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Os direitos de personalidade 
 
01. Os direitos da personalidade são direitos alienáveis, que se encontram fora do comércio 
e que merecem a proteção legal contra as agressões e ameaças de autoridades e/ou 
particulares. Sua existência é proclamada junto ao direito natural: é o direito a liberdade, à 
vida, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à honra. 
 
02. Os direitos de personalidade se enquadram dentro da categoria de direitos subjetivos e 
podem ser considerados heranças da Revolução Francesa ( liberdade, igualdade e 
fraternidade). 
 
03. Para Francisco Amaral, os direitos de personalidade são direitos subjetivos que 
resguardam os bens e valores essenciais da pessoa, tanto em seu aspecto físico, quanto 
moral e intelectual. 
 
04. Por sua vez, Maria Helena Diniz os definem como os direitos subjetivos da pessoa para 
a defesa do que lhe é próprio, ou seja, a sua integridade física ( vida, alimentos, próprio 
corpo vivo ou morto, corpo vivo ou morto alheio, inclusive partes separadas do corto), a 
sua integridade intelectual ( liberdade de pensamento, autorias científicas, artísticas e 
literárias) e a sua integridade moral ( honra, recato, segredos profissionais e domésticos, 
identidade pessoal, familiar e social). 
 
05. Intransmissibilidade e irrenunciabilidade: são as duas características expressamente 
citadas no art. 11 do Código Civil que transmitem a idéia de indisponibilidade dos direitos 
de personalidade. Seus titulares não pode abrir mão deles, ou seja, transmiti-los a terceiros, 
ou renunciar o seu uso, por exemplo. Da mesma forma que esses direitos nascem junto 
com a pessoa humana, eles apenas se extinguem com sua morte. 
 
06.  Dessa forma, conclui-se que a indisponibilidade dos direitos da personalidade não 
possui caráter absoluto e sim relativo. Exceções a essa regra diz respeito aos direitos de 
imagem, ao direito a doação de órgãos de forma não onerosa, entre outros. 
 
07. O exercício dos direitos da personalidade podem sofrer limitação voluntária, desde que 
não seja permanente nem geral. 
 
08. O direito de ação por dano moral é de natureza patrimonial e como tal, transmite-se aos 
sucessores da vítima. É ilimitado o número de direitos da personalidade, apesar dos art. 11 
a 21 citarem alguns expressamente. Porém, o rol é meramente exemplificativo, pois não 
esgota o seu elenco, visto que é impossível exemplificar todos. 
 
09. Não se pode  afirmar então que a pretensão à reparação do dono moral é imprescritível, 
embora consista em ofensa a direito da personalidade. 
 
10. Os direitos da personalidade inatos são adquiridos no instante da concepção e 
acompanham a pessoa até sua morte. Por isso que os chamamos de vitalício. Porém, 
mesmo após a morte, alguns desses direitos são resguardados, como o respeito ao morto, à 
sua honra ou memória, assim como os seus direitos morais. 
 



11. O art 12 do CC, que dispõe sobre o morto, trás que o terá legitimidade para requerer 
que cesse a  ameaça ou lesão de direito da personalidade, assim como reclamar perdas e 
danos, sem prejuízo de outras sanções previstas, o cônjuge ou qualquer parente em linha 
reta colateral até o quarto grau.  
 
12. O respeito à dignidade humana encontra-se em primeiro plano, entre os fundamentos 
constitucionais pelos quais se orienta o ordenamento jurídico brasileiro, na defesa dos 
direitos da personalidade. 
 
13. Desse modo, os direitos da personalidade se destinam a resguardar a dignidade 
humana, por meio de medidas judiciais adequadas, que devem ser ajuizadas pelo ofendido 
ou pelo lesado indireto. 
 
14. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo do falecido dependerá da autorização de 
qualquer parente maior, da linha reta ou colateral até o 2o grau, ou do cônjuge 
sobrevivente, firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes à 
verificação da morte. 
 
15. Em se tratando de pessoa falecida que era considerada juridicamente incapaz, a 
remoção de seus órgãos e tecidos apenas poderá ser feita diante da anuência expressa de 
ambos os pais ou por seu representante legal. 
 
16. Caso o corpo seja de uma pessoa não identificada, está proibida a remoção de seus 
órgãos e tecidos. 
 
17. Assim como, caso haja uma manifestação expressa do doador de órgãos em vida, esta 
irá prevalecer sobre a vontade dos familiares, portanto o art. 4º da Lei 9434/1997 é 
aplicada apenas na hipótese de silêncio do potencial doador. 
 
 
 
O resumo de hoje é baseado no livro Direito Civil Brasileiro – Parte Geral do autor 
Carlos Roberto Gonçalves. 


