ou  seja  os

direitos  fundamentais  individuais,  os  quais  foram  incorporados  nos  textos  de

diversas Constituições, contudo, os direitos de personalidade privados não tiveram

grandes  avanços,  ficando  adstritos  àqueles  positivados  no  ordenamento

(TEPEDINO, 2007a, p.39).

Segundo Maria Helena Diniz (2011, p. 133) Os direitos da personalidade se

desenvolveram efetivamente no curso do século XX, período no qual passaram a

afirmar-se como categoria autônoma. Este desenvolvimento se deu especialmente a

partir  do  segundo  pós-guerra,  período  em  que  se  evidenciaram  atrocidades

cometidas  contra  a  pessoa  humana,  bem  como  em  que  se  acelerou  o

desenvolvimento tecnológico onde

“(…)  a  opressão  da  mídia,  a  pressão  do  consumismo,  a  utilização  da
informática  e  diversos  outros  fatores,  como  o  acirramento  da
competitividade e a agressividade nas relações intersubjetivas,  acabaram
gerando uma severa interferência na vida privada dos cidadãos” (CANTALI,
2009, p. 50).

Neste contexto histórico, viu-se o homem impulsionado a reivindicar, de forma

mais contundente, maior proteção no intuito de se defender e de se afirmar no meio

social.

O primeiro passo nesta direção veio com a promulgação da Constituição de

Weimar em 1.919,  de  característica  social  e  democrática,  a  qual  trouxe em seu

corpo previsão de institutos característicos da seara privada e a valorização da tutela

da pessoa humana, iniciando o processo de proteção do homem por sua dignidade

existencial. A Constituição de Weimar é responsável por influenciar as concepções

atuais  de  constitucionalização  do  Direito  Privado  e  superação  da  dicotomia  do

ordenamento jurídico bem como por delinear o perfil apresentado hoje pelos direitos

da personalidade (TEPEDINO, 2007a, p. 40).
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O  Poder  Público  passa  então  a  assumir  caráter  intervencionista  e

regulamentador  suprimindo  o  ideal  de  separação  entre  público  e  privado,

característico  do  Estado  liberal.  Essas  duas  esferas  passaram  a  se  comunicar,

fazendo prevalecer a ideia unidade do ordenamento jurídico, calcado no princípio da

dignidade  humana  e  nos  direitos  fundamentais.  Nesta  linha,  Estado  social,

comprimindo  a  autonomia  individual,  começou  a  intervir  nas  relações  privadas

sustentando uma incidência direta dos valores constitucionais nas normas de Direito

Privado (CANTALI, 2009, p. 51).

Conforme os ensinamentos de Têmis Limberger (2007, p. 35) esta mudança

de  perspectiva  outorgou  ao  operador  do  direito  o  poder,  ou  dever,  de  aplicar

diretamente os princípios e os valores constitucionais não só nas relações entre os

indivíduos e o Estado (eficácia vertical), mas também nas relações interprivadas, no

âmbito dos seus interesses privados.

Como consequência disto,  houve a extensão do objeto do Direito Privado.

Além  da  regulamentação  dos  direitos  patrimoniais,  foram  inseridos  a  ideia  de

efetivação dos valores existenciais  e  da justiça social.  O patrimônio passa a um

segundo plano, a suporte ao livre desenvolvimento da pessoa.

Segundo Cantali (2009, p. 54) “o Direito deixa de ser um sistema lógico para

ser  um  sistema  axiológico,  um  sistema  ético  em  que  o  homem  figura  como  o

primeiro e mais imprescindível de seus valores”.

Os fenômenos da constitucionalização do Direito Privado, bem como o seu
processo  de  repersonalização  e  despatrimonialização,  orientam,
inexoravelmente,  o estudo dos direitos de personalidade, que nada mais
são  do  que  direitos  fundamentais,  consagrados  pelas  Constituições.
Inclusive,  pode-se dizer  que os direitos de personalidade representam a
expressão máxima da repersonalização do direito,  uma vez que trata da
tutela dos próprios atributos inerentes à condição humana (CANTALI, 2009,
p. 54).

Desta forma, a estreita visão privatística dos direitos da personalidade, que

não estejam vinculados à categoria ampla de direitos do homem, é insuficiente para

a  sua  tutela.  É  indispensável,  portanto,  a  vinculação  da  temática  aos  direitos

fundamentais,  para  que  se  possa  efetivamente  proteger  e  respeitar  a  dignidade

humana, suprindo as lacunas deixadas pela ausência de previsão legal de novos

tipos, que, caso violados, deixariam os indivíduos desprotegidos. Em suma, esses

direitos  encontram  amparo  primeiramente  na  Constituição  como  direitos

indissociáveis da categoria dos direitos do homem, sendo a sua tutela, portanto, a
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mais  ampla  possível,  orientada  pela  dignidade  da  pessoa  humana  e  o  livre

desenvolvimento da personalidade (SARLET, 2016, p. 433).

A primeira  disciplina  sistemática  acerca  dos  direitos  de  personalidade  no

âmbito do Direito Civil se deu no Código Civil italiano de 1942, o qual trouxe no texto

a tutela do nome, do sobrenome, de disposição do corpo e da imagem. Já em 1949,

a Constituição da República Federal  da Alemanha ou Lei  Fundamental  de Bonn

consolidou o princípio da dignidade da pessoa humana e dispôs, expressamente,

que “todos têm o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, desde que não

violem os direitos de outrem e não atentem contra a ordem constitucional ou a lei

moral”.  Resgatou-se  então,  neste  contexto,  a  existência  de  um direito  geral  de

personalidade como um direito subjetivo, através da qual o seu conteúdo não se

limita  aos  direitos  tipicamente  previstos,  permitindo,  assim,  estender  a  tutela  a

situações atípicas, tanto de maneira preventiva quanto ressarcitória (CANTALI, 2009,

p. 57).

Conforme  afirma  Cantali  a  tutela  geral  da  personalidade,  extraída  das

Constituições, seja expressamente ou por meio do valor da dignidade humana, bem

como em nível ordinário informado pelos princípios constitucionais, é uma tendência

atual não só no direito brasileiro mas a nível mundial.

É  impostante  destacar  ainda,  a  nível  histórico,  alinhados  a  temática  da

presente monografia, a Conferência Internacional dos Direitos do Homem realizada

em 1.968, em Teerã, que discutiu sobre a problemática decorrente da ingerência na

vida privada em função da utilização de aparelhos eletrônicos, bem como, a sessão

da  Assembleia  Geral  das  Nações  Unidas  e  a  sessão  da  Conferência  Geral  da

UNESCO, concluindo ambas no sentido de que algumas inovações tecnológicas e

científicas estavam pondo em risco os direitos do homem em geral, principalmente o

respeito  à  vida  privada.  Como  conclusão  foi  proposto  o  desenvolvimento  e

elaboração  de  legislação  a  fim  de  controlar  e  coibir  as  intervenções  na  esfera

privada das pessoas em função do desenvolvimento tecnocientífico (SZANIAWSKI,

1993, p. 27).

2.8.1 A tutela dos direitos da personalidade no Brasil

O  Código  Civil  de  1916,  de  cunho  liberal-patrimonialista,  foi  omisso  na

sistematização dos direitos da personalidade. As poucas disposições sobre a sua
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tutela se dava de forma assistemática e com previsões muito específicas, como nas

hipóteses de indenização por lesão ao direito à integridade física e psicológica, de

reparação do dano à honra em casos de injúria e difamação, de indenização por

dano à honra da mulher ou por danos causados por violência sexual.

Nesta perspectiva, afirma Cantali (2009, p. 92) que

[…] o Código de 1916 não disciplinava os direitos de personalidade, até
porque, em razão da ideologia liberal que o subjazia, as raras hipóteses de
proteção da personalidade destinavam-se a tutelá-los apenas através do
binômio dano-reparação, denotando forte apego ao caráter patrimonialista
característico das codificações liberais.

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a qual trouxe em seu

corpo diversos valores e princípios, e, principalmente, com a eleição da dignidade da

pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito, todo o sistema

teve que ser  repensado.  A lacuna existente  até então devido à feição liberal  do

antigo  Código,  foi  preenchida  pela  constitucionalização  da  proteção  da

personalidade bem como através da interpretação e aplicação de qualquer norma

infraconstitucional de acordo com os preceitos constitucionais.

A  Constituição  brasileira  de  1988  seguiu  a  tendência  mundial  de

reconhecimento de um direito geral de personalidade.

Consagra, já no primeiro artigo, a dignidade da pessoa humana que, por si
só, traz todos os atributos inerentes à personalidade humana, bem como
tutela  no  caput e  em  muitos  incisos  do  quinto  artigo,  rol  dos  direitos
individuais fundamentais, diversos direitos de personalidade […] (CANTALI,
2009, p. 90).

O constituinte  cuidou da tutela  da  personalidade humana através  de uma

cláusula  geral,  disposta  no  artigo  1º,  inc.  III,  bem  como  especializou  direitos

especiais  da personalidade em seu artigo 5º  no intuito  de  fortalecer  a  tutela  da

personalidade.

O caput do artigo 5º protege a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a

propriedade. O inciso III protege a integridade psicofísica; o inciso V garante o direito

de resposta e a proteção da imagem; o inciso IV garante a livre manifestação do

pensamento; o inciso IX garante o direito à livre expressão da atividade intelectual,

artística, científica e de comunicação; o inciso X garante o direito à intimidade, à vida

privada, à honra e à imagem; o inciso XI garante a inviolabilidade da moradia; o
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inciso XII garante o segredo epistolar, das comunicações telegráficas, telefônicas e

de  dados;  os  incisos  XIII,  XV,  XVI  e  XVII  tutelam  diversas  manifestações  de

liberdade,  já  garantida  no  caput;  os  incisos  XXVII,  XXIII,  alíneas  a e  b,  e  XIX

asseguram os direitos do autor e do inventor e o inciso XXXV assegura o acesso à

justiça, através do princípio da inafastabilidade.

Além destes, a tutela da personalidade alcança ainda outros direitos especiais

tutelados no Magna Carta tal como no artigo 170, ao tratar da ordem econômica,

assegura a todos uma existência digna, conforme os preceitos da justiça social; os

artigos 194 a 201 que estabelecem o sistema da seguridade social, garantindo aos

cidadãos o direito à assistência social, à previdência social e à saúde; o artigo 266, §

7º,  traz  a  dignidade  como  princípio  essencial  da  família;  o  artigo  277  prevê  a

dignidade como direito fundamental da criança e do adolescente e, por fim, o artigo

231 que ressalva os direitos dos índios objetivando a preservação de sua identidade

cultural bem como a sua personalidade.

É importante ressaltar ainda a cláusula de abertura material do sistema de

direitos fundamentais contida no § 2º do artigo 5º, a qual torna possível fundamentar

diversos  outros  direitos  de  personalidade  no  próprio  sistema  normativo

constitucional.

O  Código  Civil  de  2002,  diferentemente  do  anterior,  trouxe  um  capítulo

destinado à proteção dos direitos da personalidade (Capítulo II do Título I do Livro I

da Parte Geral, artigos 11 a 21), o qual, todavia, apesar de representar importante

inovação,  foi  considerado  como  uma  regulação  tímida  e  lacunosa  para  Cantali

(2009, p. 93), César Fiuza (2015, p. 31) e Carlos Roberto Gonçalves (2013, p. 160).

Tal fato se dá principalmente porque o anteprojeto do Código elaborado por

Orlando Gomes, que inspirou o anteprojeto de 1975, data de 1963, motivo pelo qual

afirma-se que o atual Código nasceu velho (CANTALI, 2009, p. 93).

Nesta perspectiva a leitura desta codificação deve ser realizada a partir da

visão  unitária  do  Direito,  pautada  na  principiologia  constitucional.  Assim,

considerando  que  a  dignidade  humana  é  o  centro  da  personalidade,  no  Direito

Privado, o sistema de proteção à dignidade humana configura-se justamente nos

chamados direitos da personalidade.

O Código  Civil  de  2002  regulou  os  direitos  da  personalidade  de  maneira

premente tipificadora, conforme a doutrina da década de sessenta (séc. XX) que não

conhecia a cláusula geral de proteção da pessoa, motivo pelo qual, conforme ensina
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Cantali  (2009, p. 94),  “deve-se reconhecer que o novo Código apenas trouxe os

princípios fundamentais da temática, não pretendendo, portanto, ser exaustivo”.

O artigo 11 trata da natureza dos direitos da personalidade, e o 12, da sua

tutela. Os artigos 13 a 15 dispõe sobre o direito à integridade psicofísica; os artigos

16 a 18 disciplinam o direito ao nome, e o 19, o pseudônimo; o artigo 20 regula o

direito à imagem e à honra; e por fim, o artigo 21, onde se consagra o direito à

privacidade, à vida privada.

A proteção especial destinada aos direitos da personalidade expressos, seja
na própria Constituição, seja no Código Civil  ou em outras leis esparsas,
deve ser entendida e operacionalizada em conjunto com a cláusula geral de
tutela e promoção da personalidade. Uma e outra se complementam; onde
não  houver  previsão  específica,  o  operador  do  direito  deve  levar  em
consideração  a  proteção  genérica  garantida  através  do  princípio  da
dignidade humana (CANTALI, 2009, p. 100).

Nesse sentido,  deve-se interpretar  sistematicamente  os dispositivos de lei,

considerando as irradiações da Constituição Federal, especialmente o fundamento

da dignidade da pessoa humana.
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3 NOÇÕES ELEMENTARES SOBRE ALGUNS DIREITOS PERSONALÍSSIMOS

Para  os  fins  da  presente  monografia,  destacaremos  apenas  alguns  dos

direitos  de  personalidade  que,  na  classificação  de  Rubens  Limongi  França

(FRANÇA,  1975,  p.  411)  exposta  acima,  encontram-se  no  âmbito  dos direitos  à

integridade moral do indivíduo, mais especificamente o direito à privacidade, o direito

à intimidade e o direito à imagem.

A Constituição  Federal,  ao  tratar  dos  direitos  fundamentais  nos  quais  se

colocam  a  proteção  à  personalidade,  prevê  em  seu  artigo  5º,  inciso  X,  a

inviolabilidade desses direitos, juntamente com a honra, assegurando a indenização

pelo  dano  material  ou  moral  decorrente  de  sua  violação.  Tratam-se  portanto  de

direitos especiais de personalidade e, em que pese casuisticamente um mesmo fato

possa violá-los simultaneamente, o entendimento doutrinário e jurisprudencial é de

que se tratam de direitos autônomos. Nesse sentido afirmam Maria Helena Diniz

(DINIZ, 2011, p. 147), Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 204)

e Sônia Aguiar do Amaral Vieira (2002, p. 61).

