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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivos apresentar os fundamentos dos direitos da personalidade a partir das teorias da aquisição da 
personalidade jurídica e verificar em recentes decisões judiciais, a aplicação prática destes fundamentos. A metodologia utilizada para 
desenvolvimento do tema consiste em pesquisa doutrinária e jurisprudencial, bem como utilização dos métodos comparativo e indutivo com 
vistas a comprovar a efetiva aplicação de conceitos, fundamentos e teorias, relativos aos direitos da personalidade, nos casos concretos. O estudo 
tem como princípios norteadores as três correntes doutrinárias sobre a aquisição de direitos de personalidade, a saber: Teoria Natalista, Teoria 
Concepcionista e Teoria da Personalidade Condicional, fazendo uma analogia ao instituto do ente despersonalizado. Historicamente, cumpre 
assinalar que o estudo e a sistematização dos direitos de personalidade ganharam relevo a partir das revoluções burguesas do século XVIII. 
Entretanto, pode-se identificar que a sua proteção já existia desde a Idade Média, encontrando-se no direito romano, por exemplo, a figura da 
actio injuriarum aestimatoriaque visava proteger o indivíduo de injúrias e difamações irrogadas em face da sua honra. Na história mais recente, a 
corrente defendida por Nicola Coviello negava a própria existência dos direitos de personalidade já que seria inconcebível alguém ter direitos cujo 
objeto seria sua própria pessoa. Todavia, a doutrina nacional e estrangeira reconheceu amplamente esses direitos que são inalienáveis, estão fora 
do comércio e merecem a proteção da lei contra qualquer ameaça, seja por parte do Estado, seja de particulares. A escola positivista combate a 
ideia da existência de direitos da personalidade inatos já que estes decorrem da concepção jurídico-normativa e não da realidade psicofísica 
sendo necessária para sua efetiva validação o aval do Estado. A escola de direito natural por outro lado é ardorosa defensora desses direitos 
inerentes à pessoa humana e das prerrogativas individuais extensamente reconhecidas na legislação contemporânea e na jurisprudência 
brasileira, cabendo ao Estado somente reconhece-los. A constitucionalização do Direito Civil fez com que certos dispositivos do direito civil 
alcançassem a condição de direitos constitucionais e também fundamentais. Isto significa também interpretar o Direito Civil sob um novo prisma, 
uma vez que as Constituições são normas hierarquicamente superiores às leis, tais como o Código Civil. Dessa forma, os valores insertos na carta 
constitucional devem nortear a interpretação da legislação civil em vigor. Conclui-se do presente estudo que é necessário ampliar o entendimento 
doutrinário sobre o tema para alcançar todas as situações apresentadas em nosso modelo social, definindo a chancela estatal para o efetivo 
exercício do direito de personalidade.
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