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RESUMO

Com o objetivo de mostrar a importância do nome, prenome e da antonomásia na subjetividade (individual) e como tal relevância ocorre em 
meio social, busca-se demonstrar como o signo linguístico possui arbitrariedade no processo de nomeação de pessoas e objetos. Com isso, a 
presente pesquisa intenta mostrar como está presente a subjetividade inerente aos direitos da personalidade e do fenômeno linguístico em que o 
signo possui arbitrariedade. Estabelecer-se-á a definição de nome, prenome e antonomásia, bem como de direitos da personalidade e 
arbitrariedade linguística, a fim de mostrar como pode ser evidenciada, no cotidiano, a subjetividade presente na persona, principalmente em 
situações jurídicas envolvendo o nome da pessoa natural. À luz das teorias desenvolvidas por Ferdinand Saussure a respeito de signo, significado, 
significante e arbitrariedade do signo, ter-se-á uma compreensão de como o Código Civil Brasileiro aborda a classe gramatical substantivo 
(próprio), com relevância para a obtenção de direitos encontrados na lei, inerentes à personalidade, possibilitando a avaliação da existência de 
uma subjetividade interligada a conceitos relacionados ao nome e à figura pública, por exemplo, situação em que se comprova um maior 
relativismo e distinção entre os direitos da personalidade e natureza do signo linguístico. É importante incluir duas áreas importantes para as 
reflexões em sociedade, quais sejam, Linguística e Direito, evidenciando conceitos específicos de tais áreas, basilares para a conclusão da 
pesquisa. Pretende-se explorar os conceitos formados por substantivos próprios e comuns e como eles podem ser relevantes no mundo jurídico. 
Na busca incessante da compreensão do Código Civil Brasileiro, o estudante dos semestres iniciais do Curso de Direito se depara com a disciplina 
de Direito Civil I, na qual estuda, entre outros assuntos, o que vem a ser os Direitos da Personalidade, todavia, ao longo do curso, com um olhar 
mais atento, percebe o significado do nome dentro da cultura do povo brasileiro, que traz valoração das suas ações, por classificação de um nome 
ou prenome familiar, por exemplo. No contexto social em geral, nomear significa dizer a família, sendo a classificação fundamental, o que será 
possível através do estudo da linguagem – signo linguístico.
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