Entretanto,  questão  tormentosa  é  a  distinção  entre  a  privacidade  e  a

intimidade, vez que é difícil precisar a extensão e o conteúdo desses direitos. Afirma

Danilo  Doneda  (2006,  p.  101)  que  a  doutrina  utiliza  as  expressões  ora  como

sinônimos, ora como expressões que exprimem conceitos diversos, tais como vida

privada, recato, segredo, sigilo, resguardo, reserva, etc. No mesmo sentido Mario

Sergio de Freitas Gamiz (2012, p. 37) assevera que grande parte da doutrina não

apresenta  argumentos  sólidos,  capazes  de  obter  um  consenso  razoável  e  os

operadores do direito, de modo geral, empregam os dois termos indistintamente. Já

para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 216) o direito à vida

privada é gênero do qual pertence o direito à intimidade.

Interessa à presente pesquisa separar os conceitos, na tentativa de traçar

algumas  distinções  encontradas  na  doutrina,  principalmente  tendo  em  vista  o

reflexo,  ou gradação da reprovabilidade,  em caso de violação desses direito  em

relação à proteção da dignidade da pessoa humana.
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3.1 DIREITO À PRIVACIDADE

A reclusão à vida privada é uma necessidade do homem e está intimamente

relacionada  a  higidez  mental/emocional  bem  como  ao  livre  desenvolvimento  da

personalidade.  É  justamente  neste  espaço  que  o  indivíduo  pode  se  autoavaliar,

refletir, e, a final, longe do estigma e preconceitos da sociedade, ser quem realmente

é sem que seja compelido a determinados comportamentos socialmente esperados

(SARLET, 2016, p. 445).

Apesar  de  sua relevância,  a  delimitação do direito  à  vida  privada é  difícil

tarefa, tendo em vista que a sua noção é dinâmica, variando conforme a cultura e

valores de um lugar para o outro. Neste diapasão, Mário Sérgio de Freitas Gamiz

(2012, p. 43) afirma que tanto a intimidade como a privacidade se apresentam como

conceitos indeterminados e a sua compreensão está relacionada aos parâmetros

relativos à valores vigente à sua época de sua aplicação. Assim, não se pode  a

priori,  conceituar esses direitos em toda a sua extensão e plenitude, sendo seus

contornos exatos aferidos somente levando em conta as peculiaridades e o contexto

do caso concreto.

Esta  mesma  ressalva  é  trazida  por  Elimar  Szaniawski  (1993,  p.  118)  ao

afirmar que a maior dificuldade na elaboração do conceito de direito ao respeito da

vida  privada  repousa  na  diferença  cultural,  nas  tradições  e  nos  costumes  dos

diversos  povos.  Assim,  enquanto  que  em  alguns  países,  determinado

comportamento de alguém possa constituir ofensa à privacidade de outrem, noutros,

o mesmo comportamento é tolerado como normal.

O termo privacidade advém do latim priavtus, que significa “privado, particular,

próprio,  individual,  pessoal”.  É,  portanto,  conceito  mais  amplo  do  que  o  de

intimidade, englobando tudo que não se quer que seja de conhecimento geral. Em

outra concepção pode significar também “fora do Estado, pertencente à pessoa ou

ao indivíduo mesmo” (GAMIZ, 2012, p. 35).

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 215) asseveram

que, em linhas gerais, 

[…] a vida privada é o refúgio impenetrável pela coletividade, merecendo
proteção. Ou seja, é o direito de viver a sua própria vida em isolamento, não
sendo submetido à publicidade que não provocou, nem desejou. Consiste
no direito de obstar que a atividade de terceiro venha a conhecer, descobrir
ou divulgar as particularidades de uma pessoa.
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Já Paulo Gustavo Gonet Branco (MENDES; BRANCO, 2015, p. 281) entende

esse direito como 

[…] um direito subjetivo fundamental, cujo titular é toda pessoa, física ou
jurídica,  brasileira  ou estrangeira,  residente ou em trânsito  no país;  cujo
conteúdo é a faculdade de constranger os outros ao respeito e de resistir à
violação do que lhe é próprio, isto é, das situações vitais que, por só a ele
lhe  dizerem  respeito,  deseja  manter  para  si,  ao  abrigo  de  sua  única
discricionária decisão; e cujo objeto é a integridade moral do titular.

Conforme leciona Maria Helena Diniz (2011, p. 150) a privacidade diz respeito

a aspectos externos da existência humana como “recolhimento na própria residência

sem ser molestado, escolha do modo de viver, hábitos, comunicação via epistolar ou

telefônica etc”. Na mesma linha, Paulo Gustavo Gonet Branco (MENDES; BRANCO,

2015, p. 280) exemplifica-os como comportamentos e acontecimentos atinentes aos

relacionamentos pessoais em geral, às relações comerciais e profissionais, as quais

não interessam ao indivíduo que sejam de conhecimento público.

Elimar Szaniawski (1993, p. 119) traz em sua obra “Direitos de Personalidade

e  sua  Tutela”  a  definição  de  direito  ao  respeito  da  vida  privada  proferida  pela

Assembleia  Consultiva  do  Conselho  da  Europa,  através  de  sua  Res.  428,  de

23.01.1970, § C, ns. 2 e 3, que assim dispõe:

O direito ao respeito da vida privada consiste essencialmente em poder se
levar  sua  vida  como se  entende com o  mínimo  de  ingerências.  Ele  diz
respeito à vida privada, à vida familiar e à vida do lar, à integridade física e
moral, à honra e à reputação, ao fato de não ser apresentado sob um falso
aspecto,  à não divulgação de fatos inúteis e embaraçosos,  à publicação
sem autorização de fotografias privadas, à proteção contra a espionagem e
às indiscrições injustificáveis ou inadmissíveis, à proteção contra a utilização
abusiva de comunicações privadas, à proteção a divulgação de informações
comunicadas ou recebidas confidencialmente por um particular.

Mario Sergio de Freitas Gamiz (2012, p. 55) apresenta em sua obra cinco

espécies ou categorias da privacidade tendo em vista o seu âmbito de proteção:

física;  do  domicílio;  das comunicações;  decisional  e  informacional.  A privacidade

física diz respeito ao poder de impedir invasões num espaço do corpo ou da solidão,

não  autorizada  pela  pessoa,  tal  como  o  teste  forçado  de  drogas  ou  exames

genéticos. A segunda espécie, relacionada ao domicílio, encontra amparo no artigo

5º, inciso XI, da Constituição Federal, que trata da inviolabilidade do domicílio e tem

a finalidade de resguardar o segredo doméstico e a inviolabilidade do lar proibindo a

entrada ou a permanência de estranhos no recinto da casa.  A terceira categoria
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refere-se ao direito à privacidade das comunicações. Está fundamentada no artigo

5º, inciso XII, da Magna Carta, na qual o termo correspondência, segundo o autor,

deve  ser  interpretado  de  maneira  ampla,  abrangendo  todas  as  formas  de

comunicação,  sejam  telefônicas,  telegráficas  ou  telemáticas.  A  privacidade

decisional, por sua vez, está relacionada a liberdade do indivíduo em escolher seu

próprio  destino,  tomar  suas  decisões,  incluindo  nesta  seara  as  opções  sexuais,

religiosas  e  filosóficas.  Por  último,  a  privacidade  informacional  ou  direito  a

autodeterminação  da  informática  diz  respeito  ao  recolhimento  e  partilha  de

informações de um indivíduo. Nesta espécie, há a preocupação com a divulgação

indesejada  de  informações  de  uma  pessoa  que  podem  ser  recolhidas  e

armazenadas em formato digital.

A privacidade passou a ser notada no ordenamento jurídico somente no final

do século XIX e tem como marco fundador o artigo The Right to Privacy, publicado

por  Samuel  Warren  e  Louis  Brandeis  em 1890  na  revista  Harvard  Law Review.

Inicialmente, arguido como instrumento de defesa contra a imprensa sensacionalista

e com cunho individualista e tipicamente burguês, era traduzida como o direito a ser

deixado só (zero-relationship) (MENDES; BRANCO, 2015, p. 282). 

Posteriormente, por volta dos anos 1960, com a transição do Estado liberal

para o Estado social e com o desenvolvimento tecnológico, uma parcela muito maior

da sociedade passou a estar sujeita a ter sua privacidade ofendida. O Estado passa

a demandar informações pessoais de seus súditos a título de controle e eficiência e,

posteriormente,  com  o  desenvolvimento  da  informática,  companhias  privadas

passam  a  gestão  de  dados  pessoais  para  quantificar  seus  resultados/lucros

(DONEDA, 2006, p. 13). 

Estes fatos demandaram uma redefinição do conceito  de privacidade com

vistas a oferecer proteção efetiva a este direito fundamental. Com isso, o núcleo de

proteção da privacidade é alargado substancialmente passando a ligar-se, também,

a ideia de igualdade e liberdade.

Nesse sentido, ensina Danilo Doneda (2006, p. 23/24) que

[…] nesta mudança, a proteção da privacidade acompanha a consolidação
da própria teoria dos direitos da personalidade e, em seus mais recentes
desenvolvimentos, contribui para afastar uma leitura pela qual sua utilização
em nome de um individualismo exacerbado alimentou o medo de que eles
se  tornassem o  “direito  do  egoísmos  privados”.  Algo  paradoxalmente,  a
proteção da privacidade na sociedade da informação, tomada na sua forma
de  proteção  de  dados  pessoais,  avança  sobre  terrenos  outrora  não
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proponíveis e induz a pensá-la como um elemento que, antes de garantir o
isolamento  ou  a  tranquilidade,  proporcione  ao  indivíduo  os  meios
necessários  para  a  construção  e  consolidação  de  uma  esfera  privada
própria,  dentro  de um paradigma de  vida  em relação  e  sob  o signo  da
solidariedade.

Assim, pode-se afirmar que na atualidade a privacidade, além de referir-se ao

direito  de manter o  caráter confidencial  de fatos pessoais,  relacionado ao antigo

paradigma  da  zero-relationship,  diz  repeito,  ao  direito  de  se  conhecer  quais

informações  sobre  si  próprio  são  armazenadas  e  utilizadas  por  outros,  como

circulam  e,  também,  o  direito  de  manter  estas  informações  atualizadas  e

verdadeiras. 

3.2 DIREITO À INTIMIDADE

As atrocidades perpetradas pelo nazismo contra a pessoa humana levaram

os autores da Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e proclamada

pela Assembleia Geral das Nações Unidas (resolução 217 A III) em 10 de dezembro

1948, a obrigar a proteção da intimidade (FREGADOLLI In MENDES; STOCO, 2011,

p. 462). Referida declaração estabeleceu seu art. 12 que: “Ninguém será sujeito à

interferência  na  sua  vida  privada,  na  sua  família,  no  seu  lar  ou  na  sua

correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem

direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques” (UNICEF, 1948).

Segundo De Plácido e Silva (1975, p. 857) o vocábulo intimidade é derivado

do latim intimus (o mais profundo, estreito, íntimo) e indica a qualidade ou o caráter

das coisas e dos fatos, que se mostram estreitamente ligados, ou das pessoas, que

se mostram afetuosamente unidas pela estima.

Para Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2015, p. 217) o direito

à intimidade consiste “no fato de a pessoa viver uma parte de sua existência longe

da interferência ou da influência de terceiros”.

Conforme leciona Maria Helena Diniz (2011, p. 152), “a intimidade é a zona

espiritual  íntima  e  reservada  de  uma  pessoa,  constituindo  um  direito  de

personalidade”. Para a autora a intimidade diz respeito a aspectos internos do viver

da pessoa, como “o segredo pessoal, relacionamento amoroso, situação de pudor

etc”. Assim, as experiências, paixões e lutas pessoais estão intimamente ligadas a

um conceito  de  reserva  que deve ser  deixado ao cuidado e ao zelo  do  próprio
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interessado,  reconhecendo-se-lhe  a  mais  ampla  possibilidade  de  esquivar-se  à

curiosidade pública.

Nesse sentido afirma Luciana Fregadolli (FREGADOLLI In MENDES; STOCO,

2011, p. 460) que a intimidade é âmbito do exclusivo que alguém reserva para si,

sem nenhuma repercussão social, nem mesmo ao alcance de sua vida privada que,

por mais isolada que seja, é sempre um viver entre os outros, como na família, no

trabalho ou no lazer em comum. Cita a referida autora (FREGADOLLI In MENDES;

STOCO, 2011, p. 460) a título de exemplo o diário íntimo, o segredo sob juramento,

as próprias convicções, as situações indevassáveis de pudor pessoal e o segredo

íntimo cuja publicidade constrange.

Sônia Aguiar do Amaral Vieira reconhece a intimidade como uma

[…]  “privacidade  qualificada”,  na  qual  se  resguarda  a  vida  individual  de
intromissões da própria vida privada, reconhecendo-se que não só o poder
público ou a sociedade podem interferir na vida individual,  mas a própria
vida em família, por vezes, pode vir a violar um espaço que o titular deseja
manter impenetrável, mesmo aos mais próximos, que compartilham consigo
a vida cotidiana (VIEIRA, 2002, p. 24).

Assim, torna-se visível o caráter mais restritivo da intimidade em cotejo com a

privacidade. Para a referida autora (2002, p. 24), o acesso a esta esfera é permitido

apenas aos indivíduos com quem a relação pessoal se desenvolve de forma mas

intensa. Trata-se, portanto, de um âmbito confidencial de natureza essencialmente

espiritual.

No que se refere à informática e aos bancos de dados, esse espectro de

informações são classificados como “dados sensíveis”  (DONEDA,  2006,  p.  160).

Esses dados, caso sejam conhecidos e processados, possuem um grande potencial

de utilização e práticas discriminatórias ou lesivas e, portanto, apresentam maiores

riscos potenciais não só para a pessoa, mas também para toda a coletividade.

Maria  Helena Diniz  (2011,  p.  151)  destaca  algumas situações  em que  se

constituem ofensas ao direito à intimidade tal como a violação de domicílio alheio ou

de correspondência e e-mails; o uso de drogas ou de meios eletrônicos para obrigar

alguém a revelar fatos de sua vida particular ou segredo profissional; o emprego de

binóculos  para  espiar  o  que  ocorre  no  interior  de  uma  casa;  a  instalação  de

aparelhos  (microfones,  gravadores,  fotocopiadores,  filmadoras)  para  captar  sub-

repticiamente conversas ou imagens ou para copiar documentos,  dentro de uma

residência ou repartição;  a intrusão injustificada no retraimento ou isolamento de
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uma pessoa, observando-a, seguindo-a, chamando-a continuamente pelo telefone,

escrevendo-lhe; a interceptação de conversas telefônicas; a violação a diário íntimo;

o desrespeito  à dor  pela perda de entes queridos e à situação indevassável  de

pudor; a divulgação de enfermidades, de segredo profissional, da vida amorosa etc.

No ano de 1967,  na cidade de Estocolmo, ocorreu a Conferência Nórdica

sobre o Direito à intimidade,  na qual  foram alinhadas cinco ofensas ao direito  à

intimidade: 

1) penetração no retraimento da solidão da pessoa, incluindo-se no caso o
espreitá-lo,  pelo  seguimento,  pela  espionagem  ou  pelo  chamamento
constante  ao  telefone;  2)  gravação  de  conversas  e  tomadas  de  cenas
fotográficas e cinematográficas das pessoas em seu círculo privado ou em
circunstâncias íntimas ou penosas à sua moral; 3) audição de conversações
privadas por interferências mecânicas de telefone, microfilmes dissimulados
deliberadamente;  4)  exploração  de  nome,  identidade  ou  semelhança  da
pessoa sem seu consentimento, utilização de falsas declarações, revelação
de falas ou crítica da vida das pessoas; 5) utilização em publicações, ou em
outros  meios  de  informação,  de  fotografias  ou  gravações  obtidas  sub-
repticiamente nas formas precedentes (FREGADOLLI In MENDES; STOCO,
2011, p. 462).

Percebe-se portanto, que o direito à intimidade tem como desdobramento o

direito  à  inviolabilidade do domicílio,  da correspondência e das comunicações,  o

direito  ao  segredo  profissional,  ao  sigilo  bancário  e  aos  dados  pessoais

(FREGADOLLI In MENDES; STOCO, 2011, p. 478).

A tutela da intimidade e da privacidade pode ser exercida, segundo leciona

Maria Helena Diniz (2011, p. 151),  mediante mandado de injunção,  habeas data,

habeas  corpus,  mandado  de  segurança,  cautelares  inominadas  e  ação  popular,

apenas por via reflexa e ação de responsabilidade civil por dano moral e patrimonial.

Há  repercussão  ainda  na  seara  criminal  visto  que  se  pune  a  inviolabilidade  de

domicílio  e  correspondência  (arts.  150,  151  e  152,  todos  do  Código  Penal),  a

divulgação de segredo (arts,  153 e 154,  ambos do Código Penal),  o atentado à

liberdade de trabalho (art. 198, Código Penal) e a liberdade de associação (art. 199,

Código Penal).

Como  visto,  a  noção  conceitual  da  intimidade  em muito  se  assemelha  à

privacidade pois também se constitui na prerrogativa de excluir do conhecimento de

terceiros fatos que não deseja ver expostos à publicidade alheia, todavia, a natureza

desses fatos é revestida de um caráter mais sigiloso, a exemplo das preferências

sexuais, religiosas, convicções políticas, ou até a existência de enfermidades. Logo,
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a violação dessa esfera atinge valores mais caros ao ser humano afetando com

maior intensidade o livre desenvolvimento da sua personalidade e a sua dignidade.

3.3 DIREITO À IMAGEM

A imagem da pessoa é  uma das principais  projeções da personalidade e

atributo  fundamental  dos  direitos  personalíssimos.  Além  disso,  considerando  o

marcante avanço tecnológico,  principalmente no que diz  respeito  a facilidade de

captação de imagens por equipamentos eletrônicos e digitais, bem como a rapidez

com a qual esses arquivos são disseminados e propagados na rede pelo uso da

internet, a tutela da imagem adquire especial relevância na atualidade. 

Nas palavras  de Carlos Roberto  Gonçalves (2013,  p.  167)  a  imagem é a

“emanação da própria pessoa e somente ela pode autorizá-la”.

A doutrina  nacional  separa  a  imagem  em  pelo  menos  dois  aspectos:  a

imagem-retrato e a imagem-atributo.

Lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (2016, p. 203) que

a  imagem-retrato  refere-se  às  características  fisionômicas  do  titular.  Em  outras

palavras, é a representação visual tanto em seu aspecto estático – uma pintura –,

como em seu aspecto dinâmico – um filme.

Para Maria Helena Diniz (2011, p. 146) a imagem-retrato considera, além da

representação  física  da  pessoa  como  um  todo,  as  partes  separadas  do  corpo

quando identificáveis, implicando portanto o reconhecimento de seu titular “por meio

de fotografia, escultura, desenho, pintura, interpretação dramática, cinematografia,

televisão, sites etc.” o que requer a autorização do retratado. 

A imagem-atributo, leciona a autora (DINIZ,  2011, p.  146),  é formada pelo

conjunto de caracteres ou qualidades da pessoa e reconhecidos socialmente tais

como  “a  habilidade,  competência,  lealdade,  pontualidade  etc.”.  São,  portanto,

comportamentos reiterados que permitem identificar um indivíduo. Trata-se de seu

retrato  moral,  ou,  em  outras  palavras,  da  exteriorização  de  sua  personalidade

perante a sociedade.

Desta forma, o direito à imagem traduz-se no direito de ninguém ver o seu

retrato  ou  representação  exposta  em  público  ou  comercializada  sem  o  seu

consentimento, bem como o de não ter a sua personalidade alterada material ou

intelectualmente, prejudicando à sua reputação.
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Ainda para a mesma autora, o direito à imagem abrange o direito “à própria

imagem; ao uso ou à difusão da imagem; à imagem das coisas próprias e à imagem

em coisas ou em publicações; de obter imagem ou de consentir em sua captação

por qualquer meio tecnológico” (DINIZ, 2011, p. 147).

Em que pese o direito à imagem ter como fundamento o direito à intimidade

ou à privacidade, vez que seu titular pode optar de que forma e quando pretende

que sua imagem-retrato ou sua imagem-atributo seja difundida, é considerado um

direito  autônomo.  Assim,  embora  possa  estar  atrelado  a  outros  bens,  como  à

intimidade ou à honra, não constitui parte integrante destes. De outro modo, pode-se

ofender a imagem sem atingir outros bens (DINIZ, 2011, p. 147).

O seu uso indevido é, portanto, fonte de prejuízo e constrangimento. Todavia,

de outro lado, conforme advoga Sílvio de Salvo Venosa, é preciso averiguar caso a

caso, se, de fato, houve abuso na sua divulgação. Assim, para fins de indenização

deve ser avaliado se a divulgação atingiu a honra, a boa fama ou a respeitabilidade

da pessoa envolvida. (VENOSA, 2014, p. 188).

Nesse sentido o enunciado 279 aprovado pelo Conselho da justiça Federal na

IV Jornada de Direito Civil: 

“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”.

O artigo 20 do Código Civil faculta ao interessado pleitear a proibição, entre

outros,  da  publicação,  exposição ou utilização de sua imagem, sem prejuízo  da

indenização que couber, se for atingida a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou

se se destinarem a fins comerciais. Percebe-se que o legislador vinculou a tutela aos

casos relacionados a danos à honra ou ao destino comercial.  Entretanto, não se

pode  deixar  de  lado  a  recusa  do  ofendido  sobre  outro  qualquer  fundamento,

respeitado sempre o interesse público na divulgação, conforme dispõe o referido

artigo. Nesse sentido, para Farias e Rosenvald (2015, p.  204),  tendo em vista a

autonomia do direito à imagem conferida pela Cosntituição Federal  e a proteção

fundamental da imagem, “a simples utilização indevida da imagem de uma pessoa,
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mesmo sem afronta à sua honra e sem exploração comercial, já impõe a reparação

por dano”.

Nesse sentido já se pronunciou a Suprema Corte:

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  DANO  MORAL:  FOTOGRAFIA:
PUBLICAÇÃO NÃO CONSENTIDA: INDENIZAÇÃO: CUMULAÇÃO COM O
DANO MATERIAL: POSSIBILIDADE. Constituição Federal, art. 5º, X. I. Para
a reparação do dano moral não se exige a ocorrência de ofensa à reputação
do indivíduo. O que acontece é que, de regra, a publicação da fotografia de
alguém, com intuito comercial ou não, causa desconforto, aborrecimento ou
constrangimento,  não  importando  o  tamanho  desse  desconforto,  desse
aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano
moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X. II. - R.E.
conhecido e provido.
(RE 215984, Relator(a):  Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado
em 04/06/2002, DJ 28-06-2002 PP-00143 EMENT VOL-02075-05 PP-00870
RTJ VOL-00183-03 PP-01096)

De outro lado, quando a divulgação tiver fins comerciais ou econômicos é

presumida a violação do direito  de personalidade, com fulcro na Súmula 403 do

Superior Tribunal de justiça:  “Independe de prova do prejuízo a indenização pela

publicação  não  autorizada  de  imagem  de  pessoa  com  fins  econômicos  ou

comerciais.”

Sílvio  de  Salvo  Venosa  (2014,  p.  186)  faz  importante  observação,  ainda,

referente  ao  ato  de  captação  da  imagem,  ou  seja,  fato  anterior  a  divulgação.

Referida ação pode também não ser de interesse do indivíduo e, portanto, afirma o

autor que “a simples captação da imagem pode, nesse prisma, configurar ato ilícito”. 

Em  suma,  para  a  utilização  da  imagem  requer-se  a

autorização/consentimento, ou que haja interesse, ou necessidade, à administração

da justiça ou à manutenção da ordem pública. 
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4 CONTRATOS

4.1 CONCEITO

A ideia de contrato remonta a mais remota antiguidade, desde o momento em

que as pessoas passaram a se relacionar e viver em sociedade. A própria palavra

sociedade traz a ideia de contrato (TARTUCE, 2012, p. 1).

Atualmente, conforme ensina Maria Helena Diniz (2015, p. 35)

[…]  o  contrato  representa o  centro  da vida dos negócios,  o  instrumento
prático que atua sob as mais variadas finalidades da vida econômica, que
implica  a  composição  de  interesses  inicialmente  opostos,  ou,  quando
menos, não coincidentes.

Neste  diapasão,  afirma  Carlos  Roberto  Gonçalves  (2015,  p.  21)  que  o

contrato “é a mais comum e a mais importante fonte de obrigação”.

O legislador brasileiro, tanto no antigo Código Civil de 1916 como no atual

(2002), nada dispôs acerca do conceito deste instituto jurídico, cabendo portanto à

doutrina a sua definição. 

Flávio Tartuce (2012, p. 2) define contrato como o “negócio jurídico bilateral ou

plurilateral que visa à criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com

conteúdo patrimonial”.

Maria helena Diniz (2015, p. 32) ensina que o

[…] contrato é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da
ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses
entre as partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações
jurídicas de natureza patrimonial. 

Deste  conceito  a  referida  autora  destaca dois  elementos:  o  estrutural  e  o

funcional. O primeiro diz respeito a alteridade, vez que o contrato, como negócio

jurídico bilateral, requer a fusão de duas ou mais vontades contrapostas. Assim, o

direito  almejado  subordina-se  ao  consenso  de  ambas  as  partes,  não  cabendo

alteração do que foi avençado de forma unilateral. O segundo elemento traduz-se na

composição  de  interesses  contrapostos,  mas  harmonizáveis  entre  as  partes,

constituindo,  modificando  e  solvendo  direitos  e  obrigações  na  área  econômica

(DINIZ, 2015, p. 33).

Paulo  Nalin  (2006,  p.  253),  em  sua  obra  “Do  Contrato:  Conceito  Pós-

Moderno”  conclui  ser  o  contrato  “a  relação  jurídica  subjetiva,  nucleada  na
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solidariedade constitucional, destinada à produção de efeitos jurídicos existenciais e

patrimoniais, não só entre os titulares subjetivos da relação, como também perante

terceiros”. Para o autor, a solidariedade deve estar presente como valor ou princípio

geral do Direito, sobretudo, a solidariedade constitucional. Assim, tudo que escape

do axioma sugerido frustra a vontade constitucional de eliminação da pobreza e a

redução das desigualdades sociais, consolidadas neste princípio.

Ensina ainda o autor que 

[…] o mercado, sem dúvida, sempre vai desejar um contrato eminentemente
patrimonialista,  descartando  qualquer  atenção  aos  outros  valores
(existenciais)  envolvidos  na  relação,  eis  que  tal  reverte  em custo  inútil.
Porém  o  mercado  deve  se  compatibilizar  com  a  vigente  ordem
constitucional, levando em conta o homem e os seus valores existenciais,
além  dos  patrimoniais,  como  ápice  da  ordem jurídica  brasileira  (NALIN,
2006, p. 254).

Percebe-se que o autor busca uma funcionalização do contrato destinado a

valores outros que não somente o patrimonial.

Diante  dessa  valorização  da  pessoa  e  dos  princípios  do  Direito  Civil

Constitucional, quais sejam a dignidade da pessoa humana, solidariedade social e

igualdade material, ensina Flávio Tartuce (2012, p. 8) que houve forte aproximação

entre  o  Código  Civil  de  2002  e  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  sistemas

legislativos importantes para os contratos, os quais consagraram uma principiologia

social do contrato. Sobre essa aproximação, foi aprovado o Enunciado n. 167 na III

Jornada de Direito Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo Superior

Tribunal de Justiça, em dezembro de 2004, que assim dispõe:

Com  o  advento  do  Código  Civil  de  2002,  houve  forte  aproximação
principiológica entre esse Código e o Código de Defesa do Consumidor no
que  respeita  à  regulação  contratual,  uma  vez  que  ambos  são
incorporadores de uma nova teoria geral dos contratos.

Desta  forma,  conclui  o  referido  autor  que,  em  vista  da  aproximação

principiológica, deve haver um diálogo das fontes, o qual determina a análise do

Direito Privado com base no Código Civil, no Código de Defesa do Consumidor e,

por  lógico,  na  Constituição  Federa,  com  a  finalidade  de  promover  a  igualdade

material  e  a  proteção  tanto  do  consumidor  vulnerável  como de  outra  parte  que

mereça proteção especial pela lei (TARTUCE, 2012, p. 8).
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Em relação aos elementos constitutivos do contrato, tendo em vista tratar-se

de um negócio jurídico, como tal, deve apresentar os mesmos elementos que este

em geral. Esses elementos são trazidos pelo art. 104 do Código Civil, quais sejam o

agente capaz, objeto lícito, possível e determinado ou determinável e forma prescrita

ou não defesa em lei. Maria Helena Diniz (2015, p. 35) classifica-os em requisitos

subjetivos  (capacidade  do  agente  e  seu  consentimento),  objetivos  (licitude,

possibilidade física e jurídica e determinação do objeto) e formais (atinentes à forma

do contrato). 

Flávio Tartuce (2012, p. 13) discorre sobre esses elementos de acordo com a

teoria criada pelo jurista Pontes de Miranda, a qual denomina de “Escada Ponteana”.

O negócio jurídico nesta visão é composto por  três planos:  plano da existência;

plano da validade; e plano da eficácia.

No  plano  da  existência  encontram-se  os  pressupostos  ou  elementos

essenciais do negócio jurídico, quais sejam o agente, vontade, objeto e forma. Neste

plano,  assevera  Tartuce,  há  apenas  substantivos  sem  adjetivos,  ou  seja,  sem

qualquer  qualificação.  Assim,  não  havendo  algum  desses  elementos,  o  negócio

jurídico é inexistente (TARTUCE, 2012, p. 13).

No segundo plano, o da validade, os substantivos recebem então adjetivos,

ou, em outras palavras, qualificações. O agente deve ser capaz; a vontade livre, sem

vícios; o objeto deve ser lícito,  possível,  determinado ou determinável  e a forma

prescrita ou não defesa em lei. Logo, o negócio jurídico que não se enquadra nesses

elementos de validade será, via de regra, nulo de pleno direito ou, eventualmente,

anulável.

Por fim, no plano a eficácia são encontrados os elementos relacionados com

as consequências do negócio jurídico, tais como a condição, o termo, o encargo, as

regras relacionadas com o inadimplemento, os juros, a cláusula penal, as perdas e

danos, a resolução, a resilição etc. (TARTUCE, 2012, p. 14).

Desta forma, o plano seguinte não pode existir  sem o anterior.  Em outras

palavras, para que o contrato seja eficaz, deve ser existente e válido e, para que

seja válido deve existir. Todavia, é importante ressaltar que, por vezes, pode haver

contrato  existente,  inválido,  porém gerando  efeitos,  tal  como ocorre  no  contrato

acometido pelo vício de lesão.
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4.2 PRINCÍPIOS

4.2.1 Princípio da autonomia privada

Para  Flávio  Tartuce  (2012,  p.  55)  a  autonomia  privada  constitui  o  mais

importante  princípio  do  Direito  Civil.  Segundo  o  autor,  o  direito  à  contratação  é

inerente à própria concepção de pessoa humana e, portanto, trata-se de um direito

existencial  da  personalidade,  o  qual  advém do princípio  da  liberdade.  Francisco

Amaral (2006, p. 344) traduz essa liberdade na possibilidade de a pessoa agir de

acordo  com  a  sua  vontade,  podendo  fazer  ou  deixar  de  fazer  algo  e,  mais

especificamente, a liberdade jurídica, como sendo a possibilidade de a pessoa atuar

com eficácia jurídica. Assim, do ponto de vista subjetivo, realiza-se no poder de criar,

modificar ou extinguir relações jurídicas e, no seu aspecto objetivo, na regulação

jurídica  de  tais  relações,  dando-lhes  o  conteúdo  e  efeitos  determinados,  com o

reconhecimento  e  a  proteção  do  direito.  Portanto,  dentro  do  âmbito  do  direito

privado, nesse espaço que é concedido ao indivíduo, este se torna legislador sobre

seus próprios interesses, onde o contrato é a lei.

Neste diapasão, Fernanda Borghetti Cantali (2009, p. 203) faz referência ao

sentido etimológico de autonomia, palavra que deriva do grego  autos (próprio) e

nomos (regra, lei), que significa o poder de modelar por si e não imposição externa,

possibilidade de o sujeito determinar com sua vontade, por livre escolha.

Esse poder de autorregulamentação dos interesses pode ser vislumbrado em

dois  aspectos,  conforme leciona Maria  Helena Diniz  (2015,  p.  41).  O primeiro  é

definido  como liberdade  de  contratar.  Diz  respeito  à  possibilidade  de  celebrar  o

contrato  ou  não  e,  ainda,  de  escolher  com quem contratar.  O segundo aspecto

importa  na  liberdade  contratual,  que  por  sua  vez  se  refere  à  determinação  do

conteúdo do contrato, introduzindo alterações ou cláusulas que melhor se coadunem

com  seus  interesses  e  com  as  peculiaridades  dos  negócios,  ampliando  ou

restringindo os efeitos do vínculo contratual ou com a criação de contratos atípicos.

Contudo, segundo Francisco Amaral (2006, p. 346), tal poder não é originário

e ilimitado. “Deriva do ordenamento jurídico estatal, que o reconhece, e exerce-se

nos limites que esse fixa, limites esses crescentes, com a passagem do Estado de

direito para o Estado intervencionista ou assistencial”.  Portanto, conforme leciona

Roxana Cardoso Brasileiro Borges (2005, p. 54), atualmente não basta a simples

manifestação da vontade da pessoa para gerar regras jurídicas para as próprias
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relações ou situações,  de  outro  modo,  é  necessário  que esta  declaração  esteja

autorizada pelo ordenamento jurídico, quanto à forma, quanto ao conteúdo e quanto

à capacidade e legitimidade do sujeito.

Nem  sempre  foi  assim.  A  autonomia  privada  clássica,  produto  do

individualismo  do  século  XIX,  era  absoluta,  como  um  valor  em  si  próprio.  Seu

fundamento  ideológico  é  o  liberalismo  econômico  e  tinha  como  pressuposto  a

igualdade formal dos sujeitos. O Estado liberal tinha uma função mais política do que

econômica ou social.  Assim, costumava-se afirmar que a autonomia privada não

tinha trânsito quando os interesses não eram patrimoniais,  eis que indisponíveis.

Atualmente, a autonomia ainda é considerada como um princípio básico da ordem

jurídica, todavia sem mais ostentar o caráter absoluto, no qual o poder de disposição

de interesses era  ilimitado.  De outro  modo,  o  Estado  social  passa  a  intervir  na

economia privada e na vida jurídica em geral impondo limites, restringindo a esfera

de  livre  atuação  dos  privados,  visando  estabelecer  outro  tipo  de  igualdade,  a

material.  Desta forma, o  interesse geral  e  a justiça põem-se acima da liberdade

individual.  Contudo,  embora  limitados,  conferiu-se  um âmbito  de  incidência  mais

abrangente aos atos de autonomia, os quais passaram a ter trânsito também nas

situações subjetivas existenciais (CANTALI, 2009, p. 204).

Encontram-se na doutrina nacional, como limites à autonomia privada, a lei, a

moral, os bons costumes e a ordem pública. Assim, conforme Marcos Bernardes de

Mello (2011, p. 127),  o conceito de licitude do conteúdo do negócio jurídico está

essencialmente relacionado ao de conformidade com o direito, expressão que não

se restringe ao aspecto da pura legalidade, mas inclui a questão da moralidade e do

respeito à ordem pública. Além disso, é importante destacar ainda, para os fins da

presente  pesquisa,  que,  no  plano  da  validade,  o  conceito  de  objeto  do  negócio

jurídico tem sentido  lato,  que inclui  também o objeto da prestação. Desta forma,

arremata o referido autor afirmando que 

tanto a ilicitude da atribuição jurídica (resultado) que se pretende com o
negócio jurídico (objeto do negócio jurídico em senso próprio) como o de
objeto  da  prestação  (=  coisa  ou  ato  humano  com  que  se  adimple  a
obrigação) acarretam a sua invalidade (MELLO, 2011, p. 128).

O limite à autonomia privada trazido pela lei traduz-se na impossibilidade dos

sujeitos de excluir os elementos de existência, bem como os requisitos de validade

do negócio, assim como não podem afastar sanções negativas previstas legalmente
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(BORGES,  2005,  p.  58).  Em  outras  palavras,  os  pressupostos,  assim  como  a

maioria dos efeitos jurídicos dos negócios jurídicos em geral, não estão sujeitos à

disposição das pessoas.

A lei  pode proibir  diretamente o negócio,  mas pode,  também, enviar  essa

proibição para a moral ou aos bons costumes, ou seja, a lei não proíbe o negócio,

mas remete sua permissão ou proibição para prescrições morais. Nesse caso, são

chamados de negócios imorais  ou contrário  aos bons costumes,  vez  que o seu

objeto é contrário aos deveres morais fundamentais ou porque o fato, lícito em si,

não pode ser objeto de negociação com finalidade lucrativa (BORGES, 2005, p. 63).

Todavia, conforme assevera Venosa (2014, p. 393),  o conceito de moral e

bons costumes é diluído e não se encontra na lei. Embora os bons costumes não

sejam  preenchidos  exclusivamente  pela  Moral,  são  integrados,  todavia,  por  ela.

Francisco Amaral (2006, p. 347) define bons costumes como “o conjunto de regras

morais que formam a mentalidade de um povo e que se expressam em princípios

como  o  da  lealdade  contratual,  da  proibição  de  lenocínio,  dos  contratos

matrimoniais, do jogo etc”. Serpa Lopes (BORGES, 2005, p. 63  apud  LOPES, p.

479)  traz  algumas  hipóteses  de  negócios  jurídicos  contrários  à  moral  como  as

convenções contrárias à moral sexual, as convenções contrárias à equidade e as

convenções  atentatórias  da  integridade  física,  da  liberdade  ou  da  dignidade.  Já

Marcos  Bernardes  de  Mello  (2011,  p.  148)  afirma  que  os  atos,  cujos  objetos

restringem os direitos da personalidade,  tais  como o direito  à  vida,  à honra e à

liberdade, inclusive econômica e sexual, são tipicamente imorais, in genere.

Por fim, há a limitação expressada pela ordem pública, a qual é definida por

Orlando Gomes (2009, p. 28), em traços gerais, como “aquela que entende com os

interesses essenciais do Estado ou da coletividade, ou que fixa, no Direito Privado,

as bases jurídicas fundamentais  sobre as quais repousa a ordem econômica ou

moral de determinada sociedade”. Francisco Amaral (2006, p. 347) entende a ordem

pública, como “conjunto de normas jurídicas que regulam e protegem os interesses

fundamentais da sociedade e do Estado e as que, no direito privado, estabelecem as

bases jurídicas fundamentais  da ordem econômica”.  Em outras palavras,  são as

normas de direito que se voltam para a organização social com o escopo de garantir

a existência em sociedade.
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Assim,  considerando  a  relativização  da  autonomia  privada,  Flávio  Tartuce

(2012, p. 56), de forma mais detalhada, conceitua o princípio da autonomia privada

como sendo

[…]  um regramento  básico,  de  ordem  particular  –  mas  influenciado  por
normas de ordem pública – pelo qual na formação do contrato,  além da
vontade das partes, entram em cena outros fatores: psicológicos, políticos,
econômicos  e  sociais.  Trata-se  do  direito  indeclinável  da  parte  de
autorregulamentar  os  seus  interesses,  decorrente  da  dignidade humana,
mas que encontra limitações em normas de ordem pública, particularmente
nos princípios sociais contratuais.

No que diz respeito à autonomia privada e os negócios com conteúdo não

patrimonial, Ensina Roxana Cardoso Brasileiro Borges (2005, p. 56), considerando

que o poder de autonomia privada não é ilimitado, não se pode permitir o exercício

do poder de disposição sobre certas relações ou sobre certos direitos, tais como

aqueles  referentes  ao  direito  de  família  e  alguns  relativos  aos  direitos  de

personalidade. Os negócios com conteúdo não patrimonial, mais do que os outros,

encontram seus limites no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

4.2.2 Princípio da função social dos contratos

O princípio em tela está expressamente previsto no artigo 421 do Código Civil

Brasileiro, o qual dispões que “A liberdade de contratar será exercida em razão e

nos limites da função social do contrato”. De acordo com Carlos Roberto Gonçalves

(2015,  p.  24),  o  atual  repositório  procurou  assim  se  afastar  das  concepções

individualistas  que  norteavam  o  diploma  anterior  privilegiando  o  princípio  da

socialidade, prevalecendo o valor fundamental da pessoa humana.

Trata-se,  de  acordo  com  Flávio  Tartuce  (2012,  p.  58),  de  um  princípio

condicionador de todo o processo hermenêutico, segundo o qual

[…] os contratos devem ser interpretados de acordo com a concepção do
meio social onde estão inseridos, não trazendo onerosidade excessiva às
partes contratantes, garantindo que a igualdade entre elas seja repeitada,
mantendo  a  justiça  contratual  e  equilibrando  a  relação  onde  houver  a
preponderância da situação de um dos contratantes sobre a do outro.
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Desta  forma,  valorizando-se a equidade,  a  razoabilidade,  o  bom-senso,  e,

afastando-se o enriquecimento sem causa, conclui o autor que a função social dos

contratos tem como finalidade a proteção da parte vulnerável da relação contratual.

Francisco Amaral (2006, p. 363) ensina que o conceito de função em direito,

significa o papel que um princípio desempenha no interior de um sistema. Assim,

para  o  autor,  a  função social  significa  a  aproximação do direito  com as demais

ciências sociais,  em um processo interdisciplinar de resposta às questões que a

sociedade contemporânea apresenta, em prol de uma ordem mais justa. Portanto, a

funcionalização importa no interesse do direito e da sociedade em relação à eficácia

das normas, não só no tocante ao controle ou disciplina social, mas também no que

diz respeito à organização e direção da sociedade, em favor de novas funções, de

natureza distributiva, promocional e inovadora (AMARAL, 2006, p. 364).

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 25), entre a função social do

contrato e a função social da propriedade, prevista na Constituição Federal, há uma

identidade dialética. Considerando que o direito de propriedade deve ser exercido

em conformidade com a sua função social e, viabiliza-se por meio dos contratos,

tem-se  que  a  liberdade  contratual,  do  mesmo  modo,  deve  se  subordinar  à  sua

função  social,  havendo,  portanto,  prevalência  dos  princípios  condizentes  com  a

ordem pública. Desta forma, a função social do contrato atua limitando os princípios

da  autonomia  privada  e  da  obrigatoriedade,  muitas  vezes  impedindo  que  estes

prevaleçam.

Em relação a limitação à autonomia privada, Francisco Amaral (2006, p. 364)

assevera que 

[…]  o  reconhecimento  e  o  exercício  desse  poder,  ao  realizar-se  na
promoção da livre circulação de bens e de prestação de serviços e na auto-
regulamentação das relações disso decorrentes, condicionam-se aos efeitos
sociais que tal circulação possa causar, isto é, a eficácia relativamente a
terceiros, tendo em vista o bem comum e a igualdade material.

Portanto, conclui o autor, o resultado da funcionalização do contrato implica

no reconhecimento de limites que o ordenamento jurídico impõem para o exercício

das faculdades subjetivas que possam caracterizar abuso de direito.

Paulo Nalin (2006, p. 223) reconhece a dúplice eficácia da função social do

contrato, a intrínseca e extrínseca. A primeira, intrínseca, está relacionada às partes

contratantes  e  diz  respeito  à  observância  de  princípios,  tais  como  a  igualdade
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material,  a  equidade  e  a  boa-fé  objetiva,  que  decorrem  da  grande  cláusula

constitucional de solidariedade. Já no seu aspecto extrínseco é a coletividade que

está em voga. Neste sentido, rompe-se com o princípio da relatividade dos efeitos

dos contratos, tendo em vista as suas repercussões no campo das relações sociais. 

Assim, para este autor

Coletividade,  igualdade  material,  equidade  e  boa-fé  objetiva  são  todas
ferramentas legais disponíveis ao intérprete que atendem à inviolabilidade
dos direitos fundamentais do homem e à inderrogabilidade dos deveres de
solidariedade  econômica,  em  contexto  social  insuperável  imposto  à
empresa,  propriedade  e  ao  contrato,  que  têm  relevante  função  social,
concretizadora dos valores da pessoa humana (NALIN, 2006, p. 224).

Desta forma já se pronunciou a 12ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de

Justiça do Paraná:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.
APELAÇÃO  CÍVEL  II:  DEMANDA  AJUIZADA  POR  CLÍNICA  MÉDICA
COOPERADA  À  UNIMED  QUE  PUGNA  PELA  AMPLIAÇÃO  DO
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, DE MODO A ABRANGER A
COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE DE EXAME DE RESSONÂNCIA.
POSSIBILIDADE. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE DEVE
SER ANALISADO SOB O VIÉS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.
ART.  421  DO CC.  IMPACTO DO CONTRATO À SOCIEDADE, QUE SE
VOLTA  À  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ORDEM  MÉDICA  À
POPULAÇÃO, JUSTIFICANDO A AMPLIAÇÃO DO CONTRATO. SERVIÇO
PRESTADO  QUE  SE  MOSTRA  SINGULAR  E  ÚNICO.  UNIMED  QUE
REALIZOU  PAGAMENTOS  DE  ALGUNS  EXAMES  REALIZADOS  NA
REFERIDA MÁQUINA. RELAÇÃO QUE SE PAUTA TAMBÉM NA BOA-FÉ
CONTRATUAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  VENIRE  CONTRA  FACTUM
PROPRIUM.  APELAÇÃO  CÍVEL  I:  MAJORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. A POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA
AOS  PARÂMETROS LEGAIS.  (TJPR -  12ª  C.Cível  -  AC  -  1485401-0  -
Curitiba -  Rel.: Joeci Machado Camargo - Rel.Desig. p/ o Acórdão: Ivanise
Maria Tratz Martins - Por maioria -  J. 25.05.2016)

Assim, a função social do contrato somente estará cumprida quando a sua

finalidade – distribuição de riquezas – for atingida de forma justa, ou seja, quando o

contrato representar uma fonte de equilíbrio social (GONÇALVES, 2015, p. 26).

Por outro lado, Orlando Gomes (2009, p. 50) cita três casos em que ocorre

violação ao princípio da função social, cuja consequência jurídica seria a ineficácia

superveniente  do  contrato:  ofensa  a  interesses  coletivos  (meio  ambiente,

concorrência etc.); impossibilidade de obtenção do fim último visado pelo contrato; e

lesão à dignidade da pessoa humana.
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Em  especial,  a  hipótese  de  lesão  à  dignidade  humana  foi  prevista  no

enunciado  23  na  I  Jornada  de  Direito  Civil  promovida  pelo  Centro  de  Estudos

judiciários do Conselho da Justiça Federal que assim dispõe:

A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não
elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance
desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse
individual relativo à dignidade da pessoa humana. 

Como visto, a função social do contrato é uma cláusula geral e, como tal, o

seu preenchimento se dará com valores jurídicos, sociais, econômicos e morais a

depender do prudente arbítrio do juiz.

4.2.3 Princípio do consensualismo

Historicamente,  ensina Orlando Gomes (2009,  p.  37),  para a formação do

contrato exigia-se o formalismo e o simbolismo, ou seja, a formação dos contratos

subordinava-se  à  obediência  de  determinada  forma  ritual.  Segundo  Gonçalves

(2015, p. 38), o direito romano e o alemão eram, inicialmente formalistas e, somente

com  a  influência  do  cristianismo  e  sob  as  necessidades  do  intenso  movimento

comercial  da idade Média,  passaram do formalismo conservador  ao  princípio  da

liberdade de forma.

Atualmente, permanece vigorando o princípio do consentimento, pelo qual o

acordo de vontades é  suficiente  à  perfeição do contrato,  independentemente  da

entrega da coisa (GOMES, 2009, p. 37). A forma livre é entendida como qualquer

meio de manifestação de vontade, não imposto obrigatoriamente pela lei, tal como a

palavra  escrita  ou  falada,  o  escrito  público  ou  particular,  gestos,  mímicas  etc.,

conforme exemplifica Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 39). Contudo, apesar de

ser  hoje  a  regra  no  ordenamento  jurídico,  o  princípio  em  tela  não  é  absoluto.

Permanecem, como exceção, os contratos solenes e os contratos reais, os quais

têm a sua validade condicionada ao preenchimento das solenidades exigidas pela

legislação,  com  a  finalidade  de  dar  maior  segurança  e  seriedade  ao  negócio

(GONÇALVES, 2015, p. 47).



50

4.2.4 Princípio da boa-fé objetiva

Segundo Maria Helena Diniz, (2015, p. 53), o princípio da boa-fé objetiva está

intimamente ligado a interpretação do contrato, segundo a qual a intenção inferida

da declaração de vontade das partes deve prevalecer  sobre  o sentido literal  da

linguagem, conforme dispõe o art.  113 do Código Civil,  bem como, ao interesse

social de segurança das relações jurídicas. Nesse sentido, leciona a autora que 

[…] as partes deverão agir com lealdade, honestidade, honradez, probidade,
denodo e confiança recíprocas, (…) esclarecendo os fatos e o conteúdo das
cláusulas,  procurando  o  equilíbrio  nas  prestações,  respeitando  o  outro
contratante,  não  traindo  a  confiança  depositada,  procurando  cooperar,
evitando o enriquecimento indevido, não divulgando informações sigilosas
etc (DINIZ, 2015, p. 53).

Assim, devem ser evitadas as cláusulas abusivas ou desleais.

A  previsão  expressa  do  princípio  da  boa-fé  contratual  adveio  com  a

promulgação do Código Civil  de 2002.  Preceitua o art.  422 do Código Civil:  “Os

contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua

execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

Apesar de dispor somente acerca do momento da conclusão e da execução

do contrato,  o  princípio em tela deve ser  aplicado em todas as fases negociais.

Nesse diapasão os enunciados n. 25 do Conselho da Justiça Federal, da I Jornada,

“o art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação, pelo julgador, do princípio da

boa-fé nas fases pré e pós-contratual” e n.170, da III Jornada, “A boa-fé objetiva

deve ser  observada pelas partes na fase de negociações preliminares e após a

execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do contrato”.

Anteriormente, todavia, a boa-fé somente era relacionada com a intenção do

sujeito, mantinha relação direta com a pessoa que ignorava um vício relacionado

com uma pessoa, bem ou negócio, e, por contemplar esse aspecto psicológico do

indivíduo, era denominada de boa-fé subjetiva (GONÇALVES, 2015, p. 56).

Conforme  leciona  Flávio  Tartuce  (2012,  p.  89),  a  boa-fé  objetiva  está

relacionada com os deveres anexos, que são ínsitos a qualquer negócio jurídico,

não havendo sequer  a necessidade de previsão no instrumento negocial.  Nesse

sentido o Enunciado n. 24 aprovado na I Jornada de Direito Civil, do ano de 2002,

com o seguinte teor: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do
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novo  Código  Civil,  a  violação  dos  deveres  anexos  constitui  espécie  de

inadimplemento, independentemente de culpa”.

Portanto,  a  quebra  desses  deveres  anexos  gera  a  violação  positiva  do

contrato, com responsabilização civil daquele que infringiu a boa-fé objetiva.

4.2.5 Princípio da relatividade dos efeitos do negócio jurídicos

O contrato somente produz efeito entre os contratantes (res inter alios acta).

Não aproveita  nem prejudica terceiros,  vinculando exclusivamente  as  partes  que

nele intervieram e manifestaram a sua vontade (DINIZ, 2015, p. 50).

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 47), o princípio da relatividade

dos efeitos do negócio é coerente com o modelo clássico de contrato, que objetivava

exclusivamente a satisfação das necessidades individuais e, portanto, só produzia

efeitos entre aqueles que o haviam celebrado. Todavia, atualmente, com a previsão

da função social do contrato, não se concebe mais este apenas como instrumento

de satisfação de interesses pessoais dos contraentes.  Assim,  tendo em vista  as

cláusulas gerais, trazidas pelo atual Código Civil e que expressam normas de ordem

pública,  o  ordenamento  tutela  também  o  interesse  da  coletividade,  que  deve

prevalecer quando em conflito com os interesses unicamente individuais das partes.

Maria  Helena Diniz  (2015,  p.  50)  cita,  como exemplo de exceções a este

princípio,  o  caso  dos  herdeiros  universais  de  um contratante  que,  “embora  não

tenham participado da formação do contrato, em razão do princípio de direito  ubi

commoda ibi incommoda, sofrem seus efeitos”, bem como, nos casos de estipulação

em favor de terceiros, de contrato por terceiro e de contrato com pessoa a declarar,

os quais podem estender seus efeitos, conforme o caso, a outras pessoas, criando-

lhes direitos e impondo-lhes deveres, apesar de alheias à constituição da avença.

Flávio Tartuce (2012,  p.  114)  aponta ainda,  como exceção ao princípio  da

relatividade dos contratos, as normas de consumidor por equiparação ou bystander

contidas no Código de Defesa do Consumidor em seus artigos 17 e 29. Ensina o

autor que, por tais dispositivos, aplicáveis em matéria de responsabilidade civil  e

contratual  consumerista,  respectivamente,  todos  os  prejudicados  pelo  evento,

mesmo não tendo relação direta de consumo com o prestador ou fornecedor, podem

ingressar com ação visando à responsabilização objetiva destes.
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4.2.6 Princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda)

Referido princípio,  também denominado de princípio da intangibilidade dos

contratos,  decorre do princípio  da  autonomia  da vontade e prevê que o que for

estipulado entre as partes na avença possui força de lei.  Nesse contexto, ensina

Orlando Gomes (2009, p. 38) que

O princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o contrato
é  lei  entre  as  partes.  Celebrado  que  seja,  com  observância  de  todos
pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado
pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. O
contrato  obriga os contratantes,  sejam quais  forem as circunstâncias em
que  tenha  de  ser  cumprido.  Estipulado  validamente  seu  conteúdo,  vale
dizer,  definidos  os  direitos  e  obrigações  de  cada  parte,  as  respectivas
cláusulas têm, para os contratantes, força obrigatória.

Ensina Flávio Tartuce (2012, p. 86) que este princípio como regra máxima

tinha previsão no direito romano. A única limitação, dentro desta concepção clássica,

é a escusa por caso fortuito e força maior. Entretanto, “a realidade fática e jurídica do

mundo capitalista  e pós-moderno não possibilita  mais a concepção estanque do

contrato”,  ou  seja,  não  se  trata  mais  de  um  princípio  absoluto.  Atualmente,

principalmente devido à concentração do capital por grandes grupos econômicos e a

manipulação  do  marketing, o  princípio  da  obrigatoriedade  tem  sido  mitigado

podendo o juiz, a depender das circunstancias, afastar aquela regra fundando-se em

superiores princípios de direito, boa-fé, comum intenção das partes, amparo do fraco

contra o forte, interesse coletivo etc.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves (2015, p. 51), para justificar as exceções

que a equidade impõe ao princípio da intangibilidade do conteúdo dos contratos, foi

desenvolvida a teoria da imprevisão pelo Direito canônico na Idade Média, mediante

a  constatação  de  que  fatores  externos  podem  gerar,  quando  da  execução  da

avença,  uma situação muito  diversa  da  que  existia  no  momento  da  celebração,

onerando excessivamente  o devedor.  Essa teoria  recebeu o  nome de  rebus sic

standibus e hoje encontra-se positivada no art. 478 do Código Civil:

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação
de  uma  das  partes  se  tornar  excessivamente  onerosa,  com  extrema
vantagem para  a  outra,  em virtude  de  acontecimentos  extraordinários  e
imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da
sentença que a decretar retroagirão à data da citação.
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Para  o  referido  autor,  a  teoria  da  imprevisão  consiste  “em presumir,  nos

contratos  comutativos,  de  trato  sucessivo  e  de  execução  diferida,  a  existência

implícita  (não  expressa)  de  uma  cláusula,  pela  qual  a  obrigatoriedade  de  seu

cumprimento pressupõe a inalterabilidade da situação de fato”. 

Percebe-se, portanto, que para pleitear o desfazimento ou a revisão forçada

do contrato deverá ocorrer um evento imprevisível e extraordinário, o qual altere a

situação de fato existente no momento da execução, em confronto com a que existia

por ocasião da celebração e, ainda, que haja onerosidade excessiva para um dos

contratantes e vantagem exagerada para o outro.

Em  suma,  de  acordo  com  Gonçalves  (2015,  p.  53)  o  princípio  da

obrigatoriedade  não  é  mais  absoluto.  Havendo  modificações supervenientes  que

atinjam o contrato poderá ocorrer, por via judicial, a revisão ou resolução do negócio

jurídico, a ser apreciado tendo em vista as cláusulas gerais sobre enriquecimento

ilícito, boa-fé e o fim social do contrato, se houver modificação da base do negócio

que  signifique  quebra  insuportável  da  equivalência  ou  a  frustração  definitiva  da

finalidade contratual objetiva.



54

5 CONTRATOS X DIREITOS DA PERSONALIDADE NA ERA DIGITAL

5.1 CONTRATOS E DIREITOS DA PERSONALIDADE

O artigo 11 do Código Civil brasileiro, ao tratar da natureza dos direitos da

personalidade,  atribui-lhes  as  características  da  intransmissibilidade,  da

irrenunciabilidade  e  da  impossibilidade  de  limitação  voluntária  de  seu  exercício,

salvo  aquelas  que  são  autorizadas  por  lei.  Estas  impossibilidades  decorrem  da

característica  da  indisponibilidade  dos  direitos  da  personalidade.  Deste  modo,  a

partir de uma interpretação estrita e literal, os direitos personalíssimos não seriam

passíveis de qualquer forma de restrição. Contudo, tendo em vista que até mesmo a

dignidade da pessoa humana pode sofrer alguma restrição, é importante analisar

esses direitos sob a ótica constitucional (CANTALI, 2009, p. 139).

Como  exposto  anteriormente,  a  personalidade,  entendida  enquanto  valor,

superou o entrave teórico da aplicação da categoria dos direitos subjetivos (sujeito,

objeto  e  relação  jurídica)  aos  direitos  da  personalidade,  o  qual  sustentava  a

impossibilidade do homem ser considerado sujeito e objeto da relação jurídica. Em

sua acepção natural, a personalidade traz em si um conjunto de atributos humanos,

ou seja, os direitos de personalidade, os quais podem então tornar-se objetos de

relações jurídicas (DANTAS, 1979, p. 192).

Nesse sentido, para Orlando Gomes (2008, p. 137), embora os direitos da

personalidade  não  sejam suscetíveis  de  avaliação  pecuniária,  admite-se  que  os

bens jurídicos que irradiam da personalidade podem constituir  objeto de negócio

jurídico patrimonial.

Importante  destacar,  todavia,  que  os  negócios  jurídicos  que  contemplam

direitos existenciais como objeto devem ser analisados com maior cautela do que

aqueles que regulam direitos patrimoniais, tendo em vista que, segundo Fernanda

Borghetti  Cantali  (2009,  p.  159),  o  ato  de  disposição implica  necessariamente  o

enfraquecimento  de  uma  posição  jurídica  subjetiva  tutelada  por  uma  norma  de

direito  fundamental  e,  portanto,  qualquer  ato de disposição que recaia sobre um

direito fundamental da personalidade deve atender a determinados limites.

Nesta seara, importante lição de Ingo Wolfgang Sarlet (2016, p. 388) para a

realização e disposição desses direitos. O referido autor faz menção aos chamados

limites  aos  limites  dos  direitos  fundamentais,  os  quais  dizem  respeito,  no  seu

aspecto  material,  à  observância  da  proteção  do  núcleo,  ou  conteúdo,  essencial
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desses  direitos,  o  atendimento  às  exigências  da  proporcionalidade  e  da

razoabilidade, bem como a proibição de retrocesso.

Segundo leciona o autor,

A garantia  de  proteção  do  núcleo  essencial  dos  direitos  fundamentais
aponta para a parcela do conteúdo de um direito sem a qual ele perde a sua
mínima eficácia, deixando, com isso, de ser reconhecível como um direito
fundamental.  A  ideia  fundamental  desse  requisito  é  a  de  que  exitem
conteúdos  invioláveis  dos  direitos  fundamentais  que  se  reconduzem  a
posições  indisponíveis  às  intervenções  dos  poderes  estatais,  mas  que
também podem ser opostas a particulares […] (SARLET, 2016, p. 396).

Do mesmo modo, adverte Cantali (2009, p. 138) que, apesar da possibilidade

de relativização ou restrição da dignidade pessoal, é necessária a preservação do

núcleo  essencial,  o  qual  é  efetivamente  intangível,  “vedando-se  neste  sentido

qualquer  conduta  que  importe  em  coisificação  ou  instrumentalização  do  ser

humano”. Para a autora, esse conteúdo mínimo do direito a ser preservado, ou seja,

seu núcleo essencial, está vinculado diretamente com a proteção da dignidade da

pessoa humana.

Portanto, o contrato que contenha como objeto ou contraprestação um direito

personalíssimo, não poderá jamais esvaziá-lo, exaurí-lo ou tornar-lhe impraticável.

Já acerca da possibilidade de disposição dos direitos da personalidade aduz

Caio Mário da Silva Pereira (2006, p. 242) que, mesmo considerando os direitos da

personalidade essencialmente indisponíveis (intransmissíveis e irrenunciáveis), não

se pode confundir o direito em si, nem com a capacidade de exercício dos mesmos,

nem  com  seus  efeitos  patrimoniais.  Estes  efeitos  patrimoniais  ou  mesmo  a

capacidade de exercício, até onde não ofendam os direitos em si mesmos, segundo

o autor, podem ser objeto de transmissão, renúncia ou limitação.

Assim, como se passará a discorrer, não é contraditório considerar os direitos

da personalidade como essencialmente indisponíveis,  mas que em determinadas

situações  podem  ser  legítimos  atos  de  disposição  que  impliquem  renúncia  ou

limitação, inclusive totais e permanentes. Conforme afirma Cantali  (2009, p. 152),

dentro da esfera de exercício desses direitos há uma esfera de disposição, por ato

de  vontade,  que  decorre  da  autonomia  do  titular  ou  mesmo  do  direito  de

autodeterminação pessoal que é substrato da sua própria dignidade.

A intransmissibilidade quer significar que os bens jurídicos da personalidade

humana constituem o ser do seu titular, sendo portanto, inseparáveis deste. Todavia,
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como narrado acima, é essencial a distinção do direito da personalidade dos seus

efeitos  patrimoniais,  tanto  nos  casos  de  reparação  por  danos  morais  como nas

situações em que o desfrute do direito tenha expressão econômica. 

Fernanda Borghetti Cantali (2009, p.) cita, a título de exemplo, o direito autoral

que, apesar da autoria da obra ser intransmissível, o resultado financeiro de sua

comercialização pode ser, inclusive, transmissível por herança. Da mesma forma o

direito à imagem, inequivocamente objeto de negócio jurídico, no qual o desfrute do

direito pode gerar resultado econômico. Neste último caso, em função de interesse

negocial de seu titular, entra na circulação jurídica e podem os efeitos patrimoniais

do exercício desse direito ser  usufruídos por terceiros e não apenas pelo titular,

como ocorre nas novelas.

Desta forma, conclui-se que o que não é possível é transmitir ou alienar o

direito  em si,  mesmo que  gratuitamente,  já  que  os  direitos  personalíssimos são

inerentes  e  inseparáveis  da  pessoa  humana.  Entretanto,  é  possível  haver  a

transmissibilidade dos efeitos patrimoniais dos direitos da personalidade a partir de

uma interpretação construtiva de índole constitucional.

Já no que diz respeito à renúncia dos direitos personalíssimos, como visto

anteriormente, por se tratarem de direitos vinculados intimamente com a pessoa do

seu titular, do mesmo modo, são considerados irrenunciáveis. Neste ponto, assevera

Fernanda Borghetti Cantali (2009, p. 144) que esses direitos são irrenunciáveis no

que toca à proteção de seu núcleo essencial. Nesse sentido e em face a inúmeras

possibilidades  fáticas,  afirma  a  autora  que  poderá  haver  uma  esfera  de

disponibilidade que permite  a  renúncia  ou uma limitação.  Em outras  palavras,  o

titular pode,  em determinadas circunstâncias e com certa  limitação,  renunciar  ao

exercício de um direito de personalidade, mas não pode renunciar ao direito em si. A

título de exemplo, Elimar Szaniawski (1993, p. 180) cita a hipótese de doação de

órgãos e tecidos para transplante, levando em consideração a finalidade altruística,

científica, ou até mesmo o princípio da solidariedade, bem como, a disposição a

título oneroso, como o já citado caso do direito à imagem, ou o direito à voz, práticas

estas corriqueiras e inquestionáveis.

No mesmo sentido  Canotilho  (2003,  p.  464),  ao  sustentar  que os  direitos

fundamentais da personalidade são irrenunciáveis, ressalva que se deve considerar

aceitável, sob certas condições, a limitação voluntária ao exercício de um direito no
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caso concreto, que não compreenda uma renúncia geral ao exercício, preservando-

se o núcleo essencial, inerente à dignidade da pessoa humana, do direito afetado.

Desta forma, o ato de renúncia

[…]  seja  à  titularidade  ou  apenas  ao  exercício  do  direito,  seja  total  ou
parcial;  sendo temporária ou definitiva,  será legitima ou não dependendo
das circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, bem como através
de juízo de ponderação envolvendo os valores em causa, levando-se em
consideração também o limite à resrtição que está na proteção do núcleo
essencial da dignidade humana (CANTALI, 2009, p. 146)

Portanto, conclui Cantali (2009, p. 149), constatando que “se a própria ordem

legal concede uma abertura quando permite a limitação autorizada por lei, fica clara

a possibilidade de relativização da característica”. Assim, considerando as situações

em que licitamente se possibilita ao titular dispor do seu direito, é possível afirmar

que  há  uma  indisponibilidade  relativa  dos  direitos  da  personalidade,  fato  este

resultante  da  esfera  de  autodeterminação  pessoal,  até  mesmo  como  forma  de

realização da própria dignidade do indivíduo.

Em  relação  à  possibilidade  de  disposição  dos  direitos  da  personalidade,

aprovou-se na Jornada de Direito de Direito Civil, promovida pelo Centro de Estudos

jurídicos  da  Justiça  Federal,  em 2002,  o  enunciado  4,  com o  seguinte  teor:  “o

exercício dos direitos da personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que

não seja permanente nem geral”.

Percebe-se  que  o  referido  enunciado  trouxe  à  tona  a  possibilidade  da

disponibilidade de direitos personalíssimos, mesmo quando não autorizado em lei. A

título  de  exemplo  pode-se  citar  os  esportistas  que,  pela  natureza  da  atividade,

colocam em risco suas vidas ou a integridade física, como os lutadores de MMA, e,

ainda,  os  contratos  de  trabalho  que  insalubres  e  periculosos.  Essas  práticas

restritivas,  sequer  geram  perplexidade,  uma  vez  que  decorrem  de  práticas

socialmente aceitas. 

Entretanto, apesar do enunciado supracitado prever que a limitação voluntária

não ocorra de forma permanente nem geral, deve-se atentar para a possibilidade de

uma limitação permanente, como é o caso da cirurgia de transgenitalização, a qual

importa na extirpação de parte do corpo humano. Segundo Cantali (2009, p. 150), tal

limitação é justificada no direito  ao livre desenvolvimento da personalidade,  haja

vista sofrer o transexual da patologia denominada disforia de gênero.
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Neste diapasão a decisão do Tribunal  Regional  Federal  da 4ª região que,

considerando a força normativa da Constituição e a eficácia direta e imediata dos

direitos  fundamentais,  diante  do  direito  fundamental  à  liberdade  e  ao  livre

desenvolvimento da personalidade, determinou a inclusão da mencionada cirurgia

na tabela de procedimentos do Sistema Único de Saúde, ementado com o seguinte

teor:

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  TRANSEXUALISMO.  INCLUSÃO  NA
TABELA  SIH-SUS  DE  PROCEDIMENTOS  MÉDICOS  DE
TRANSGENITALIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE E PROIBIÇÃO DE
DISCRIMINAÇÃO  POR  MOTIVO  DE  SEXO.  DISCRIMINAÇÃO  POR
MOTIVO  DE  GÊNERO.  DIREITOS  FUNDAMENTAIS  DE  LIBERDADE,
LIVRE  DESENVOLVIMENTO  DA  PERSONALIDADE,  PRIVACIDADE  E
RESPEITO  À  DIGNIDADE  HUMANA.  DIREITO  À  SAÚDE.  FORÇA
NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO.
[...]5 - O direito fundamental de liberdade, diretamente relacionado com os
direitos  fundamentais  ao  livre  desenvolvimento  da  personalidade  e  de
privacidade, concebendo os indivíduos como sujeitos de direito ao invés de
objetos de regulação alheia,  protege a sexualidade como esfera da vida
individual livre da interferência de terceiros, afastando imposições indevidas
sobre  transexuais,  mulheres,  homossexuais  e  travestis.  6  -  A norma  de
direito fundamental que consagra a proteção à dignidade humana requer a
consideração do ser humano como um fim em si mesmo, ao invés de meio
para a realização de fins e de valores que lhe são externos e impostos por
terceiros;  são  inconstitucionais,  portanto,  visões  de  mundo heterônomas,
que  imponham  aos  transexuais  limites  e  restrições  indevidas,  com
repercussão no acesso a procedimentos médicos. 7 - A força normativa da
Constituição,  enquanto  princípio  de  interpretação,  requer  que  a
concretização dos direitos fundamentais empreste a maior força normativa
possível a todos os direitos simultaneamente, pelo que a compreensão do
direito  à  saúde  deve  ser  informada  pelo  conteúdo  dos  diversos  direitos
fundamentais relevantes para o caso. [...]
(TRF4,  AC  2001.71.00.026279-9,  TERCEIRA  TURMA,  Relator  ROGER
RAUPP RIOS, D.E. 22/08/2007)

Conforme se depreende do acórdão, a limitação do exercício de algum direito

da personalidade está intimamente ligada ao direito de liberdade.

Fixadas  estas  premissas,  passaremos  a  análise  e  requisitos  para  a

disponibilidade dos direitos à privacidade, à intimidade e à imagem.

De acordo com o artigo 20 do Código Civil,  a pessoa tem certos poderes

sobre a sua própria imagem, podendo inclusive dispor dela. Da leitura do texto de

lei,  conclui-se,  a  contrário  senso,  que  a  atual  legislação  permite  que  terceiros

publiquem, exponham e utilizem a imagem de alguém, inclusive com fins comerciai,

desde que haja autorização do titular deste direito.

Segundo  Roxana  Borges  (2006,  p.  157),  tal  permissão  importa  atos  de

relativa disposição do direito à imagem. Logo, âmbito de incidência da autonomia
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privada sobre os direitos da personalidade. Trata-se, portanto, de atividade lícita e

comum,  negócios  jurídicos  que  tenham como objeto  a  utilização  da  imagem de

alguém, inclusive com fins comerciais. 

Conforme  ensina  Carlos  Alberto  Bittar  (2000,  p.  91),  a  disponibilidade  do

direito à imagem 

permite ao seu titular extrair proveito econômico do uso de sua imagem, ou
de  seus  componentes,  mediante  contratos  próprios,  firmados  com  os
interessados, em que autorizam a prévia fixação do bem almejado (figura;
efígie; silhueta; rosto; perfil; ou partes: como os olhos, as pernas, os seios, a
cintura, as nádegas).

Neste diapasão, Roxana Borges (2006, p. 160) aduz que o negócio jurídico

que  trata  do  uso  da  imagem deverá  ser  sempre  limitado  quanto  ao  tempo e  à

finalidade de uso. Ou seja, não poderá haver autorização genérica e permanente.

Assim, segundo a referida autora

Os  limites  do  uso  da  imagem  de  uma  pessoa  devem  ser  por  esta
estabelecidos, e o direito só será legítimo dentro desse âmbito. Desta forma,
os negócios devem ser formalizados da maneira mais completa possível,
mediante autorização expressa e escrita, detalhando como a pessoa deverá
aparecer, em que trajes e posições, em quais lugares, com quem, com que
objetos,  quando,  a  que  veículos  de  comunicação  o  uso  da  imagem  se
destina e por quanto tempo, além da remuneração, se for o caso (BORGES,
2006, p. 159/160).

No mesmo sentido Bittar (2000, p. 91), ao afirmar que o contrato adequado é

o de licença, ou de concessão de uso, nos quais deve constar expressa previsão do

“direito objetivado, fim,  prazo,  condições,  inclusive remuneração, possibilidade de

renovação e outras”, a fim de evitar eventuais dúvidas.

Como visto, com a exata delimitação, garante-se a proteção aos direitos da

personalidade da pessoa que autorizou o uso de sua imagem por terceiros e, ao

mesmo tempo, permite-se a esse sujeito a fruição econômica do uso deste direito. É

importante salientar, portanto, que, conforme Roxana Borges (2006, p. 158), caso

seu uso ultrapasse os limites expressamente estipulados na avença, pelo titular da

imagem, tal conduta passará a constituir ilícito, ensejando a responsabilidade civil do

infrator das cláusulas contratuais.

No que diz respeito à disposição dos direitos à intimidade e à privacidade, a

orientação doutrinária é a mesma. Como visto, embora se busquem cada vez mais

critérios que garantam a proteção destes direitos da personalidade, há, por outro
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lado,  pessoas  que  parecem  desejar  justamente  o  oposto,  a  exposição  da  vida

privada para o público em geral.  Assim, conforma Carlos Alberto  Bittar  (2000,  p.

108), a disposição do direito à privacidade é possível, e o consentimento para sua

divulgação deve ser expresso “em documento hábil, com as delimitações próprias, e,

em caso de grupo (como o familiar), envolver todos os interessados”.

Nesse mesmo sentido ensina Elimar Szaniawski (1993, p. 149) que

[…] existe a possibilidade de a pessoa explorar sua vida privada cedendo-a
gratuitamente,  ou,  como é comum, comercialmente,  mediante  retribuição
monetária.  Há  um  intenso  comércio  em  relação  à  vida  privada  dos
indivíduos, mediante venda de fotografias, de gravações da própria voz, de
cartas e diários íntimos, que serão exibidos publicamente,  retratados em
revistas, jornais, cinema e televisão, suscitando a idéia de que trata-se o
direito ao respeito à vida privada também um direito de personalidade de
natureza patrimonial.

Conforme afirma Roxana Borges (2005 p.  164),  os negócios jurídicos que

contemplam a privacidade como objeto, da mesma forma que o direito à imagem,

devem conter todas as condições e limites da exibição da privacidade da pessoa,

como o horário de exibição, no caso de programa de TV, além dos dias de exibição,

informações sobre outros temas que serão relacionados no mesmo ato de exibição.

Assim,  conclui  a  autora  que,  no  negócio  jurídico,  “devem-se  ter  expressos  não

apenas os limites da ‘invasão’ da privacidade, mas, principalmente, as condições de

divulgação do que foi revelado” (BORGES, 2005, p. 164).

A intimidade, por sua vez, considerada como âmbito mais restrito que o da

privacidade,  pode  ser,  também,  objeto  de  disposição  por  seu  titular.  Conforme

Roxana  Borges  (2006,  p.  164),  “nos  dias  de  hoje  isso  ocorre  com  frequência

crescente, e a disponibilidade tem ocorrido não apenas no que tange à permissão do

acesso à intimidade como, também, à autorização para divulgação da intimidade das

pessoas”. Neste caso, como já exposto anteriormente, poder-se-ia citar os casos de

revelação de remédios que a pessoa usa, doença ou deformidades não perceptíveis

à olho nu, comportamentos sexuais dentre outros. 

Como visto, reconhece-se ao titular do direito da personalidade um poder de

disposição, mesmo que o ato importe em restrições, tendo em vista seus projetos

existenciais,  ou  seja,  seu  poder  de  autodeterminação  pessoal,  o  que  está

intimamente  ligado  ao  livre  desenvolvimento  da  personalidade.  Assim,  conforme

Canotilho (2003, p. 465), a pessoa, perseguindo a realização de seus interesses

existenciais, pode restringir seus direitos fundamentais da personalidade através de
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um poder de disposição que se manifesta em um exercício positivo do direito, ou

seja,  esse  poder  de  disposição  não  se  revela  no  não  exercício  de  um  direito

fundamental, mas sim em um ato de exercício de direito, de acordo com.

Portanto, segundo Cantali (2009, p. 158), na medida em que o ordenamento

jurídico  tem como valor  central  a  pessoa humana,  extraindo-se da dignidade da

pessoa humana a cláusula geral de tutela e promoção da personalidade, é cediço a

incidência da autonomia privada nas situações jurídicas existenciais.

Todavia,  como  adverte  Canotilho  (2003,  p.  464),  “a  renúncia  a  direitos

fundamentais, mesmo a admitir-se, pressupõe sempre como conditio sine qua que o

titular  do  direito  dispunha  sobre  a  sua  posição  jurídica  de  forma  livre  e

autodeterminado”.

Neste  diapasão,  é  importante  ressaltar,  também,  o  importante  papel  do

consentimento  nos  contratos  que  envolvem  diretamente  os  direitos  da

personalidade. Conforme Danilo Doneda, (2006, p. 370), 

A  evolução  tecnológica  é  responsável  por  um  crescimento  das
possibilidades  de  escolha  que  podem  ter  reflexos  diretos  para  a
personalidade, visto que várias configurações possíveis, referentes tanto à
privacidade  como  à  imagem,  identidade  pessoal,  disposições  sobre  o
próprio corpo e outras, são possíveis e dependem em alguma medida da
autonomia privada. 

O consentimento,  ao sintetizar esta atuação da autonomia privada em um

determinado momento, segundo o referido autor (2006, p. 370), é o instrumento por

excelência  da  manifestação  da  escolha  individual,  ao  mesmo  tempo  que  faz

referência direta aos valores fundamentais em questão.  Conforme afrma Patrícia

Peck Pinheiro (2016, p. única), “não há lesão a direito se houver consentimento,

mesmo que implícito,  na hipótese em que a pessoa demonstra  de  algum modo

interesse em divulgar aspectos da própria vida”.

Isto posto, pode-se afirmar serem possíveis os atos de disposição dos direitos

da personalidade, tendo em vista não só os fundamentos teóricos, como também os

exemplos fáticos corriqueiros exposto no presente capítulo. Para tanto, destaca-se,

como  condição  à  disposição:  a  existência  de  ato  voluntário,  consciente,

expressamente detalhado no instrumento contratual, o qual deve sempre respeitar

os limites da sociabilidade e da ordem pública, e, principalmente, o limite dos limites

que é o respeito ao núcleo essencial da dignidade da pessoa humana.
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5.2 A DISPOSIÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NOS CONTRATOS DE

APLICATIVOS ELETRÔNICOS

A crescente e acelerada evolução tecnológica das últimas décadas elevou a

sociedade a um novo patamar:  a era digital.  São inegáveis as vantagens que a

informática  propicia.  Em  um  único  e  pequeno  aparelho  eletrônico  é  possível

estabelecer comunicação instantânea por imagem, voz ou texto com o outro lado do

planeta,  capturar  imagens e  gravar  momentos especiais,  arquivar  documentos  e

apresentações de trabalho e, ainda, acessar contas bancárias, realizar remessas de

valores e investimentos, dentre outras comodidades.

Entretanto, para usufruir desses serviços não basta possuir um smartphone

ou tablet, estes são meramente plataformas. É necessário ainda instalar o aplicativo,

desenvolvido pelo fornecedor, que ofereça a funcionalidade desejada. Porém, em

que pese a gratuidade ofertada por alguns, para fazer o download e poder utilizar o

serviço, é necessário anuir a um prévio contrato ou termo de uso no qual o usuário

autoriza o fornecedor a acessar os arquivos, imagens, vídeos, caixa de e-mails etc.

conforme exposto nas figuras abaixo:

   Figura 1 – Termo de anuência I

FONTE: CAPTURA DE TELA DE SMARTPHONE (2017,  P. ÚNICA)
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Figura 2 – Termo de anuência II

FONTE: CAPTURA DE TELA DE SMARTPHONE (2017,  P. ÚNICA)

         Figura 3 – Termo de anuência III

  FONTE: CAPTURA DE TELA DE SMARTPHONE (2017,  P. ÚNICA)

O aplicativo em tela é o “Infomoney” o qual disponibiliza notícias, com ênfase

em economia e finanças, bem como calculadoras de investimentos e câmbio. Tanto

para este aplicativo como para os demais, se o usuário não der a ciência e sua livre

concordância com os termos e políticas da empresa, não consegue seguir adiante.
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Entretanto, conforme o ditado popular, “não existe almoço grátis”. O modelo

de  negócios  da  Internet  está  totalmente  baseado  no  uso  de  informações  como

moeda de troca, de pagamento.

Conforme ressalva Patrícia Peck Pinheiro (2016, p.  única),  há um preço a

pagar  para  se  sentir  inserido  no  mundo  digital,  para  ter  o  direito  de  usar  uma

imensidão de aplicativos que “são oferecidos gratuitamente em um esquema muito

bem elaborado que troca superficialidades e banalidades por dados da intimidade,

vida e rotina das pessoas que aceitam participar”. Segue abaixo mais exemplos de

acessos conferidos ao fornecedor em outros aplicativos:

                       Figura 4 – Aplicativo WhatsApp             

                             FONTE: CAPTURA DE TELA DE SMARTPHONE (2017,  P. ÚNICA)
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 Figura 5 – Aplicativo Google

FONTE: CAPTURA DE TELA DE SMARTPHONE (2017,  P. ÚNICA)

Conforme o item 2.3 da “Declaração de Direitos e Responsabilidade” para

utilização do aplicativo da rede social Facebook (2017, página única)

2.3 Quando você usa um aplicativo, ele pode solicitar sua permissão para
acessar seus conteúdos e informações, bem como conteúdos e informações
que outras pessoas compartilharam com você. Exigimos que os aplicativos
respeitem sua privacidade, e o acordo com esse aplicativo controlará como
o mesmo poderá usar, armazenar e transferir esse conteúdo e informações.

Já na “Política de Privacidade” para utilização do navegador Google consta o

alerta: “Podemos coletar e armazenar informações (inclusive informações pessoais)

localmente  em  seu  dispositivo  usando  mecanismos  como  armazenamento  no

navegador  da  web  (inclusive  HTML 5)  e  caches  de  dados  de  aplicativo”  (2017,

página única). O mesmo termo informa que: 

Quando o usuário utiliza  nossos serviços ou vê conteúdo fornecido pela
Google,  nós  coletamos  e  armazenamos  automaticamente  algumas
informações  em  registros  do  servidor.  Isso  inclui:  detalhes  de  como  o
usuário  utilizou  nosso  serviço,  como  suas  consultas  de  pesquisa;
informações  de  registro  de  telefonia,  como  o  número  de  seu  telefone,
número de quem chama, números de encaminhamentos, horário e data de
chamadas, duração das chamadas, informações de identificador de SMS e
tipos de chamadas; Endereço de protocolo de Internet (IP);  informações de
evento de dispositivo como problemas, atividade de sistema, configurações
de hardware, tipo de navegador, idioma do navegador, data e horário de sua
solicitação e URL de referência.
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Essas informações  coletadas possuem um conteúdo econômico  e  são de

grande valia para os fornecedores, tendo em vista o direcionamento de propaganda

e  o  comércio.  Nas  palavras  de  Liliana  Minardi  Paesani  (2008,  p.  36)  “a  Web

transformou-se num mercado e, nesse processo, fez a privacidade passar de um

direito a uma  commodity”. Através da informática é possível acumular um número

quase ilimitado de informação sobre a vida de cada indivíduo,  abrangendo suas

condições físicas, mentais, econômicas ou suas opiniões religiosas e políticas, ou

seja, produz-se uma imagem total e pormenorizada da pessoa, a qual, no dizer de

Têmis Limberger (2007, p. 58), poderia denominar-se de “traços de personalidade”.

Segundo a autora (2007, p. 58), o cidadão converte-se no denominado “homem de

cristal”. Constrói-se assim uma imagem digital, um avatar.

Tim  Cook,  CEO  da  empresa  americana  Apple,  em  um  discurso  sobre

privacidade  e  segurança  durante  a  conferência  dos  Campeões  da  Liberdade

realizada na cidade de Whashington DC em 2015 fez importantes declarações em

relação a privacidade frente a expansão da devassa eletrônica:

Nós não achamos que você deveria trocar um serviço que você acha que é
gratuito,  mas, na verdade, tem um custo muito elevado, algo que ocorre
nestes tempos em que estamos armazenando dados sobre a nossa saúde,
nossas  finanças  e  nossas  casas  em  nossos  dispositivos  […].  Nós
acreditamos  que  o  cliente  deve  estar  no  controle  de  suas  próprias
informações. Você pode gostar destes serviços gratuitos, mas ao mesmo
tempo pensamos que não vale a pena que estes serviços tenham acesso ao
seu e-mail, seu histórico de pesquisa e até mesmo as suas fotos familiares,
tudo isso para ser colocado a venda sabe Deus pelo quê. Acreditamos que
algum dia os clientes entenderão isto como o que realmente é (DIAS, 2015,
p. única).

Há hoje um novo tipo de profissional  que estuda a  ciência  da análise de

banco de dados para determinar ou mesmo prever certos comportamentos. Desta

forma, é possível montar padrões de comportamento, prevendo, dentre outros, o que

iremos comprar, em qual candidato votar e aptidões profissionais (PINHEIRO, 2016,

p. única).

Está análise tornou-se possível com o desenvolvimento de  softwares com a

capacidade de gerir toda a imensidão de dados que são gerados diariamente. O

mais  notável  programa  foi  denominado  de  Big  Data. Conforme  define  Maurício

Pimentel no artigo para o Olhar Digital (2013), Big Data é “um conjunto de recursos

computacionais  baseados  em  programação,  algoritmos  e  buscas  que  permitem
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agregar  todos  os  bancos  de  dados  estruturados  e  não  estruturados  -  vídeos,

imagens e textos”.

Como  visto,  as  novas  tecnologias  tornaram  a  informação  uma  riqueza

fundamental da sociedade. Referidos aplicativos criaram uma nova mercadoria. O

sujeito  fornece  os  dados de  uma maneira  súbita  e  espontânea e,  por  seguinte,

depois que estes são armazenados, esquece-se de que os relatou. Por isso, é um

desafio  oferecer  proteção  à  intimidade com relação a  esses serviços.  Conforme

explica Limberger (2007, p. 58), os meios de comunicação interativos modificaram a

capacidade de coleta de dados, instituindo uma comunicação eletrônica contínua e

direta  entre  os gestores  dos novos serviços  e  os  usuários.  Portanto,  segundo a

autora,  “é  possível  não  só  um  controle  do  comportamento  dos  usuários,  mas

também um conhecimento mais estreito de seus costumes, inclinações, interesses e

gostos”. Disso deriva a possibilidade de toda uma série de empregos secundários

dos dados recolhidos.

Recentemente, à rede social Facebook foi imposta multa de 1,2 milhões de

Euros por obter dados sem o consentimento dos usuários e não informar claramente

o uso que dá às informações. O caso ocorreu na Espanha, país que possui uma

agência especializada em proteção de dados além de lei específica sobre o tema. A

mesma investigação tem andamento na Bélgica, França, Alemanha e Holanda.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo (2017, p. única), foi constatado que o

Facebook “compila dados sobre ideologia, sexo, crenças religiosas, gostos pessoais

ou navegação sem informar de forma clara sobre o uso e a finalidade que vai dar

aos mesmos”,  não elimina dados,  nem sequer  quando solicitado expressamente

pelos usuários,  além disso, a rede social  coleta dados de pessoas que não têm

contas no Facebook, mas navegam em páginas que têm o botão “curtir”.

Outra preocupação diz respeito ao perigo de violação dos bancos de dados

como no caso da invasão da empresa Yahoo. Segundo o site de notícias G1 (2016,

p. única), a empresa confirmou que dados de 500 milhões de seus usuários foram

obtidos no final  de 2014 por  invasores que,  segundo a empresa,  provavelmente

foram  patrocinados  por  um  governo.  A brecha  é  a  maior  já  divulgada  por  um

prestador de serviços on-line,  superando as 360 milhões de contas roubadas da

rede social MySpace anteriormente. 

O comércio e o intercâmbio de informações e de dados são necessários, são

quase uma demanda da sociedade atual, e por isso impõe-se a tutela dos direitos
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fundamentais.  Assim,  Conforme  Têmis  Limberger  (2007,  p.  51),  a  telemática,

apresenta dois lados:

[…] primeiramente, uma vantagem propiciada pela informática, no sentido
de armazenar  o conhecimento e  transmiti-lo  de uma maneira  veloz.  Por
outro  lado,  há  o  risco  de  que  as  liberdades  sejam  violadas,  e  tal
possibilidade exige a intervenção do poder público, como forma de proteção
dos indivíduos. 

Conforme  assevera  a  referida  autora  (2007,  p.  32),  os  típicos  elementos

referenciais  de  Estado  foram abalados  com o desenvolvimento  da  internet  e  da

informática. A internet mudou não somente o clássico conceito de território, como

também a noção de soberania, tendo em vista que os fluxos de dados não ocorrem

somente nas fronteiras de um país. 

Destaca-se a cláusula 16.1 da “Declaração de Direitos e Responsabilidades”

da  rede  social  Facebook  que  dispõe  que:  “Você  concorda  em  ter  seus  dados

pessoais transferidos para e processados nos Estados Unidos”.

A globalização  pressupõe  e  propõe  uma  economia  sem  fronteiras  e  sem

regulamentação. Entretanto, não se pode desprezar anos de construção de direitos

fundamentais e mudar tudo isso por uma única lei: a lei de mercado e a ilusão de

que o mercado tudo regulará. Neste cenário,  o grande desafio que se impõe no

plano dos direitos fundamentais é como fazer com que não somente o capital e os

bens  de  consumo  circulem  em  todo  o  mundo,  mas  também  os  direitos

(LIMBERGER, 2007, p. 33).

Nesse mesmo sentido adverte Gustavo Tepedino (2008, p. 65) que

Na democracia capitalista globalizada, de pouca serventia mostram-se os
refinados  instrumentos  de  proteção  dos  direitos  humanos,  postos  à
disposição  pelo  direito  público,  se  as  políticas  públicas  e  a  atividade
econômica  privada  escaparem  aos  mecanismos  de  controle  jurídico,
incrementando a exclusão social  e o desrespeito à dignidade da pessoa
humana. Na era dos contratos em massa e na sociedade tecnológica, pouco
eficazes  mostram-se  os  mecanismos  tradicionalmente  empregados  pelo
direito  civil,  como  a  responsabilidade  civil  fundada  na  culpa,  sendo
indiscutíveis os riscos sociais decorrentes da atividade econômica, mais e
mais  sofisticada,  impondo-se  a  busca  de  soluções  de  índole  objetiva,
preferencialmente preventivas, não meramente ressarcitórias, em defesa de
uma melhor qualidade de vida e da realização da personalidade.

Nessa nova conjuntura mundial a sociedade se vê invadida cada dia mais, em

seus  segredos  íntimos  e  as  pessoas  tendem  a  ter  suas  vidas  devassadas  por

interesses  variados.  Os  indivíduos  passam  a  ser  classificados,  etiquetados  de
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acordo com o rol de informações individuais, de modo que quem tem conhecimento

das circulações de informações das pessoas possui valioso e importante meio de

controlar a vida das mesmas. (GAMIZ, 2012, p. 28)

Ensina Gamiz (2012, p. 30) que na concepção nazista, as pessoas poderiam

ser fichadas em “classes” ou “categorias” para fins comerciais (privados) ou para

interesses públicos, como a segurança. Segundo o autor (2012, p. 30) esta filosofia

parece ter ressurgido na atualidade em pleno estado democrático de direito. Assim

são elaborados dossiês digitais com perfis psicológicos, que acumulam registros de

um indivíduo, como a orientação sexual, as diversões favoritas, o volume de gastos

mensais, o tipo preferido de leitura, os hábitos de compras, a situação conjugal, as

idades dos filhos, os nomes dos pais, a renda mensal, os lugares frequentados. Com

essas informações, pode o seu detentor efetuar um julgamento do indivíduo, seja no

caso de concessão de uma linha de crédito, seja em processo seletivo à vaga de

emprego ou na aduana de um país para permissão de entrada de um imigrante.

Desta forma, conclui o autor afirmando que

Nessa nova era digital, o homem é identificado muitas vezes como um ser
insignificante em relação ao imenso complexo industrial,  sendo apontado
como mero elemento estatístico. Assim, no mundo virtual, as pessoas são
desvalorizadas  em  sua  individualidade  e  seus  sentimentos,  sendo
contabilizadas em números,  onde  as  empresas  ou  instituições  se  valem
somente de aspectos quantitativos (GAMIZ, 2012, p.34).

Nossa Constituição de 1988 não tutela à privacidade das pessoas contra as

ameaças da informática. Outras Constituições já o fazem, de forma expressa. É o

caso, por exemplo, da Constituição espanhola que preconiza que “a lei limitará o uso

da informática para garantir a honra e a intimidade pessoal e familiar dos cidadãos e

o pleno exercício de seus direitos” (art. 18.4) e a Constituição de Portugal, de 1976,

assim se manifesta: “não se poderá utilizar a informática para o tratamento de dados

referentes a convicções políticas, fé religiosa ou vida privada, salvo quando se trate

de elaboração de dados não identificáveis para fins estatísticos” (art. 35.2) (VIEIRA,

2002, p. 63).

Porém, em 23 de abril de 2014 foi promulgada a Lei nº 12.965, conhecida

como o Marco Civil da internet. Esta Lei estabelece princípios, garantias, direitos e

deveres para o uso da internet no Brasil,  determina as diretrizes para atuação e

preserva a liberdade e a igualdade de acesso que estão em sua gênese. Conforme

Liliana  Minardi  Paesanie,  o  Marco  Civil  “transpõe  nossos  direitos  civis  para  o
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território  digital  e  implanta  um  conjunto  de  princípios  voltados  à  proteção  da

cidadania e democracia online” (PAESANI In LEITE, 2014, p. 520).

O Marco Civil estipulou a privacidade e proteção dos dados pessoais como

princípios fundamentais, em seu artigo 3º, incisos II e III, trazendo como direito e

garantia  dos  usuários  a  necessidade,  em  regra,  de  seu  consentimento  livre,

expresso, e informado, para a coleta, o uso, tratamento ou armazenamento dessas

informações, bem como, de que somente podem ser obtidos os dados para os quais

haja justificativa para a coleta, desde que não haja nenhuma restrição legal para

assim  proceder,  sendo  necessário  que  estejam  diretamente  especificados  nos

termos de uso ou em contratos, diante das previsões, também, do artigo 7º, VII e IX,

do Marco Civil.

A eficácia dos direitos fundamentais encontra seu fundamento no princípio da

dignidade  da  pessoa  humana.  Tanto  é  assim  que  na  esfera  de  proteção  da

dignidade,  o  Poder  Público pode proteger  a  pessoa contra si  mesma,  intervindo

quando a pessoa, por seus próprios atos, atente contra a sua dignidade (CANTALI,

2009, p. 144). 

Nesse sentido, interessante caso narrado por Gustavo Tepedino (2008, p. 67),

ocorrido na França,  no qual  o  Prefeito  de Morsang-sur-Orge,  valendo-se do seu

poder  de  polícia,  interditou  um espetáculo,  o  qual  ocorria  dentro  de  uma  certa

discoteca, que consistia no arremesso de um anão pelos clientes do local, de um

lado a outro do recinto, com o objetivo de entretenimento. O pedido foi fundado na

dignidade da pessoa humana (art. 3º da Convenção Européia de Salvaguarda dos

Direitos  do  Homem  e  das  Liberdades  Fundamentais),  tendo  em  vista  a  visível

humilhação a qual era submetido o anão. Ocorre que o próprio anão, litisconsorciado

com  a  empresa,  alegou  que  aderira  voluntariamente  ao  programa,  mediante

remuneração, e, na condição de desempregado e ainda por cima inferiorizado no

mercado de trabalho em razão da própria deficiência física, aquela atividade era

para ele nada mais do que um meio de sobrevivência como outro qualquer, portanto,

proibi-lo de exercê-la significava, do eu ponto de vista, a privação do gozo de um

direito inalienável, o direito do trabalho, bem como, uma limitação clara à liberdade

individual  e à liberdade de iniciativa.  Em primeira instância o anão e a empresa

obtiveram  êxito,  reconhecendo  o  Tribunal  Administrativo  que  a  atividade  não

perturbava “a boa ordem, a tranquilidade ou a salubridade públicas”. Contudo, em

recurso ao Conselho de Estado,  órgão de cúpula  da jurisdição administrativa,  a
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decisão foi reformada assentando que o respeito à dignidade da pessoa humana é

um dos componentes da noção de ordem pública e que a autoridade investida do

poder  de  polícia  municipal  pode,  mesmo  na  ausência  de  circunstâncias  locais

específicas, interditar um espetáculo atentatório à dignidade da pessoa humana.

Todavia,  cabe  indagar  se  caberia  uma  intervenção  do  Estado  a  fim  de

proteger este indivíduo dele mesmo, assim como foi feito no caso acima narrado ou

quando determinou a proteção da vida e proibiu que uma pessoa pudesse tirar a

própria vida.

Proteger a privacidade tem um custo e gera também um ônus para o usuário

final,  o qual parece, até então, em geral,  satisfeito com a possibilidade de pagar

serviços gratuitos com seus próprios dados.
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6 CONCLUSÃO

O presente  estudo  teve  por  objetivo  enfrentar  a  questão  da  liberdade  de

contratar em confronto com os direitos personalíssimos no download e utilização de

aplicativos eletrônicos. Viu-se, quanto aos direitos da personalidade, a existência de

um âmbito de disponibilidade, mais especificamente no exercício desses direitos e

seus  reflexos  patrimoniais,  ligado  intimamente  ao  livre  desenvolvimento  da

personalidade e a realização do plano existencial  do ser humano. Porém, por se

tratarem de direitos fundamentais,  os atos de disposição devem observar alguns

requisitos  para  que  não  haja  o  esvaziamento  do  conteúdo  desses  direitos.  A

disposição de direitos da personalidade deve ser ponderada, a depender do caso

concreto, valendo-se do princípio da proporcionalidade.

Em seguida, foi possível verificar que os princípios que regem os contratos,

em especial a autonomia privada, não são absolutos. Com a passagem do Estado

liberal para o Estado social, passou-se a perquirir a defesa dos hipossuficientes na

busca do equilíbrio e da igualdade material, tendo em vista a eleição da dignidade

da  pessoa  humana  como  fundamento  do  constitucionalismo.  Neste  contexto,  os

contratos  devem  atender  a  sua  função  social,  nucleada  no  princípio  da

solidariedade, sendo destinado a valores outros que não somente o patrimonial. 

Analisando os institutos frente a frente, verificou-se que os contratos cujos

objetos  contemplem  direitos  da  personalidade  devem  apresentar  ato  voluntário,

consciente e conter a forma e o prazo de execução expressamente discriminados no

instrumento. Devem, ainda, respeitar os limites da sociabilidade e da ordem pública,

principalmente o limite dos limites que é o respeito ao núcleo essencial da dignidade

da pessoa humana.

Em  relação  aos  contratos  para  a  aquisição  e  utilização  de  aplicativos

eletrônicos  aferiu-se  que  a  contraprestação  é  consubstanciada  no  acesso  a

informações  e  dados  pessoais.  Esses  dados  representam  bens  existenciais

constitucionalmente tutelados, como a imagem, a privacidade e a intimidade, ou seja

direitos da personalidade.

Analisando  esse  contexto  tem-se  que,  em  tese,  as  pessoas  aderem

voluntariamente  ao  contrato,  os  quais  apresentam,  de  forma  destacada,  a

informação sobre a concessão de acesso ao aparelho eletrônico, conforme a Figura

1 exposta no capítulo 5.2, página 64, da presente pesquisa. Todavia, não consta,
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neste primeiro momento, o detalhamento de como se dará o acesso e de qual ou

quais formas o fornecedor  se utilizará dos dados.  Somente através de pesquisa

poderá o usuário encontrar tais informações. Não há, a princípio, de forma direta,

uma violação à ordem pública ou aos bons costumes,  considerando os diversos

casos de disposição dos direitos da personalidade trazidos ao longo do trabalho, nos

quais mediante remuneração são cedidos direitos personalíssimos. Somam-se ainda

os casos de disposição gratuita da imagem e da intimidade em redes sociais e sites

de compartilhamento de vídeos além do fato de que são milhares os usuários de

aplicativos que, até então, não parecem se incomodar com os termos e cláusulas

desses contratos. Ao que parece estão satisfeitos com o negócio celebrado.

Porém,  é  importante  ressaltar  o  fato  de  que,  via  de  regra,  o  usuário  não

guarda  apenas  arquivos  pessoais,  há  uma  série  de  dados  outros,  como  fotos,

telefones, mensagens, que dizem respeito a direito alheio, não podendo ser objeto

de disposição sem a devida e expressa autorização dos terceiros titulares. 

Conforme  ressalta  Patrícia  Peck  Pinheiro  (2016,  p.  única),  o  grande

paradigma  não  está  no  conceito  ético  ou  mesmo  filosófico  se  os  direitos  da

personalidade  devem ou  não  ser  protegidos,  pois  com toda  certeza  devem  ser

tutelados,  mas sim no modelo de negócios estabelecido,  visto que a informação

virou não apenas a riqueza do presente século (XXI) como também a moeda de

pagamento.

O  Direito  tem  o  desafio  de  equilibrar  essa  difícil  relação  existente  entre

interesse econômico, comércio e os direitos da personalidade, gerada pelos novos

veículos de comunicação. O Marco Civil da Internet delimita um pouco esta relação,

baseando-se na exigência de transparência e aviso prévio do usuário no tocante a

que dados são coletados sobre ele e o que de fato é feito com tais informações além

de garantir proteção à privacidade. Todavia cabe ao Poder Público a fiscalização do

fiel cumprimento legal, reprimindo as condutas abusivas e os desvios de finalidade

(fora dos limites contratuais e legais) especialmente quando a utilização dos dados

pessoais se destinarem a atos discriminatórios, em vista de religião, opção sexual,

política, enfermidade etc. violando assim a dignidade da pessoa humana.
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